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Samenvatting 

Met behulp van de looptijdmethode is de productie van snelle neutralen 

in een holle kathode boog ontlading in argon onderzocht. 

De gemeten intensiteiten vaFiëren tussen 5 10 14 en 2 10 15 (deeltjes 
-1 -1 

sec sterad ). Dit komt goed overeen met de theoretische afschat-

tingen. Het blijkt dat de ionisatiegraad een belangrijke maat is voor 

de intensiteit. Bij een te hoge ionisatiegraad vormen de neutralen een 

beperkende factor, bij een te lage ionisatiegraad is de ionendichtheid 

de beperkende factor. 

De temperatuur varieert tussen 3000 en 7000 K. Theoretische schattingen 

geven een waarde van 3500 K, hetgeen de goede grootte orde is. 

De snelheidsverdeling van de snelle neutralen blijkt niet met een Maxwell 

Boltzmann verdeling beschreven te kunnen worden. Met twee Maxwell Boltz

mann verdelingen kunnen we de snelle neutralen snelheidsverdeling volle

dig beschrijven. 

De fysische betekenis van de twee verdelingen behoeft echter nader on

derzoek. 

Abstract 

With the time-of-flight methad we have investigated the production of fast 

neutrals in a hollow cathode are discharge in argon. 
14 15 -1 

The measured intensities vary between 5 10 and 2 10 (particles sec 
-1 

sterad ) . This is in good agreement with our theoretica! estimate. It 

seems that the ionisation degree is an important measure for the intensity. 

With a high óegree of ionisation the neutral density inside the are is the 

limiting factor, when it is too low the ion density is the limiting factor 

in the intensity. 

The measured temperature var~es between 3000 and 7000 K. Theoretica! esti

mations give 3500 K, which is the good order of magnitude. 

It is not possible to describe the velocity distribution with one Maxwell 

Bol tzmann dis tribution. \.Ji th two M. B. distributions the veloei ty dis tri

bution can be fully described. The physical interpretation of the two 

distributions is not clear, and needs further investigation. 



INLEIDING 

0. 1. Inleiding 

In de groep Holecuulbundels wordt m.b.v. een gekruiste bundelopstelling 

(Beij) gemeten aan de interactie van neutrale atomen ihb edelgasatornen. 

Om de snelheidsafhankelijkheid van de totale botsingsdoorsnede te kunnen 

bepalen wordt gebruik gemaakt van de looptijdrnethode. In nauwe samenhang 

hiermee wordt onderzoek verricht aan molecuulstraalbronnen wat tot doel 

heeft enerzijds het verwerven van een beter inzicht in de theoretische 

achtergronden ervan en anderzijds de ontwikkeling van goed gedefinieerde 

primaire en secundaire rnolecuulstraalbronnen. 

Het doel van dit afstudeerproject is het ontwikkelen van een primaire 

molecuulstraalbron voor snelle neutralen (J0 3
K( T <. J05K), die in een 

n 
later stadium voor de bovengenoemde strooiexperimenten gebruikt kan wor-

den. 

0.2. Bronnen voor snelle neutralen 

Er zijn verschillende mogelijkheden om snelle neutralen te produceren. 

Hierbij kan gedacht worden aan de methode 

van zulke bronnen is groot (Io
18

-Jo 19 s-I 

van seeded bearns. De intensiteit 
-I 

sterad ). Het snelheidsspectrurn 

van de resulterende bundel is echter smal (0.9 G<v < J.JG), wat bij de 

looptijdmethode nadelig is. Een andere methode van productie is om ionen, 

versneld in een electrisch veld, door een botsingskarner te sturen, waar 

ornlading kan plaatsvinden. De intensiteit van de bundel wordt bij lage 
11 J2 -1 -J, energieen beperkt door ruirnteladingseffecten (JO -JO sec sterad 1, 

bij een energie van eV, (Adv. Atorn.Hol.Phys.). Het snelheidsspectrurn 

is vrijwel gelijk aan de snelheidsverdeling van de invallende ionen. 

Onze keuze is gevallen op de .!:!_olle !_athode ~oog ontlading, in de rest van 

het verslag aangeduid met HKB, waarin ionen via ladingwisseling en elas

tische botsingen energie overdragen aan de neutralen. Doordat de ionen 

een Maxwell Boltzrnann verdeling hebben heeft deze methode het voordeel dat 

het snelheidsspectrurn van de snelle neutralen bijzonder breed is (0.5 Ü (U 

< 2 Ö). Bij een strooimeting met de looptij dopstelling kan dan het hele 

snelheidsgebied met een lange meting bestreken worden. Een tweede reden dat 

de keuze op de HKB is gevallen, is dat de naburige groep plasrnafysica reeds 

enige tijd onderzoek verricht aan dit type boog en de aanwezige know how 
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gebruikt kan worden. Bovendien kan het onderzoek naar de snelheidsver

deling van neutrale atomen binnen een dergelijke boog een bijdrage leve

ren tot het inzicht in de processen, die zich in de boog afspelen. Het 

onderzoek is dan ook verricht in nauwe samenwerking met de groep plasma

fysica. 

0.3. Korte inhoud van het verslag 

In hoofdstuk I zal uit de ionenenergiebalans een afschatting gegeven wor

den voor de ionentemperatuur. In hoofdstuk II wordt de bronfunctie voor 

snelle neutralen afgeleid. Hoofdstuk IV bevat een beschrijving van het 

ontwerp en de werking van de H.K.B. Eveneens worden in dit hoofdstuk de 

electrische karakteristieken van de bron gegeven. Hoofdstuk IV geeft een 

eerste verwerking van de meetresultaten van snelle neutralen. 

-2-



HOOFDSTUK I 

Afschatting van de ionentemperatuur 

Inleiding 

De snelle neutralen, waarnaar onze interesse uitgaat, krijgen kun energie 

via ladingwisseling en elastische botsingen van de ionen, welke op hun 

beurt via e-i botsingen energie van de electronen krijgen. Schematisch 

ziet de energie stroom er als volgt uit 

ohmse verhitting ' I J c.. j neutralen) 
1-----,'L,.--___..; Cl • h. 

transport 

] 
'L 

straling 
transport 

De snelheidsverdeling van de snelle neutralen is dus via ladingwisseling 

en elastische botsingen direct gekoppeld aan de energieverdeling van de 

ionen. Daar de ion relaxatietijd , 1i, , kort ~s kunnen we aannemen dat de 

ionenenergieverdeling dichtbij een MB verdeling, de evenwichtsverdeling, 

~s. 

Uitgaande van de Bol tzmann behoudsvergelijking proberen we uit de 

ionenenergiebalans, voor bekenden~ , n enT , een afschatting te geven 
e e n n 

voor de ionentemperatuur Ti. We maken daarbij gebruik van (Bra 6s ) , die 

onder de voorwaarde dat zowel de electronen als ionen een snelheidsverde

ling hebben die maar weinig verschilt van een MB snelheidsverdeling, de 

transportcoefficienten afleidt van een plasma bestaande uit electronen en 

ionen, waarbij T # T. kan zijn. We breiden dit model voor zover nodig uit 
e 1 

naar een drie componenten plasma, waarbij we de derde component, de neu-

tralen, als een storing op het twee componenten plasma beschouwen. Met 

name nemen we aan dat de neutralen de verdelingsfuncties van ionen en 

electraoen niet verstoren. 

I. I. Afleiding ionenenergiebalans 

Het gedrag van een plasma, bestaande uit deeltjes a, wordt in de 6-dimen

sionale faseruimte beschreven door de Boltzmann behoudsvergelijking, gege

ven in formule l.I. 

(I. I) 

-3--



waarin !::> t> Lv~ v, I)~) snelheid 

I_ "= ta., Q.t Q.'3) versnelling 
~ fJt-llt)= verdelingsfunctie van deeltjes a naar plaats, 

snelheid en tijd gemiddeld over een volume dat 

een groot aantal deeltjes bevat. 

In het algemeen drijven botsingen de verdelingsfunctie naar de evenwiehts

verdeling toe. We beschouwen een tijdsinterval dat groot is t.o.v. de ge

middelde botsingstijd. De vrije weglengte van de deeltjes (of in geval van 

een sterk magneetveld de cyclotronstraal) wordt klein verondersteld t.o.v. 

de afstand waarover de externe parameters varieren. De afwijkingen van 

~o..(r ~ i) 
f D.Cr 'l -1.) 

t.o.v. de evenwichtsverdeling zijn klein. We mogen dus voor 

schrijven 

a: waar1n 1._, 
geval is het 

de evenwichtsverdeling en ~~ 
model van Braginski toepasbaar. 

een storing daarop is. In dit 

Met de momentenmethode kunnen 

we de drie behoudswetten voor massa, impuls, en energie afleiden. We split

sen de snelheid ~ in een driftsnelheid ~ en een 'random 1 snelheid lJ 
1 

• 

Formule I.2 geeft de continuiteitsvergelijking voor ionen 

met ni 

LcJ. 
- 1 

ionendichtheid 

driftsnelheid ionen 

l{,., = ionisatiefrequentie 

nn = dichtheid neutrale deeltjes 

(I. 2) 

De ionen energie balans wordt ge~even door formule (I.3),In formule 1.2. 1s 
recombinatie verwaarloosd (Ale 67, Bat 62). 

~ ( "' ""~ w~ + X "i k T; ) + cL.;. f( "' ~· ~<>: -1- ~ n; 1r Tc) I!>; 1 + 

waar1n T. = ion~ntemperatuur 
1 

w -

~p = asymmetrische deel van de druktensor 

h..".. <u' v' ::> 
Dl J' 

-4-
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~ konstante van Boltzmann 

q._, = warmte stroomdichtheid 

q,, = lading 1on 

E = electrische veldsterkte 

C( energie die bij botsingen van deeltjes a met deeltjes b 

wordt overgedragen 

De wrijvingskracht R bestaat uit de componenten !i"' en ~T· De wrijvings

kracht g~.~, ontstaat t.o.v. de relatieve drift van electronen t.o.v. ionen, 

• Tengevolge van de snelheidsafhankelijkheid van de 

Coulomb botsingsfrequentie wordt relatief veel stroom gedragen door de 

snelle electronen. Deze snelheidsafhankelijkheid van de Coulomb botsings

frequentie leidt tot een extra wrijvingskracht t.g.v. een temperatuur

gradient. ~T. Uit formule (I.3) kunnen we met behulp van de continui

teitsvergelijking en de impulsvergelijking voor ionen de energie die samen

hangt met de gerichte snelheid van de ionen elimineren. We houden dan over 

SL (3/'l ~~KT~) + d.~u ( 3/~ ~:KT~ ce~) + p d.t:u ~ l 
dt 

waarin T T = electronen, neutrale e n 

met m 
e 

"'t' 
Ec-~ electron-ion 

'h 
'l (Lot fT20 ) 

ó>liîn 
massa electron 

qe lading electron 

.L. .A= Coulomb logaritme 

energie 

(KT~ )3h. 

n· 
~ '1~ 

temperatuur 

relaxatietijd :: 

h-a~.· 

~A. ~ ,,1. 
• 

~~r = effectieve energie relaxatietijd tussen ionen en neutralen .., ~- ... 

(I. 4) 

Om uit vergelijking (1.4) de ionentemperatuur te berekenen moeten we de ver

schillende termen tegen elkaar afschatten. Het gebied in de buurt van de as, 

waarin we geÏnteresseerd zijn, mogen we beschouwen als een starre rotator. 

-5-



Dit betekent dat we ~]\ nul mogen stellen. We beschouwen een stationaire 

toestand. We houden nu over 

We kunnen deze nog iets anders schrijven, zodat we krijgen 

: 'lj.._ "'• K ( 1'4 - T.; Yt
Et.-~ 

3!, ~, k Lr,-T ~ ;- lA n, KT~ ""'· 
't"a.Jt t.~h 

(I. 5) 

(I. 6) 

Omdat de boog aan de achterkant wordt begrensd door een watergekoelde dus 

koude anode splitsen we de boog in twee stukken n.l. een homogeen gedeelte 

en een anode gebied. Dit is getekend in figuur I.2. 

!)C.~(----

transport 

In gebied I, het homogene gedeelte, wordt de locale energie aanvoer van 

electronen naar de ionen gecompenseerd door radiaal transport en ion

neutraal botsingen. In gebied II is het axiale transport belangrijk van

wege sterke axiale temperatuurgradient. Gebied I geeft de randvoorwaarde 

in de ionentemperatuur voor gebied II. Welke lengte we voor gebied II moe

ten nemen is niet duidelijk. We zullenonsin dit hoofdstuk beperken tot ge

bied I, de homogene boog. Met de voor dit gebied geldende aannamen zullen 

we een afschatting voor de ionentemperatuur geven. We keren daartoe terug 

naar formule 1.6. 

Vanwege de cylindersymmetrie is er geen S afhankelijkheid zodat ól4> S 
gelijk is aan nul. 

We gaan nu de term ~ l'\ ~ vergelijken met W· \'"' . We berekenen daartoe: 

(I. 7) 

-6-



Voor de ionendriftsnelheid in radiele richting schrijven we, 

0 
\'!i 

waarin D de diffusiecoefficient is, die gelijk is aan C (i~). n~ . 

De driftsnelheid UJcr 1s dus gelijk aan 

V n· .. 

Als we dit invullen in (1.7) vinden we dat (1.7) gelijk is aan 

Lu. v.... lv . ~}'.: 
-;, ..... n "l.~ d..,. 

n~ ..L. ~(1" w~ r) 
r ar 

We stellen dat n(\") gegeven wordt door 

t'j ~ 
O(r} e Yl lPJ (!.- Ro 

(I. 8) 

(I. 9) 

(1.10) 

(I. 11) 

Voor r-\ i< (J.~ j2 geldt nu dat ~.V"' « h V.~ . Dit betekent dat we 1n 

formule (1.6) de term kT~ ~.V.., mogen verwaarlozen t.o.v. KT,; t7h~ 

De ionentemperatuurgradient is onbekend in deze boog; van andere HKB 

experimenten is bekend dat VT~ zo klein is, dat V. qw verwaarloosd mag 

worden (Sijd 15" ). We zullen dan ook div. C;l_~,.u verwaarlozen; dit punt 

verdient echter wel nadere beschouwing. 

De term ~J,. Y\ te.V~n~ mogen we nu eveneens verwaarlozen ( V T~ KJle.L.... ) . 
We houden nu over 

1)/ \<T· V ... ::: 'lj .. VI .. l-((T.,-1.:): -
1. I. • rl ~ ' ,. lt. 

Ea-.: 

(1.12) 

Met behulp van de continuiteitsvergelijking kunnen we voor schrijven 

. Dit geeft dan voor formule (1.12) 

In tabel 1.1 is ~ii , berekend uit formule (1.13), weergegeven bij é~n 

parameter waarde. 

-7-



Tabel I. I. 
kT· l 

n 2 1019 (m-3) 
0.3 eV n 

4 1019 (m-3) n. 
1 

3 -1 
lJ ei 5 10 s 

V in 2 5 Jo
4 

).7,_."" 4 104 

kT 4 eV e 
kT 1/40 eV n 

-3 
De geschatte boogdiameter bedraagt 4 10 De gebruikte boogstromen vari-

ereu tussen 2.5 en 17.5 A. Dit betekent dat bij een electronentemperatuur 

van 4 eV en een electronendichtheid n , van 2 10 19 (m-3) het quotient 
e 

W. lvt\..a varieert tussen 0.05 en 0.4, waarbij I.Oq_ de driftsnelheid 

van de electronen is en V~ de thermische snelheid van de electronen. 

Vergelijken we dit met het stabiliteitscriterium voor ionenakoustische 

turbulentie (Sijd 75), dan blijkt dat bij een Wa.; u\:~ quotient van 0.2 

anomaal energieoverdracht optreedt bij T /T. ~ 4, waardoor T. extra zal 
e 1 ' 1 

toenemen. 

-8-
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HOOFDSTUK II 

Produktie van snelle neutrale atomen in de holle kathode boog 

De brongrootheden die voor een molecuulbron van belang zijn, zijn de 

voorwaartse intensiteit I(O) (deeltje s-I sterrad-IJ en de genormeerde 

snelheidsverdeling "P(u) cl U in de bundel. 

In dit hoofdstuk gaan wij deze grootheden afleiden voor de gasontladings

bron, uitgaande van de creatie en destructieprocessen voor snelle neutralen 

1n de boog. We veronderstellen hierbij de electronentemperatuur TQ (Q.V) 

de ionentemperatuur li (eV) , de electronendichtheid llQ l ""'·l] , de ionen

dichtheid n~ r ~-1) en de neutrale dichtheid in de boog n" [:.n.·~J bekend. 

II.l. Bronfunctie van snelle neutralen 

11.1.1. Productiefunctie 

Gegeven een gasmengsel van twee componenten met respectievelijk dichtheden 

n. [n-,·3] en rlt [l'h·lJ en snelheid ~~ en ~'l [m s-IJ. Laat c-(~~)de differenti

ele botsingsdoorsnede voor deeltjes I en 2 zijn waarin ({i)>~) de afbuig

richting in het c.m. systeem voorstelt. De genormeerde snelheidsverdelingen 

worden genoteerd als ~.(!:?•) resp. ~'l(gt) , terwij 1 g = I v 
1
-v 2 1 de relatieve 

snelheid voorstelt. In deze situatie wordt de 'botsingsrate' gegeven door 

(II.l) 

waarin 

volume-element 

ruimtelweke lement 

dt tijdsinterval 

Het gasmengsel dat van belang is voor de productie van snelle neutrale atomen 

bestaat uit ionen (soort I) en neutralen (soort 2). M.b.v. de looptijdmethode 

wordt de snelheidsverdeling van de neutrale atomen gemeten, die een richting 

binnen de openingshoek van de detector hebben. We zijn dan ook geÏnteresseerd 

in de totale productie van snelle neutralen per tijdseenheid, per openings

hoek en per snelheidsinterval. 

Twee soorten botsingen zijn hierbij van belang n.l. ladingwisseling en elas

tische botsingen. 

·-9-



Gemiddeld is de ionensnelheid 5 à 6 keer zo groot als de snelheid van de 

neutrale achtergronddeeltjes. Hieruit mogen we concluderen dat de relatie

ve snelheid g in eerste benadering gelijk is aan de ionensnelheid v
1 

• We 

kunnen het v2-afhankelijke deel nu uit formule (II.l) integreren. De func

tie ft(g1 ) is genormeerd en formule I I. 1 wordt nu (met index i (ionen) in 

plaats van 1): 

(II.2) 

We maken nu de veronderstelling dat de snelheidsverdeling van de ionen iso

troop is. Dit betekent dat we de driftsnelheid van de ionen verwaarlozen 

t.o.v. hun thermische snelheid. We beschrijven ~i met een absolute waarde 
""" vi en een richting ~( (N.B. 

Boltzmann verdeling: 

~~ = U~ ). We veronderstellen een Maxwell-

Als we nu in de snelheidsruimte overgaan op bolcoÖrdinaten geeft dit voor 

~~) d3Q ' 

met 

cXi = meest waarschijnlijk ion snelheid. 

We willen echter de productiefunctie weten als functie van het snelheids

interval van snelle neutralen. We gaan daartoe in formule II.2 over op nieuwe 

coÖrdinaten. 

(~) ~ (~) 

waar1n v. 
•1. 

snelheid 1.n lab. 

systeem voor botsing 

Y~ = snelheid neutraal 1.n lab. 

na botsing 

~C: ruimtehoek snelheidsverdeling 

ionen voor botsing 

~ = ruimtehoek snelheidsverdeling 

neutralen na botsing 

.Sl afbuig ruimtehoek 

1.n C.M. systeem. 

- J 0·-



Aangezien vi isotroopverondersteld is, (d.w.z. de verdeling naar ~c,; 1s 

...!... cJ'l.w~ ) , geldt hetzelfde voor t.1'( ~,;) fl ) . We verdiepen ons dus niet 
4TT - ;;Jot 

in deze boldriehoeksmeting, we laten de transformatie ~,·~~h buiten be-

schouwing. Het Newton diagram van een botsing tussen twee deeltjes (ion

neutraal) met gelijke massa, waarbij één deeltje (het neutraal) stilstaat 

in het lab. systeem,is gegeven in figuur 11.1. 

figuur II. I . 

Het Newton diagram van een ion met een neutraal atoom dat stilstaat in het 

lab. systeem. De deeltjes hebben gelijke massa. Het punt 0 is de oorsprong 

van het lab. systeem. Het punt C.M. is het massamiddelpunt. 

G) 1s de hoek tussen de snelheid van het ion voor en na de botsing. 

De relatie tussen v. en v' en 
-1 ·n wordt gegeven door 

e -2 (11.3) 

Voor de Jacobiaan geldt, 

c) ( tJ· w· -1.) ._ C, I 

(11.4) 

zodat we de distributie van de botsingen nu kunnen schrijven als 

(II.S) 

llc gezochte verdeling vinden we nu door integratie over alle strooirichtingen 

( (0, <P ) . Hiervoor moeten we c:;;-·(9 ~J kennen. 

-·! 1-



Veronderstellen we dat c::r te schrijven is als C"' =Çi' +c:r' . 
exchange elast1.sch' 

waarbij(;"' el benaderd mag worden door een isotrope verdeling c-d: cfrr Q.,J. 
terwij 1 c:-'<kc.\. achterwaarts gepiekt is ( é),..., TT ) met een totale botsings

doorsnede Q h' De integraal splitst dan ook in twee delen. exc 

a. Exchange: sin ~ = I. Dit geeft voor de botsingsrate van ladingswisse-
1. 

ling 

b. Elastische botsingen. 

~n..(lJ.;Lv~>)dv~ Q~*"~\~.:. 
.of1vdt 

(II.6) 

I.v.m. de vorm van de exponent 1.n de snelheidsverdeling 

~ (u.;Co..!J {9))clu..: = !:L (~ )t e- f ~'- ·(ie:~f] cJv~ 
hot o(11.ffi S'""' ~ ... 

1.s het handig om vanG) over te gaan op U d '/ 1. (@ ) 
d ~ ç~ ~ 

met G>-: - 2 ~ Gl ç,l/kl (e~h.) ol~.t 
Het antwoord luidt "'i 

rlV -L rl~~ dt 
~n (II. 7) 

Opmerking: 
I 

In het vervolg schrijven we Us i.p.v. 0~ en <:!Js i.p.v. ~.:, , waarbij 

de index s is afgeleid van ~nel neutraal. 

In formule (II.6) en (II.7) mogen we d3V vervangen door Addx. Ad is de 

diafragma opening en dx is een stukje boog ter lengte dx. 

I I. I. 2. De different-iële botsingadoorsnede 

Cramer (CRA 59) geeft voor de totale botsingsdoorsnede 
+ over het gehele energiegebied van het systeem Ar + Ar gelijke waarden voor 

ladingswisseling en elastische botsingen. De waarden bij een energie van 

I eV bedragen ieder ca. 40 R2 . De totale cross-sectie welke opgebouwd is 

uit bijdragen van elastische botsingen en ladingswisseling, Qtot = Qe 1+Qlw' 

bedraagt bij die energie 80 ~2 . Voor hogere energiëen daalt de totale cross

sectie tot 40 ~2 bij 400 eV. 

Metingen aan Ne+ +Ar, waarbij het neon atoom zijn lading wisselt met het 

argon, tonen een sterkegepiektheidin voorwaartse richting (JON 55,57,59). 

We nemen aan dat dit ook geldt voor ladingswisseling botsingen voor Ar++Ar. 
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Elastische botsingen met G> = 180° dragen eveneens de volle ionenenergie 

over op het neutraal. Echter moleculen zouden een platte voorkant moeten 

hebben, als deze botsingen zouden bijdragen tot de totale cross sectie. We 

beschouwen al deze botsingen dus als ladingwisseling. 

Elastische verstrooiing vertoont een piek bij cos 6) = I. Dit zijn de z.g. 

lange dracht botsingen. Hierbij draagt het ion echter geen energie over 

aan het neutraal, zodat we dit proces in onze productie van snelle neutra

len niet meenemen. 

De differentiele botsingsdoorsnede voor beide processen samen is getekend 

~n figuur I I. 2. 

figuur II.2. 

De differentiele botsingsdoorsnede c-(@ ~) voor ion-neutraal botsingen 

als functie van cos @ , (3 = equivalente C .M. afbuighoek. 

We verdelen de @-afhankelijkheid van ~(~) in 3 gebieden. Gebied I staat 

voor de 'long-range' elastische botsingen in voorwaartse richting. Deze 

botsingen doen niet mee in de productie van snelle neutralen. Gebied II 

stelt voor de elastische botsingen met voldoende energieoverdracht, die 

we meenemen in onze berekeningen. 

Gebied III staat voor ladingwisseling botsingen, waarbij geen energie over

dracht tussen de deeltjes optreedt. Het ion scheert langs het neutraal, 

waarbij een electron overspringt. Het experiment (CRA 59) geeft voor gebied 

III 40 R2
. Gebied I II · · o2 en geven W~J ieder een waarde van 20 mA i.v.m. de 

40 R2 
voor Qel' 

I I. I. 3. De pr•oduatiefunctie 

De productiefunctie van snelle neutralen wordt gegeven door de som van de 

productiefunctie van de twee afzonderlijke processen, elastische botsingen 

en ladingwisseling, zoals d·ie berekend zijn in formule (II.6) en (II. 7), 

- J 3·-



met 

ol t.Jr obc .. 

(II.8) 

snelheid snel neutraal atoom 

(~7 , meest waarschijnlijke ion-snelheid • . ~, 
= 1onentemperatuur. 

Deze formule geeft de intensiteit en de snelheidsverdeling van de geprodu

ceerde snelle neutrale atomen bij een ionentemperatuur T .• 
1 

Na integratie over de snelheid v vinden we voor de totale productie dN 
s 

per tijdseenheid per lengte dx 

dN = n dx 
s 

waarin n de productie per tijdseenheid per lengteëenheid voorstelt. 
s 

II.l.4. De bronfunctie 

(II.9) 

Vervolgens behandelen we het verliesproces van snelle neutralen t.g.v. uit

strooiing (ion-neutraal, neutraal-neutraal) en ionisatie. In het vervolg 

staan de indices s voor snel neutraal, n voor langzaam neutraal, 1 voor 

ionen, ~voor electron. 

We gaan uit van het volgende model, geschetst in figuur II.3. 

x. 

figuur I I. 3. 

Gebied I: boog 

Gebied II: alleen neutrale achtergrond 

De kans dat een deeltje, geproduceerd op een afstand x + b van het diafragma, 
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dat onder de goede ruimtehoek loopt, het diafragma bereikt, wordt gegeven 

door 

waarin ne ,ni ,nn 

Qion 

dichtheid electronen, ionen, neutralen 1n boog 

ionisatie botsingsdoorsnede 

(II.IO) 

Q Q - totale botsingsdoorsnede voor ion-snel neutraal en snel i-s' s-n-
neutraal- langzaam neutraal, waarbij kleine hoekstrooiing 

niet wordt meegenomen. 

Q - relatieve snelheid electron- snel neutraal enz. 
04-$ -

We schrijven 'f>Cx.) voor het gemak als 

~(X)= 
b 

(II.ll) 

De kijkdiepte in de plasmakolom, d.w.z. dat stuk van de boog wat nog effec

tief bijdraagt tot de snelle neutralen deeltjes stroom wordt bepaald door 

de factor f. Dit leiden we als volgt af. 

De productie per lengteëenheid wordt gegeven door nç. De deeltjesstroom 

voor een half oneindige boog in deeltjes per seconde wordt dan gegeven door 

t (II.I2) 

Voor een boog ter lengte x 1 ,geldt voor de deeltjesstroom 

n, (II.I3) 

. .. ~l.•.)/. -f", Het quot1ent IN~)= I - e geeft aan welke fractie van de totale deeltjes-

stroom in een half oneindig lange boog in het stuk o-x.,geproduceerd wordt. 

Dit is een maat voor de kijkdiepte in de boog. 

Zoals uit formule (Il.IO) blijkt is deabsorptie een functie van vs. Dit heeft 

dus invloed op het snelheidsspectrum van de bundel. In eerste benadering 

zullen we dit verwaarlozen. Dit betekent dat ~i-s/v.s gelijk is aanV?.'. 

Omdat \J~'>)\Js is ~4·1/vs gelijk aan lJQfuJ. Omdat Vs >) v.., 1s 'à•·..."/vj 
gelijk aan I. Voor een typische werksituatie is in tabel II.l de factor 

f(m-l) berekend. 
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S-I eenheden inverse vrije weglengte (m-I) f (m-I) 

n 1020 n Q 20 39 n 
2.1o

19 
n n-n 

n n. 
Qi-n Vi 1 7 e 

2.10
19 

~ 

n. n <Qv~ -l 2 
~ 

3.1o- 16 
e 

~. ..... u 
< Q">ion $ 

Q. 60.10- 20 
1-n 

20.10- 20 
Qn-n 

2.10 3 

Tabel 1I. 1. 

Berekening factor f voor een typische werksituatie. 

De lengte van de boog bedraagt 0.2 m. Dit geeft N(o.l)/t.J(Q.IJ):::: ,qgq 
We veronderstellen nu dat in onze meetsituatie altijd geldt dat f. 0.2 m »I. 

We zullen dus rekenen alsof de boog half oneindig lang is. 

We keren nu terug naar formule (11.8). We schrijven deze als volgt: 

(11.14) 

'2. (Us - ~)1 
waarin ~ (Vs) d u5 :::- ei,;. a-.) e. .; dOr , 

d.i. de genormeerde snelheidsverdeling van snelle neutralen gepro-

duceerd door elastische botsingen. 

~{IJs} tl IJs:: ~ anl e_- (~ }1 

eX Us 
1 

d.i. de genotweerde snelheidsverdeling van snelle neutralen gepro-

duceerd door ladingwisseling. 

De totale deeltjesstroom van snelle neutralen, uitgedrukt in deeltjes per 

seconde per snelheidsinterval en per ruimtehoek wordt nu gegeven door: 

[ :Jn Qe}.1>1 &sJ + ~ Q.u.c.\. rp't{V.sJ] dl1s 1/n cl~t 
I 

(II.IS) 

Uit formule (11.15) bepalen we de voorwaartse intensiteit 1(0) op de volgen

de wij ze 

(11.16) 



1(0) is dus gelijk aan, 

"'l9>::: + 

11 V\~ Qi.-S lh + n~ < Q v>~ ....l. +-
Vt 

We kunnen twee gevallen onderscheiden 

a. lage ionisatiegraad. 

(II.I7) 

. . 3 1020 -3 B1JV. n = • m en n. 
n 1 

19 -3 n = 10 m (lage electronentemperatuur). e 
De voorwaartse intensiteit, formule II.I7, kunnen we dan schrijven als 

[ Q.d ... Qkel.. 1 e- n,.. ~s--"' b 
~S•\oo 

Met~~ j ~ U~ is dit de intensiteit van een ideaal gat bron van ionen 
11ft 

met een dichtheid ni' een bronopening Ad 

menigvuldigd met een factor Qd + Gtbtc.'

~S-"t 
b. Hoge ionisatiegraad. 

en gemiddelde snelheid v ver
i 

e-h"' Gr_.., b 

Bijv. n. = n = 3.Jo
13 (m-3). n = 10 18 (m- 3) (hoge electronentemperatuur). 

1 e n 
Formule II.I7 wordt dan 

[ Qet t Q.ar.c \., ] e.- V'l., a,_"' b 
l..Ji' GL-"' (II.I8) 

Met en Q ~"' ~ Qd '" Q_,~u. wordt ( II . I 8) 

e- r~..,Qs-"' b 

dan 

Dit 1s de intensiteit van een ideaal gat bron van neutralen met dichtheid 

n~, een bronopening 

digd met een factor 

Ad' en een gemiddelde 
..!- e.- ~-~ ... a,_\t b 
V1 

II.2. Afschatting van de bronfunctie 

~ . snelheid vi = Voft , vermen1gvu1-

In deze paragraaf zullen we aan de hand van formule (II.I7) een afschatting 

geven voor de deeltjesstroom I(O) uitgedrukt in deeltjes per seconde per 

steradiaal. Eveneens zal het gedrag van formule (II. 15) als functie van n n 
en n. nader onderzocht worden. Tenslotte bepalen we aan de hand van groot-

1 

beid f in formule (II. 1 J), de kijkdiepte in het plasma als functie van de 

versebillende parameters. 

We gaan uit van formule (II.IS). 
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We gaan nu deze formule voor de bovengenoemde 3 dingen in twee gevallen 

beschouwen n.l. voor lage en hoge electronenternperatuur. Dit heeft sterke 

invloed op de onderlinge verhouding van de 3 strooiprocessen in het rech

terlid onder het deelteken. In dit model rnaken we dus expliciet onderscheid 

tussen de boog, waar creatie en destructie van snelle neutralenplaatsvindt, 

en het stuk tussen anodeen diafragma waar alleen verstrooiing aan koud neu

traal achtergrondgas plaatsvindt. 

11.2.1. Lage elect~onentemperauur 

Voor lage electrenentemperatuur (T 3 à 3.5 eV) is de vrije weglengte 
e 

van langzame neutralen (v = 400 m/s) voor ioniserende botsingen ( < t3v>i.t». 
-16 3 -I . . n . . 19 -3 

= JO m sec ) b1J een electronend1chthe1d van 2.10 rn , 

cr .. -h,a<Qv>~ = 20 cm. 

In ons geval, waarin de geschatte boogdiameter 4 rnm bedraagt, betekent dit 

dat de kans dat een neutraal in de boog wordt geïoniseerd verwaarloosbaar 

klein is. Dit betekent dat de neutrale dichtheid in de boog onder deze con

dities gelijk is aan de neutrale achtergronddichtheid. 

Uit het getallenvoorbeeld in Tabel II. I, dat geldt voor lage electronentern

peratuur, blijkt dat in dit geval ionisatie als verliesproces t.a.v. de 

beide andere verliesprocessen verwaarloosd kan worden. We kunnen formule 

II.l7 dan als volgt schrijven, 

[cLt.OJ..t~ s.ec-' s ~a.ol-1 ] 

(II.I9) 

In Tabel II.2 zijn voor verschillende situaties de inverse vrije weglengte 

per strooiproces,de kijkdiepte en de voorwaartse intensiteit I(O) berekend 

I II 

Ad 3/4.10-6 3/4.10-6 

n 9. JO 19 3.10
20 

n 
I. JO 19 3. 10

19 
n. 

1 

2. J0 3 2.103 d. 
1 

20.10- 20 20.10-20 
Qel 

Qexch 
40.10- 20 40.10-20 

Q. 60.10- 20 60.10-20 
1-n 
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20. 10-20 

2. I0- 2 

-1 
~nverse vrije weglengte (m ) 

kijkdiepte (m) 

voorwaartse intensiteit 

8.5 

18 

-2 
3. 8. I 0 

-I -1 
(deeltjes sec sterrad ) 

15 4 .JO 

Tabel II.2. 

20.10-20 

2. I0-2 

25.5 

60 

-2 I. 17. 10 

2.56.10 14 

Inverse vrije weglengte, kijkdiepte en voorwaartse 

intensiteit (S.I. eenheden). 

Het gedrag van de bronfunctie d3N (formule II.l5) als functie van n 
n 

beschouwen we aan de hand van de afgeleiden. 

Voor het gemak schrijven we 

e. 

en n. 
~ 

(II.20) 

Uit metingen van de plasmaspuit(Sijd 74) blijkt d•t met het varierenvan n 
n 

ook n. varieert volgens n. C.n . Dit vullen we in in verg. II.20 en we be-

palen~ nu èJLri'f.J) / é) Vl.,_ 
1 

De 
0

voorwaarde dLob:.Vfr;~... = 0 geeft nu een 

extreem van de bronfunctie d3
N Dit is het geval voor n = 

1 
We 

n Gs"' \o 
vinden een maximum in het signaal (bij constante boogstroom en constant B-

veld) als 

Met Q = 20.J0- 20m2 en b = 2.10- 2m geeft dit voor 
n 

n : n 

(II.21) 

Bij constante gasstroom en boogstroom kunnen we door het B-veld te varieren 

de ionendichtheid varieren. We vinden nu 
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d (ol3 ~) 
---->0 

Ó) h~ 
(II.22) 

De bronfunctie is een monotoom stijgende functie met toenemende n .. De kijk
~ 

diepte wordt volgens formule II.ll bepaald door de factor f (m- 1) en be-

draagt per definitie 1/~ (m). In tabel II.2 is voor de verschillende situaties 

de kijkdiepte in de boog berekend. 

I I. 2. 2. Hoge e leetronentemperaturen 

Voor hoge electronentemperaturen Te = 6.5 eV neemt de werkzame doorsnede 
. . . <Q 3 10-l 5 3 -I D . . 1 voor ~on~sat~e sterk toe, v>~,0 .., = • m sec . e vr~Je weg engte van 

langzame neutralen is dan 8 mm. Hoge electronentemperaturen treden op bij 

hoge boogstromen. Voor hoge boogstromen neemt de diameter van de boog-core 

toe. In het uiterste geval zullen langzame neutralen in de boog effectief 

geïoniseerd worden zodat de neutrale dichtheid in de boog veel kleiner is 

dan de neutrale achtergronddichtheid. We kunnen in dit geval het uitstroom

proces van snelle neutralen aan langzame neutralen verwaarlozen t.o.v. de 

beide andere verliesprocessen ionisatie en ion-neutraal strooiing. 

De bronfunctie uit formule II.IS kunnen we dan als volgt schrijven 

d3 Ne 41n A ol 0(~· [ w.. Get 1>. ~SJ + Jn. Qü--tl.. --p2 (1:1,)] ot Vs 

-~ ... Q$_...., b 
e 

Omdat n = n. kunnen we n. wegdelen en houden we over e ~ 1 

dl N = f l ~~ ,d~) Qat) Q~c..~ ) Us) 

Y) 

Q~, .... Uï t < Qv.>~ -L 

"' 

- ...... G,_ ... b 
Q 

(II.23) 

(II.24) 

In tabel II.3 is de deeltjesstroom in voorwaartse richting I(O), de inverse 

vrije weglengte per strooiproces en de kijkdiepte berekend. 
3 Het gedrag van de bronfunctie d N (formule II.24) als functie van nn en ni 

wordt bepaald uit de afgeleide 
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s. I. eenheden 

n 1018 
n 

3. I 0 19 n. 
l 

3.10-15 
<.QV;:.ion 
V 2. 103 

s 
d. 2. 103 

l 

Qel 20. I0- 20 

Qexch 
40.10- 20 

Qin 60.10- 20 

Qs-n 20.10- 20 

Ad 3/4.10-6 

b 2.10- 2 

1nverse vrije weglengte 

niQi-n 

n <Q\17. e 1on 

kijkdiepte 

f-1 

deeltjesstroom 

I(O) 

25 

45 

1.42.10-2 

3.4.10 13 

Tabel I I. 3 

Berekening van de deeltjesstroom I(O) (deeltiessec- 1 

sterad- 1
) inverse vrije weglengte (m- 1) en de kijk

diepte (m). 

We verwachten dus een max1mum 1n de bronfunctie voor n 

d.w.z. met Q = 20.10- 20m2 en b = 2.I0-2m resulteren~in 
s-n 

~ .. ~ b 20 -3 
n = 2. 5. I 0 (m ) • 

n 
De bronfunctie 1s onafhankelijk van 

laden worden. 

n. omdat alle aanwezige neutralen omge
l 

De kijkdiepte is berekend 1n tabel II.3. 
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HOOFDSTUK lil 

D~ H.K.H. in de looptijdopstelling 

De H.K.H. bestaat uit een holle kathode buis, een anode en een magneet. 

Door de holle kathode stroomt gas, in ons geval Argon, dat in de kathode 

zeer effectief wordt geïoniseerd (Lid 62). De ladingsdragers lopen tussen 

kathode en anode. Het magneetveld dient ervoor om de electrenen en 1onen 

te concentreren zodat de energieoverdracht tussen electrenen en ionen 

wordt verbeterd. Om de ontlading te starten maken we gebruik van een ont

steekelectrode. Tussen kathode en ontsteekelectrode zetten we gedurende 

korte tijd (l sec) een hoge spanning (3.6 kV). Deze spanning geeft een 

ontladingsvonk. Als de spanning tussen kathode en anode, ~K, hoog genoeg 

1s wordt hierdoor de ontlading overgenomen: de ontlading brandt. Omdat in 

de plasmaspuit (Sijd 74) ringanode en eindanode grote verschillen geven 

in lonen- en neutrale temperatuur, hebben wij beide ingebouwd. In dit 

hoofdstuk worden achtereenvolgens de afzonderlijke delen van de H.K.B. 

besproken. Tevens zullen de karakteristieke electrische grootheden van 

de bron gegeven worden. 

lil. I. Ontwerp van de holle kathode bron 

In figuur III.J. is de H.K.B., gesitueerd 1n het bronvat schematisch weer-

gegeven. 

~------------------------------~@ 

_...---~) BUNDtL 

c><J C><J 
-- ~ --------------~r-210 

figuur III. I. 

Schema van de H.K.B. in de opstelling. 
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waan.n KATHODE 6 OPHANGSTUK 

2 RINGANODE 7 ONTSTEEKELECTRODE 

3 t-1AGNEET 8 BOVENFLENS VAT I 

4 EINDANODE 9 VOORFLENS VAT 

5 DIAFRAG}-1A 10 WATERKOELING 

De kathode, ringanode en ontsteekelectrode zijn allen gemonteerd op een 

losseflens aan de zijkant van vat I, die verschuifbaar is en op de bundel

as uitgericht kan worden. De magneet en eindanode zijn op een gezamenlijk 

juk gemonteerd dat aan de bovenflens van vat 1 bevestigd is. De eindanode 

1s, zowel verticaal als horizontaal instelbaar en kan hierdoor uitgericht 

worden op de as van de magneet. Het juk is op drie punten verticaal en 

horizontaal instelbaar, zodat de combinatie magneet eindanode op de bundel

as uitgericht kan worden. 

Het eigenlijke bundelvormende diafragma (5) zit vast aan de opstelling en 

wordt eenmalig uitgericht op de bundelas van de looptijdopstelling. Dit is 

noodzakelijk omdat anders de nulpuntijking van de looptijdschaal verloren 

gaat. 

Het bundelvormende diafragma heeft een diameter van I nun. Alle stromings

weerstanden hebben een diameter van 5 nun. Het diafragma is uitgericht met 

een nauwkeurigheid van 0,4 mm. Dit valt binnen de tolerantie van de opstel

ling. 

III. I. I. !Je Magneet 

liL I. I. I. Ontl.JeYTJ 

Een magneet is ontworpen uitgaande van de volgende e1sen. 

I. De magneet moet passen binnen het bronvat, zodat aan de afmetingen van 

de magneet strenge eisen werden opgelegd. 

2. Magneetvelden ter grootte van 0.1 Top de as moeten haalbaar zijn. 

3. De boog moet extern zichtbaar Z1Jn, zodat de magneet uit twee helften 

bestaat, met 1n het midden een doorkijkgat. 

4. Het in de spoel ontwikkelde vermogen moet zo efficiënt mogelijk afgevoerd 

worden. Hiertoe zijn op 4 plaatsen koelkamers aangebracht. Bovendien is 

de magneet ingegoten 1n Araldite, om de warmtegeleiding tussen de win

dingen te verbeteren. Araldite heeft daarenboven het voordeel dat het 

go0de vacuumeigenschappen bezit (Ses 71). 
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5. De beschikbare voedingen hebben een stroombereik van 30 à 40 A. 

ad 4. 

Stel om het in de spoel gedissipeerde vermogen af te voeren, 1s het tempe

ratuurverschil tussen in- en uitgaand koelwater6T0
• Dan wordt de tempera

tuursprong over de want,~~' van de koelleiding gegeven door 

waarin: C = constante 100 à 200 voor water 

_ 4 opp (doorsnede koelbuis) 
dhydr - omtrek (doorsnede koelbuis) 

1 = lengte koelbuis. 

In ons geval geldt 

ad 2 + 5. 

-:;.~;; . b.T = 5.5 ~T 
'l]t; 

(III.1) 

(III.1.A) 

Om te kunnen bepalen welke wikkeldraad genomen moest worden hebben we voor 

verschillende soorten draad bij de gegeven afmetingen van de spoel de stroom 

berekend als functie van het aantal wikkellagen bij een max. veld op de as 

van 0.1 Tesla volgens 

waarin B = 

}&= 

I:: 
PoN ~ 

.2 '2. 
J•l 

magnetische inductie 

4 TT 10- 7 

N = aantal wikkelingen per laag 

J aantal lagen 

21 = lengte spoel 

2d diameter JSte wikkellaag 

d 1 diameter wikkeldraad. 

Dit is in onderstaande grafiek III.I. weergegeven. 

(III.2) 

Omdat we slechts over een afstand van 30 mm konden wikkelen betekent dit 

voor ae koperbuis 7 lagen wat overeenkomt met 75 A. Voor de platte draad 

betekent dit 14 lagen wat overeenkomt met 45 A. Vanwege de beschikbare 

voedingen hebben we gekozen voor de geisoleerde platte draad 5 ~ 1.75 mm2 • 

Dit heeft t.o.v. de koperbuis wel het nadeel dat dit moeilijker te koelen 

1s. Een voordeel is echter dat de platte draad door de fabriek al van een 

isolatielaag voorzien is, wat bij de ronde koperbuis niet het geval is. 
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10 

Grafiek III. I. 

De voor een B-veld van 0.1 T vereiste magneet

stroom uitgezet als functie van het aantal lagen. 

)( )( 

IS 

Deze overwegingen hebben ten~lotte tot het volgende ontwerp geleid, getekend 

in figuur III.2. 
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Figuur III.2. 

Constructie van de magneet. 

waterkoeling, 2 wikkelingen, 3 doorkijkgat 

Tabe 1 III. I. 

Gegevens van de magneet. 

gebruikte wikkeldraad 5 ~ I. 75 2 geïsoleerd koperdraad mm 

aantal windingen per laag per 12 
spoelhelft 

aantal lagen per spoelhelft 14 

111.1.1.2. Metingen aan de magneet 

In grafiek 111.2 is het gereduceerde axiale magneetveld B~ = 
uitgezet als functie van x, de positie op de as. 

De mirror-ratiovan de magneet bedraagt 0.78. 

B(x) /B ( ) max x 

-2 . 
Een magneetstroom van 30 A komt overeen met B( ) = 6.8.10 T. D1t be-x-max 
tekent dat voor een veld van 0.1 Teen magneetstroom nodig is van 44 A, 

hetgeen goed overeenkomt met de theoretisch berekende waarde (zie grafiek 

111.1). Bij de theoretische berekening is uitgegaan van I spoelhelft. 
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Grafiek III. 2. 

Bx = B(X)/B(x max) als functie van :X. 

A begin spoel 

B einde spoel 

c plaats kathode / ringanode 

D plaats eindanode 

De bijdrage van de andere helft ~s verwaarloosd. Dit geeft een fout ~n de 

orde van 8%. 

Tevens zijn metingen verricht aan de warmtehuishouding van de magneet. De 

temperatuurstijging t.g.v. vermogensdissipatie in de windingen is voor ons 

van belang omdat de maximale bedrijfstemperatuur beperkt wordt door de ver-

wekingstemperatuur van het Araldite. De karakteristieke opwarmingstijd is 

een extra controle op dewarmteweerstand tussen de wikkelingen. De tempera

tuursverandering van de magneet wordt bepaald uit de weerstandverandering 
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tn de spoel. Voor koper bij kamertemperatuur geldt dat een graad tempera

tuurstijging overeenkomt met een relatieve verandering van de weerstand 

van 0,47% (Thermo). 

Bij een maximale gebruikte stroom van 30 A is de vermogensdissipatie in 

de spoel gelijk aan 200 Watt. De eindwaarde van de gemiddelde temperatuur 

ts dan 36°C als wij uitgaan van een begintemperatuur van 15°C. Wij veron

derstellen nu dat de maximale temperatuurstijging tweemaal zo groot is als 

de gemiddelde temperatuurstijging. Met deze aanname en met de eis dat 

Tmax ( 100°C voor Araldite, vinden wij als maximaal toegestane magneet

stroom I= 60 A wat overeenkomt met een veld van B = 1.36 I0- 1T. Eveneens 

is gekeken naar de karakteristieke opwarmtijd bij een constante stroombe

lasting van 30 A volgens formule (III.3). 

waarin 

T(o:») 

T( t) 

T(O) 

t 

"t" 

Tc~) 

tijd 

eindtemperatuur van de magneet (t =~) 

temperatuur ten tijde t 

begintemperatuur magneet t = 0 

karakteristieke opwarmtijd 

(III.3) 

Het electrisch analogon van dit probleem is een parallelschakeling van een 

weerstand R en een condensator C, die met een constante stroom gevoed wordt. 

De ka rak te ris tieke tijd hiervoor wordt gegeven door "'t' = RC. In ons geval 

R de warmteweerstand 
-I 

K) de spoel naar de koelleidingen. lS (Watt van c 

is de warmtecapaciteit 
-J 

de spoel. (Joule K ) van 

In grafiek III.3 is het spanningsverloop over de magneet weergegeven als 

functie van de tijd. De magneetstroom werd gemeten m.b.v. een shunt. 

In grafiek III.4 is de temperatuurstijgingl(~)- T(t) uitgezet als functie 

van de tijd. Voor T~) is genomen de temperatuurstijging op t = 68 min. 
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Grafiek III.3 

De spanning over de magneet als functie van de 

tijd t, bij een constante stroombelasting van 30 A. 

10 

Grafiek III.4 

T(co) - T(t) uitgezet als functie van de tijd 

voor T(oo) is genomen de temperatuur van de 

magneet op t = 68. 
-29-
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De uit grafiek III.4 bepaalde karakteristieke opwarmtijd bedraagt 22 min. 

Dit is gemeten in vacuum. Bij een omgevingsdruk van I atm. bedraagt deze 

tijd 16 min. Omdat hierbij ook warmteafvoer via de omgeving plaatsvindt is 

de warmteweerstand kleiner dan in vacuum en t' dus ook. 

We gaan nu 't"' berekenen uit gegevens van de magneet. Het volume bedraagt 

1548 cm3 . De soortelijke warmte van koper is 3.3 joule/cm3 . We maken nu 

de volgende vereenvoudigingS."l(Araldite) = s.w. (koper). De warmtecapaci

teit C bedraagt dus~ 5000 Joule K- 1
• De warmteweerstand van de spoel wordt 

bepaald door de Araldite en de laklaag op de koperdraad. We nemen aan dat 

het warmtegeleidingsvermogen voor beide stoffen hetzelfde is.(Ses) geeft 

h t 1 ·d· 0.5 Watt m-I K- 1• voor e warmtege e1 1ngsvermogen 
-3 We veronderstellen nu een uniforme laag Araldite ter dikte 5.10 m, en een 

oppervlak van 3.75 10-2m2 , dit is het oppervlak van een cylinder met straal 
-2 -2 

4.10 men een lengte van 15.10 m. 

De warmteweerstand bedraagt dan 1/375 (Watt-I K). De karakteristieke op

warmtijd~= RC is nu gelijk aan 1333 sec. Dit komt goed overeen met de ex

perimenteel gevonden waarde. 

liL I. 2. Kathode, Ringanode, E1:ndanode, Ontsteekelectrode 

III.!.2.1. Ontwerp 

Door de zeer beperkte ruimte moest de bron bijzonder compact gebouwd worden. 

Doordat het starten van de boog met een hoge spanning (3.6 kV) gepaard gaat, 

is goede isolatie een eerste vereiste. Omdat het werkgebied hoogvacuum 1s 

(I0-2< p < 10-7 torr) was een goede vacuumafdichting eveneens noodzakelijk. 

De eindanode welke gemonteerd is op het draagjuk van de magneet ziet er in 

vooraanzicht als volgt uit, figuur III.I. 

De eindanode 1n vooraanzicht. 

x 

Figuur III. I. 

l koelkanaal, 
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De eindanode is gemaakt van rood-koper en is watergekoeld. De anode is 

Ln z,y en x richting instelbaar (t.b.v. uitrichten). De eindanode is 

electrisch geisoleerd aan het ophangjuk bevestigd m.b.v. teflon. De dia

meter bedraagt 40 mm. Deze is kleiner dan de magneetopening. Dit Ls gedaan 

om eventuele overslag van magneet naar anode langs veldlijnen te voorkomen. 

Dan gaan we nu over tot de kathode, ringanode en ontsteekelectrode. Dit 

gedeelte van de H.K.B. is gemonteerd op de voorflens van vat I. Zoals reeds 

genoemd moesten hierbij aan de isolatie grote eisen worden gesteld en moest 

vanwege de zeer beperkte ruimte zeer compact gebouwd worden. 

Dit alles heeft tot het volgende ontwerp geleid, getekend in figuur III.4. 

"'"T' ~ --... r l ====~~~======~ I 

I 

figuur 111.4. 

De bronflens met kathode, ringanode en ontsteekelectrode. 

holle kathode, 2 Stumatit bus, 3 teflon bus, 4 ringanode, 

5 ontsteekelectrode. 
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In detail 1s een vacuumafdichting getekend ln figuur 111.5. 

Figuur liL 5. 

Vacuum afdichting in detail. 

De beide 0-ringen, de teflonbus en de teflonring zorgen voor een geisoleer

de vacuumdichte doorvoer. De kathode is een tantaalbuisje (uitw. ~ 2 mm, 

inw. ~ Imm). Het past met een klempassing in een rood-koperen houder, welke 

met 3 boutjes op het kathode huis wordt vastgezet. Een 0-ring zorgt ervoor 

dat het gas niet langs andere wegen dan door de kathode wegstroomt. De 

passing houder/huis is voldoende nauw om een goede warmtegeleiding te waar

borgen. Het kathodepijpje heeft een lengte van 40 ~ 2 mm. De berekende waar

de van het door het pijpje via geleiding afgevoerde vermogen bedraagt bij 

een temperatuur van 3000° aan de voorkant van het tantaalbuisje 16 Watt. 

Het huis van de kathode is watergekoeld. De ringanode is gemaakt van rood

koper en is watergekoeld. De uitwendige diameter bedraagt 49 mm. Deze maat 

is met het oog op eventuele overslag naar de magneet kleiner gekozen dan de 

diameter van de magneetopening. 

De ontsteekelectrode bestaat uit een .wolframtdraad, gepuntlast op een roest

vrijstalen staander. Deze is bevestigd aan een rood-koperen electrische 

doorvoer. 

Het door een buisje met oppervlak A en een temperatuur T uitgestraalde ver

mogen UUç bedraagt, 
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Ws ~ C'€ TL' (III.4) 

er constante van Stefan Boltzmann 

f emissivity 

T temperatuur 

A = oppervlak 

Stel de temperatuur van het buisje is 3000°K. Het stralende oppervlak 1s 

2.4.J0-5m2. Dit is een cylinder met lengte 4.I0-3m en een omtrek van 
-3 6.3.10 m. 

Dan is het uitgestraalde vermogen (fonnule III.4), 

lq = 220 Watt 

Om de 0-ring aan de voorflens van vat I te beschermen is daarom tegen de 

voorflens een koelleiding aangebracht (figuur III.I). Eveneens is aan de 

achterkant van vat I een koelplaat aangebracht om de 0-ring aldaar te 

behoeden voor te hoge temperaturen. 

liL I. 2. 2. Opstartcondit-ies 

De electrische schakeling van de bron is schematisch weergegeven in figuur 

III.6. 

RL/ 

~nov 

Figuur III.6. 

A anode 

k = kathode 

0 ontsteekelectrode 

RJ 5.8 ..Q 

R2 146 ..CL 

R3 300 .n 
R4 209 k!L 

p2 druk in vat I. 

Gegevens gelijkspannings
voeding: 

merk: Heinzinger 

V 300 V ma x 

Imax 25 A 
stroom- en spannings
begrensd. 

De electrische schakeling van de holle kathode boog 
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De afstand kathode/ontsteekelectrode bedraagt 0.5 + 0.1 mm. De stand van 

de ontsteekelectrode t.o.v. de kathode is zodanig dat deze a.h.w. in de 

kathode opening kijkt. Als de afstand kathode/ontsteek ~ I mm treedt er 

geen overslag op, als deze afstand te klein is, ontstaat, nadat de boog 

enige tijd heeft gebrand kortsluiting tussen kathode en ontsteekelectrode. 

Het verdient aanbeveling bij een nieuw ontwerp de ontsteekelectrode extern 

instelbaar te maken. De ontsteekspanning, 3.6 kV , wordt geleverd door een 

trafo, dat via een schakelaar op het net is aangesloten. De ontsteekstroom 

wordt begrensd door R1 en bedraagt 17.2 mA. De weerstand R3 is aangebracht 

om de eventuele spanningsstoot over de voedingskast tot maximaal 5.1 V te 

beperken. Bij het opstarten is VAK (anode/kathode spanning) gelijk aan 

300 V. Dit betekent voor R3 een vermogensdissipatie van 300 Watt. Vandaar 

dat R3 bestaat uit drie stookweerstanden die roet perslucht gekoeld worden. 

R1 en R2 zijn voorschakelweerstanden om de spanningsval VAK (300 V-+ be

drijfsspanning boog) te beperken. Bovendien starten we op roet een lage 

boogstroom, lAK • Deze bedraagt bij opstarten 2.5 A. Zonder voorschakel

weerstand R2 levert de voeding dan slechts 2% van het totaal beschikbaar 

vermogen. Bij deze belasting blijkt de voeding uit de regeling te lopen. 

Bij het opstarten bedraagt R2 ,...., IOOfi. Als de boog gestart is kan de 

stroom opgevoerd worden tot 5 A of meer en wordt R2 , die maximaal 3.9 A 

kan verdragen
1
kortgesloten. 

R1 zorgt ervoor dat eventuele weerstandvariaties in de boog niet direct 

de regeling van de voedingskast betnvloeden. R1 zorgt voor een betere 

s tab i li te i t van de combinatie voedingsregeling/boog. 
-3 

Bij het opstarten bedraagt de druk in vat I, p2 , 4.10 torr. 

111.2. Metingen aan de~H.K.B· 

I.II. 2. 1. Ga.satroom dom• de holle kathode 

Het principe van het gastoevoersysteem is getekend in figuur 111.7. 
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Figuur III. 7. 

Het gastoevoersysteem 

voorraadvolume, druk p
0

(torr) 

2 capillair 

3 holle kathode 

4 extra stromingsweerstand boven pomp ~ 18 mm 

5 vat looptijdopstelling 

6 vat 2 looptijdopstelling 

7 bundelvormend diafragma 

m
0

, mi, m
2

, m
3 

drukmeters 

meetbereik m 1-760 Torr 
0 

-2 2 
mi 10 -10 Torr 

m
2 

I0- 3-Io2 Torr 

10-4-Io-8 Torr 

De stromingsweerstand 4 1s aangebracht om met relatief kleine gasstromen, 

O,I à 0,4 (Torr 1 sec-I), toch de benodigde drukken van 10-2 à 10-3 Torr 

te verkrijgen. Het gasinlaatsysteem, voorraadvolume plus capillair, wordt 

beschreven in (Vlug 75). 

De gasstroom door het capillair wordt gegeven door ( UJ&A.t"-} , 

p}· - P.'l 
0 ' 

(III.S) 

l. 
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waar1n J gasstroom 

1 lengte capillair 

d diameter capillair 

p = druk aan begin capillair 
0 

PI druk aan einde capillair 

1 viscositeitscoëfficient 

Als de druk p 1 zakt beneden de kritische druk p""" neemt de gasstroom J 

niet meer toe. In het capillair 1s de snelheid van het stromende gas dan 

gelijk aan de geluidssnelheid. De kritische druk wordt gegeven door 

) 
(III.6) 

waarin x:: ~ 
u C.v 

cA=~ 
""' 

= meest waarschijnlijk snelheid 

d diameter capillair 

J gasstroom 

-4 Met een ~ van 1.66 (Argon), 0\ = 350 m/s, d = 3.10 men een gasstroom 

uitgedruk in torr 1 sec-I vinden we voor ~ n,,"' 
-p l>t lo..-r-

1("' 

) """ Ton- i S.ec'' 

Voor het normale gebruik van het gasinlaatsysteem geldt altijd dat p
1 
~P. 

K". 

Het gasinlaatsysteem levert dan een constante gasstroom 

(lil. 7) 

die alleen afhankelijk is van p , de hoge druk voor het capillair. De con-
a 

stante C wordt bepaald door directe meting van een gasstroom met de druk-

dalingsmetbode (Moa 72A). 

Doordat de holle kathode in onze bron een relatief klein geleidingsvermogen 

heeft, moeten wij controleren of nog steeds aan de voorwaarde 1>, <'\>Kv
voldaan is. De met formule (III.S) berekende drukval over de holle kathode 

bedraagt bij een gasstroom van 0.45 torr 1 sec- 1• 19 torr. p2 is verwaar

loosbaar klein t.o.v. p
1

• p2 is in de orde van 10-3 torr terwijl p
1 

orde 

is. De gemeten drukval bedraagt bij deze gasstroom 18 torr, hetgeen goed 

overeenkomt met de berekende waarde. 

Als de boog aan is, neemt de drukval over de holle kathode toe. Dit is mo

gelijk een gevolg van toenemende viscositeit bij hogere temperaturen. In 

grafiek li I .5 is de viscositeit van Argon uitgezet als functie van de tem

peratuur. 
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Grafiek III. 5. 

De viscositeit in kg s-I m-I als functie 

van de temperatuur (Handbook of Chemistry 

en Physics). 

De druk p 1 zal dus toenemen bij toenemende temperatuur van de kathode • 

Met metingen blijkt dat met boog aan pi ~ PKr . Hierdoor zal de gas-

stroom afhankelijk worden van p 1. De stroomsnelheid aan het uiteinde van 

het capillair neemt af, zodat de gasstroom bij constante druk p afneemt. 
0 

Dit komt tot uiting in grafiek III.6. Hierin zijn de gemeten C-waarden 

weergegeven bij verschillende drukken P. met boog 
0 

uit J = C cpc:> fot 
aan en boog uit. 

Uit de metingen blijkt dat bij hoge stroom de constante C enigszins beÏn

vloed wordt (2 à 4%). De nauwkeurigheid in de meetresultaten is I%. 
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Grafiek III. 6. 

I 
200 

De constante C van het gasinlaatsysteem voor 

de koude kathode (boog uit) en de hete kathode 

(boog aan) 

I 
3«J 

In evenwichtstoestand moet gelden ingelaten gasstroom is gelijk aan weg

gepompte gasstroom. Dus 

waarin Pz 
s 

druk in vat I 

geleidingsvermogen (1 
-I 

sec ) 

(III.8) 

Dus bij een bepaalde gasstroom stelt zich ~~n bepaalde druk p
2 

in, in vat 

1, wantS is constant en wordt gegeven door opstellingmaken en pompgege-

vens. 
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Uit de gemeten p2 bepalen we de dichtheid n(m-J) via 

Pz = n KI (III.8.A) 

We beschouwen het gas hierbij dus als een ideaal gas. 

Bij de maximale gasstroom die we gebruikt hebben (p = 200 torr) was de 

druk in vat I gelijk aan 8.5.10- 3 Torr. De constant~ C bij deze druk is 
-6 -J 

gelijk aan 11.2.10 (torr 1 sec ). Met behulp van (111.8) kunnen we dan 

S berekenen. De pompsnelheidSis gelijk aan 52.9 1 s-I 

De pompsnelheid voor Argon bedraagt 9.9 1 /sec cm2 . In ons geval komt 

52.9 1/s dus overeen met een oppervlak van 5.3 cm2. De oppervlakte van 

het gat in de plaat boven de diffusiepomp bedraagt 2.54 cm2 . De kieren 

tussen plaat en bronvat hebben dus nog een oppervlak van 2.8 cm2 . 

Omdat de drukmeter (L.K.B. Autovae) ) in het 10-3 gebied erg onnauwkeu

rig is gaan we uit van de gemeten druk bij de hoogste gasstroom (p = 
0 

200 torr). Hieruit bepalen we de dichtheid in vat 1 bij die gasstroom. 

De andere dichtheden bepalen we uit de dichtheid bij een gasstroom van 

J(200) = C(200)(200) 2 torr 1 sec-], volgens 

) Lf~,) - n t1.oo) 
]C..too) 

In tabel III.2 zijn de dichtheid en gasstroom voor verschillende brondruk-

ken berekend. 

p
0
(torr) 

-3 n(vat 1)(m ) 

100 8.3 1019 

120 1.1 1020 

140 1.5 1020 

160 1.9 1020 

180 2.4 1020 

200 2.8 1020 

De drukken in vat I varieren 

100 torr) en 8.5.10-3 (p 
0 

lengtes van 2 10-2 m bij p
2 

Tabel III.2. 

J(torr 1 
-1 

sec ) 

0' 129 

0' 172 

0,229 

0,294 

0,364 

0,433 

-3 
bij deze gasstromen tussen 2.5.10 (p

0 

100 torr). Dit correspondeert met vrije weg-
-3 -3 -3 = 2.5. 10 en 6.10 m bij 8.5.10 m. Het 

bundelvormende diafragma is een rond buisje. De lengte van het buisje be-
-3 -3 draagt 10 m. De diameter bedraagt 10 ·m. 
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De vrije weglengte van de neutralen, À~ is dus bij alle door ons gebruikte 

gasstromen veel groter dan de afmetingen van het diafragma. 

III.2.2. EZ.ectrische km'ûkteristieken van de boog 

De metingen zijn opgenomen in de volgende configuratie. Eindanode zwevend, 

ringanode geaard en de kathode op een negatieve potentiaal. 

De spanning en stroom zijn gemeten met een universeelmeter, Fluke, tupe 

8000 A. 

Grafiek lil. 7 geeft de spanning over anode kathode, VA\< , als functie van 

de boogstroom IB' 
-2 veld van 6.8.10 

-3 bij een druk in vat I van 5.4.10 Torren een magneet-

T. 

~0~--------------------------------~ 

x 

3S' 

)( 

x 
l( 

IO 

Grafiek III. 7. 

Anode-kathode spanning, V'A~ , als functie van de boogstroom, IB' bij een 
-3 -2 

druk in vat I van 5.4.10 torren een magneetveld van 6.8.10 T. 
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l:t 

10 

Als we deze metingen vergelijken met de metingen aan de plasmaspuit (Sijd 

geval is~< 0 
O':X:B 

74) z1.en we twee totaal verschillende 

74) daarentegen ~VA"< ~ 
ÇIJ'~ 

voor de eindanode. 

terwij 1 ( Sij d 

en ~YI4'<,..., 0 

grafieken. In ons 

0 geeft in geval van de ringanode 

~ We hebben daarom gekeken naar de stroom die via de ringanode naar aarde 

liep. Het resultaat van deze meting is in grafiek III.8 weergegeven. Hori

zontaal staat de stroom, IB' die door de kathode loopt. Verticaal is de 

stroom uitgezet die door de ringanode naar aarde loopt. Het verschil 

(L -I . ) is de stroom die via de opstelling (bundeldiafragma) naar ooog n.ng 
aarde wegloopt. 

+ :r"" 
514 

• ff/IQ 

+ 
0 3o R + 

+ ~ 
:z,..l"., c fll) 

l ~ 

(!] 

o~------------~-------------4--------------~----------~ 
0 IO IS 

Grafiek liL 8 

De stroom door de ringanode, I . , uitgezet als functie van de boogstroom, 
r~ng 

IB' voor verschillende waarden van het magneetveld. De rechte lijn stelt de 

ideale situatie voor dat de gehele boogstroom naar de ringanode loopt. 

Bij hogere boogstromen neemt het percentage dat v~a de opstelling naar 

aarde loopt toe. Met toenemend magneetveld wordt de fractie die via de 

opstelling (diafragma) naar aarde loopt ook steeds groter. Dit komt omdat 

met toenemend magneetveld het plasma beter op de as geconcentreerd is, 
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en gemakkelijker door de opening van de anode weg zal stromen. 

Dit 1s een mogelijke verklaring voor de discrepantie tussen de metingen 

aan de plasmaspuit (Sijd 74) en onze metingen. 

Bovendien is ter plaatse van de kathode/ringanode het magneetveld in onze 

opstelling sterker dan bij de plasmaspuit. Bij de plasmaspuit is het mag

neetveld ter plaatse van de kathode 10% van de maximale waarde, terwijl wij 

een waarde van 35% vinden. Dit is een mogelijke reden waarom wij in onze 

opstelling voor de eindanode lagere voltages vinden dan voor de ringanode 

(in de orde van enkele volts). Dit in tegenstelling tot hetgeen bij de 

plasmaspuit gemeten wordt waar de spanning V"'"< in het geval van de eind-

anode groter is dan voor de ringanode. 

Uit grafiek III.7 hebben we de weerstand van de boog, ~'bepaald welke 

in grafiek III.9 is uitgezet als functie van de boogstroom IB 

10 

i~) 

.1( )( 

---~:.. 713{/fi) 

0~------------------~------------------~ 
10 Zo 

Grafiek III. 9. 

De weerstand van de boog RB als functie van de boogstroom IB' 
-3 

de druk in vat 1s 5.4.10 Torr. Het magneetveld bedraagt 

6.8.10- 2 T. 

Voor de resistiviteit van een plasma, evenwijdig aan het magneetveld, 

geldt (Sch 75) 

n = 6 
LJf 

-Lt 
IQ 
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met Z het ladingsgetal enT de electronentemperatuur uitgedrukt in eV. e 
Dit betekent voor onze boog met een geschatte diameter van 4 mm en een 

-r, ... iev 
lengte van 20 cm bij een electronentemperatuur'Yeen weerstand ~ van 2 n. 
Dit is voor grote boogstromen de goede grootte orde, zie grafiek III.9 

We hebben hierbij echter een uniforme veldsterkte in het gehele boogge

bied aangenomen. Bij de kathode echter treden bijzonder hoge veldsterkten 

op (IO~V/m) en we krijgen daar dan ook een extra spanningsval. (Sijd~4) 
geeft voor de boog veldsterkten van 20 V/m. Dit betekent in ons geval 

een spanningsval van 4 V over de boog wat overeenkomt met 0.4J) (bij IOA). 

Om deze weerstand in overeenstemming te brengen met formule III.9 moeten 

WlJ een hogere electronentemperatuur aannemen (4 à 5 eV). 

Grafiek III.IO toont het verloop van V~k als functie van de magneet

stroom. Dit gedrag is typisch voor alle achtergronddrukte en boogstromen. 

3o 

x 
)( 

)< 

x 

-· ---->;,.. I;,., c i'/) 

~------------1--------------~------~----~ 
~ 20 

Grafiek lil. 10. 

De spanning over de boog Vfllo<. als functie van het magneet

veld, uitgedrukt in stroom door de magneet, bij een constan

te achtergronddruk en boogstroom. 
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Grafiek III.JO vertoont hetzelfde verloop als de metingen gedaan aan de 

plasmaspuit (Sijd 74) voor de ringanode. Bij toenemend magneetveld 

neemt de spanning over de boog toe. Dit komt omdat de electrenen steeds 

moeilijker over de veldlijnen heen kunnen. Ze moeten dus meer vermogen 

uit het electrisch veld dissiperen om er overheen te komen. Dit kan alleen 

bij een toenemend E-veld. 

Grafiek lil geeft de boogspanning, V~K , als functie van de achtergrond

dichtheid. 

40 

r 

I( 

J( 

30 )( 

rlvJ 

'20 

I 

Grafiek III. I I 

De spanning anode/kathode V'Aii. als functie van de neutrale 

dichtheid. Dit gedrag is typisch voor alle boogstromen en 

magneetvelden. 

Het is niet duidelijk waarom bij een dichtheid in de orde van 2.Jo20 (m- 3) 

(ë>~ ) van teken verandert. De mogelijkheid bestaat dat bij die druk de 
~h .. 
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ringanode minder stroom trekt en dus meer stroom naar het diafragma 

loopt waardoor we in een andere configuratie zitten. Metingen aan de 
. cW14K O · d . c)V"" plasmaspUl. t geven r ? voor de e~n anode' terw~j 1 .-,\.( < 0 

~~ ~ 
voor de ringanode. 
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HOOFDSTUK IV 

Resultaten 

In dit hoofdstuk wordt zeer beknopt de looptijdopstelling beschreven. Uit 

de bekende opstellingmaten en de gemeten intensiteit van een ideaal gat 

bron is de detector efficiency bepaald. Vervolgens zullen de resultaten 

van de ijkmetingen en gasontladingmetingen met een korte toelichting ge

presenteerd worden. Intensiteit en Temperatuur zullen gegeven worden als 

functie van de achtergronddichtheid van neutrale atomen, als functie van 

het magneetveld en als functie van de boogstroom I 8 • 

IV.I De looptijdopstelling 

In de sectie molecuulfysica van de T.H.E. zijn twee looptijdopstellingen 

aanwezig. Onze metingen zijn verricht met de looptijd I opstelling. Deze 

opstelling wordt in detail beschreven in (Beij 74) en (Moo 72). We zullen 

er hier in het kort even op ingaan. 

De opstelling bestaat uit vijf differentieel gepompte vaten. In vat I be

vindt zich het brongedeelte, de HKB. In vat 2 is de chopper gemonteerd, 

terwijl het detectorgedeelte zich bevindt in vat 4. 

Een looptijdopstelling, voor het meten van een snelheidsverdeling, bestaat 

in principe uit een bron, een chopper en een detectiesysteem. Onze bron 

B de HKB, beschreven in hoofdstuk lil. Een sneldraaiende choppersehij f 

met één smalle spleet laat periodiek gedurende een korte tijd een pluk 

moleculen door. Alle moleculen lopen over dezelfde afstand, de looplengte, 

van de chopper naar de detector. Bij de detector worden de deeltjes gede

tecteerd en opgeslagen in een tijdskanaal van een veelkanaalsteller, dat 

correspondeert met het tijdstip van aankomst. Dit looptijdspectrum kunnen 

wij terugtransformeren naar een snelheidsverdeling, als het nulpunt van de 

looptijd bekend is. De chopper en het detectiesysteem worden in detail be

schreven in (Beij 74) en (Moo 72). 

De looptijd van een deeltje, geteld in het Ke tijdskanaal, t 1 (K), wordt 

gegeven door 
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met i/k) = looptijd 

~K kanaaltijd 

t
0 

nulpunt looptijd 

Het nulpunt t wordt in onze opstelling gegeven door 
0 

constante 

periode van de chopper (s) 

is afkomstig van een vaste delay in het synchronisatie 

mechanisme 

15 ps = is afkomstig van de looptijd van ionen in de quadrupool. 

In ons geval 1s de constante c1 gelijk aan 0.03696. 

De voorlopige uitwerking is abusievelijk gedaan met 

IV. 1. I. He-t signaal bij de detectol' 

De deeltjesstroom uit een bron wordt gegeven door formule IV.l. 

Lt 1. -' d N : T(.ol "PwJ d .(2. olv tx. t (IV. I) 

waar1n I(O) (deeltjes sec-I sterad- 1
) de intensiteit in voorwaartse richting 

voorstelt en P(u) de genormeerde snelheidsverdelingsfunctie. Een diafragma 

voor de detector begrenst de ruimtehoek tot, f ~'l..Q.j = Add/12, waarin Add 

de oppervlakte van het detectordiafragma is en 1 de afstand tussen bron 

en diafragma. De chopper met een opentijd 1rc , laat per meetslag gedurende 

deze tijd 'te een aantal deeltjes door dat gegeven wordt door formule IV.2 

De looptijdmethode zet een verdeling naar snelheid 

een verdeling naar looptijd volgens 'V(td : Lj tJ. 
waarin L de looplengte is. 

(IV. 2) 

van de deeltjes om in 

enlolul:: v'lt,> dtL 
L 

Transformatie van lT naar tL geeft dan voor formule (IV .2), 

(IV.3) 
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Het aantal getelde deeltjes wordt nu opgeborgen in tijdskanalen ter breedte 

~ . Het aantal deeltjes dat de detector bereikt gedurende het ld ka-

naal, gecentreerd rond het tijdstip tL' is gelijk aanNlf;t)TI(' en het 

aantal getelde pulsen in dat kanaal wordt gegeven door formule (IV.4), 

(IV.4) 

waarin ~Cv) , de detector efficiency, de kans is dat een deeltje, met 

snelheid V , wordt geteld. De detector is een dichtheidsdetector. Dus 

Y(_J,(~) is evenredig met tl-I en wordt gegeven door 

met ~0 de detector efficiency bij snelheid ~0 • Substitutie van vgl. 

(IV.3) en (IV.S) in (IV.4) geeft het per meetslag in kanaal K getelde aan

tal pulsen 

Het tussen haakjes staande deel in het rechterlid van vgl. (IV.6) wordt ge

geven door de meetopstelling terwijl de rest van het rechterlid afhangt 

van de molecuulstraalbron. Na Y meetslagen is het in kanaal K getelde aan

tal deeltjes gelijk aan 

In formule (IV. 7) ~s het product 'lo v0 onbekend. Uit een meting met een 

ideaal gat bron, waarvan I(O) en P(b) bekend zijn, kunnen we 'la 11o bepalen. 

De snelheidsverdelingsfunctie van een ideaal gat bron is een Maxwell Boltz

mann verdeling. De corresponderende verdeling van de bronflux is dan gelijk 

aan 

-e_ d.u 
(IV.S) 

met de meest waarschijnlijke snelheid. 

De voorwaartse intensiteit l(O) van een ideaal gat bron wordt gegeven door, 

I(O) = I 

'-frr 
(IV.9) 
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... 
met u 

c4 

n n 
A 

We gaan 

en t
2 

= 2:..-' 
lffi 

= r~~ 
deeltjesdichtheid 1n de bron 

bron oppervlak. 

over van variabele 0" naar variabele t. Met 
t.l./ 
/i~ kunnen we (IV.7) nu als volgt schrijven 

Sk(il) ~ Y f ~o 1Jo 'te 1:'\IC IV. I 0) 

x-2 
waarin f(t 2 ) = 2 t 2

- 4 e-t in geval van een Maxwell Boltzmann verdeling. 
x De tophoogte van f(t) bedraagt dan 1.08. 

IV.2. Ijkmetingen 

Ter bepaling van de detectorconstante ~0 00 Z1Jn ijkmetingen verricht. 

Dit zijn metingen zonder boog. Om de constantheid van de detector te con

troleren wordt op iedere meetdag als eerste en laatste meting een ijkme

ting gedaan. 

We zullen nu eerst 1o 'LJ0 berekenen. Daarna zullen we controleren of de 

gemeten intensiteit in alle gevallen evenredig is met de dichtheid in vat 

I. 

Zoals we 1n hoofdstuk lil gezien hebben geldt bij alle door ons gebruikte 

gasstromen dat de vrije weglengte van de neutralen in vat I, i\.\-\ , groter 

is dan de afmetingen van het bundelvormend diafragma. Dit betekent dus 

dat we het diafragma gebruiken in de 'transparant mode' (Beij 75) d.w.z. 

dat deeltjes alleen met de wand botsen. De voorwaartse intensiteit is in 

dit geval gelijk aan die van een ideaal gat bron met hetzelfde oppervlak 

en wordt gegeven door (IV.9). De afstand 1, d.i. de afstand tussen bron

opening en detector, bedraagt 1.60 m. De afstand tussen chopper en detector 

L, is gelijk aan 1.36 m. De kanaaltijd 'T&< , bedraagt 40.10-6 sec. De 

opentijd van de chopper "'te wordt gegeven door 

t Cl ] 

met 

waarin d spleetbreedte 

R straal chopperschijf. 
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De constante c
2 

is gelijk aan 1.85.10-2 • 
-2 2 

De oppervlakte van het detectordiafragma bedraagt 8.10 m • Uit twee me-

tingen met detectordiafragma hebben we de telsnelheid in de top, I top 
S.i~o,-)J. bepaald. 

;Y-r:~~< 
Y is het aantal slagen, ""t' de kanaaltijd. I 1s gelijk aan 155 Hz. top 
In de top van het looptijdspectrum is voor een M.B. verdeling f(t*) ge-

lijk aan 1.08. De dichtheid n in vat I, bedroeg 2.8.I020 (m- 3). Bij een 
n 

temperatuur van 295°K is de gemiddelde snelheid Ü gelijk aan 395 m/s. 
-6 2 Het oppervlak van het bundelvormend diafragma is gelijk aan (tr/4)10 m. 

Vullen we deze waarden in, in (IV.9),dan vinden we 

15 -1 -1 
I(O) = 6.9 + 0.3 10 (deeltjes sec sterad ) 

Alle getallen voor de berekening van t-z. 0 110 zijn nu bekend. De resultaten 

staan in tabel IV.l. 

I(Hz) 

"te. ( s) 

"l:''< ( s) 
2 

Add(m ) 

1 (m) 

L (m) 
-) 

I(O)(deeltjes sec _
1 

sterad ) 

155 + 7 

168 + I 10-6 

40 I0-6 

8 + I JO - 7 

!.6+0.03 

1.36 + 0.005 

6.9 + 0.3 10 15 

Tabel IV.!. 

Berekening van ~ 0 110 • 

'1c,""o (m/ s) 

5.5 + I 10-4 

De grote fout 1n r'[ 0 0c. is voornamelijk afkomstig uit de onzekerheid in Add. 

In het product fl
0
'lh Add voor het bepalen van I(O) valt deze onnauwkeurig

heid echter weg, omdat we altijd met hetzelfde detectie oppervlak meten. 

Om de meettijd te verkorten hebben we al onze metingen zonder detector dia

fragma gedaan. We moeten dus voor deze metingen het effectieve detectie

oppervlak bepalen. Uit de verhouding van de intensiteiten van twee metingen 

mét en twee metingen zonder diafragma hebben we het effectieve detectie

oppervlak bepaald, resulterend in 

·-6 2 
Ad,eff = (11.4 + 2.0) 10 m • 
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Ue voornaamste fouten bron is weer de fout in Add' die wegvalt bij de 

bepaling van een onbekende I(O) met het product 'to 116 Adeff' 

In grafiek IV.I is het signaal,uitgedrukt in HzJweergegeven als functie 

van de dichtheid in vat !. 

+ 

Grafiek IV. I. 

3 
to 

10 

De telsnelheid ~n de top als functie van de dichtheid in vat I (metingen 

zonder boog en zonder diafragma. 

Uit grafiek IV.I blijkt dat de intensiteit evenredig ~smet de dichtheid 

in vat I, zoals wij ook verwachten uit formule (IV.9). Al onze metingen 

zijn gedaan met dezelfde periode (T = 9.1 + 0.2 10-\). De hiermee 

corresponderende open tijd van de chopper,-1rc , bedraagt 168 10-6 sec. 

Met 'lo"'& gelijk aan 5.5 10-
4 , Adeff = 11.4 10-

6m2 , 1 = 1.6 men L = 
1.36 m kunnen we formule IV.7 schrijven als 

-51-



Als we dit schrijven, met als variabele t* = tL/t~ krijgen we 

3.o -1'3 
10 

V B d 1 . . f (t*) oor een M ver e 1ng 1s 

;: 
De tophoogte van f(t ) = 1.08. 

gelijk aan, 
-1 .... ·'I T,~ 2 t• fl..-

De telsnelheid in kanaal K wordt dan gegeven door 

~I< Lt.-> -e 3 . o 
y "t' 1.( 

-11 
10 

Voor de telsnelheid 1n de top volgt dan 

3.0 10-! 3 I(O) .108 

3.24 10-!3 I(O) 

We kunnen het looptijdsignaal nu als volgt schrijven 

I Lt*J ::: 
"< 

met 

De functie FmB(t*) is genormeerd op tophoogtel. 

IV.3. Metingen aan de gasontladingsbron 

(IV. 11) 

(IV. 12) 

(IV. I 3) 

(IV. 14) 

(IV. 15) 

Alvorens over te gaan tot de resultaten van de metingen aan de gasontla

dingsbron willen we eerst even ingaan op de verwerking van de resultaten. 

IV. 3. I . Verwer•king van ·ie mee tr•ecu ltaten 

De meetresultaten zijn verwerkt op de Burroughs 6700 van de T.H.E. M.b.v. 

een fitprocedure zijn verschillende modelfuncties aan de metingen gefit. 

Uitgaande van een modelfunctie voor het looptijdsignaal werden per model-
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functie twee parameters bepaald n.l. de telsnelheid in de top en de bij 

de meest waarschijnlijke snelheidoe (m/s) behorende looptijd t 01 • Uit tot 

bepalen we .C volgens 0( = L/to(, Uit 0( kunnen we de temperatuur bereke

nen volgens, 

T (IV. I 7) 

k = konstante van Boltzmann. 

In geval van een MB verdeling wordt de telsnelheid in de top gegeven door 

formule (IV.J4). We schrijven IMu ipv I • 
u top 

-13 
IMB = 3.24 JO I(O). 

De looptijdverdeling van de door elastische botsingen geproduceerde snelle 

neutralen wordt gegeven door 

x 
met t 

De maximale waarde van fel (tx) is gelijk aan 0.74. 

(IV. 18) 

In analogie met IMB wordt de telsnelheid in geval van elastische botsingen 

Iel, gegeven door formule IV. 1 9, 

I = el 

<;b (t*J ., 
y ~K 

2.22 JO-l 3 I(O) 

Het looptijdsignaal kunnen we in dit geval dus schrijven als 

(IV. I 9) 

x * Het zal duidelijk Z1Jn dat FM8(t) en Fe 1(t) in tegenstelling tot de snel-

heidsverdelingen 'P.lu.) en 1'l.tu .. ) (hoofdstuk II) geen genormeerde verde

lingen zijn. We hebben de looptijdverdelingsfunctie genormeerd op tophoogte 

I. Dit heeft het voordeel dat uit de fit direct de telsnelheid volgt, die 

een prettige parameter is. 

We zullen nu de verschillende modelfuncties bespreken. 

De ijkmetingen (par. IV.2) zijn gefit met een MB verdeling. Fig. IV.l 1s 

hiervan een voorbeeld. 
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Figuur IV. I 

Een MB verdeling gefit aan een ijkmeting d.i. een meting zonder boog. 

t 14~ = looptijd waarbij afkap van de 2e choppersehij f in spectrum komt 

(Moa 72). 
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Voor de metingen met boog aan zijn vier modelfuncties bepaald. We zullen 

deze nu in het kort bespreken. In figuur IV.2 is een gemeten looptijdpro

fiel, voor boog aan weergegeven. 

------------------------------------------------------------------------~----------~~ 

·-__... 

-·-

~ -, 
Q.. 

J ··--------. 3 
0 
0 
0 
() 

'-() 

Figuur rJ. 2. 

--
--

Gemeten looptijdsignaal voor boog aan. 
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Uit figuur IV .2 blijkt dat we een looptijd spectrum met gasontladingsbron 

aan globaal in twee gedeelten kunnen splitsen. Deze zijn in de figuur aan

geduid met I en II. Gebied I stelt voor de snelle deeltjes. We zullen dit 

voor ons meest interessante gebied de hete verdeling noemen. Gebied II re

presenteert de langzame deeltjes en we noemen dit gebied de koude verde

ling. Voor beide gebieden zijn fitfuncties bepaald. 

De koude verdeling is in alle vier gevallen gefit met een MB verdeling 

(zie figuur IV.3 en fig. IV.4). 

De hete verdeling is gefit met 

a. één MB verdeling. 

De met behulp van deze fitfunctie bepaalde intensiteiten en temperaturen 

zullen in par. IV.3.2.1 besproken worden. 

In de rest van dit verslag wordt deze fitfunctie aangeduid met FIT I. 

In figuur IV.3 is een gemeten looptijdspectrum met daarin getekend de 

fitkromme FIT I weergegeven. 

Uit figuur IV.3 blijkt dat we met een MB verdeling de hete verdeling 

niet volledig kunnen beschrijven. De hele snelle deeltjes worden door 

de fitfunctie niet meegenomen. Dit is karakteristiek voor alle gemeten 

looptijdspectra. De koude verdeling wordt goed beschreven door de MB 

verdeling. Dat de fit bij een bepaalde looptijd sterk afwijkt van de 

meting komt door de afkap van de 2e chopperschijf. 

b. Uit hoofdstuk II blijkt dat ladingwisseling en elastische botsingen 

aanleiding geven tot verschillende snelheidsverdelingsfuncties. We 

hebben daarom gefit met de som van een looptijdverdeling t.g.v. elas-
1\ l *) -J•'l ..... " 

tische ( ~tl~ ' 2 ~ e· ) en een MB verdeling t.g.v. la-
t {jft) .,. " .1. it'"q n- i~• -1 

dingswisseling ( 1 ...,. 
4 

'"' ... ~ ~Co ) volgens 

(IV. 20) 

In het geval dat de verhouding ~18/Iel niet werd vastgelegd convergeer

de het fitproces niet. Bij een vaste verhouding van IMB/Ie 1 , wij hebben 

daarvoor 2 genomen op grond van formule II.IS bleek het gebied van de 

hele snelle deeltjes niet beschreven te worden. 

We hebben deze fitprocedure niet op de metingen uitgevoerd. 

c. Twee Maxwell Bol tzmann verdelingen. 

De met behulp van deze modelfunctie bepaalde intensiteiten en tempera

turen zullen besproken worden in par. IV.3.3.2. Wegeven deze fitfuncties 
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figuur IV.3. 

Looptijdspectrum met fitfunctie FIT I 

I MB verdeling voor het beschrijven van hete verdeling 
2 MB verdeling voor het beschrijven van koude verdeling 
3 som van I + 2 
4 residu = meting - fit 
Het residu bepaalt de juistheid van de modelfunctie. 
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aan met FIT II. In figuur IV.4 is hetzelfde looptijdspectrum als in 

figuur IV.3, met daarin getekend de fitkromme FIT II, weergegeven. 
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looptijdspectrum met fitfunctie FIT Il 
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MB verdeling voor het beschrijven van de snelle deeltjes in de hete 

verdeling 

2 MB verdeling voor het beschrijven van de langzame deeltjes in de 

hete verdeling 

3 MB verdeling voor het beschrijven van de koude verdeling 

4 som van + 2 + 3 

5 residu 

Uit figuur IV.4 blijkt dat we met 2 MB verdelingen de hete verdeling 

kunnen beschrijven. Het residu is ongecorrelleerd. Echter de fysische 

interpretatie van de met deze fit verkregen resultaten is niet duidelijk. 

IV. 3. 2. De koude ver•de Zing 

Zoals blijkt uit figuur IV.! t/m IV.4 vinden we bij metingen aan de gas

ontladingsbron een koude verdeling die, in intensiteit en temperatuur, op 

de looptijdverdeling zonder boog lijkt. We gaan uit van het model gehan

teerd in hoofdstuk 11, waarin we de bron splitsen in een booggedeelte tus

sen kathode en anode, en een gedeelte waarin zich alleen neutraal achter

grondgas bevindt. Dit betekent dat deeltjes uit de koude verdeling af

komstig zijn uit het stuk tussen anode en diafragma of in de bundel te

rechtkomen via botsing met een koud neutraal in de boog. In hoeverre het 

stuk tussen diafragma en anode doorzichtig is voor een koud neutraal kun-

oen we afleiden uit 

8 3 10 19 -3 .. 
. m b1J een 

de kijkdiepte. Met een minimale dichtheid van 

gasstroom van 0.129 (torr 1 sec- 1) en een Q van 
nn -20 2 40 10 (m ) volgt dat f gelijk is aan 33.2 m-I. De kijkdiepte bedraagt 

dus bij deze dichtheid 3.0 !0-2m. De lengte 

bedraagt 2 I0-2m. 

van het stuk anode-diafragma 

In tabel IV.2 is voor de verschillende dichtheden de fractie berekend die 

op grond van bovengenoemd model in het stuk tussen diafragma en anode 

wordt geproduceerd. 

Vanaf een dichtheid van 1.25 1020 
(m-

3
) wordt het stuk tussen anode en dia

fragma ondoorzichtig voor koude neutralen. De intensiteit van de koude ver

deling als functie van de boogstroom I 8 bij een constant magneetveld B = 
6.8 10- 2 T wordt gegeven in grafiek IV.5. 
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kijkdiepte (m) fractie 

3 10-2 .48 

2.3 10-2 .59 

1.7 I0-2 .69 
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0.89 10-2 .89 
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Intensiteit koude verdeling als functie van de boogstroom IB met als parameter 

de achtergronddichtheid in vat l bij constant B-veld van 6. 8 JO-zT. 
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De algemene tendens 1n grafiek IV.5 is een afnemende intensiteit bij 

hogere boogstromen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat, omdat de 

boog ook tussen anode en kathode staat steeds meer deeltjes aan de kou

de verdeling onttrokken worden door ionisatie of door botsingen met 

snelle neutralen of ionen. Het enigszins afwijkend gedrag van de krommen 

voor dichtheden groter dan 2 10 20m- 3 heeft het mogelijk te maken met de 

veranderde mode (ringanode ~ eindanode) zoals besproken in hoofdstuk III 

grafiek III. 11. 

In grafiek IV.6 1s de temperatuur van de koude verdeling uitgezet als 

functie van de boogstroom IB, bij een magneetveld B = 6.8 10-2T. 

''oor-----------------------------------------~ 

0 IO 20 

Grafiek IV.6 

De temperatuur van de koude verdeling als functie van de boogstroom IB 

bij een constant magneetveld van 6.8 10-2T. 
Voor verklaring van de tekens zie figuur IV.S. 
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Grafiek IV. 7 

De intensiteit in de koude verdeling als functie van het magneet

veld uitgedrukt in magneetstroom met als parameter de dichtheid 

1n vat I bij een boogstroom van 15 A. 

Grafiek IV.8 toont voor dezelfde situatie als 1n grafiek IV.7 het verloop 

van de temperatuur als functie van het magneetveld. 

3tPo 
fl", t ... - 1J 

0 • .. 'l·fAID"' 
• I. 1o a'" 
ó /."J 101

• 

t;. ('kj 

r .. 
0 0 

• 
• 

• .l 

i • 

-----~I,.. l.l4) 

Ir' 

Grafiek IV. 8 

30 

De temperatuur v.s. het magneetveld uitgedrukt in magneetstroom I , 
m 

bij een hoogstroom van 15 A met als parameter de achtergronddichtheid. 
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De koude verdeling warmt, zoals uit grafiek IV.6 blijkt, op van 290°K 

tot 350 à 360°K. Dit is waarschijnlijk een gevolg van botsingen met het 

hete bundeldiafragma en de hete achterwand in vat l, Ook hier vertonen 

de beide hoogste dichtheden een afwijkend gedrag. Niet wat betreft de 

mate van opwarming maar t.o.v. de absolute ligging van de temperatuur. 

Dit afwijkend gedrag is dan in overeenstemming met wat we eerder vonden 

(grafiek IV.S en grafiek IV.II). 

Voor de invloed van de temperatuur op de deeltjesflux uit de bron moeten 

we twee limietgevallen onderscheiden. Bij moleculaire stroming, waarbij 

een fluxevenwicht geldt, is de invloed nul. Bij een continuurn stroming, 

waarvoordrukevenwicht geldt 1s de flux uit de bron omgekeerd evenredig 

met~, waarbijT de temperatuur is. In onze meetsituatie zitten we in 

het overgangsgebied tussen moleculaire en continuurn stroming. Bij toene

mende druk zal de temperatuur dus t.a.v. de dichtheid (vanwege drukeven

wicht) een steeds grotere rol gaan spelen. 

In grafiek IV.7 is de intensiteit van de koude verdeling uitgezet als 

functie van de magneetstroom Im(A). 

Uit grafiek IV.7 blijkt dat de invloed van het magneetveld op de inten

siteit gering is. De temperatuur daarentegen blijkt sterk afhankelijk 

van het magneetveld. Doordat bij hogere temperaturen een groot gedeelte 

van de boogstroom naar het diafragma loopt, zal het diafragma heter wor

den, en dus zal ook de koude neutrale achtergrond opgewarmd worden door 

botsingen van deeltjes met het diafragma. 

IV. 3. 3. Hete ver•de ting. 

IV. 3. 3. I. De resu Z taten van PIT I. 

Omdat door FIT I de hete verdeling niet helemaal beschreven wordt zijn de 

bepaalde telsnelheden te laag. Echter het globale verloop van intensiteit 

en temperatuur kunnen we uit FIT I wel bepalen. 

We zullen de intensiteit en temperatuur bij gelijke parameters direct 

achter elkaar behandelen. 

In grafiek IV.9 is de intensiteit van de hete verdeling uitgezet als func
-2 tie van de boogstroom IB bij een constant magneetveld van 6.8 10 T. 
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Grafiek IV. 9 

De intensiteit van de hete verdeling als functie van de boogstroom 

met als parameter de dichtheid in vat I bij een constant magneetveld 

van 6.8 10- 2 T. 

verklaring tekens: 

,o 
•0 
,x 

•• 
•V ,.., 
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8.3 Io 19 

1.11 Io
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Uit grafiek IV.9 blijkt dat het maximum in intensiteit bij constante n 
n 

met toenemende n verschuift naar hogere boogstrornen. Bij lage drukken 
n 

is de ionisatiegraad het hoogst. Bovendien is de electronentemperatuur 

blijkens metingen aan de plasmaspuit sterk afhankelijk van de achtergrond

dichtheid. 

Klaarblijkelijk geldt dat bij een dichtheid van 8.3 10 19 (m- 3) Voorboog

stromen groter dan SA de electrenentemperatuur sterk begint te stijgen. 

We moeten dus overgaan op het model voor de hoge electronentemperatuur 

(par. II.2.2). In dit geval is de intensiteit evenredig met de neutrale 

dichtheid in de boog, n, en onafhankelijk van de ionendichtheid n .. 
n 1 

Door de hoge electronentemperatuur neemt de ionisatiegraad sterk toe en 

neemt dus het aantal neutralen in de boog sterk af. Vandaar deze sterke 

afname bij hoge boogstromen. Dit geldt in mindere mate voor de kromme 

bij een dichtheid van I. 11 10 20 (m-3). Bij hele lage stromen is de ioni

satiegraad te klein zodat er te weinig ionen zijn om neutrale atomen te 

verhitten en ligt het maximum bij lage achtergronddichtheden. Bij hogere 

neutrale brondichtheid vinden we een vrij vlak maximum. De metingen geven 

een maximale intensiteit voor boogstromen groter dan 9A bij een dichtheid 

van 1.9 10 20m- 3 • Dit komt redelijk overeen met hetgeen we in hoofdstuk II 

bepaald hebben. Daar vonden we een maximum bij constant magneetveld en 

constante boogstroom voorn 2.5 10 10m- 3 . 
n 

Blijkbaar geeft een te grote ionisatiegraad, die een gevolg is van een 

hoge electronentemperatuur, een afname van het signaal omdat er te weinig 

neutralen zijn, terwijl bij een te lage ionisatiegraad de ionendichtheid 

n. de beperkende signaalfactor is. 
1 

In grafiek IV.IO is de temperatuur van de hete verdeling uitgezet als 

functie van de boogstroom IB met als parameter de achtergronddichtheid, 

bij een magneetveld van 6.8 10-2 T. 

Uit grafiek IV.IO blijkt met toenemende boogstroom de temperatuur toe te 

nemen. Bij lagere achtergronddichtheden is deze toename sterker dan bij 

hogere achtergronddichtheden. Dit kunnen we als volgt verklaren. Bij hoge

re achtergronddichtheden zijn meer neutralen waaraan de ionen hun energie 

over kunnen dragen. Bij lage achtergronddichtheden is de ionisatiegraad 

zodanig dat de koeling van de ionen relatief gering is. 
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Grafiek IV. JO 

De temperatuur van de hete verdeling, THEET' uitgezet als 

functie van de boogstroom, IB' met als parameter de achter
-2 

gronddichtheid, n , bij een magneetveld van 6.8 10 T. 
n 

Voor verklaring tekens: zie ~afiek IV. 9. 

De ionen- en electronentemperatuur zijn dus hoog vergeleken met hogere 

achtergronddichtheden. De geproduceerde snelle neutralen hebben dus een 

hoge temperatuur omdat die direct is gekoppeld aan de ionentemperatuur. 

Echter door de hoge electrenentemperatuur zal de neutrale dichtheid in 

de boog sterk afnemen en duidelijk lager zijn dan de achtergronddicht

heid. Dit komt overeen met wat we in grafiek IV.9 zagen n.l. een sterke 
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afname in de intensiteit van snelle neutralen bij lage achtergronddicht

heden en hoge boogstromen. In de grafieken IV.11 t/m IV.14 is voor ver

schillende achtergronddichtheden de intensiteit van de hete verdeling 

uitgezet als functie van het magneetveld, (uitgedrukt in magneetstroom 

Im(A)), met als parameter de boogstroom IB(A). Er bestaat een duidelijk 

verband tussen de ligging van het maximum in intensiteit als functie 

van het magneetveld enerzijds en boogstroom/achtergronddichtheid ander

zijds. Als we bij ~~n achtergronddichtheid de ligging van het maximum 

bekijken als functie van de boogstroom zien we dat het maximum voor hoge

re boogstromen naar lagere magneetvelden verschuift. De meting voor 

= 1.9 10 20m- 3 en I 15A h' · d · · h' nn B = vormt 1erop een u1tzon er1ng wat m1ssc 1en 

te verklaren is doordat met een andere tantaal kathode is gemeten. Als 

we voor één boogstroom IB de ligging van het maximum beschouwen als 

functie van de achtergronddichtheid verschuift het maximum voor hogere 

achtergronddichtheden naar hogere magneetvelden. 

Dit hangt waarschijnlijk samen met de ionisatiegraad. De ionisatiegraad 

neemt toe met toenemend magneetveld. Bij een te lage ionisatiegraad 

( 10 18 ' 19 -3 1020 -3) . d d . 1 n. a 10 m , n m 1s e pro uct1e van snelle neutra en 
1 n 

voornamelijk afhankelijk van n .• Bij een toenemend magneetveld zal n. 
1 1 

stijgen zonder in eerste instantie de neutrale dichtheid te beÏnvloeden. 

Bij een nog verdere toename van het magneetveld neemt de ionisatiegraad 

sterk toe omdat door een hogere electronentemperatuur, T , de neutralen 
e 

weggevangen worden. Nu wordt de neutrale dichtheid de beperkende factor. 

De intensiteit hangt nu voornamelijk af van n • Bij lage achtergrond-
u 

dichtheden treedt deze overgang van n. als beperkende factor naar n als 
1 n 

beperkende factor eerder, dus bij lagere magneetvelden, op dan bij hoge-

re achtergronddichtheden. 

Verklaring tekens bij grafiek IV.Il t/m IV.18. 

IB(A) 

0 5 A 

-- 0 7.5 A 

-·- + 10 A 

'--'- .. _ ..... D.. 15 A 
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Grafiek IV. IJ 

De intensiteit van de hete verdeling als functie van het magneetveld 

uitgedrukt in magneetstroom Im' met als parameter de boogstroom IB bij 

een constante achtergronddichtheid,n = 8.310 19m-3 • 
n 

Opm.: de meting IB = 15 A is opgenomen met een andere kathode dan de 

meting voor IB = JO en 5 A. 

------• I l14) ",. 
I 

I 

Grafiek IV.I2 

De intensiteit van de hete verdeling als functie van het magneetveld 

uitgedrukt in magneetstroom met als parameter de boogstroom IB bij een 

constante achtergronddichtheid van i.ll Jo 20m- 3 • 
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Grafiek IV. 13 

De intensiteit van de hete verdeling als functie van het magneetveld 

uitgedrukt in magneetstroom Im(A) met als parameter de boogstroom IB(A) 

bij een constante achtergronddichtheid van 1.90 Jo 20m-3 
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Grafiek IV. 14 
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De intensiteit van de hete verdeling als functie van het magneetveld, uit

gedrukt in magneetstroom Im(A), met als parameter de boogstroom IB(A) bij 

een constante achtergronddichtheid van 2.80 10 20m- 3 . 
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In grafiek IV.IS t/m IV.I8 staat voor verschillende achtergronddicht

heden de temperatuur van de hete verdeling uit als functie van het mag

neetveld, uitgedrukt in de magneetstroom I (A), met als parameter de m 
boogstroom IB. Bij toenemend magneetveld neemt de temperatuur toe. Bij 

een hoger magneetveld worden de electrenen thermisch beter ge1soleerd. 

De energie overdracht van electron naar ion neemt toe. De ionentempera

tuur neemt dus toe, resulterend in een stijgende temperatuur van de 

snelle neutralen. 

Bij hogere achtergronddichtheden 1s de toename geringer dan bij lagere 

achtergronddichtheid. Dit heeft o.a. tot gevolg dat bij hoge boogstroom, 

hoog magneetveld en lage achtergronddichtheid de intensiteit van de snel

le neutralen wordt beperkt door de neutrale dichtheid in de boog, zoals 

we gezien hebben in grafiek IV.ll en IV.l2. Dat de toename in tempera

tuur bij hogere achtergronddruk geringer is, komt omdat bij hogere neu

trale dichtheid de ionen beter gekoeld worden. De beschikbare energie 

moet over meer deeltjes verdeeld worden. Dat de hoogste boogstroom de 

hoogste temperatuur geeft, is voor de handliggend. Waar de knik bij de 

verschillende achtergronddichtheden bij een boogstroom van 10 A in het 

gebied 25 tot 30 A magneetstroom aan te wijten is,is niet duidelijk. 
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Grafiek V. 15 

De temperatuur van de hete verdeling v.s. het magneetveld uitgedrukt 

in magneetstroom Im(A) met als parameter de boogstroom IB(A) bij een 

achtergronddichtheid van 8 Jo 19
m-

3
. 
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De temperatuur van de hete verdeling v.s. het magneetveld uitgedrukt in 

magneetstroom Im(A) met als parameter de boogstroom IB(A) bij een achter

gronddichtheid n van I .I I 1o
20m-3 

n 
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De temperaturen van de hete verdeling v.s. het magneetveld uitgedrukt in 

magneetstroom I (A) met als parameter de boogstroom IB(A) bij een achter
m 

gronddichtheid, nn, van 1.9 1o
20

m- 3 • 
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Grafiek V. 18 

De temperatuur van de hete verdeling v.s. het magneetveld uitgedrukt in 

magneetstroom I (A) met als parameter de boogstroom IB(A) bij een achter
m 

gronddichtheid nn van 2.8 Io20m-3• 
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IV.3.3.2. Resultaten van F~T II 

Zoals uit figuur IV.4blijkt wordt door FIT II de hete verdeling volledig 

beschreven. Dit betekent dat deze fitfunctie ons de volledige intensi

teit geeft en een betere waarde voor de temperatuur. 

In grafiek IV.I9 is ,de m.b.v. FIT II bepaalde intensiteit van lang-

zame deeltjes in de hete verdeling uitgezet als functie van de boogstroom 
-2 bij een constant magneetveld van 6.8 10 T met als parameter de achter-

gronddichtheid. Grafiek IV.20 toont hetzelfde voor de snelle deeltjes in 

de hete verdeling. 

Verklaring tekens grafiek IV. 19 t/m IV.22 

n (m-3) 
n 

0 8.110
19 

-- - 0 I .11 1020 

x 1.47 1020 

• 1.90 1020 

-···- V 2.35 1020 

-·-- ... 2.80 1020 

'-
O·h) 

/0 
x-· ?': .. d~·::~---.i 
• .;<.·/ -0-·'·~;~..::..~-A 

L - - • . . IT" ---v-- .____ ., \ ·~ 
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Grafiek IV. 19 

De intensiteit van de langzame deeltjes in de hete verdeling als functie 

van de boogstroom met als parameter de achtergronddichtheid bij een mag
-? 

neetveld van 6.8 10 -T. 
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Grafiek IV.20 

De intensiteit van de snelle deeltjes in de hete verdeling als functie 

van de boogstroom IB met als parameter de achtergronddichtheid n bij 
-2 n 

een constant magneetveld van 6.8 10 T. 

De algemene tendens uit grafieken IV.I9 en IV.20 is een afnemende inten

siteit van langzame deeltjes voor hoge boogstromen en een toenemende in

tensiteit van de snelle deeltjes. Grafieken IV.21 en IV.22 geven de tem

peratuur van de langzame resp. snelle deeltjes in de hete verdeling als 

functie van de boogstroom IB met als parameter de achtergronddichtheid 

ni, bij een constant magneetveld van 6.8 I0- 2T. 

JO 20 

Grafiek IV. 21 

De temperatuur van de langzame deeltjes in de hete verdeling als functie van 

de boogstroom IB met als parameter de neutrale dichtheid nn bij een constant 
-2 magneetveld B = 6.8 10 T. 
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Grafiek IV.22 

De temperatuur van de snelle deeltjes in de hete verdeling als functie 

van de boogstroom lB(A) met als parameter de neutrale dichtheid n bij 
-2 n 

een constant magneetveld B = 6.8 10 T. 

Uit de grafieken IV.21 en IV.22 blijkt dat de invloed van de boogstroom 

op de temperatuur gering is. Als we deze resultaten vergelijken met de 

resultaten van FIT I zien we dat de toename in temperatuur voor hogere 

boogstromen binnen dit model voornamelijk een gevolg is van het afnemen 

van de intensiteit van de langzame en de toename van de intensiteit van 

snelle deeltjes in de hete verdeling. De fysische betekenis hiervan is 

ons niet duidelijk. De splitsing van de boog in een anodegebied waar de 

temperatuur t.g.v. de koude anode sterk afvalt en een homogene boog 

blijkt niet te voldoen daar de lengte van het anodegebied, waarvoor we 

de vrije weglengte van ionen voor ion-ion botsingen, A. .. , genomen heb-
~~ 

ben, 0.8 mm bij eenlr .. ~ 4. I0- 7
s. klein is t.o.v. de kijkdiepte in de boog. 

ll 
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Eenzelfde verloop in intensiteit en temperatuur als functie van het mag

neetveld zien we in grafieken IV.23 t/m IV.27). 

Dit gedrag is karakteristiek voor alle achtergronddichtheden. 

Verklaring tekens grafiek IV.23 t/m IV.27: 

IB(A) 

0 5 

- - D 7.5 

-·- + 10 

-··- A 15 

IO'l. 
1~--------~--~--~--~--------~----~ 

10 '30 

Grafiek IV.23 

De intensiteit van de koude deeltjes in de hete verdeling als functie van 

het magneetveld uitgedrukt in magneetstroom I (A) met als parameter de 
m 

boogstroom IB(A) bij een achtergronddichtheid van 1.11 1ü 20 (m-
3
). 

Omdat de fysische interpretatie van de m.b.v. FIT II verkregen resultaten 

niet duidelijk is, zijn we ertoe overgegaan om het verloop van de totale 

intensiteit Itot I + I (de index 1 staat voor langzaam, s 1 Heet s Heet 
voor snel) en de gewogen temperatuur Tflux' gegeven in formule IV.21 

T 
flux 

te beschouwen. 

I T + I T 
1 Heet 1 Heet s Heet sHeet/I (IV.21) + I 

1 Heet s Heet 
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Grafiek IV.24 

De intensiteit van de snelle deeltjes in de hete verdeling als functie 

van het magneetveld uitgedrukt in magneetstroom I met als parameter de 
m 

boogstroom IB(A) bij een achtergronddichtheid van 1.11 10 20m-3 • 
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0 30 

Grafiek IV. 25 

De temperatuur van de langzame deeltjes in de hete verdeling als functie 

van het magneetveld uitgedrukt in magneetstroom I (A) met als parameter 
m 

de boogstroom IB bij een achtergronddichtheid van 1.11 1020m- 3 
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Grafiek IV.26 

De temperatuur van de snelle deeltjes in de hete verdeling als functie 

van het magneetveld uitgedrukt in magneetstroom I (A) met als parameter m 

de boogstroom IB(A) bij een achtergronddichtheid van 1.11 10
20

m-
3

• 
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De op deze wijze gewogen temperatuur is gewogen met de flux I(O) van de 

bundel. Om echter de resultaten van FIT II te vergelijken met de resul

taten van FIT I moeten we de temperatuur in het plasma berekenen. Hier

voor zijn we geÏnteresseerd in de dichtheidstemperatuur, d.w.z. de ge

middelde temperatuur met als gewicht de dichtheid in de bundel van twee 

bevolkingen. Deze temperatuur is gelijk aan de temperatuur in het plasma, 

waar wij altijd over een dichtheidstemperatuur praten. Voor de berekening 

van deze gewogen dichtheidstemperatuur keren we terug naar formule IV.7. 

We kunnen deze formule ook als volgt schrijven 

met V\cl. = l(% , i.e. de dichtheid bij de 
.. to 

schrlJVen 

Voor de functie 

~ 
0 

lJ'\lf.!") 'P(tJltL)) geldt omdat 
L 

u ltt) 'P (u{tL)) o( t = I 
L 

1. 

:I: (O> ~ --pr. ft)) .t 'l utf") L \.Ut~ L (IV.22) 

detector, kunnen we voor (IV.22) 

(IV. 23) 

De dichtheid in de detector komt overeen met de dichtheid in het plasma. 

Uit formule (IV.22) en (IV.23) blijkt dat we de m.b.v. FIT II gemeten 

intens i te i ten I H en I
1 11 met t;k, , waarin T de bijbehorende 

s eet ~eet "'T' 
temperatuur is, rnoeten wegen om de temperatuur in het plasma te kunnen 

bepalen. De gewogen temperatuur 1n het plasma wordt dan gegeven door 

T plasma 

+ 
(IV.24) 

Als bundelfysicus zijn we geÏnteresseerd in de temperatuur van de bundel

flux, Tflux' als plasmafysicus in de temperatuur in het plasma. We zullen 

nu eerst de totale intensiteit kort bespreken en vergelijken met de resultaten 

van FIT 1. Vervolgens zullen we de beide gewogen temperaturen, Tflux en 

T 
1 

, in het kort bespreken en vergelijken met de uitkomsten van FIT I. 
p asma 

In grafiek IV.27 is de totale intensiteit uitgezet als functie van de boog-

stroom met als parameter de achtergronddichtheid 

-BO-
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Grafiek IV. 27 

De totale intensiteit van de hete verdeling als functie van de boogstroom 

met als parameter de achtergronddichtheid bij constant magneetveld van 
-2 

6.8 10 T. 

Verklaring tekens van grafiek IV.27: 

n (m-3) 
n 

1019 0 8.3 

- - 0 1. 11 1020 

-·- x I. 4 7 1020 

-··- • I .90 1020 

-···- "V 2.35 1020 

--- ... 2.80 1020 

Als we grafiek IV.27 vergelijken met grafiek IV.9 zien we dat het globale 

verloop van de intensiteit in beide grafieken hetzelfde is. Omdat we met 

deze fitfunctie de totale hete verdeling beschrijven geeft deze fit ook 

de juiste waarde voor de intensiteit van de bundel. Vandaar dat de waarden 

van grafiek IV.27 hoger zijn dan van grafiek IV.9. Vooral bij hogere 

boogstromen neemt de afwijking toe. Blijkbaar wordt de hete verdeling daar 

door FIT I slecht beschreven. 

In grafiek IV.28 is voor enkele waarden van de achtergronddichtheid n de 
n 

intensiteit uit FIT I en Itot uitgezet als functie van de boogstroom bij 

een constant magneetveld van 6.8 I0-2T. 
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Grafiek IV.28 

De intensiteit Itot en I(FIT I) uitgezet als functie van de boogstroom 

IB bij verschillende achtergronddichtheden bij een magneetveld van 

6.8 10- 2T. 

Verklaring van tekens grafiek IV. 28: 

n intensiteit n 
1019 0 8.3 I(FIT I) 

• 8.3 1019 I 
1020 

tot 
-·- A 2.8 IFIT I 

-··- À 2.8 1020 1tot 

Uit grafiek IV.28 blijkt dat de resultaten van I systematisch hoger 
tot 

zijn zoals we ook verwachten. 

In grafiek IV.29 is de intensiteit I uitgezet als functie van het mag-tot 
neetveld uitgedrukt in magneetstroom I , bij een achtergronddichtheid van 

20 -3 m 
1.11 JO m met als parameter de boogstroom IB. 
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Grafiek IV.29 

De intensiteit I t als functie van het magneetveld uitgedrukt in I 
to 20 -3 m 

bij een achtergronddichtheid van 1.11 JO m met als parameter de boog-

stroom 

Verklaring tekens: 

IB(A) 

0 5 

-- 0 7.5 

-·- + 10 

-··- 6. 15 

De resultaten uit grafiek IV.29 vertonen globaal hetzelfde gedrag als 

grafiek IV.I2. Echter de intensiteiten I zijn weer systematisch hoger tot 
dan l(FIT I). Dit geldt voor alle achtergronddichtheden. 

In grafiek IV.30 is de bundeltemperatuur TfLu.x uit formule IV.21 uit

gezet als functie van de boogstroom IB met als parameter de achtergrond1cht

heid bij magneetveld van 6.8 I0- 2T. 
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Grafiek IV.30 

De gewogen temperatuur Tfl (formule IV.2J) uitgezet als functie van 
ux -2 

IB(A) bij een constant magneetveld van 6.8 JO T met als parameter de 

achtergronddichtheid. 

Voor verklaring tekens z1e grafiek IV.27 

Om de temperatuur resultaten van FIT I en FIT II met elkaar te vergelijken 

moeten we voor FIT II de temperatuur in het plasma berekenen. 

In grafiek IV. 31 is de gewogen temperatuur in het plasma (formule IV. 23) 

uitgezet als functie van de boogstroom IB bij een magneetveld van 

6.8 I0- 2T met als parameter de achtergronddichtheid. 

Om de resultaten van grafiek IV.31 te kunnen vergelijken met de resultaten 

van grafiek IV.IO hebben we in grafiek IV.32 de beide temperaturen nog 

eens uitgezet. Als functie van de boogstroom IB(A) bij een magneetveld van 

6.8 lü-
2T voorverschillende achtergronddichtheden. 
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Grafiek IV.31 

De gewogen temperatuurT 
1 

(formule IV.23) uitgezet als functie van p asma _
2 de boogstroom IB bij een magneetveld van 6.8 10 T met als parameter 

de neutrale achtergronddichtheid. 

Verklaring tekens zie grafiek IV.27. 

Uit grafiek IV.32 blijkt dat T 
1 

systematisch groter is dan T(FIT I), p asma 
hetgeen we ook konden verwachten, omdat door FIT I de hele snelle deel-

tjes niet beschreven worden. Dit gedrag is karakteristiek voor alle ach

tergronddichtheden. 

In grafiek IV.33 is de gewogen temperatuurT 
1 

uitgezet als functie p asma 
van het magneetveld uitgedrukt in magneetstroom bij een achtergronddicht

ZO -3 
heid van 1.11 10 (m ) met als parameter de boogstroom IB. 
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Grafiek IV. 32 

De temperatuur T 
1 

en T(FIT I) uitgezet als functie van de boogstroom 
p asma 

IB bij verschillende achtergronddichtheden bij een magneetveld van 
-2 

6.8 10 T. 

Verklaring tekens: 

n temperatuur 
n 

1019 0 8.3 T(FIT I) 

- - • 8.3 1019 T 

1020 
plasma 

-·- A 2.8 T(FIT I) 

-··- • 2.8 1020 T 
plasma 
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Grafiek IV. 33 

De temperatuur T 1 uitgezet als functie van het magneetveld · p asma 
uitgedrukt in magneetstroom bij een achtergronddichtheid van 

20 -3 
I. !I 10 m met als parameter de boogstroom. 

Voor verklaring tekens zie grafiek IV.29 

De temperatuur T 1 als functie van de magneetstroom vertoont globaal p asma 
hetzelfde verloop alsT(FIT I)als functie van de magneetstroom bij die 

achtergronddichtheid. Ook geldt dat T 1 systematisch groter is dan p asma 
T(FIT I). 

-87-



HOOFDSTUK V 

Conclusie 

De gemeten intensiteiten en temperaturenvande snelle neutralen komen 

redelijk overeen met de in hoofdstuk I en II geschatte waarden. Uit de 

metingen komt duidelijk naar voren dat er een optimum bestaat voor de 

ionisatiegraad waarbij de deeltjesstroom van snelle neutralen maximaal 

is. Door het verkleinen van de afstand waar geen boog is, maar wel 

strooiing van snelle neutralen aan koud achtergrondgas, is het waar

schijnlijk mogelijk het optimum in intensiteit naar hogere achtergrond

dichtheden te verschuiven. Dit heeft bovendien het voordeel dat deze 

extra verzwakkingsfactor verdwijnt, zodat de intensiteit zal toenemen. 

Een winst van een factor 2 à 3 lijkt zeker haalbaar. 

De boog wordt aan het einde begrensd door een watergekoelde, dus koude 

anode. De invloed hiervan op de temperatuur van de ionen is nog niet 

duidelijk en moet nog nader onderzocht worden. Het is mogelijk dat door 

het aanbrengen van een tantaalanode, die alleen wordt gekoeld door stra

ling,een eventuele sterke temperatuurgradiënt enigszins wordt opgevan

gen. Dit zal in de toekomst nader onderzocht moeten worden. 

Het is ntogelijk uit de snelheidsverdeling van de snelle neutralen infor

matie te halen omtrent de ionentemperatuur in het plasma. 

Na verdere optimalisatie lijkt het gebruik van de holle kathode boog 

voor strooiexperimenten haalbaar, met meettijden in de orde van 100 

uur. 
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