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VOORWOORD 

De vermogensdichtheid van magnetohydrodynamische generatoren, 

MBD-generatoren, is recht evenredig met het geleidingsvermo

gen van het gebruikte plasma. Het geleidingsvermogen is af

hankelijk van de elektronentemperatuur, welke dus in de MHD-
1 2) conversie een belangrijke rol speelt ' • Deze elektronen• 

temperatuur kan op verschillende manieren gemeten worden. 

Enkele veel gebruikté methoden zijn: de lijnomkeermethode; 

de meting van de intensiteiteverhouding van spectrale lij

nen; elektrostatische sonde-metingen. 

Bij de bepaling van de elektronentemperatuur in de magneta

hydrodynamische proefopstelling, beschreven in het afstudeer

verslag van Blom 3), werd de laatste methode gekozen. 

De theorie ia gecompliceerd, zodat men met een bepaald model, 

dat de werkelijkheid zoveel mogelijk benadert, genoegen moet 

nemen. De moeilijkheden liggen onder andere in de theorie van 

de grenslaag en de neutralit~it van het plasma. Bij de experi

menten wordt in principe de theorie van de vlakke sonde ge

bruikt, hoewel zal blijken, dat bij. de omstandigheden in de 

MHD-proefopstelling, deze ook op andere sonde-geometrieën 

toe_gepast kan worden. 

De experimenten, bescbreven in dit verslag, vormen een onder

deel van het onderzoekprogramma, hetwelk uitgevoerd wordt in 

de groep "Direkte Omzetting van Warmte in Elektrische Energie" 

van de Technische Hogeschool te Eindhoven. 

juni 1967. 
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SAMENVATTING 

Nadat enkele in dit verslag gebruikte karakteristieke 

begrippen zijn gedefinieerd en verschillen4e sonde

theorieën kwalitatief zijn besproken, wordt in hoofd

stuk 2 de enkelvoudige sonde behandeld. Dit theoretische 

gedeelte is gesplitst in een beschrijvend gedeelte en 

een paragraaf, waarin formules worden afgeleid. Hoewel 

de definitieve metingen zijn uitgevoerd met behulp van 

dubbel- sonden, is het voor een goed begrip van de wer

king daarvan nodig, dat de theorie van de enkelvoudige 

sonde eerst behandeld wordt. 

Deze theorieën worden in hoofdstuk 3 nader beschreven. 

Zij hangen nauw samen met de reeds eerder gedefinieerde 

grenslaag. De eerste theorie, vo~gens een model van 

Langauir, maakt geen verschil tussen de beweging van 

elektronen en ionen naar de sonde. In de tweede theorie, 

volgens een model naar Bohm, wordt hierin wel onderscheid 

gemaakt: de e-lektronen bereiken de sonde praktisch alleen 

tengevolge van hun thermisch~ beweging, terwijl de ionen

beweging naar de sonde vooral bepaald wordt door de in 

het plasma doordringende elektrisch~ velden. Het model 

van Bohm blijkt in de praktijk het beste overeen te stem

me~ met de werkelijkheid. In paragraaf 3.3 wordt een verge

lijking afgeleid, waarmee potentiaal-. en dichtheideverloop 

in de grenslaag berekend kan worden. Uit deze formule volgt 

bovendien een voorwaarde waaraan voldaan moet worden voor 

een stabiele grenslaag. Deze voorwaarde blijkt dezelfde te 

zijn als die, waaronder in het model van Bohm, de maximale 

ionenstroom optreedt. 

In hoofdstuk 4 wordt vermeld, waarom aan daar genoemde 

voorwaarden voldaan moet zijn. 

1. 



Met behulp van de theorie van de enkelvoudige sonde kan 

dan in hoofdstuk 5 de werking van de dubbel-sonde beschre

ven worden. Voor- en nadelen worden besproken. 

In theorie en experiment blijken enkele karakteristieke 

lengten in het plasma een belangrijke rol te spelen. Deze 

worden in hoofdstuk 6 nader besproken en berekend. 

De theorie van deze 6 hoofdstukken geeft de basiskennis 

om sonde-metingen uit te kunnen voeren. Een overzicht van 

de daarvoor benodigde formules wordt in hoofdstuk 7 gege-

ven. 

Deel II van dit verslag beschrijft dan de meetresultaten 

van experimenten, welke aan de MBD-proefopstelling in de 

groep "Direkte Omzetting" van de THE zijn verkregen. 

2. 

Nadat globale waarden voor de elektronentemperatuur en 

-dichtheid met behulp van inleidende enkelvoudige sonde

metingen zijn vermeld, worden in de rest van deel II de 

experimenten met behulp van dubbel-senden beschreven. 

Ondervonden moeilijkheden en hun o~lossing worden besproken. 

Daarna volgt het uiteindelijke meetresultaat en de conclu

sies, welke uit het voorgaande getrokken kunnen worden. 



LIJST VAN GEBRUIKTE SYMBOLEN 

In dit verslag worden, tenzij anders vermeld, de eenheden 

gebruikt volgens het gerationaliseerde practische stelsel 

(MKSA-stelsel). De gebruikte grootheden, hun symbolen en 

eenheden zijn als volgt: 

Grootheid 

Oppervlakte van een sonde 

Magnetische inductie 

Dikte van de grenslaag 

Lading van een elektron 

Verdelingsfunktie 

Debije HÜckellengte 

Niet verzadigde elektrische stroom 

Verzadigde elektrische stroom 

Niet verzadigde elektrische stroom

dichtheid 

Verzadigde elektrische stroomdicht

heid 

Constante van Boltzmann 

Massa 

Symbool 

A 

B 

d 

e 

f 

h 

i 

I 

j 

J 

k 

m 

Eenheid 

2 
m 

m 

c 

lil 

A 

A 

2; 2 0 2 kgm sec • K 

kg 



Deeltjes-dichtheid in niet-neutraal 

plasma 

n 

Deeltjes-dichtheid in neutraal plasma N 

Werkzame doorsnede voor botsingen q 

Werkzame doorsnede voor elastische 

botsingen tussen elektronen en neu

trale gasatomen 

Werkzame doorsnede voor elastische 

botsingen tussen elektronen en ionen 

Tijd 

Temperatuur 

Gemiddelde driftsnelheid t.g~v. 

velden 

Snelheid 

Gemiddelde thermische snelheid 

Elektrische spanning 

Accu-spanning 

Condensatorbatterijspanning 

Differentiële spanning bij dubbel

eonden 

t 

T 

V 

V 

-V 

V 

V 
a 

V 
c 

m -3 

m -3 

2 m 

2 m 

sec. 

m/sec. 

m/sec. 

m/sec. 

V 

V 

V 

V 

4. 



Floating-potentiaal vfl V 

Plasmapotentiaal vpl V 

Spanning van een sonde V V 
s 

Vrije weglengte À m 

Het subscript e of i geeft aan, dat de betreffende groot

heid is bedoeld voor elektronen respectievelijk ionen. 

Rechthoekige coÖrdinaten w~rden aangeduid met x, y en z. 

PoolcoÖrdinaten met r, f) en f' • 



DEFINITIE VAN ENKELE KARAKTERISTIEKE BEGRIPPEN 

1. ~!~!J!:~~~!!!!!~~~!-i~l 
De Debije-HÜckellengte is de karakteristieke lengte van 

het gebied waaruit de elektronen zich met hun kinetische 

energie kunnen verwijderen. Men kan ook zeggen, dat. h 

de afstand is, waarover zich een lokaal geproduceerd 

elektrisch veld nog doet gevoelen. 

2. Faseruimte 

De faseruimte is een zesdimensionale ruimte, gekarakte

riseerd door drie plaats- en drie snelheidscoÖrdinaten. 

Infinitesimaal ruimte-element: 

dr = d X d :f d Z d V d V d V = x y z 

3. Dichtheid in de faseruimte 
-------------------------~ 
Dit is het aantal representatieve deèl tjes in d T' , 
gedeeld door dit ruimte-element: 

t ( x, y, z, V t y 
t) = f { r_, .!• t ) 

wordt de verdelingsfunktie in de faseruimte genoemd. 

Het aantal deeltjes in een infinitesimaal geometrisch 

ruiate-element, gedeeld door dit ruimte-element: 
+c.-t 

N { x, y, z, t ) = N { !:• t ) =JIJ f ( !:• .!t t ) d
3 

V 

-V) 

6. 



5. Plasma 
~~~-~-

Een plasma is een geioniseerd gas, waarin ladingsneutra

liteit heerst en waarvan de afmetingen veel groter zijn 

dan de Debije-HÜckellengte. 

6. ~~!~~!~!! 

De grenslaag is de ruimte buiten het sonde-oppervlak 

(en in het algemeen bij elke elektrode in een plasmaka

naal) waarin de potentiaalval geheel c.q. grotendeels 

is geconcentreerd, waar het aantal botsingen tussen de 

daarin aanwezige deeltjes tot nul gereduceerd is en 

waarin zich voornamelijk of ionen (positieve grenslaag) 

of elektronen (negatieve grenslaag) bevinden. De dikte 

van de grenslaag is afhankelijk van de potentiaalval en 

is nul als de potentiaalval nul is. 

De vrije weglengte is de afstand waarover zich een deel

tje kan verplaatsen tussen twee botsingen in. 



DEEL I 

THEORIE 
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1. INLEIDING 

In verband met de gecompliceerdheid van de theorie, welke 

aan sonde-metingen ten grondslag ligt, moet er een bepaald 

model gekozen worden, waarmee de toestand van het te on

derzoeken plasma in de buurt van de sonde beschreven kan 

worden. Aan de hand van dit model kan dan een vereenvou

digde theorie opgesteld worden, welke met behulp van de 

experimentele resultaten op zijn geldigheid getest kan 

worden. 

We zullen in een volgend hoofdstuk twee modellen beschou

wen en hun realiteit bespreken. Het eerste is oorspronke

lijk opgesteld door Langmuir. Daarin wordt de totale span

ningaval tussen sonde en plasma verondersteld aanwezig te 

zijn in de grenslaag. In dit geval wordt dan aangenomen, 

dat de sonde de plasmapotentiaal niet verstoord, omdat de 

sonde volledig door de grenslaag wordt afgeschermd. Buiten 

de grenslaag heerst ladingsneutraliteit. 

In het tweede model, dat van Bohm afkomstig is, wordt er 

behalve een grenslaag, ook nog een overgangsgebied tussen 

grenslaag en het neutrale plasma verondersteld. Hierbij 

wordt dus aangenomen, dat de grenslaag de sonde niet vol

ledig afschermt en dat er velden tot buiten de grenslaag 

in het plasma dringen, waardoor de plasmapotentiaal over 

een aanmerkelijke afstand van de sonde wordt bernvloed. 

In dit geval heerst er slechts bij benadering ladingsneu

traliteit buiten de grenslaag. 

Aangezien er wat betreft vorm en meetmethode, in de prak

tijk verschillende sonde-geometrieën gebruikt worden, zal 

het gekozen model in principe voor elke geometrie toege

past moeten kunnen worden. Vlakke-, cylindrische- en bol

vormige senden worden weer in verschillende uitvoerings

vormen gebruikt. 



10. 

Verder moet onderscheid gemaakt worden tussen een enkel

voudige sonde en een dubbel-sonde. De eerstgenoemde wordt 

gebruikt in combinatie met een elektrode, metalen gedeelte 

van de wand of elk ander metalen oppervlak in de ontladings

buis. De andere bestaat uit twee gecombineerde enkelvoudige 

sonden welke samen één systeem vormen. Uit de theorie zal 

volgen, dat de dubbel-sonde-meting enkele voordelen biedt 

boven de enkelvoudige sonde-meting. 
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2. THEORIE VAN DE ENKELVOUDIGE SONDE 4 ) 

Met behulp van een sonde kunnen eigenschappen van een plasma 

bepaald worden, zoals: 

elektronentemperatuur 

elektronendichtheid 

ionendichtheid 

~okale plasmapotentiaal 

elektronenverdelingsfunktie 

Een sonde is in principe een kleine metalen elektrode in 

de vorm van een draadje of dunne pen, welke in het plasma 

gestoken wordt. Ook gecompliceerdere uitvoeringen worden 

gebruikt. De sonde wordt via een weerstand verbonden met 

een spanningsbron, waardoor positieve en negatieve span

ningen ten opzichte van de plasmapotentiaal aangelegd kun

nen worden. De stroom welke door het plasma aan de sonde 

geleverd wordt en over de weerstand wordt gemeten, verschaft 

gegevens over enkele eigen'schappen van het plasma. 

De verstoring, welke hierdoor in·het plasma aangebracht 

wordt is in het algemeen klein en lokaal. 

Door de aanwezigheid van de sonde veranderen de beweginga

vergelijkingen van de plasma-deeltjes in de onmiddellijke 

omgeving van de sonde. In het plasma, ver van de sonde, 

heerst neutraliteit. Dit is een algemene eigenschap van 

ongestoorde plasma's. Bij de grens aan de sonde is dit niet 

meer waar: er wordt een grenslaag gevormd, "sheath", waarin 

niet meer voldaan is aan de neutraliteit. Deze heeft een 

dikte die doorgaans kleiner is dan de afmetingen van de 

sonde. In de grenslaag zijn de ionen- en elektronendicht

heden niet gelijk, zodat daarin potentiaal-verschillen ont-

staan. 



12. 

Men kan het geheel zo beschouwen, alsof er twee elektro

den zijn, met daartussen een potentiaal-verschil. De sonde 

is de ene elektrode, met een uitwendig aangelegde potenti

aal. Het plasma buiten de grenslaag is de andere elektro

de, welke de plasmapotentiaal heeft. 

De ideale enkelvoudige sonde-karakteristiek heeft een ver

loop, als aangegeven in figuur 1. 

d b d 
I 

I 
I 
e 

~I 
f 

Figuur 1: De ideale enkelvoudige sonde-karakteristiek. 

Vertikaal slaat de totale stroom naar de sonde uit en 

horizontaal de spannin! op de sonde ten opzichte van 

aarde. Om steeds de spanning ten opzichte van aarde te 

kunnen meten wordt het elek\risch circuit van de sonde 

gesloten door in het plasma een tweede (grote) elektrode 
I 

te nemen, welke met aarde is verbonden. Deze elektrode 

kan een metalen gedeelte van het plasmakanaal zijn of 

ook elke willekeurige andere elektrode in het plasma. 

Als de sonde sterk negatief gemaakt wordt ten opzichte 

van de plasmapotentiaal, zullen praktisch alle elektronen 

door de sonde afgestoten worden en de ionen aangetrokken. 



Dit is er de oorzaak van, dat er buiten de sonde een 

grenslaag ontstaat. In dit geval ontstaat er een posi

tieve grenslaag omdat er zich veel ionen en praktisch 

geen elektronen in bevinden. De ionen schermen de nega

tieve sonde af. Bij sterk negatieve sondespanning ont

staat de verzadigde ionenstroom (punt a in figuur 1.). 

13. 

Bij minder negatieve sondespanningen, punt b in figuur 1., 

kunnen de snellere elektronen door de grenslaag heendrin

gen, tegen het daar heersende veld in, en de sonde berei

ken. Daardoor zal de totale stroom afnemen. De positieve 

grenslaag blijft bestaan voor sondepotentialen kleiner 

dan de plasmapotentiaal. 

In punt d (figuur 1.) is het aantal elêktronen, dat de 

sonde kan bereiken zo sterk toegenomen, dat de totale 

stroom van richting is omgekeerd. Het aantal elektronen, 

dat de sonde bereikt is daar namelijk groter dan het 

aantal ionen. Er moet dus _ook een punt zijn, waar ionen 

en elektronenstroom aan elkaar gelijk zijn en dus totale 

stroom nul gemeten wordt. De spanning, waarvoor dit op

treedt wordt de floating-potentiaal Vfl genoemd. De span

_ning op de sonde is daar gelijk aan de spanning, welke 

een zwevende sonde aanneemt. 

Dit kan als volgt toegelicht worden: Als een elektrode 

in het plasma gestoken wordt, zal deze zich ten opzich

te van de plasmapotentiaal negatief opladen ten gevolge 

van het feit, dat de elektronen een grotere beweeglijk

heid hebben dan de ionen en er dus per tijdseenheid meer 

elektronen dan ionen de sonde bereiken. Ten gevolge van 

de negatieve lading van de zwevende sonde, zal er weer 

een positieve grenslaag ontstaan. 



Het uiteindelijke resultaat is, dat er door de (ten op

zichte van de plaamapotentiaal) negatieve sonde, elektronen 

afgestoten worden en wel zoveel, dat er juist evenveel io

nen als elektronen naar de sonde toegaan. De potentiaal, 

waarop de sonde zich zodanig instelt is de floating-poten-

tiaal vfl" 

In punt e is de sonde op plasmapotentiaal, dat wil zeggen 

dat de positieve grenslaag daar verdwenen is en de elek

tronen ongehinderd de sonde kunnen bereiken. Daar ontstaat 

dan de verzadigde elektronenstroom, omdat alle elektronen, 

ongeacht de grootte van hun kinetische energie, op de sonde 

kunnen komen. Uit de grafiek kan dus uit de "knik" de lokale 

potentiaal van het plasma afgelezen worden. 

14. 

Voor sonde-spanningen, welke nog meer positief zijn, dat wil 

zeggen voor potentialen hoger dan de plasmapotentiaal, keert 

de situatie zich om: nu worden de ionen afgestoten en de elek

tronen aangetrokken. Er ontstaat nu een negatieve grenslaag. 

Het aantal ionen, dat de sonde nu nog bereikt is te verwaarlo

zen klein in verband met de doorgaa~gs lagere ionentempera

tuur en hun kleinere beweeglijkheid ten opzichte van de elek

tronen. 

Het gebied tussen Vfl en Vpl verschaft de waarde van de elek

tronentemperatuur T • De verzadigde elektronenstroom is een 
e1/2 

maat voor N ( T ) en geeft dus de grootte van de elek-
e e 

tronendichtheid N • De verzadigde ionenstroom hangt af van 
e 

N en T en sleehts weinig van T. (voor Ti 4 T ) • Dus de 
e e . l. e 

ionentemperatuur kan met behulp van elektrostatische eonden 

niet gemeten worden. 



2.2. Basistheorie 

I~ de nu volgende basistheorie wordt de stroom van éen 

soort deeltjes naar de sonde berekend. Om de theorie 

geschikt te maken voor beide eerder genoemde modellen 

nemen we hiervoor elektronen. In het model van Lang

muir gaat de theorie ook op voor ionen; in het model 

van Bohm echter niet meer. Voor elektronen verwaarlo

zen we de kleine ~nelheidsvermindering in het over

gangsgebied uit het model van Bohm. Dit is geoorloofd, 

omdat deze snelheideve-rmindering voor elektronen zéér 

klein is ten opzichte van de thermische snelheid. 

In de faseruimte wordt de verdelingsfunktie gegeven 

door de volgende uitdrukking: f ( x, y, z, v , v , v , t ) x y z 
Of in bolcoÖrdinaten: f ( r, V, 8 1 ~ t t ), waarin V 

alleen de grootte van de snelheid aangeeft. De richting 

wordt bepaald door e en tp • 

Beperken we ons nu tot een· verdelingsfunktie 

a. die onafhankelijk is van de plaatscoÖrdinaten x, y en 

z, c.q • .!:_, 

b. die isotropisch is, dat wil zeggen onafhankelijk van 

e en ~ in de snelheidsruimte, en 

c. waarvan het systeem in evenwicht is, dus onafhankelijk 

van de tijd t, 

dan wordt de verdelingsfunktie f ( v ). 

Nu is het aantal elektronen met snelheid v.en een richting 

gegeven door e en f' ' in d x d y d z gelijk aan: 

6 2 d N = f ( V ) V sin 9 d 9 d f> d V d X d y d Z 



z 

dA 

cp 

x 
" ' ' 

y 

Figuur 2: CoÖrdinatenstelsels bij de afleiding van de for
mule voor de elektronenstroom. 

Als nu dA een oppervlakte-elementje van de sonde is (met 

V = V 1 ), dan zal het aantal elektronen, da~ deze opper
a p 

vlakte in dt treft, gelijk zijn aan: 

2 f ( V ) V sin 8 d 6 d gJ d V • dA V d t cos B • 

De elektrische stroomdichtheid i~ ten gevolge hiervan: 

à je =-e f ( V ) v3 sin 8 COS 9 d 6 d 9 d V ( 1) 

De totale elektronenstroom naar de sonde is bij Vs = Vpl 

gelijk aan de verzadigde elektronenstroom: 

- '% JJr 

Ie = - e A IJ J f ( v ) v3 sin 9 cos 9 d fP d 9 d v = 
.., 0 0 0 

=- e A n~ t ( v) v 3 d v 

0 

(2) 

Voor een isotropische verdelingèfunktie f(v) kunnen we 

schrijven: 

16. 



h ( ) = 4 ll 
2 

f ( ) V V V (3) ... ... 
]v h ( V ) d V /v h ( V ) d V - 0 en: V = .. = (4) 

]h ( ) d V 
N 

V 
0 

... 
dus: I = -en.A/r ( V ) v3 d v = e 

0 

.... 
e A/ V h ( ) d V 

e N - A = 4 V = - 4 V e 
( 5) 

0 

Indien de sonde een spanning heeft ten opzichte van de 

plasmapotentiaal, dus V # V 1 en V < V 1 , dan zullen s p s p 
de elektronen de sonde met een andere snelheid bereiken 

dan waarmee ze de grenslaag bereiken. De snelheid aan de 

rand van de grenslaag, als er dus nog geen elektrische 

velden overwonnen zijn, is gelijk aan de hierboven ge

noemde v. Dus de totale stroom, welke de grenslaag met 

oppervlak A bereikt, is: 
g 

I eg 
e -= - 4 Ne V A 

g 
(6) 

. De elektronen die uiteindelijk op de sonde komen, hebben 

in hun loop van de rand van de grenslaag naar de sonde 

een elektrisch veld te overwinnen, zodat de snelheid aan 

de sonde kleiner is dan aan de rand van de grenslaag, na

melijk: 

1/2 m 2 
1/2 m 2 ( "pl - V ) V = V - e s s 

(7) 

Stel nu: 

( vpl - V ) 1/2 m 2 e = vo s 
(8) 



dan geldt: 

2 2 
V = V s • V 

2 
0 

5) Met behulp hiervan kan nu afgeleid worden , dat voor 

de elektronenstroom gaat gelden: 
...., 2 

i e 
A I V ( 1 

vo 
) h ( V ) d V = - 7; 2 e 

~ 
V 

Deze formule (10), kunnen we algemeen toepassen; voor 

18. 

(9) 

(10) 

vo = 0 (geen grenslaag) vinden we hieruit weer formule (5): 
.... 

I e 
A J V h ( V ) d e N - A ( 5) = - 7; V = - 4 V e e 

0 

Als de meerderheid van de elektronen in een plasma beschre

ven kan worden met behulp van de verdelingsfunktie van 

Máxwell: 

2 m 3/2 
exp {-

m V 

} f ( V ) N ( 2 
e ) e 

= T 2 k T e Ttk e e 
(11) 

dan vinden we: 

8 k T 
1/2 - ( e ) ve = lt m 

(12) 
e 

en dientengevolge: 

8 k T 1/2 
I e A N ( e ) = - 7; e e /'T.m 

(13) 

e 

Voor de niet verzadigde stroom i vinden we na uitwerking: e 

exp [ 
e ( V - V ) 

1 i = I El s (14) 
e e k T e 

met vpl ) vs 



In de praktijk wordt de sonde-spanning V gemeten ten opa 
zichte van de spanning op een tweede elektrode, V • Hier

e 
door kan formule (14) als volgt geschreven worden: 

ie = Ie exp { -

= c r. exp { 

e ( V 
e 
k 

• V ) 
s 

T 
e 

} exp { 

e ( V 1 - V 
) } ( 15) E e 

k T e 

e ( V - V 
) ] e s 

k T e 

als V constant gehouden wordt. 
e 

Houden we de elektrode op aardpotentiaal, dan vinden we: 

Uit formule (17) volgt de elektronentemperatuur, immers: 

ln i e = ln C + ln I e 

d d'V ln 
s 

e V 
___.! 

+ k T 
e 

d 
d V 

s 
ln i e 

e 
= k T 

e 

Met behulp van formule (13), de berekende elektronentem

peratuur T , en de gemeten waarde van I kunnen we nu de 
e e 

elektronendichtheid in het plasma bepalen; 

I 2nm 1/2 N __,!_ ( e ) = + e A k T e e 

T in OK 
e 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 



De hierboven afgeleide formules voor I en i gelden in 
e e 

principe alleen voor een vlakke sonde. Als echter de 

grenslaag d veel kleiner is dan de afmetingen van de 

sonde gelden de formules ook voor cylindrische en bol

vormige sonden: in dat geval kunnen de elektronen in 

de grenslaag niet meer zo sterk afgebogen worden, dat ze 

de sonde niet meer bereiken (''orbitten~). De oppervlakte 

van de grenslaag en de oppervlakte van de sonde kunnen 

dan aan elkaar gelijk genomen worden. 

20. 



21. 

3. THEORIE VAN DE GRENSLAAG 

Met behulp van enkele in de basistheorie afgeleide formules 

kunnen we nu de modellen van Langmuir en van Bohm aan een 

nadere beschouwing onderwerpen. Vooraf zij opgemerkt, dat 

de basistheorie voor elektronen opgaat in beide modellen. 

Voor ionen geldt ze alleen in het model van Langmuir. 

3.1. ·~~~~E~~~~!!!J~-~~2!!_!~~-~~~~~!~ 

In dit geval wordt de spanningsval volledig in de grens

laag geconcentreerd gedacht (zie figuur 3). Aan de rand 

van de grenslaag hebben de elektronen en ionen dus slechts 

een ongeordende temperatuurbeweging. Van driftsnelheden is 

daar nog geen sprake, omdat er geen velden buiten de grens

laag aanwezig zijn. 

------r: 
I 

Ys~------------~-------------- afstand van 
het sonde-oppervlak 

Figuur 3: Het globale verloop van de potentiaal in het 
model van Langmuir. 

Volgens paragraaf 2.2. geldt dan voor de elektronenstroom 

formule (14) en voor de ionenstroom een overeenkomstige 

formule. 

Voor de verzadigde stromen geldt: 



22. 

I 1 N - A = - 4 e V 
e e e 

(5) 

8 k T 
) 1/2 - ( e 

V = Tt 
(12) 

e m e 

I i 
1 N. - A = 4 e V. 

~ ~ 
(21) 

8 k T. 1/2 - ( ~ 

vi = ) 
1\ mi 

(22) 

Voor N = N. volgt: 
e ~ 

(23) 

Wanneer geldt dat ~~ ). 1, is f ~~I). ( :i ) 
112 

~ ~ e 

Uit experimenten met sondep in gasontladingen heeft men 

echter geconstateerd, dat de hier berekende verhouding 

te groot is. In experimenten worden waarden gemeten 

m. 1/2 
kleiner dan ( ~ ) 

m e 

6 ) • Er is dus reden om aan te 

nemen, dat het gekozen model niet juist is. 

3.2. Model van Bohm 
---------------

De verklaring van de discrepantie tussen theoretische en 

experimentele verhouding van Ie en Ii werd door Bohm 7 ) 
gegeven. Aannemende, dat er in de bepaling van de ionen

stroom geen storende effekten optreden ten gevolge van 

thermionische stroom, fotonen, metastabiele atomen en 



dergelijke, moet uit de experimenten geconcludeerd worden, 

dat de theorie, waarin de ionenstroom louter en alleen 

opgebouwd wordt met behulp van de thermische ionensnel

heid, niet juist is. 

In tegenstelling tot de oorspronkelijke veronderstelling 

van Langmuir, nam Bohm aan, dat de plasmapotentiaal on

middellijk buiten de grenslaag wèl door de sondespanning 

wordt beÏnvloed, ~et het gevolg: de ionen aan de rand van 

de grenslaag hebben niet alleen een thermische snelheid, 

maar hebben ten gevolge van de buiten de grenslaag door

dringende velden, ook een driftsnelheid in de richting 

van de sonde. Bohm introduceerde dus een overgangsgebied 

tussen de grenslaag en het neutrale plasma. Dit gebied is 

fysisch acceptabel, omdat een discontinue overgang van 

complete ongeordende beweging naar een gerichte beweging 

in de grenslaag, niet kan plaatsvinden. Daarvoor is een 

afstand nodig van enkele vrije weglengten voor positieve 

ionen. (Voor de positieve grenslaag, welke de belangrijk

ste is). 

In het overgangsgebied krijgen de ionen ten gevolge van de 

ftaarin aanwezige velden een gerichte snelheid naar de sonde. 

De potentiaal neemt in dit gebied namelijk zeer geleidelijk 

af, zodat er voor de ionen een potentiaalput ontstaat, wel

ke in de grenslaag in versnelde mate in diepte toeneemt. 

Uit de theorie, welke uit dit model ontwikkeld kan worden, 

zal blijken, dat het voor de vorming van een stabiele 

(positieve) grenslaag nodig is, dat de gemiddelde driftsnel

heid, waarmee de ionen de rand van de grenslaag bereiken, 

gelijk is aan: 



potentiaal 

1 

24. 

k T 
___,! ) 1/2 

mi 

Hierin is v. de gemiddelde driftsnelheid in de richting 
~g 

van de sonde ten gevolge van het elektrische veld, ter 

plaatse van de rand van de grenslaag; v0 is de potentiaal 

op de rand van de grenslaag, ten opzich~van de plasma

potentiaal ver van de sonde (figuur 4). 

_____ _:_-4----

I 
I 
I 

, I 

/ I 
I 
I 

overgangsgebied 

-I 

plasma 

afstand van 
het eonte-oppervlak 

Figuur 4: Het globale verloop van de potentiaal in het model 
van Bohm. Tevens is het dichtheideverloop globaal 
aangegeven. 

In het model van Langmuir werd voor de verhouding van 

verzadigde stromen gevonden: 

I~ I· 
T 12 m. 

(-!.)1 (~ 
T. m 
~ e 

) 1/2 (23) 

Uit de afleiding in de volgende paragraaf zal blijken, 

dat in het model van Bohm de verhouding voor T. ~ T 
~ ' e 

als volgt is: 
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0 7 ( mi ) 1/2 
' m e 

We zullen in het model van Bohm de ionenstroom berekenen 

met behulp van de thermische ionensnelheid en de ionen

driftsnelheid. Daárna zullen we aantonen, dat de thermi

sche snelheid, dus Ti' weinig invloed heeft op deze 

stroom. De fysische achtergrond van een hieruit getrokken 

conclusie zal besproken worden. 

De verzadigde stroomdichtheid ten gevolge van de thermische 

beweging is volgens paragraaf 2.2.: 

= e N. ( 8 k Ti ) 1/2 = e ( -
4 l. re mi v i ) eff (24) 

Hieruit volgt een effectieve macroscopische snelheid in 

de richting van de grenslaag, groot: 

(25) 

We stellen hier, dat alle ionen welke tezamen de stroom

dichtheid volgens formule (24) vormen, dezelfde snelheid 

( vi ) eff hebben. Hiermee gaat per ion een kinetische 

energie van 1/2 mi ( vi )2 eff gepaard. De toename van 

deze kinetische energie ten gevolge van de elektrische 

velden is: 

(26) 
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De totale kinetische energie aan de rand van de grenslaag 

I ( )2 I < - 2 is dan: 1 2 mi vig tot = 1 2 mi vi ) eff + e V0 

Dus: 

(27) 

Nemen we nu aan, dat op de rand van de grenslaag nog geldt: 

nig~ neg dan volgt: 

(28) 

Dus: 

( 
- e V 

::: Ni e xp k T 0 
e 

(29) 

v
0 

is hierin nog een variabele. Voor de maximale ionen

stroomdichtheid is deze als volgt vast te leggen: 

d ( 

heeft als oplossing: 

k T 
= ____!, 

2 
(30) 
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Dus: 

( jig ) max = e N. 
1 

(31) 

We zien dus uit de formules (30) en (31), voor T. ~ T : 
1 ..... e 

( 

k T 
- ___!. max- 2 

j
1
. g ) z e N. ( max 1 

en 

) 1/2 exp ( _ 1 ) 
2 

(32) 

(33) 

Conclusie: Ti heeft weinig invloed op de maximale ionen

stroom en de driftsnelheid wordt voornamelijk bepaald door 

de elektronentemperatuur. 

Aan formule (32) kunnen we nog een fysische achtergrond 

geven: Uit de vergelijking van de plasmagrenslaag tonen 

we aan, dat deze voorwaarde nodig is voor het instellen 

van een stabiele grenslaag~ 

Volgens Poisson geldt in de grenslaag: 

.fl V= = 
- n e 

) e 

De elektronen in de grenslaag zijn verdeeld volgens: 

{ 
e ( V 0 - V) } 

n = n exp k T e eg e 

(34) 

(35) 

met n eg 
vo 

= elektronendichtheid aan de rand van de grenslaag 

= potentiaal aan de rand van de grenslaag. 
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Voor de ionen geldt, na verwaarlozing van de thermische 

snelheid ten opzichte van de driftsnelheid: 

= v2 e V1 

V = i m. 
~ 

en 

e n. 
~ 

( 2 e V ) 1/2 
m. 

l. 

(37 

Aangezien de ionenstroomdichtheid op de rand van de grens

laag gelijk moet zijn aan de stroomdichtheid van de ionen 

in de grenslaag, omdat alle ionen, die de rand van de grens

laag bereiken, ook op de sonde komen, geldt tevens: 

2 e v
0 1/2 

ji = e nig ( ) 
m. 
~ 

(38) 

Dus: 

( 
vo 

) 1/2 
ni = nig v (39) 

De ionendichtheid wordt dus kleiner naarmate V toeneemt 

(ten opzichte van de plasmapotentiaal). Dit is duidelijk, 

omdat bij constate ionenstroomdichtheid , de driftsnel

heid ten gevolge van de toenemende V vergroot wordt, wat 

tot gevolg heeft, dat de dichtheid afneemt. 

Gevolg: met behulp van formule (34), eendimensionaal: 

{ 
vo ) 1/2 -= nig ( V n 

eg 

e ( v0 -

k T 
e 

e 

Eo 
(40) 

Aangenomen werd, dat aan de rand nog aan de neutraliteita

conditie voldaan wordt: 

n = n = n ig eg 
(41) 



Na invulling ontstaat de vergelijking van de grenslaag: 

b 2 V [ ( :o ) 1/2 e n 

bx 2 = Eo 

Voorvermenigvuldigen met 

1/2 ( b V ) 
"bi 

e ( v0 -

k T 
e 

2 
{ 2 = ~ 

Eo 

+ c 

[ e ( vo - V ) 11 - exp k T 
e 

~V 
en integreren levert: TX 

V V ) 1/2 
k T 

( ~ exp 0 + e 

bv 
In eerste benadering stellen we b x = 0 voor V = v

0 
(zie figuur 4), dan is: 

f kT 1 e n e 
C=-- 2V +-

E 0 0 e 

Dus: 

( b V ) 2 2 .e n 
[ 2 V [ ( ;!_ ) 1/2 - 1] 

b x = Eo + 0 ·V 
0 

k T [ e ( V - V ) 

) - 1 11 __,!. ( 0 
+ exp e k T 

e 

(42) 

(43) 

0 V 2 ......_ 
Aangezien ( ~ ) -1? 0 zal, willen we een bruikbare op-

lossing van formule (43) vinden, ook het rechterlid posi

tief moeten zijn. Voor V )) v
0 

is hieraan zeker voldaan. 

Voor V~ v
0 

moeten we ontwikkelen volgens Taylor naar mach

ten van ~V = V - V • 0 . 



( ~ V ) 2 2 e n 
{ 2 vo [ 1 + 2 

1 öv-= 0 x E o vo 

(/J.V)2+ • • • • • - 1 ] 
k T 

[ 1- ~~V ____! + ( + e e 

( fl V )2 fo 2 
2 . . . . . - 1]} of 2 e n 

( ~) 
~x 

1/2 (keT 
e 

2 
1v ) < l::l V) 2 ... • •••• 

0 

30. 

1 -
8 v2 

0 

)2 e 
kT e 

= 

(44) 

Voor een stabiele grenslaag zijn er dus oplossingen mo

gelijk als: 

(45) 

) 1/2 (46) 

De conclusie is dus, dat de ionert door de zwakke elektrische 

velden in het overgangsgebied, minstens versneld moeten wor

den tot een waarde 

k T 
= ( ____! 

m. 
~ 

) 1/2 

aan de rand van de grenslaag. Hieruit volgt een minimale 

stroomdichtheid: 

jig = e nig ( 

k T 
~ ) 1/2 

mi 
(47) 
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In formule (33)~nden we echter onder dezelfde voorwaarde 

een maximale stroomdichtheid: 

k T 
e 1/2 

) exp ( - 1/2 ) (33) 

De gevonden minimale en maximale stroomdichtheden zijn aan 

elkaar gelijk, in verband met de formules (28) en (45). 

Voor een stabiele grenslaag is het dus nodig, dat, met be

trekking tot vo• de maximale ionenstroomdichtheid loopt. 

Voor Vs< V0 is dit de verzadigde ionenstroomdichtheid. 

In een vorige paragraaf werd gevonden: 

1 
8 k T 

1/2 A I e N ( e ) 
e =ï; e 1\ m e 

Dus: 

f ~e[= I ~el= 
( §. ) 1/2 ( mi ) 1/2 

lt m 
1 :: 

4 exp ( - 1/2 ) 
i i 

0,7 ( mi ) 1/2 
m e 

Voor argon: 
mi 1/2 

( -) 
m e 

Gevolg: I 200 1 
eAr iAr 

e 

275 

{13) 

(48) 

De krommen voor ie en i
1 

zullen verlopen als in figuur 5 

aangegeven. 



t 

Figuur 5: Verloop van de elektronen- en ionenstroom als 
funktie van de sondespanning bij een enkelvou
dige sonàe. 

Opmerkingen: 

32. 

1. Uit de exacte oplossing van vergelijking (43) kan men 

het potentiaalverloop in de grenslaag (figuur 4) bere-

kenen. 

Uit vergelijkingen (28) ·en (35) vindt men verder: 

Met behulp van de oplossing voor V kan nem dus ook 

n 
Ne berekenen. 

e 

2. Bovenstaande afleiding voor de ionenstroom kan men ook 

op de elektronenstroom toepassen. Aangezien echter (ten 

gevolge van de hoge thermische snelheden van de elektro

nen) de driftsnelheid, ten gevolge van een voor elektro

nen versnellend veld, verwaarloosbaar klein is, kan aen 

volstaan met de formules, welke in de basistheorie zijn 

afgeleid. We onderscheiden dus 4 situaties: 



a. 

b. 

c. 

d. 

{
Te )) Ti 

versnellend 

Uit de theorie 

veld voor ionen. 

volgt: 

driftsnelheid voor ionen )) thermische snelheid voor 

ionen. of: 

vis =V2 :iVO'= v;!l ))<V i ) eff 

{

Te»Ti 

vertragend veld voor ionen. 

\~ 
= V 2if";;-: 

l. 

In dit geval is de sondepotentiaal hoger dan de plas

mapotentiaal en wordt de ionenstroom verwaarloosbaar 

klein. 

{ T )>Ti e 

versnellend veld voor elektronen. 

Nu geldt: v «< - ) met behulp V van 
es e eff 

k T. 
1/2 = ( __2;. ) V = es m 

e 

Basistheorie toepassen; de ·elektronenstroom is ver

.zadigd. 

{ 

Te » Ti 

vertragend veld voor elektronen. 

In dit geval gelden de formules uit de basistheorie. 
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4. VOORWAARDEN 

Om met behulp van de sonden betrouwbare metingen te kunnen 

doen, moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. Deze 

worden hieronder vermeld. De berekening van enkele karakte

ristieke lengten, welke hier genoemd worden, komt in een 

volgend hoofdstuk aan de orde. 

a. De vrije weglenge Àe moet groter zijn dan de afmetingen 

v~ de sonde; 

b. De dikte van de grenslaag d moet kleiner zijn dan de af

metingen van de sonde; 

c. De verdelingsfunktie van de elektronen moet bekend zijn. 

Enkele eventueel optredende verschijnselen moeten verwaar

loosbaar zijn. zoals: 

d. Secundaire emissie van de sonde; 

e. Thermionische stroom van de sonde; 

r. Het vrij maken van elektronen uit de sonde door ultra

violette stralen en metastabiele atomen; 

g. Er mogen geen negatieve ionen aanwezig zijn; 

h. Macroscopische gradiënten in dè plasmapotentiaal en de 

dichtheid van het plasma moeten klein zijn; 

i. De verstoring van het plasma, ten gevolge van het ont

trekken van ladingsdragers, moet klein zijn. (zie Appen

dix). 

De sonde moet klein zijn ten opzichte van de vrije wegleng

te À , omdat er and~rs afwijkingen in de verdelingsfunktie 
e 

van de elektronen in het plasma gaan optreden. De verdelinga-

funktie stelt zich namelijk in ten gevolge van botsingen tussen 

deeltjes, welke bewegingen in alle richtingen uitvoeren. 

Als door een sonde de deeltjes, welke uit een bepaalde ruim

tehoek zouden komen, geblokkeerd worden, zal dit invloed 
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hebben op d~ verdelingsfunktie. Deze situatie kan ontstaan 

als d~ afmetingen van de sonde in de grootte-orde van de 

vrije w~glengte liggen. (zie Appendix). 

~e dikte van de grenslaa~ mag niet te groot zijn, omdat 

anders het effectieve oppervlak van de sonde te sterk ver

groot wordt. Dit heeft namelijk tot gevolg, dat men uit 

de waarnemingen en de bekende sonde-oppervlakte een te ho

ge dichtheid berekend. 

Als de dikte van de grenslaag klein is ten opzichte van 

de vrije weglengte, zal tevens ionisatie in de grenslaag 

te verwaarlozen zijn. 

Bij de sondemetingen aan de MBD-proefopstelling werd er 

steeds van uitgegaan, dat de verdelingsfunktie volgens 

Maxwell is. Dat dit niet onredelijk is blijkt uit het feit, 

dat er bij de enkelvoudige sonde-metingen in de logarithmi

sche grafiek over een aanzienlijk gebied een rechte lijn 

ontstaat. Dit duidt op een.verdelingsfunktie welke gelijk 

is aan die van Maxwell of daar sterke overeenkomst mee 

heeft. 

A~s secundaire emissie, thermionische stroom, ultraviolet

te stralen en metastabiele atomen voorkomen, moet de the

orie hieraan aangepast worden. 

Bij grote ionenstroom kunnen secundaire elektronen vrijge

maakt worden. Dit effekt werkt alleen storend voor Vs ( Vpl" 

Foto-emissie is vooral belangrijk bij lage dichtheden 

( < 10
12 I m3 ) • 

Ook als er negatieve ionen aanwezig zijn, zal dit de stroom 

naar de sonde beinvloeden. Bij de experimenten is voor het 

gas argon gekozen. Dit vormt geen negatieve ionen. 
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Verder is argon geschikt, omdat het geen chemische verbinding

en vormt met de verschillende bestanddelen van het plasmaka

naal. Tevens zijn vele fysische constanten van argon goed be

kend. 

Andere storende effekten~ welke bij sonde-metingen vermeden 

moeten worden, zijn onder andere: 

j. Verontreiniging van het gebruikte gas. 

Als het gas verontreinigd is, kunnen op de sonde opper

vlakte-lagen ontstaan. Door deze onzuivere lagen 

wordt de uittreepotentiaal van het sonde-oppervlak hein

vloed. Tevens kan het laagje een bepaalde weerstand ver

tegenwoordigen. Door deze effekten wordt de sonde-karakte

ristiek beinvloed: er ontstaat een foutieve helling en de 
8) 

verzadiging kan helemaal verdwijnen • Het is dus belang-

rijk om zuiver gas te gebruiken en dit zuiver te houden. 

Rubber in toevoerleidingen en plasmakanaal geeft grote ver

ontreiniging en moet daarom absoluut vermeden worden. 

Een gevolg van het neerslaan van verontreiniging op het 

omhullend materiaal (vooral bij een vlakke sonde) is, dat 

het sonde-oppervlak hierdoor vergroot kan worden. Daardoor 

~unnen de elektronendichtheid en -temperatuur (dit laatste 

bij dubbel-sonden) niet meer bepaald worden. 

k. Storingen in het externe elektrische circuit. 

Hier worden vooral die storingen bedoeld, welke ontstaan 

ten gevolge van het onjuist kiezen van aardpunten en door 

het induceren van ongewenste spanningen in lussen van het 

elektrisch circuit. 
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5. THEORIE VAN ~E ZWEVENDE DUBBEL-SONDE 9) 

5.1. ~!~~!~~~~~-!~~-~!~-!!~!~~E-!~~-~!-~~~~~~!~!~~!!~ 
Het verschil tussen de metingen met de dubbel-sonde en de 

enkelvoudige sonde is, dat de grote elektrode vervangen 

wordt door een andere sonde van doorgaans gelijke afmeting

en als de eerste. Deze twee worden op korte afstand van 

elkaar in het plasma gestoken. Voor de dubbel-sonde gelden 

dezelfde voorwaarden als voor de enkelvoudige sonde. Een ex

tra voorwaarde is, dat de onderlinge afstand groter moet 

zijn dan tweemaal de dikte van de grenslaag, omdat de sen

den anders via hun grenslaag in onderling kontakt staan. 

Het elektrisch circuit bij de dubbel-sonde is als volgt 

(figuur 6): 

sonde i 

lil 
~~-R----------s~x~ V. 

Figuur 6: Elektrisch circuit voor de dubbel-sondemetingen; 
zie tekst voor de verklaring van de symbolen. 

Bij de dubbel-sonde-metingen gaan we uit van de relatie 

van Maxwell en de stroomwet van Kirchhoff. Als we de twee 

sonden samen als één systeem beschouwen zegt deze wet, dat 

op ieder ogenblik de totale stroom (ione~ plus elektronen

stroom) naar het systeem nul moet zijn. 

In verband met een van buitenaf aangelegd spanningsver

schil Vd tussen de twee sonden zal de ene meer elektronen 

uit het plasma trekken dan de andere, maar in totaal blijft 



gelden: ionenstroom naar het systeem = elektronenstroom 

naar het systeem. Dat deze situatie optreedt komt, omdat de 

eonden zweven. 

Uit de theorie van de enkelvoudige sonde weten we, dat de 

verzadigde ionenstroom naar een sonde constant is voor 

een sondespanning V kleiner dan de plasmapotentiaal V 
1

• 
s p 

De verzadigde ionenstroom naar elk der senden van de dub-

bel-sonde wordt niet heinvloed door het spanningsverschil 

Vd. De gang van zaken is nu als volt (zie ook figuur 7): 

sonde 1 

Yp1 

~---\t'd(o 

ilt-t-----\'d<<o 

Sorlcle 2 

Figuur 7: Potentiaal verloop bij een zwevende dubbel-3onde 
afhankelijk van de verschilspanning Vd. 

1. Vd = 0 : Elke elektrode neemt de floating-potentiaal 

aan en de totale stroom n.:,ar elk afzonderlijk, dus ook 

naar het hele systeem, is nul. In de uiteindelijke 

id - vd karakteristiek (figuur 8) komt deze situatie 

overeen met het punt 0. 



39. 

I 
't 

8 

Figuur 8: Dubbel-sonde karakteristiek. 

2. Vd ( 0, dat wil zeggen V52 ( vs 1 • Hierdoor zal de meest 

positieve sonde meer elektronen aan het plasma onttrekken 

dan de andere. Aangezien de totale stroom naar het systeem 

nul blijft, kan dit alleen als de ene sondespanning van de 

plasmapotentiaal af beweegt en de andere er naar toe (zie 

figuur?). In de grafiek komt deze situatie overeen met 

het punt A. 

3. Vd ~ 0. Sonde 1 is hierbij zover positief, dat alle elek

tronen, welke naar het systeem gaan, door deze sonde bin

nenkomen. De andere ia zover negatief, dat er praktisch geen 

elektronen naar toe gaan. Aangezien de potentiaal van elk 

nog negatief is ten opzichte van de plasmapotentiaal, zal 

elk nog hun verzadigde ionenstroom trekken (zie theorie van 

de enkelvoudige sonde). Aangezien bij verdere afname aan 

Vd de totale verzadigde ionenstroom ~ Ii niet toeneemt, 

zal ook de elektronenstroom naar sonde 1 niet verder toene

men, dat wil zeggen zijn potentiaal heeft een plafond be

reikt en verdere afname van Vd werkt alleen op sonde 2. In 

de karakteristiek komt dit overeen met punt B. 



Bij omschakelen van de aansluiting van Vd (met behulp van 

schakelaar S ), wordt de andere helft van de karakteris

tiek doorlopen. Bij een bepaalde positieve Vd is dan de 

elektronenstroom naar de tweede sonde: ie 2 = id •1Ii2 1 

met ie 2 en id hetzelfde van teken. 

5.2. ~!!!!~!~~-!~~-!2~~~!!~-!~2~-!!:~!~~~!~!!~E!~!!~~~ 

en -dichtheid 

Met behulp van de nu volgende theorie is uit de id - Vd 

karakteristiek de elektronentemperatuur te bepalen. Voor 

4o. 

de stroom geldt volgens Kirchhoff en de enkelvoudige sonde

theorie: 

+ 1e2 exp f -r ( Vpl - Vs2 ) } 
(49) 

I is hierbij de niet bereikbare, verzadigde elektronen
e 

stroom: 

(5) 

Stel nu: vpl - V = v1 s1 

vpl - V s2 = v2 

vs2 - V = vd s1 

f = e Ik T 
e 

Dan volgt: vd = vs2 - V = vpl - v2 - vpl - v1 = v1 - v2 s1 

(50) 



Het gevolg is: 

ie2 = ~ I. - i = ~ Ii - Ie1 exp [ - f V 1 } = l. e1 

= ~ I. - I exp { - f V d} exp { - f v2} = l. e1 

= ~ I. - i 
1

e1 
exp { - f V d} (51) 

l. e2 1e2 

Formule (51) leidt tot twee methoden, welke kunnen dienen 

ter bepaling van de elketronentemperatuur T , namelijk: 
e 

1 • De logarithmische methoàe 

Uit ( 51) volgt: 

( 
~ Ii 

- 1 ) S exp f - ff vd1 met S 
1

e1 of = = 1
e2 

1
e2 

( I. 
( l. ) ln S - fJ V d ln 

1e2 
- 1 = 

T 
e d ln ( 

~ Ii 
1 ) oK (52) = •ït d vd --e ie2 

Hitruit blijkt, dat deze methode zeer omslachtig is. 

Immers, in een voldoend aantal punten moet uit de meet

gegevens de waarde van 

( - 1 ) 

berekend worden en logarithmisch uitgezet als funktie van 

de verschilspanning Vd. Uit de helling van de rechte, die 

daarna ontstaat, kan de elektronentemperatuur berekend 

worden. 

Anders dan bij de enkelvoudige sonde, blijkt hier dus de 

verzadigde stroom een rol te spelen in de temperatuurbepa

ling. 



2. 

42. 

De equivalente weerstand-methode 

Formule (51) kan ook omgewerkt worden tot: 

~ I i ~ I i 
ie2 = 1e1 

= s ( - f vd ) (53) exp + 1 

1
e2 

exp <-tfVd + 1 ) 

Differentieer: 

( 
d ie2 

) s f (~ I. ) (54) d .., vd 0 = 2 vd 0 = ( s + ) l. = d 1 

En wegens: 

ie2 = 1d + I Ii21 
(zie figuur 8) (55) 

1
i2 = co na tant 

( 
d ie2 

) ( 
d id 

) s f d V vd 0 = d vd vd 0 = 2 = = ( s + 1 ) d 

(~ I. ) 
s e 

(~ Ii ) 
vd 0 = 2 kT vd 0 (56) l. = ( s = 

+ 1 ) e 

s d vd 
T 

e ( t Ii) ( ) oK (57) = 
+ 1) 2 vd 0 d id vd =0 e ( s k = 

Ro = ( 
d vd 

) = equivalente weerstand. 
d id vd = 0 

Aangezien echter Ie
1 

en Ie2 niet bekend zijn, moet S op 

een andere manier bepaald worden: 



2 I. = i + 1e2 ~ e1 

~ I i i e1 I 
e1 [ >} = + 1 = 

Ie2 
exp - f ( v1 - V + 1 = 1e2 1

e2 
2 

= s exp ( - 1 vd ) + 1 

Dus: 

Ie1 ï:_ I. 
s = = ( . ~ - 1 ) 

1e2 ~e2 Vd = 0 

Stel nu: 

i 
e2 1 

G = ( L I. 
) 

vd 0 = s = 1 + 
~ 

dan volgt: 

s = 1 - G 
G 

(58) 

het resultaat is: 

T !. s 
(~ I. ) Ro = = e k ( s 1 ) 2 ~ vd = 0 

+ 

= !. G ( 1 - G ) ( ~ Ii ) Ro oK 
k vd = 0 (59) 

Deze methode werkt dus veel eenvoudiger dan de voorgaan

de. Na het (lineair) uitzetten van de gemeten waarden id 

en Vd is de elektronentemperatuur Te eenvoudig uit de 

id - vd - karakteristiek te bepalen. 



Volgens experimenten, gedaan door Johnson and Malter 9) 

stemt de zo berekende temperatuur zeer goed overeen met 

die, welke met andere methoden zijn gevonden. 

44. 

Ook hier blijkt de verzadigde stroom weer een rol te spe

len in de bepaling van T • 
e 

Bij de enkelvoudige sonde-metingen was het mogelijk om uit 

de metingen de verzadigde elektronenstroom I en daaruit 
e 

de elektronendichtheid in het plasma te bepalen. Met be-

hulp van de theorie van de grenslaag kunnen we nu ook uit 

de dubbel-sonde-metingen deze grootheid bepalen. Immers: 

I m. 1/2 e 0,7 ( _.a:. ) r = en 
m 

(48) 
l. e 

I 2 Tt m 1/2 N ~ ( e ) = e e A k T 
(20) 

e 

T . OK l.n • 
e 

Dus uit de wel meetbare ~erzadigde ionenstroom Ii is dan de 

elektronendichtheid in het plasma te bepalen: 

m. 1/2 1 
2 m 

1/2 
N = 0,7 I. ( ~) ( ____Jt ) 

e l. m e A k T 
e e 

0,7 I i 2 lt mi 1/2 
= e A 

( 
k T 

) (60) 
e 

T . OK l.n 
e 

Indien de dubbel-sonde-karakteristiek symmetrisch is, kan 

een eenvoudige vuistregel afgeleid worden voor de bepaling 

van de elektronentemperatuur. In dit geval geldt: 

L I i = 2 Ii 

G = 1/2 

Ro = 
vk 

(zie figuur 9) 
I i 



:X· ,, 

Figuur 9: Symmetrische dubbel•sonde karakteristiek. 

Dit invullende in formule (59) levert: 

T - 1 
vk !t 

e 2 k 

Als T in e V wordt uitgedrukt dus: e 

T z 1 
vk (61) 

e 2 

Uit de waarde van de spanning, waarvoor het snijpunt in 

de symmetrische id - vd karakteristiek optreedt is de 

elektronentemperatuur dus onmiddellijk te bepalen. 

Als de karakteristiek niet symmetrisch is, vinden we: 

En aangezien bij niet àl te grote asymetrie steeds geldt: 

kunnen we als vuistregel voor de niet symmetrische karak

teristiek nemen: 



46. 

(62) 

Deze vuistregels zijn handig in de eerste fase van het 

onderzoek. 

De theoretische kromme voor de dubbel-sonde is een 

tangens-hyperbolicus. Dit kan als volgt afgeleid worden: 

Bij symmetrie volgt uit formule (53): 

2 Ii 

e xp ( - rp V d ) + 1 

Samen met: 

I i = - i + d ie2 volgt: 

2 I. 
Ii + id 

~ of: = ( - p vd ) exp + 1 

Ii [: 
- exp ( -Cf vd ) 1 id = ( vd ) = I. tgh ( 1/2 rf V d ) = + exp -p ~ 

I. tgh ( 
e vd 

) (63) : 
2 k T ~ e 

Als T in e V wordt uitgedrukt: 
e 

id I i tgh ( 
vd 

) (64) = 2T 
e 

Indien id 
V'd 

uitgezet wordt als funktie van ~ ontstaat 
e 

dus figuur 10. 
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Voor de helling in het punt 

J= ~ = 0 2 T e 

geldt: 
-y 

( 
did 

I i d!)J=ö = 

of: Figuur 10: De theoretische dubbel
sonde-karakteristiek volgens het 

d id/I.i 
( 

d' 
) y = 0 = 1 

verband: 

Het blijkt, dat deze helling ongeveer gelijk 1 blijft tot 

l;rl = 0,3. De fout in die punten is dan ongeveer 2,5 %. 
Bij een geschatte waarde voor T geeft dit dus een richtlijn 

e 
voor het gebied waar men bij de experimentele curve een 

rechte lijn moet vinden. 

Opmerking: 

Een enkelvoudige sonde in combinatie ~et een elektrode in het 

plasmakanaal is te beschouwen als een sterk asymmetrische 

dubbel-sonde. De formule (53) van de dubbel-sonde moet dus 

voor deze asymmetrie overgaan in formule (14) van de enkel

voudige sonde. Dit kan als volgt worden aangetoond: 

Ga uit van de formule: 

~ Ii ie2 = ~I-e_1 __________ _; ______ ___ 

Ie2 exp ( - qJ V d ) + 1 
(53) 

Gebruik tevens: 

= - ,1 N 
'+· e 

-e V A. 
1 

1 = - 4 Ne 
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Dus: 

Bij de enkelvoudige sonde~meting geldt A1 'J> A2 , dus kunnen 

we aannemen, dat sonde 1 weinig door sonde 2 wordt beinvloed, 

zodat steeds zal gelden: V81 ::: Vfl en dus tevens: Ii 1 ~ ie 1 
Ten gevolge van de oppervlakteverhouding zal tevens gelden: 

Ii2« I.i1" Dus L Ii = Ii1" Verder vreten we: vd = ( vs2- vs1 ). 

Als nu tevens voldaan is aan de voorwaarde ie2 « 111 (waaraan 

voldaan kan worden door A1 groot genoeg te nemen), dan vinden 

we door invullen in formule (53): 

-
A1 1 N e ; exp ( - m ( vpl - vs1 ) ) 

= ie2 4 e T 

Tenslotte: 

1 1/4 N 
~ exp ( - rp ( V s2 - V s 1 ) ) = ie2 e e v exp ( - rp ( V pl - V s1 ) ) 

Of: 

1e2 = 1/4 A2 N e v exp ( - rp ( vpl vs2 ) ) = e 

e ( V - V 2 ) 
111 Ie2 exp ( - El s ) 

k T (14) 
e 

de formule voor de enkelvoudige sonde. 



Als voordelen zijn te noemen: 

1. De dubbel-sonde-meting geeft minder verstoring van het 

plasma aangezien de totale stroom naar de sonde nooit 

groter kan worden dan de verzadigde i~nenstroom; 

2. De elektronentemperatuur kan rechtstreeks uit de lineaire 

id - Vd - karakteristiek bepaald worden (met behulp van 

equivalente weerstandsmethode). 

Het nadeel van de dubbel-sonde metingen is, dat de elektro-. 
nen, welke de onttrokken elektronenstroom vormen, afkomstig 

zijn uit de staart van de Maxwell-verdeling, zo deze aanwe

zig is. Met andere woorden alleen de hoog-energetische elek

tronen worden door de sonde verzameld. Dit hangt samen met 

het feit, dat de maximale elektronenstroom gelijk is aan 

de verzadigde ionenstroom. Als bij toenemende sondespanning 

elektronenstroom op gaat treden, zal deze eerst gevormd wor

den door de snellere elektronen (omdat deze het eerst het 

Yertragende veld in de grenslaag kunnen overwinnen). Aangezien 

de totaa1 benodigde elektronenstroom_niet groot is, zal de 

rest van de elektronen uit de verdelingsfunktie geen rol spe-

len. 

De moeilijkheid is nu, dat als er afwijkingen van de Maxwell

verdeling optreden, deze zich nogal eens in de staart voor

doen. Daardoor zal, al naar gelang de grote van deze afwij

king, een kleine of grote fout in de elektronentemperatuur 

gemeten worden. Het is niet mogelijk om deze fout hier kwan

titatief te berekenen, omdat de afwijking in vele vormen kan 

voorkomen. 



6. BEREKENING VAN DE KARAKTERISTIEKE LENGTEN 

6.1. ~!-Y~!J!_!!~!!~~!~-!~~-2!_!!!~!~2~!~ 

De formule voor de vrije weglengte À luidt als volgt: 
e 

1 

50. 

(65) 

Hierin wordt de sommatie genomen over alle deeltjes, waar

mee de elktronen botsingen kunnen uitvoeren. 

De botsingen tussen elektronen en ionen geeft veruit de 

belangrijkste term. Deze zullen we alleen maenemen. 

Voor de werkzame doorsnede qei geldt de 
JO) 

formule : 

2.2.10-10 6 
T 3/2 

2 ( e ) 
qei = T2 

ln 8,7.10 
N 1/2 

m 

e e 

(66) 

Voor de uit de experimenten gevonden waarden N ~ 10 19;m3 
e 

en T :::: 5000 °K volgt: 
e 

-17 2 
q . '::::' 5.10 m 

eJ. 

Deze waarde is te vergelijken met de werkzame doorsnede 

voor botsingen tussen elektronen en neutrale gasatomen: 

Bij een .constante elektronendichtheid van N = 1019 /m3 
e 

en een variabele neutrale-deeltjes-dichtheid geldt dan voor 

elk ionisatiepercentage groter dan 1 %o een vrije weglengte 

van: 

\ ~ 2 mm 1\e 
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De vrije weglengte voor elektronen ligt dus in dezelfde 

grootte-orde als de effectieve diameter van de gebruikte 

sonden ( 1 en 2 mm ). We moeten echter in aanmerking ne

men, dat de totàle diameter van de gebruikte sonden 

(figuur 14, 15 en 16) ongeveer 10 mm is. Dat de afgeleide 

formules voor de vlakke dubbel-sonde in dit geval nog op

gaan wordt in de appendix aangetoond. 

6•2 • E!-2!~~!-!!~-2!-~~!~~!!~~ 
De dikte van de grenslaag, welke kleiner moet zijn dan de . 
diameter van de sonde, is te berekenen met behulp van de 

11) 
formule van Langmuir-Child • Deze formule geldt exact 

voor de stroom tussen twee oneindig grote parallelle pla

ten, waarvan de ene elektronen emitteert en de andere 

absorbeert en waarvan de potentialen zodanig zijn, dat de 

geëmitteerde deel tjee v,ersneld worden naar de absorberende 

plaat. De ruimte tussen de platen is vacuum, zodat geen 

botsingen optreden. 

Deze theorie kunnen we, minder strikt ook toepassen op 

de situatie bij de grenslaag. De sonde-oppervlakte is 

dan de ene plaat en de rand van de grenslaag de andere. 

Het potentiaalverschil is V 
1 

- V • We verwaarlozen dus 
p s 

de kleine potentiaalval in het overgangsgebied, zodat 

de situatie in beide modellen hetzelfde wordt genomen. 

De elêktrisch geladen geëmitteerde deeltjes zijn in dit 

geval de ionen, welke van de rand van de grenslaag naar 

de sonde bewegen (Voor V 
1

) V). De minderheids-ladings-
p s 

dragers in de grenslaag, in dit geval de elektronen worden 

verwaarloosd, zodat de ionen zich vrij van het oppervlak 

v•n de grenslaag naar de sonde kunnen bewegen. 



De formule van Langmuir-Child luidt als volgt: 

J. 
8 Eo \Je V 3/2 

= 
d2 l. 9 V2 mi 

Hierbij is V = Vpl - V
8 

het potentiaalverschil over de 

grenslaag.Ji is de verzadigde ionenstroomdichtheid. 

52. 

(67) 

Bovenstaande form~le zullen we toepassen met behulp van 

gegevens, welke uit de dubbel-sonde-metingen (Deel II) 

zijn •erkregen. De verzadigde ionenstroomdichtheid ont

staat al bij een klein ~panningsverschil Vpl - Vs (zie 

figuur 5). Nemen we hiervoor 1 Volt en een uit de metingen 

gevonden waarde van I. = 3 m A, dan vinden we voor de dik-
l. 

te van de grenslaag: 

-3 d = 2.10 mm 

6.3. E~-~~~!J~:~~=~!!!!~~~=-~ 
De afscherming van een bepaalde la_ding in het plasma kan 

ook berekend worden met behulp van de Debije-HÜckellengte, 

welke gegeven wordt door de formule: 

3 E.o k T 
1/2 ( e ) h = 2 N e 

e 

T in oK. 
e 

Me':. T = 5000 
0 

N 10 19; m3 volgt hieruit: K en = e 

h = 4.10-3 mm 

Deze waarde stemt dus goed overeen met de uit de formule 

van Langmuir-Child gevonden waarde voor de dikte van de 

grenslaag. 

( 68) 



Opmerkingen: 

De dikte van de grenslaag is veel kleiner dan de vrije 

weglengte A . De voorgaande theoriën, welke ervan uit-
e 

53. 

gaan, dat er een botsingavrije grenslaag bestaat, kan dus 

op dit punt gehandhaafd blijven. 

Tevens volgt uit de kleine waarde voor de dikte van de 

grenslaag, dat de afgeleide theorie van de vlakke sonde 
n) 

ook toepasbaar wordt op te gebruiken cylindrische senden 



?. OVERZICHT VAN FORMULES 

In de praktijk zal een aantal formules veelvuldig gebruikt 

worden. Hieronder volgt een overzicht waarbij bekende 

natuurconstanten ingevuld zijn: 

a.1. gemiddelde snelheid, volgens Maxwell-verdeling: 

8 k T v = ( e ) 1/2 = 
.7( m 6,22.103 T 

1/ 2 m/sec 
e e , 

a.~. verzadigde elektronenstroom: 

- -16 V = 2,49.10 A N 

a.3. elektronenstroom: 

i = I exp 
e e 

e V 
8 

kT 
e 

4 -16 = 2, 9.10 A N 
e 

= 

e 
T 1/ 2 Amp ' 

e 

a.4. verzadigde ionenstroom voor argon ( A= 40 ): 

I.= 10 I (me) 1/2:1,31.10-18 A N T 1/2 Amp 
l. 7 e mi e e 

a.5. elektronentemperatuur: 

Te= 0,4343 [ d dvs 10log ( it + I iil >} -1-i = 

(12) 

(13) 

(14) 

= 5,04103 [ d dvs 10log ( it + I Ii] )J -1 oK (19) 



a.6. elektronendichtheid: 

( 
2J(m 

e 
k T 

e 

) 1/2 
I 

= 4,15.1015 e 
A T 1/2 

e 

m -3 

a. 7. Verder kan er een verband afgeleid w.orden tussen de 

plasmapotentiaal en de floating-potentiaaL: 

i i. 
[ e ( V ~l - V fl ) } 

= = I exp - T = e ~ e k e 

= 0,7 i i ( 

Of: 

m. 
) 1/2 exp [-~ 

m e 

2,3 
k T 

e 
e 

En voor argon: 

b. Voor de dubbel-sonde: 

b.1. Elektronentemperatuur: 

met: 

i 
G = ( . e2 ) 

L Ii Vd = o 

e ( V 1 - vr1 ) } E 
k T 

e 

d vd 
=<d. >v o 

~d d = 

55. 

(20) 

(59) 



Volgens de vuistregel: 

Met Vk en v
1 

de waarden van Vd waarvoor de snijpunten 

in de karakteristiek gevonden worden. 

b.2. elektronendichtheid: 

0,7 I. 2 lt.' m. 1/2 ?,63.1017 I. -3 N 1. ( 1. ) 1. = e A k T = T 1/2 
m 

e A e e 

T in oK. 
e 

56 

(62) 

(60) 



DEEL II 

MEETRESULTATEN 
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1. INLEIDING 

Getracht werd om in de MHD-proefopstelling 3 ) dezelfde tem

peraturen te produceren, welke in een continue generator 

gebruikt worden. De temperatuur van de neutrale gasatomen 

heeft dan een maximum rond 2000 °K in verband met de ma

terialen, waaruit men het plasmakanaal kan opbouwen. Men 

zal dus de variabelen, zoals de condensatorbatterij

spanning Vc en de vertragingstijd 3) , zo in mo~ten stel

len, dat voor de meetbare elektronentemperatuur waarden 

gevonden worden, die niet al te ver boven 2000 °K uitstij

gen. Aangezien de temperatuur van de neutrale gasatomen 

altijà beneden de elktronentemperatuur ligt zullen er dan 

geen materiaalproblemen optreden. 

Tijdens de experimenten bleek, dat de condensatorbatterij

spanning V zo laag mogelijk genomen moet worden, om aan 
c 

bovenstaande eis te kunnen voldoen ( V = 2 à 2,5 kV ). 
c 

Een nadeel van deze lage waarde van V is, dat de repro
e 

duceerbaarheid van de gevormde plasmawolken een weinig 

achteruitging ten opzichte van die bij hogere V • Voor de 
c 

vertragingstijd bleek een waarde rond 480 "..U sec goede sig-

nalen op te leveren. 

3) De met behulp van de conische thetapinch gevormde plas-

mawolken veranderen sterk met de tijd en de plaats, zodat 

per "schot" slecht één meetpunt in de karakteristiek op

genomen kon worden. 

Het vacuumkanaal, zoals dit in referentie 3 beschreven 

staat, is in de loop van de temperatuurmetingen veranderd. 

De twee configuraties, welke het kanaal tijdens de metingen 

gehad heeft, worden weergegeven in de figuren tt en 12 • 
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De sonden, welke gebruikt werden, waren van een constructie 

zoals weergegeven in de figuren 15, l4' , 1~ en 1.6. 

Met behulp van de sonde, weergegeven in figuur 1.6 werden 

de definitieve metingen gedaan, terwijl de andere in feite 

gebruikt werden voor inleidende metingen. 

De vorm van de sonde uit figuur 1.6 houdt verband met de la

ter uit te voeren metingen in aanwezigheid van een magne

tisch veld. Met bebulp van het statisch magnetisch veld 3 ) 

is het theoretisch namelijk mogelijk om elektronentempera

tuurverhoging te krijgen, waardoor T aanzienlijk boven de 
e 13# 1~) 

neutrale deeltjestemperatuur kan uitstijgen 

Aangezien in aanwezigheid van een magnetisch veld en bij 

gebruik van een vlakke sonde, de elektronentemperatuur het 

beste gemeten kan worden door het 

op de magnetische krachtlijnen te 

definitieve metingen de "Ft-sonde 

sondeoppervlak loodrecht 
15) 

nemen , werd voor de 

(K)" gekozen. 

De experimenten werden uitgevoerd bij een basisdruk in het 
-6 kanaal van ongeveer 10 mm Hg. 

De sondeblokjes (volgens de figuren 15 en. 1p ) zijn verkre

gen van de N.V. KEMA. Ze bestaan uit speksteen, waarin vier 

platinadraden ~ 1 mm zijn ingelijmd met araldite. De elek

trodeoppervlakken zijn gepolijst voor het-bakken van het spek

steen. Om te voorkomen, dat de sondeoppervlakken worden 

kortgesloten door opgedampte verontreinigingen is de bo-

ring in het speksteen, over een diepte van 3 mm, zo geko-

zen dat er een spleet van 0,25 mm overblijft tuss~n plati-

na en speksteen. Speksteen zet bij het bakproces circa 2 % 
uit. 
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2. METINGEN MET BEHULP VAN EbN ENKELVOUDIGE SONDE 

2.1. ~!!!~!!~2~!-~!j_~=-!~~~!!2~~!~!-~2~~!!-~!~!!!~~: 

De eerste metingen van de elektronentemperatuur aan de 

MHD-proefopstelling werden uitgevoerd met behulp van 

een enkelboudige sonde volgens figuur~!. Aangezien bij 

de gepulseerd werkende proefopstelling een aantal zaken, 

zoals: 

62. 

• de meest gunstige instelling van de variabelen (bij

voorbeeld de codensatorbatterijspanning en de vertra

gingstijd); 

•• de eventuele storingen, c.q. foutenbronnen; 

... de grootte-orde van de elektronentemperatuur en -dicht

heid (bij genoemde instelling van variabelen), 

niet vooraf bekend waren, hadden de enkel~oudige sonde-expe-

rimenten sterk het karakter van inleidende metingen. Het 

doel was dan ook om hierdoor een beeld te krijgen van de 

moeilijkheden welke kunnen optreden en, daarna, via gelei

delijke verbeteringen, de juiste waarde van de elektronen

temperatuur te vinden. 

De schakeling voor de metingen me~ de enkelvoudige sonde 

wordt gegeven door figuur 17: 

elec.irode 

lil 0 

IZZZZl~ Jz:~t:z:4 zz:zz:r---v;-pTe --t.._R__J--~s I J T. ~ 
sonde 

Scope 

Figuur r1: Elektrisch circuit voor enkelvoudige sonde
metingen. 

De sonde werd door een gat in het centrum van de elektrode 

tot in het midden van het kanaal gebracht. De afmetingen 

van het kanaal waren volgens figuur 1~ : 



Figuur 18 : Afmetingen van het effektieve plasmakanaal 
(zie ook figuur 12 ) • 

Met behulp van coaxiale kabels werden sonde en elektrode 

verbonden met de andere delen van het circuit, welke zich 

buiten het beveiligingahek bevonden. De coaxiale kabels 

waren over de hele lengte omgeven door litzedraad om 

eventuele storingen te voorkomen. Deze waren echter niet 

helemaal tegen te gaan. Door de aardpunten van de ver

schillende te gebruiken apparaten en de aarde van het cir

cuit juist te kiezen, werden de storingen verder gemini

maliseerd. 

Met het spanningsapparaat (p.s.a.) konden aan de sonde 

continu variabele positieve en negatieve spanningen aange

legd worden. Daardoor werd de elektronenstroom naar de 

sonde, en dus de stroom in het circuit, bernvloed; deze 

laatste werd als spanning over de weerstand gemeten met be

hulp van een oscilloscope. 

De sondesignalen werden op de schope zichtbaar na het star

ten van de tijdbasis met behulp van een signaal van het 

thyration (in een later stadium een signaal van de rogowski

spoel 3 ) 
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Het sondesignaal bereikte zijn maximum na een tijd, welke 

lag in de orde van 50 tot enkele honderden microseconden 

(afhankelijk van de vertragingstijd en condensatorbatterij

spanning). 

De krommen op de scope werden met behulp van een polaroid

camera gefotografeerd. De foto's werden nadien '.'uitgelezen". 

De totale stroom door het circuit werd berekend met behulp 

van de spanning over de weerstand. De sondespanning werd 

hiervoor gecorrigeerd. 

Het bleek nodig te zijn om van tijd tot tijd de sonde schoon 

te maken. Door het gebruik in het plasmakanaal bleek er na

melijk een isolerend laagje om de sonde-tip te ontstaan, 

waardoor het signaal kleiner werd. (Deze isolering werd ge

meten met behulp van een kwik~ruppel en een weerstands

meter). Behandeling met aceton gas soms goede resultaten 

bij het weghalen van dit laagje. Het beste bleek echter te 

zijn om de sonde te "módderstralen". 

2.2. ~!!~~!~~!~~~!~-~!~-~!-!~~!!!~~~!~!-~~~~! 

Met behulp van de theorie en de gemeten sondesignalen wer

den onderstaande resultaten verkregen. Hierbij moet opge

merkt worden, dat het in het algemeen moeilijk was om uit 

de lineaire grafiek de verzadigde ionen- en verzadigde 

elektronenstroom te vinden. 

Volgens de theorie moet er in de grafiek, waar de logarith-

me van de elektronenstroom ( ie = it + I I i 1 ) uitstaat te-

gen de spanning op de sonde, voor de lagere spannirigen een 

rechte lijn ontstaan. (Bij verdelingsfunktie volgens Maxwell). 



Deze rechte ontstaat dus eerst nadat de totale stroom in het 

circuit vermeerderd is met de verzadigde ionenstroom. Aan

gezien deze laatste niet of zeer slecht te bepalen was, zijn 

de rechten in de verschillende series metingen verkregen 

door de grootte van I. hiervoor gunstig te kiezen. Uit de 
1 

helling van de zo verkregen lijkn, werd dán de temperatuur 

T bepaald. 
e 

Aangezien ook de verzadigde elektronenstroom niet of zeer 

slecht bepaald kon worden,traden er ook moeilijkheden op 

bij ae bepaling van de elektronendichtheid. Om de verschil

lende grootheden echter globaal te bepalen werd de volgen

de methode toegepast: 

1. Bepaal diè verzadigde ionenstroom I., waarvoor er een 
1 

rechte lijn ontstaat in de logarithmische grafiek; 

2. Bepaal de elektronentemperatuur T uit de helling; 
e 

3. Uit het theoretische verband tussen Ii en Ie kan met 

behulp van de boven gevonden waarde van I., de waarde 
1 

van I berekend worden. 
e 

Aangezien deze methode zeer aanvechtbaar is en tevens, 

zoals later bij de dubbel-sonde-metingen bleek, de om

standigheden verre van ideaal waren, zal hier volstaan 

worden met de resultaten via bovenstaande methode in 

tabelvorm weer te geven en verdere bijlagen in ~rafiek

vorm achterwege te laten. 



vertraging I. T I N 
~ e e e 

420 19 m A 1,82 e V 3,8 Amp 5,8.1021 

1052 13 1 ,49 2,6 4,2 

3000 10 1 '67 2.0 -3,0 

327 9 1,48 1 t 8 2,78 
412 8 1 ,07 1 t 6 3,0 

690 4,5 0,89 0,9 1 t 9 
8.35 2 0,9 0,4 0,8 

960 12 1,34 2,4 4. 1 

1300 3 1,26 o,6 1 ' 1 
690 10 0,94 2,0 4,0 

327 12 1,23 2,4 4,3 

960 25 2,35 5,0 6,3 

960 8 1,48 1 '6 2,6 

690 3 0,8 0,6 1. 3 

Tabel I: Meetresultaten met behulp van de enkelvoudige 
sonde, kort kanaal. 
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Bovenstaande waarden behoren bij een instelling van de con

densatorbatterijspanning van 2 k V en een druk in de klep 3 ) 

van ongeveer 1,5 atm. De opgenomen sonde-signalen werden 

100 tot 150 ~sec na het startsignaal uitgelezen. 

~esumerend kan gezegd worden, dat met behulp van de boven 

beschreven methode de volgende grenzen voor elektronentem

peratuur en -dichtheid zijn aan te geven: 

o,8(T ( 2,5 e V 
e 



3. METINGEN MET BEHULP VAN DE DUBBEL-SONDE 

In verband met de reeds eerder genoemde voordelen van de 

dubbel-sonde ten opzichte van de enkelvoudige werden de 

volgende metingen als dubbel-sonde-metingen uitgevoerd. 

Er werd gekozen voor een vlakke dubbel-sonde in verband 

met de ervaring, opgedaan bij de enkelvoudige sonde 

(onder andere was het isolerend laagje op de dunne pen 

lastig te verwijderen, bij een vlakke sonde kan een even

tueel storend laagje gemakkelijk weggeschuurd worden). 

Het elektrisch circuit voor de metingen wordt gegeven door 

figuur 6. De constructie van de sonde is aangegeven in 

figuur 14. 

Aanvankelijk werd een plaatspanningsapparaat gebruikt waar

van de uitgangen in ~rband met storingen door twee conden

satoren van 100 ~F, 40 V aan aarde werden gelegd, zodat 

het circuit voor gelijkspanningen bleef zweven. Deze si

tuatie was nog niet ideaal; storingen bleven aanwezig. 

Daarom werd een accu als spanningsbron gekozen. Alle elek

trische leidingen werden zo kort mogelijk gemaakt, eventu

eel uitgevoerd als coaxiale leiding. Op de twee uitgangen 

van de differentiaalversterker stond daarna nog een rimpel 

van ongeveer 50 m V. Voor beide kanalen waren deze echter 

precies in fase, zodat na aftrekken door de differentiaal

versterker een rechte lijn ontstond tot een gevoeligheid 

van minstens 5 m V/cm. 

Tijdens de metingen met behulp van de dubbel-sonden bleek 

al spoedig, dat de proefopstelling in de oorspronkelijke 

configuratie niet ideaal was voor het uitvoeren van de son

demetingen. De opgenomen dubbel-sonde-karakteristieken ver

toondea grote afwijkingen van de ideale vorm. 
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In hoofdstuk I-4 is vermeld, dat onzuiverheden in het gas 

aanleiding geven tot een vervorming van de sonde-karakte

ristiek. Sakuntala S) vond uit experimenten, dat door 

verontreiniging in het gas de sonde-karakteristieken 

gaan lijken op vlakke S-vormige curven, welke soms nade

ren tot rechte lijnen. Het was dus raadzaam de zuiver

heid van het argon te verbeteren, vooral om de yolgende 

redenen: 

a. De vervorming van de dubbel-sonde-karakteristieken; 

b. Bij de enkelvoudige sonde-metingen konden geen verza

digde ionen- en elektronenstromen geconstateerd worden; 

c. Wel werd daarbij geconstateerd, dat de sonde van tijd 

tot tijd schoongemaakt moet worden, omdat zich een 

zwart laagje erop vastgezet had, 

d. Ook bij de dubbel-sonde-meting werd een zwarte neerslag 

op het sonde-oppervlak waargenomen; 

e. De grootten van de stromen waren bij dezelfde omstandig

heden, maar verschillende tijden, niet reproduceerbaar. 

Constructie-elementen, welke naast het gas zelf aanleiding 

geven tot verontreiniging, waren 

a. De verbinding van de argonfles naar de klep van het MBD

kanaal. Deze bestond uit een rubber slang; 

b. Het reduceerventiel op de argonfles, waarin een rubber

membraam verwerkt is; 

c. De rubber pakkingen in het vacuum kanaal ter plaatse van 

de flenzen van de Quick-Fit-pijpen. 

Om betrouwbare metingen uit te kunnen voeren, was het dus 

noodzakelijk om de opstelling te wijzigen. 

Bovendien was er een andere reden aanwezig om tot wijzig

ing over te gaan. 



Een van de doeleinden van het onderzoek aan de proef

opstelling is om experimenteel aan te tonen, dat de 

elektronentemperatuur in de elektrische- en magneti

sche velden van een MHD-generator verhoogd kan worden 

boven de oorspronkelijke elektronentemperatuur. Theore-
1l, 1'1) 

tisch kan dit namelijk aangetoond worden • Bij onder-

zoek bleek echter dat in de korte configuratie yan het 

plasmakanaal het gas in de conus niet meer tot ontste

king kwam bij waarden van het statische magnetische veld 

van ongeveer B = 0,08 vVb/m2 (stand van de 1/ernier: 20) en 

V = 2 k V. Aangezien het de bedoeling was om bij grotere c 
B-waarden de experimenten uit te voeren moest het plasma-

kanaal verlengd worden, zodat de conus op een grotere af

stand van de poolschoenen van de magneet kwam te staan. 

Resumerend werden de volgende wijzigingen aangebracht: 

a. Verlenging van het plasmakanaal (zie figuur 11 en 12); 

b. Vervanging van de rubber slang door een koperen lei

ding ( ~ 8 x~ 6 x 1000 mm ); 

c. Vervanging van het onzuivere argon ( 99,95 % ) door 

zuiverder argon ( 99,998% ); 

d. Vervanging van het reduceerventiel door een met een 

roestvrijstalen balg-afsluiter (Evenals het zuivere 

argon in de handel gebracht door de firma L'Air Liquide); 

e. Verwijdering van de rubberpakkingen in het vacuum-ka

naal ( zie figuren 11 en 1.2 ) • 

Na verlenging bleek het gas te ontsteken tot een waarde 

van B = 0,65 Wb/m
2 

(stand Vernier: 200) bij V = 2 k V. 
c 

Volgens de theorie betreffende sondemetingen in aanwezig

heid van een magnetisch veld blijkt, dat er in die situ

atie twee temperaturen te definiëren zijn, namelijk 
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T en T , respectievelijk de elektronentemperatuur 
e~ eq 

die bepaald wordt door de beweging van elektronen lood-

recht op de magnetische krachtlijnen, en idem evenwijdig 

aan het magnetisch veld. Aanr,ezien de elektronenbeweging 

evenwijdig aan het magnetische veld praktisch niet hein

vloed wordt door de aanwezigheid ervan, werd een sonde vol

gens figuur 16 geconstrueerd. 

In dit verslag zal verder niet ingegaan worden op de theo

rie betreffende sonde-metingen in aanwezigheid van een 

magnetisch veld. 

Alvorens de experimenten met een magnetische inductie 

B ~ 0 gestart kunnen worden moeten eerst gegevens verkre

gen worden over de elektronentemperatuur welke in de nieu

we opstelling ontstaat bij B = 0; dit mede in verband met 

het feit, dat in de nieuwe en meer definitieve configura

tie van het plasmakanaal, in een later stadium ook andere 

meetmethoden toegepast gaan worden, welke vergeleken moe

ten kunnen worden met de resultaten van de sonde-metingen. 

Ondanks alle eerder genoemde maatregelen leverden de eerste 

metinGen na de wijziging van het plasmakanaal niet het ge

wenste resultaat op. ~r ontstonden karakteristieken met een 

vorm, zoals in bijlage I weergegeven. Deze metingen wer

den vooral uitgevoerd metdePt-sonde (K). Echter ook me

tin~en met de No-sonde en de Pt-sonde (R) leverden boven

staand resultaat. 
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De oorzaak van de vervorming van de karakteristiek moest 

opgespoord worden. Het onderzoek daarnaar bestond hierin, 

dat de omstandigheden, waaronder een karakteristiek werd 

opgenomen, stPeds maar op 66n punt verschilden van die bij 

de voorgaande serie metingen. De meetresultaten zijn ver

meld in tabel II en bijlage XII. 

De belangrijkste conclusies van dit onderzoek waren als 

volgt: 

1. Het is nodig om vóór elke serie metingen (ongeveer 25 

à 50 schoten) een elektronenbombardement op de sonde 

te geven. Hierbij werd bij de instelling van de conden

satorbatterijspanning van V = 2,5 kV, een spanning op 
c 

de sonde van V = 150 Volt gebruikt. Het resultaat van 
a 

het elektronenbombardement was duidelijk: de sonden, die 

aan dit bombardement hadden blootgestaan, bleken nadien 

een zeer zuiver oppervlak te hebben, terwijl de derde, 

niet gebruikte sonde- (zie figuur bijvoorbeeld), een 

bruingeel laagje bevatte. De ervaring leerde, dat het 

elektronenbombardement zowel bij positieve spanning 

Vd als bij negatieve uitgevoerd ~oest worden. De volgen

de cyclus werd steeds toegepast (bij V = 2,5 kV): 
c 

20 schoten op 150 V, daarna 20 op - 150 V, 10 schoten 

op + 150 V, 10 schoten op - 150 V, 5 op plus en min 

150 V, daarna 3, daarna 1 schot. 

2. Steeds moet één (of allebei) van de elektroden (en in 

het geval deze zich niet in het kanaal bevinden: één 

van de afsluitplaten van het kruisstuk) geaard zijn, 

omdat anders geen reproduceerbare metingen ontstaan. 

De verklaring hiervoor moet waarschijnlijk gezocht wor

den in het feit, dat de plasmapotentiaal de potentiaal 

van de meest positieve elektrode in het kanaal volgt. 
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Tijdens het passeren van het plasma is de potentiaal van 

geen der elektroden (in het geval ze niet geaard zijn) 

gefixeerd, en kan de plasmapotentiaal moeilijk vastgelegd 

worden. De potentiaal van de elektroden is in dit geval 

bij elk schot weer iets verschillend ten gevolge van op

laadeffecten, waardoor niet-reproduceerbare metingen ont

staan. Door nu &in van de elektroden c.q. afslultplaten 

te aarden, is de potentiaal ervan vastgelegd en kan de 

plasmapotentiaal zich ten opzichte daarvan instellen. 

3. Reeds eerder was gebleken, dat de vertragingstijd en de 

druk in de kamer van de klep weinig invloed hadden op de 

elektronentemperatuur (bij een drukvariatie van 1,2 tot 

2 atm; voor hogere drukken opent de klep zich, bij de ge

bruikte klepspanning, niet meer goed). Besloten werd om 

alle volgende metingen uit te voeren bij een vertragings

tijd van 480 M sec, welke de "mooiste" signalen gaf, en 

een (over-)druk van ongeveer 1 atmosfeer. 

4. Dat het isolerend laagje (werkend als extra weerstand en/ 

of verlager van de uittreepotentiaal) een grote invloed 

had op de sondekarakteristiek, blijkt duidelijk uit de 

metingen van 1-3-1967 (zie tabel 11 en bijlage XII): Na 

een elektronenbombardement v66r de iirste meting op 

1-3-1967, werden deze dag vier karakteristieken, onmiddel

lijk na elkaar bepaald. Vó6r de meting van de tweede en de 

derde karakteristiek werd geen elektronenbombardement ge

geven en het bleek, dat de elektronentemperatuur (volgens 

de meetgegevens althans) opliep via de waarden: 0,6, 1,05 

en 1,23 e V. Nadat v66r de vierde serie metingen weer wèl 

een elektronenbombardement was gegeven, gaf de bepaling 

van de temperatuur weer onmiddellijk de eerstgenoemde 

waarde (0,64 e V). Deze metingen werden uitgevoerd met 

de Wo-sonde en zonder dat de elektroden zich in het kanaal 

bevonden. De condensatorbatterijspanning was 2,5 k V, de 

vertragingstijd 480 ,AA, sec, en er werd uitgelezen op een 

tijdstip dat ongeveer 300 hl sec na het startsignaal 

kwam. 
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5. De metingen mèt de elektroden in het kanaal, welke uitge

voerd werden met behulp van de Pt-sonde (K) gaven geen 

essentieel andere temperatuur. 

Het onderzoek leverde dus enkele extra voorwaarden waaraan 

voldaan moet zijn alvorens in de MHD-proefopstelling sonde

metingen uitgevoerd kunnen worden. 

De reproduceerbaarbeid van de elektronentemperatuur-meting 

blijkt dan zeer goed,te zijn. Bij de metingen, vermeld in 

tabel II en bijlageXIIontstaan wel kleine variaties, maar 

deze moeten toegeschreven worden aan het niet precies gelijk 

zijn van de omstandigheden, waaronder ze uitgevoerd werden, 

bijvoorbeeld een onvoldoende elektronenbombardement, waardoor 

het sondeoppervlak onvoldoende gedetineerd was. Om de repro

duceerbaarbeid van de gemeten elektronentemperatuur te tes

ten moesten een aantal metingen onmiddellijk na elkaar geno

men worden, waarbij aan élk van de serie metingen een zorg

vuldig elektronenbombardement, vooraf moet gaan en waarbij 

alle andere omstandigheden zorgvuldig gelijk gehouden moeten 

worden. Op deze manier werden de reproduceerbaarheidemetingen 

inderdaad uitgevoerd. Hoewel de helling en de verzadigde io

nenstroom in de id - vd - karakteristiek niet steeds gelijk 

waren, was dit wèl het geval met de daaruit bepaalde elektro

nentemperatuur. Er werden de volgende waarden gevonden: 0,31, 

0,30, 0,29 e V. (zie tabel II en bijlagen: 8, 9 en 10, 

13-3-1967). 

De reproduceerbaarbeid is vooral belangrijk bij uit te voeren 

experimenten betreffende elektronentemperatuurverhoging, om

dat deze, volgens verwachting, maar een fractie is Yan de 

niet verhoogde temperatuur. 

Een vergelijking van een gemeten dubbel-sonde karakteristiek 

{10-3-1967) met de theoretisch te verwachten karakteristiek 



volgens paragraaf 5.2.(volgens de gemeten ~I. en T ) l. e 
gaf aan, dat de hellingen over een groot gebied gelijk lie-

pen en dat er slechts in de ronding tussen helling en ver

zadiging enige afwijking optrad (zie bijlage 7). 

Opmerkingen: 

1. Bij elke serie metingen Zl.Jn de temperatuur en de dicht

heid van de elektr~nen slecht op iin vast tijdstip na 
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het startsignaal bepaald. De berekende waarden mogen dan 

ook niet als representatief voor de gehele plasmawolk be

schouwd worden. Om het verloop van elektronentemperatuur 

en dichtheid met de plaats in de plasmawolk te vinden, 

moeten de geproduceerde foto's ook op andere plaatsen uit

gelezen worden. 

2. De berekende elektronentemperatuur en -dichtheid uit de 

definitieve metingen (de laatste 9 van tabel II ) gelden 

bovendien alleen voor een condensatorbatterijspanning van 

V = 2,5 k V. De vertragingstijd heeft niet veel invloed 
c 

op T en N • Bij hogere condensatorbatterijspanning ont-
e e 

staan hogere temperaturen en een grotere elektronendicht-

heid. 

3. BijlageXllis toegevoegd om een duidelijker beeld te geven 

van het verloop van het onderzoek: Naarmate de voorzorgen 

voor een goede meting verbeterden, werden de variaties in 

de uit de metingen bepaalde temperatuur steeds kleiner. 

Bij deinterpretatie van deze bijlage voor wat betreft 

~I. moet erop gewezen worden, dat het sondeoppervlak van 
l. 

de No-sonde vier maal zo groot is, dan die van de andere 

twee sonden. 

4. De bijlagen U tot en met X hebben betrekking op de laatste 

9 series uit tabel II. Deze vormen de definitieve metingen, 

omdat daarbij aan alle voorzorgen voldaan werd. 



5. In de tabellen en bijlagen worden de waarden voor T en 
e 
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~I. vrij nauwkeurig opgegeven. Deze waarden moeten ech
~ 

ter niet zè geinterpreteerd worden, dat de fout erin zeer 

klein is • De opgegeven waarden volgden voor L I. uit het 
~ 

aflezen van de karakteri~tieken en voór T uit toepassing 
e 

van de daartoe bestemde formule. Hierbij werd tot 2 deci-

malen opgegeven om onderscheid tussen de verschillende 

metingen te krijgen, vooral bij latere metingen. De abso

lute fout in temperatuur en dichtheid is moeilijk te bere

kenen, aangezien er vele, bekende en onbekende factoren 

bij de bepalirtg een rol spelen. De temperatuur met fout 

zullen we vaststellen als het gemiddelde van de waarden 

uit de definitieve metingen. Ne vinden dan: 

T = 0,3 + 0,05 e V, dit is T = 3500 + 500 °K. e e 

6. Ter illustratie worden in bijlage XI foto's gegeven, waar

uit een volledige dubbel.sonde-karakteristiek kan worden 

afgelezen (zie bijlage X ) • 

Het uiteindelijke meetresultaat is als volgt: 

In de magnatohydrodynamische proefopstelling met verlengd 

kanaal, worden bij de instelling V = 2,5 k V en vertra-
c 

ging 480 A.I. sec, bij een uitleestijd, welke 300 ;t-t sec na het 

begin van het startsignaal ligt, op de plaats van de elek

troden, met behulp van dubb~l-sonde-metingen, de volgende 

elektronentemperatuur en -dichtheid gevonden: 

T = 3500 °K + 20 % e 
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APPENDIX 

A. VERSTORING VAN HET PLASMA TEN GEVOLGE VAN SONDEMETINGEN 

We zullen hier de verstoring op twee manieren beschouwen: 

a. Ten gevolge van de aanwezigheid van de sonde in het 

plasma zal de beweging van de deeltjes in het plasma 

gehinderd worden. 

Dit kan als volgt beschreven worden: 

In de basistheorie werd aangenomen, dat de sonde door 

hetzelfde aantal elektronen wordt getroffen, dat in het 

ongestoorde plasma een evengroot denkbeeldig oppervlak 

zou treffen. In verband met de ongeordende beweging, 

welke ontstaat ten gevolge van botsingen, zal de deel

tjesbeweging naar de sonde bepaald worden door de laat

ste botsing, vóór de deeltjes de sondeoppervlakte berei

ken. Op een afstand van de sonde, welke maximaal gelijk 

is aan de vrije weglengte À , kunnen we deze laatste 

botsing verwachten. We nemen nu een bolvormig oppervlak 

rond de (vlakke) sonde, welke bepaald wordt door een 

straal met lengte À en beredeneren, welke invloed de 

sonde op de deeltjesdichtheid in een willekeurig punt 

P van dit boloppervlak heeft (boloppervlak 1 uit onder

staande figuur). 

D 



Daartoe nemen we rond het gekozen punt P een andere 

bolvormige ruimte met straal À (oppervlak 2). 

Indien de sonde niet aanwezig was, zouden naar punt 
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P uit alle ruimtehoeken deeltjes kunnen bewegen. Door 

de aanwezigheid van de sonde wordt echter een bepaalde 

ruimtehoek geblokkeerd en zal de dichtheid in P afne

men met de volgende fractie: 

Dit geldt praktisch voor elk punt P op het bolopper

vlak 1. 

Het is duidelijk, dat als de verhouding 
D 
A klein is 

ook de verdelingsfunktie niet beÏnvloed wordt en de 

basistheorie zeker opgaat. Vandaar de gestelde voor

waarde uit hoofdstuk 4: D (À 

De hier beschreven verstoring zal, bij ~ > 1, van in

vloed zijn op de elektronen-verdelingsfunktie in de 

buurt van de sonde. Er is geen reden om aan te nemen 

dat de blokkering voor snellere elektronen anders zou 

zijn dan voor langzamere elektronen. Dientengevolge 

zal de vorm van de verdelingsfunktie niet veranderen. 

Er zal alleen een "amplitude"-vermindering optreden. 

Hieruit concluderen we, dat de bepaling van de elek

tronentemperatuur weinig door de blokkering heinvloed 

wordt. (Bij gebruik als enkelvoudige sonde). De bepa

ling van de elektronendichtheid uit verzadigde stromen 

zal echter wel met een systematische fout behept zijn. 

. 16 ) 
b. In een artikel van Wahmouth wordt de verstoring 

beschouwd ten gevolge van het onttrekken van elektronen 

uit het plasma door de sonde. 
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De verstoring is dan des te groter naarmate de te on

derzoeken plasma's een lagere dichtheid hebben. Aange

zien vooral de hoog-energetische elektronen bijdragen 

in de elektronenstroom kan hierdoor de vorm van de ver

delingafunktie veranderen, Deze theorie, aangepast aan 

de situatie in de MHD-proefopstelling, toont aan, dat 

de verstoring in de gevormde plasmawolken klein is. 



B. RECHTVAaRDIGING VAN DE METING MET BEHULP VAN VLAK!~E 

DUBBEL-SONDEN BIJ HOJE GASDRUKKEN 

79. 

In deel A van deze appendix is aangetoond, dat voor goede 

sondemetingen aan de voorwaarde D < Àe voldaan moet 

zijn. Daarbij werd uitgegaan van de situatie, zoals die 

door de basistheorie wordt gegeven. 

Cozens en Von Engel lr) beweren, dat de deeltjesbeweging 

naar de sonde bij hoge g~drukken beschreven kan worden met 

behulp van diffusie en beweeglijkheid (Voor lage g~ruk

ken geldt een ''vrije valH in een elektrisch veld rond de 

sonde). In hun theorie beschouwen ze een vlakke dubbel

sonde in een homogeen stationair plasma. Daarvoor wordt 

een formule afgeleid voor de bepaling van de elektronen

temperatuur. Deze formule komt overeen met die welke door 
j) 

Johnson and Malter voor lage gasdrukken werd gevonden. 

Aangezien het plasma stationair beschouwd wordt moeten 

ionisatie in het plasma en recombinatie aan de wand in de 

formules medegenomen worden. De afgeleide formule voor de 

elektronentemperatuur luidt: 

k T 
e 

e 

d vd 
= 1/2 I. ( d . ) V = O = 1/2 Ii R0 ~ ~d d 

Voor G = 1/2 en I. = 1/2 ~I. komt deze overeen met (59). 
~ ~ 

De bepaling van T kan dus zowel bij hoge als bij lage 
e 

druk met behulp van dezelfde formule geschieden. 

Een tweede belangrijk resultaat uit de beschouwingen van 

Cozens en Von Engel is, dat de vorming van de elektronen

stroom naar de vlakke dubbel-sonde, bij hoge gasdrukken 

geschiedt door alle elektronen uit de verdelingsfunktie 

en niet alleen uit de staart daarvan (zoals bij lage gas

drukken het geval is). 



Het nadeel van dubbel-sonde-metingen, zoals vermeld in 

paragraaf 5.3, vervalt daardoor. 

Tenslotte tonen de auteurs op een eenvoudige wijze aan 

dat bij metin~en in aanwezigheid van een magnetisch veld 

de vorm van de dubbel-sonde-karakteristiek en de formule 

voor de elektronentemperatuur niet veranderen. 

80. 
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CONCLUSIE 

De met behulp van dubbeleonden in de MHD-proefopstelling 

bepaalde elektronentemperatuur heeft een grootte-orde, 

welke voor MHD-conversie gewenst is. Bij de bepaling hier

van werd een methode ontwikkeld, welke resultaten oplevert, 

die binnen 20 % reproduceerbaar zijn. De gevonden karakte

ristieken komen qua vorm overeen met die, welke theoretisch 

te verwachten is. 

Uit de berekende elektronendichtheid bleek, dat de vrije 

weglengte voor elektronen kleiner is dan de diameter van 

de gebruikte sonden. Volgens Cozens en Von Engel kan in 

dit geval de formule voor de berekening van de elektronen

temperatuur toch toegepast worden. We kunnen dus conclude

ren, dat de elektronentemperatuur juist berekend is en dat 

vergelijkende metingen uitgevoerd kunnen worden. Dit re

sultaat is van belang bij later uit te voeren metingen 

van verhoging van áe elektronentemperatuur in aanwezigheid 

van elektrische en magnetische velden. 
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