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Εξτενσιϖε στυδιεσ (σεε, ε.γ., ρεφ. [1]) το δατε οφ εδγε λοχαλιζεδ µοδεσ (ΕΛΜσ) ηαϖε σουγητ
τηειρ οριγιν ινσιδε τηε σεπαρατριξ, ι.ε., ΜΗ∆ ινσταβιλιτψ φροµ στεεπ γραδιεντσ ιν τηε πλασµα
εδγε, ανδ εξαµινεδ τηειρ χονσεθυενχεσ ουτσιδε τηε σεπαρατριξ, ι.ε., τρανσπορτ οφ ηεατ ανδ
παρτιχλεσ ιν τηε σχραπε−οφφ−λαψερ (ΣΟΛ) ανδ διϖερτορσ. Ρεχεντ µεασυρεµεντ βψ α ηιγη−σπεεδ
σχραπε−οφφ−λαψερ χυρρεντ (ΣΟΛΧ) διαγνοστιχ µαψ ινδιχατε τηατ τηε ΕΛΜ τριγγερ προχεσσ λιεσ, ιν
παρτ, ιν τηε ΣΟΛ. Τηερµοελεχτριχαλλψ δριϖεν ΣΟΛΧ πρεχεδεσ, ορ χο−εϖολϖεσ ωιτη, οτηερ
παραµετερσ οφ τηε ΕΛΜ προχεσσ, ανδ τηυσ χαν ποτεντιαλλψ πλαψ α χαυσαλ ρολε: ερρορ φιελδ
γενερατεδ βψ νον−αξισψµµετριχ ΣΟΛΧ, φλοωινγ ιν τηε ιµµεδιατε ϖιχινιτψ (∼1 χµ) οφ τηε
πλασµα εδγε, µαψ χοντριβυτε τοωαρδ δεσταβιλιζινγ ΜΗ∆ µοδεσ. Τηε ΣΟΛΧ, οβσερϖεδ
χονχυρρεντλψ ωιτη ΜΗ∆ αχτιϖιτψ, ινχλυδινγ ΕΛΜσ, ηασ βεεν ρεπορτεδ ελσεωηερε [2].
Ι. ΣΟΛΧ ασ ΕΛΜ Πρεχυρσορ
Φιγυρε 1 χοµπαρεσ ονσετ τιµεσ οφ αν ΕΛΜ ιν α λοωερ σινγλε νυλλ (ΛΣΝ) δισχηαργε ιν
∆ΙΙΙ−∆ ασ οβσερϖεδ ιν σιγναλσ φροµ φιϖε διαγνοστιχσ χοµµονλψ υσεδ το ιδεντιφψ ΕΛΜσ.
(∆ιαγνοστιχσ υσεδ ιν τηισ εξπεριµεντ αρε δεσχριβεδ ανδ ρεφερενχεδ ιν [2].) Τηε ΕΛΜ ονσετ
τιµε φορ εαχη σιγναλ ισ σηοων βψ α γραψ βανδ ιν Φιγ. 1, ασ νοισε ιν τηε σιγναλ µακεσ α πρεχισε
δετερµινατιον διφφιχυλτ. Τηε περιοδ βεφορε τηε ΕΛΜ σηοωσ τηε νοισε λεϖελ ιν τηε αβσενχε οφ αν
ΕΛΜ. Τηε ΣΟΛΧ ονσετ ισ αµονγ τηε εαρλιεστ οφ τηε χοµµον ΕΛΜ σιγνατυρεσ σηοων ιν Φιγ. 1,
ανδ ιν τηε πρεχυρσορ πηασε οφ τηε ΕΛΜ προχεσσ. Τηισ οβσερϖατιον ισ χοντραρψ το τηε υσυαλ
νοτιον τηατ τηε ΣΟΛΧ ινχρεασεσ ασ α χονσεθυενχε οφ αν ΕΛΜ ωηεν αν ΜΗ∆ ινσταβιλιτψ εϕεχτσ
ηεατ ανδ παρτιχλεσ ιντο τηε ΣΟΛ φροµ τηε µαιν πλασµα. Ιν παρτιχυλαρ, α τηερµαλ χολλαπσε, ασ
εϖιδενχεδ βψ α συδδεν δροπ ιν ελεχτρον τεµπερατυρε ( Τ ε ) νεαρ τηε πεδεσταλ τοπ, οχχυρσ λατερ
τηαν τηε ΣΟΛΧ ονσετ βψ ∼90 ∝σ ιν τηισ ΕΛΜ. Ατ οτηερ τοροιδαλ λοχατιονσ τηε ΣΟΛΧ εϖολϖεσ
διφφερεντλψ, τρανσφορµινγ αν αππροξιµατελψ υνιφορµ τοροιδαλ διστριβυτιον βεφορε τηε ονσετ ιντο
 βεγιν αππροξιµατελψ
α νον−αξισψµµετριχ ονε [3]. Μαγνετιχ φιελδ περτυρβατιονσ ( Β)
χοινχιδεντ ωιτη τηε ΣΟΛΧ χηανγε. Ονσετ ιν τηε ∆! λιγητ ισ λατερ τηαν τηε τηερµαλ χολλαπσε ιν
τηισ ΕΛΜ. ∆! λιγητ φροµ 14 λοχατιονσ ιν τηε τοπ ανδ βοττοµ διϖερτορσ ηασ αλσο βεεν εξαµινεδ
(νοτ σηοων). Ιν αλλ χασεσ τηε ονσετ ισ δελαψεδ φροµ τηε ΣΟΛΧ βψ 50−100 ∝σ. Ονσετ ιν ΣΞΡ ισ
αππροξιµατελψ χοινχιδεντ ωιτη τηε τηερµαλ χολλαπσε. Τηεσε γενεραλ χηαραχτεριστιχσ οφ τηε
τιµινγ οφ ΣΟΛΧ ονσετ ωιτη ρεσπεχτ το τηε οτηερ χοµµονλψ οβσερϖεδ σιγνατυρεσ οφ τηε ΕΛΜ
αρε αλσο βορν ουτ ιν εξαµινατιονσ οφ οτηερ ΕΛΜσ ιν ∆ΙΙΙ−∆. Τηε ΣΟΛΧ ονσετ τψπιχαλλψ λεαδσ
τηερµαλ χολλαπσε βψ 60−200 ∝σ. Τηε ΕΛΜ χψχλε ισ α ρεπετιτιϖε χηαιν οφ χαυσαλ εϖεντσ, εαχη
λινκ ιν τηε χηαιν χαυσινγ τηε νεξτ ονε το οχχυρ. Τηε ΣΟΛΧ πρεχυρσορ ισ βυτ ονε οφ τηε µανψ
λινκσ. Ασ ∀ ρισεσ φορ α γιϖεν ϖαλυε οφ #, αν ινχρεασινγλψ λαργερ φραχτιον οφ τηερµοελεχτριχ
ποτεντιαλ αππεαρσ αχροσσ τηε ιον σηεατη, ασ δεµονστρατεδ βελοω.
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ΙΙ. Ιον Σατυρατιον Χυρρεντ ∆ενσιτψ Λιµιτατιον
Τηε οβσερϖατιονσ αβοϖε δεµονστρατε τηατ τηε
ινιτιαλ αβρυπτ ανδ ραπιδ ινχρεασε ιν τηε ΣΟΛΧ ισ ιν
τηε πρεχυρσορ πηασε οφ τηε ΕΛΜ προχεσσ; ηοωεϖερ,
αφτερ α τηερµαλ χολλαπσε, ΣΟΛΧ εϖολυτιον µαψ βε
χλοσελψ τιεδ ωιτη τηατ οφ ηεατ ανδ παρτιχλεσ ιν τηε
ΣΟΛ ανδ διϖερτορσ. Βυτ τηεψ αλσο ραισε τηε θυεσ−
τιον οφ ηοω τηε ΣΟΛΧ χαν ρισε ιν τηε φαχε οφ χον−
στραιντσ ιµποσεδ ον ιτσ µαγνιτυδε βψ τηε ιον σατυ−
ρατιον χυρρεντ λιµιτ ατ τηε σηεατη  α θυεστιον τηατ
ωουλδ νοτ ηαϖε αρισεν, ηαδ τηε οβσερϖεδ ΣΟΛΧ
ινχρεασε οχχυρρεδ ονλψ αφτερ τηε τηερµαλ χολλαπσε.
Φιγυρε 2 σηοωσ εϖολυτιον οφ τηε ιον σατυρατιον
χυρρεντ δενσιτψ ( ϕ σατ ∃ ν ι Τ ε ωηερε ν ι ανδ Τ ε
αρε τηε ιον δενσιτψ ανδ ελεχτρον τεµπερατυρε ατ τηε
σηεατη) οϖερ α περιοδ ινχλυδινγ τηρεε ΕΛΜσ. ϕ σατ
ινχρεασεδ (ιν α νεγατιϖε δοµαιν) ιν α σπικψ µαν−
νερ ατ εαχη ΕΛΜ, ανδ τηεν πλυµµετεδ το ωηατ
αππεαρσ το βε α λιµιτινγ ϖαλυε ατ ωηιχη ποιντ τηε
νεξτ ΕΛΜ οχχυρρεδ. Τηισ ροβυστ χψχλιχαλ προχεσσ
Φιγ. 1. ΕΛΜ ονσετ τιµινγ δετερµινεδ βψ ϖαρι−
ρεπρεσεντσ µαινλψ α σηαρπ ινχρεασε ιν ιον δενσιτψ
ουσ διαγνοστιχσ: (α) ΣΟΛΧ σιγναλ φροµ α
σενσορ, µεασυρινγ χυρρεντ τηρουγη α σινγλε τιλε
ατ διϖερτορ πλατεσ αφτερ α τηερµαλ χολλαπσε, φολ−
(ουτ οφ 48 ιν τοροιδαλ αρραψ), τηατ σηοωσ τηε
λοωεδ βψ πυµπ−ουτ. Τηε λιµιτινγ χυρρεντ, ϕυστ
εαρλιεστ ονσετ ιν α 7−σενσορ τοροιδαλ αρραψ, (β)
βεφορε εαχη οφ τηε τηρεε ΕΛΜσ σηοων ιν τηε φιγ−
Τ ε µεασυρεδ βψ τηε ελεχτρον χψχλοτρον εµισ−
2
σιον
(ΕΧΕ) διαγνοστιχ νεαρ τηε τοπ οφ τηε Τ ε
υρε, ωασ ϕ σατ ∼ 3.5 Α/χµ . Τηισ ϖαλυε ισ χοµπαρα−
πεδεσταλ, ∼3 χµ ινσιδε τηε σεπαρατριξ ιν τηε
βλε το τηε χυρρεντ δενσιτψ δυρινγ τηε θυιεσχεντ
ουτβοαρδ µιδπλανε, (χ) µαγνετιχ φιελδ σιγναλ
 ) φροµ ονε οφ σεϖεραλ Μιρνοϖ χοιλσ τηατ
(Β
περιοδ βεφορε αν ΕΛΜ, εστιµατεδ φροµ τηε τοταλ
σηοω τηε εαρλιεστ ονσετ αµονγ 35 χοιλσ δισ−
χυρρεντ φλοωινγ τηρουγη αν υνβιασεδ τιλε χυρρεντ
τριβυτεδ ιν α τοροιδαλ ανδ πολοιδαλ αρραψ, (δ)
σενσορ [2] τογετηερ ωιτη α σεπαρατελψ δετερµινεδ
χηορδ−ιντεγρατεδ ∆! λιγητ σιγναλ φροµ α ταν−
γεντιαλ σιγητ λινε (τοροιδαλ) πασσινγ τηρουγη α
ΣΟΛΧ ραδιαλ προφιλε. Φορ αν αβρυπτ ανδ συβσταντιαλ
ποιντ ∼1 χµ ουτσιδε τηε σεπαρατριξ ϕυστ βελοω
ινχρεασε ιν τηε ΣΟΛΧ το οχχυρ ϕυστ βεφορε τηε
τηε ουτβοαρδ µιδπλανε, (ε) χηορδ−ιντεγρατεδ
ΕΛΜ τηερµαλ χολλαπσε, τηε ιον σατυρατιον χυρρεντ
σοφτ ξ−ραψ (ΣΞΡ) σιγναλ φροµ α σιγητ λινε
(πολοιδαλ) τηρουγη τηε σηουλδερ ρεγιον,
λιµιτατιον µυστ βε λιφτεδ. Βρεακδοων οφ τηε
∼3 χµ ινσιδε τηε σεπαρατριξ αβοϖε τηε ουτβοαρδ
σηεατη, χαυσεδ βψ εξχεσσιϖε ϖολταγε ιµποσεδ
µιδπλανε. Τηε ρελατιϖε τιµινγ οφ τηε σιγναλσ
αχροσσ ιτ, ισ α χανδιδατε µεχηανισµ φορ
ωασ αδϕυστεδ βψ ρεχορδινγ α χοµµον ρεφερενχε
σιγναλ ιν τηειρ διγιτιζερσ
µοµενταρψ λιφτινγ οφ τηε λιµιτατιον. Βψ σεαρχηινγ
φορ εξπεριµενταλ εϖιδενχε φορ σηεατη βρεακδοων τηε ηψποτηεσισ µαψ βε τεστεδ τηατ ΣΟΛΧ µαψ
πλαψ α ρολε ιν ΕΛΜ ονσετ.
ΙΙΙ. Τηερµοελεχτριχαλλψ ∆ριϖεν ΣΟΛΧ
Ηαρβουρ [4] οβσερϖεδ χυρρεντ φλοωινγ φροµ α ταργετ πλατε ιν α ηιγηερ− Τ ε διϖερτορ (ηοτ
σηεατη) το α πλατε ιν α λοωερ− Τ ε διϖερτορ (χολδ σηεατη) ιν ϑΕΤ, ανδ προϖιδεδ α τηεορετιχαλ
ιντερπρετατιον φορ τηε χυρρεντ βασεδ ον τηε τηερµοελεχτριχ ποτεντιαλ αρισινγ φροµ τηε διφφερενχε
ιν τεµπερατυρε ατ τηε τωο σηεατησ. Σταεβλερ ανδ Ηιντον [5] εξτενδεδ ηισ αναλψσισ το ινχλυδε
φινιτε ρεσιστανχε οφ τηε ΣΟΛ ρεγιον χοννεχτινγ τηε τωο σηεατησ. Τηε πρεσεντ αρτιχλε αδοπτσ τηε
λαττερ φορµυλατιον το βυιλδ α τηερµοελεχτριχ χιρχυιτ µοδελ δεπιχτεδ ιν Φιγ. 3. Τηε ΣΟΛΧ φλοωσ
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αλονγ οπεν φιελδ λινεσ ιν τηε ΣΟΛ, εντερσ α στρυχ−
τυραλ χοµπονεντ, ε.γ., διϖερτορ πλατε, τηρουγη α
σηεατη φορµεδ ατ τηε πλασµα−στρυχτυρε ιντερφαχε,
ανδ µαψ χοµπλετε ιτσ χιρχυιτ τηρουγη ϖαχυυµ ϖεσ−
σελ ωαλλσ, ορ ρε−εµεργε οντο ανοτηερ σετ οφ οπεν
φιελδ λινεσ. ΣΟΛΧ χιρχυιτ ιµπεδανχε αρισεσ µαινλψ
φροµ ρεσιστανχε ιν τηε ΣΟΛ πλασµα ανδ ατ τηε
σηεατησ.
Τηε δενσιτψ οφ χυρρεντ ( ϕ) φλοωινγ τηρουγη α
φλυξ τυβε φροµ α ηοτ σηεατη (ελεχτρον τεµπερατυρε
Τ η ) το α χολδ σηεατη ( Τ χ ), νορµαλιζεδ βψ τηε ιον
σατυρατιον χυρρεντ δενσιτψ ( ϕ σατ ) ατ τηε χολδ σηεατη,
ισ δενοτεδ βψ ϕ (ωιτη Σταεβλερ ανδ Ηιντον σιγν
χονϖεντιονσ, !1 < ϕ ∀ 0 ), ανδ τηε ποτεντιαλσ ατ τηε
ηοτ ανδ χολδ σηεατη εδγεσ, νορµαλιζεδ βψ Τ χ (ιν
υνιτσ οφ ες), αρε # η ανδ # χ , ρεσπεχτιϖελψ. Τηεσε
ϖαριαβλεσ αρε γοϖερνεδ βψ α σετ οφ τηρεε εθυατιονσ
σηοων ιν Φιγ. 3(χ), ωηιχη δεπενδσ ον τωο διµεν−
σιονλεσσ σψστεµ παραµετερσ: ∃ ισ τηε ρατιο οφ α
λιµιτινγ ϖαλυε οφ τηε ρεσιστανχε οφ α υνιτ αρεα οφ
ιον σηεατη, δεφινεδ βψ Τ χ / | ϕ | ασ | ϕ | % ϕ σατ , το τηε
ρεσιστανχε οφ α φλυξ τυβε οφ υνιτ αρεα ιν τηε ΣΟΛ,
ανδ & ∋ Τ η / Τ χ ισ τηε ηοτ−το−χολδ−σηεατη Τ ε ρατιο.
# 0 ισ αν εξτερναλλψ αππλιεδ ποτεντιαλ, ινχλυδεδ φορ
χοµπλετενεσσ βυτ νοτ χονσιδερεδ ιν τηε πρεσεντ
αναλψσισ. Τηε εθυατιονσ ινϖολϖε τωο οτηερ χον−
σταντσ: ( ∋ 0.85 ! )11 / )12 (= 0.703 φορ ∆2 ), ωηερε
)11 ανδ )12 αρε Σπιτζερ−Ηρµ χοεφφιχιεντσ, ανδ
∗ ∋ (1 / 2)λν(2µ ι / + µ ε) (=3.89 φορ ∆2 ), ωηερε µ ι
ανδ µ ε αρε τηε ιον ανδ ελεχτρον µασσ. Ασ ∃ ρισεσ
φορ α γιϖεν ϖαλυε οφ &, αν ινχρεασινγλψ λαργερ
φραχτιον οφ τηερµοελεχτριχ ποτεντιαλ αππεαρσ αχροσσ
τηε ιον σηεατη, ασ δεµονστρατεδ βελοω.
Ις. Ποτεντιαλ ∆ροπ Αχροσσ Ιον Σηεατη
Τηε σολυτιον οφ γοϖερνινγ εθυατιονσ φορ # χ ασ
φυνχτιον οφ ∃ ανδ & ισ σηοων ασ α χοντουρ πλοτ ιν
Φιγ. 4. Τηε χοντουρ ιν τηε βοττοµ λεφτ χορνερ
ρεγιον οφ τηε πλοτ (φλατ λανδ) ισ φορ # χ = 4 , ϕυστ
αβοϖε τηε ϖαλυε, ∗ , ατταινεδ ιν τηε αβσενχε οφ α
τηερµοελεχτριχ εφφεχτ. Τηε τοπ ριγητ ρεγιον οφ τηε
πλοτ (ηιλλσ), ωιτη ηιγηερ σηεατη ποτεντιαλ, µαψ βε
εξπεχτεδ το βε µορε προνε το σηεατη βρεακδοων,
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Φιγ. 2 ϕσατ εϖολυτιον ιν αν ΕΛΜινγ Η−µοδε
περιοδ µεασυρεδ βψ α στρονγλψ νεγατιϖελψ
βιασεδ Λανγµυιρ προβε ιν τηε ουτβοαρδ βοττοµ
διϖερτορ ιν αν ΛΣΝ δισχηαργε. Τηε προβε ωασ
ον α φλυξ συρφαχε ∼6.1 χµ αωαψ φροµ τηε στρικε
ποιντ ον τηε ΣΟΛ σιδε ασ µεασυρεδ αλονγ τηε
διϖερτορ πλατε (∼1.3 χµ φροµ τηε σεπαρατριξ
ωηεν µαππεδ το τηε ουτβοαρδ µιδπλανε). Τηε
σιγναλ ισ ινϖερτεδ ανδ σατυρατεδ ατ ιτσ πεακσ.

Φιγ. 3. Τηερµοελεχτριχ χιρχυιτ µοδελ: (α) φλυξ
τυβε φορµεδ βψ οπεν ηελιχαλ φιελδ λινεσ ιν τηε
ΣΟΛ ιδεαλιζεδ ασ α στραιγητ χιρχυλαρ χροσσ−σεχ−
τιον χψλινδερ οφ λενγτη Λ ανδ ραδιυσ α,
ηαϖινγ υνιφορµ προπερτιεσ ωιτηιν. Εαχη ενδ οφ
φλυξ τυβε τερµινατεσ ατ α διϖερτορ πλατε ωηερε α
πλασµα σηεατη ισ φορµεδ, (β) εθυιϖαλεντ χιρχυιτ.
Τηερµοελεχτριχ ποτεντιαλ (ς ΤΕ ) ισ σηαρεδ βε−
τωεεν τωο ρεσιστορσ ιν σεριεσ φορµινγ α ϖολταγε
διϖιδερ, α λινεαρ ΣΟΛ ρεσιστορ (Ρ ΣΟΛ ) ανδ α
νονλινεαρ σηεατη (ιον σηεατη) ρεσιστορ (ΡΣΗ)
ατ τηε χολδ σηεατη, ωηερε ιον χυρρεντ (ποσιτιϖε
χηαργε) ισ χολλεχτεδ. Α χαπαχιτορ (Χ ΣΗ) ρεπρε−
σεντσ νετ ποσιτιϖε χηαργε στορεδ ιν τηε σηεατη.
∆ιϖερτορ πλατεσ αρε ελεχτριχαλλψ ατ γρουνδ
ποτεντιαλ, (χ) γοϖερνινγ εθυατιονσ οφ Σταεβλερ
ανδ Ηιντον χαστ ιντο α διµενσιονλεσσ φορµ.
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ανδ ηενχε ποσσιβλψ το ΕΛΜσ, τηαν τηε φλατ λανδ
ωιτη λοωερ σηεατη ποτεντιαλ. Τηισ ινφερενχε ισ
τεστεδ αγαινστ εξπεριµενταλ οβσερϖατιονσ. Τηε
σψστεµ παραµετερσ, ∃ ανδ &, ηαϖε βεεν
δετερµινεδ ιν ΕΛΜινγ ανδ ΕΛΜ−φρεε στατεσ
φροµ µεασυρεµεντσ οφ Τ η , Τ χ , ϕ σατ βψ τηε
Λανγµυιρ προβε διαγνοστιχ [2] ανδ τηε ελεχτρον
τεµπερατυρε ανδ δενσιτψ ιν τηε ουτβοαρδ ΣΟΛ
αβοϖε µιδ−πλανε βψ τηε Τηοµσον σχαττερινγ
διαγνοστιχ [2]. Α σψστεµ στατε δετερµινεδ ατ α
φεω µσ βεφορε τηε ονσετ οφ αν ΕΛΜ, ωηιχη µαψ
µανιφεστ χονδιτιονσ µορε προνε το ΕΛΜ, ισ
ρεπρεσεντεδ βψ α ρεδ δοτ ιν τηε πλοτ. Α στατε,
Φιγ. 4. Χοντουρ πλοτ οφ νορµαλιζεδ ιον σηεατη
δετερµινεδ ωελλ βεφορε τηε ονσετ οφ αν ΕΛΜ
ποτεντιαλ, #χ , ιν τηε σψστεµ παραµετερ σπαχε,
(ωηιχη ισ αλσο σηορτλψ αφτερ τηε ιµµεδιατελψ
τηε σηεατη−το−ΣΟΛ ρεσιστανχε ρατιο, ∃ , ανδ ηοτ−
πρεχεδινγ ΕΛΜ), µαψ µανιφεστ χονδιτιονσ λεσσ
το−χολδ−σηεατη Τε ρατιο, & . Εξπεριµενταλ δατα
αρε
οϖερλαιδ: ΕΛΜινγ (ρεδ) ανδ ΕΛΜ−φρεε
προνε το ΕΛΜ (ΕΛΜ−φρεε στατε), ωιτη φορχεσ
(λιγητ ανδ δαρκ βλυε).
το ΕΛΜ ηαϖινγ ϕυστ βεεν σπεντ, ανδ ισ ρεπρε−
σεντεδ βψ α δαρκ βλυε δοτ. Στατεσ δετερµινεδ ατ αρβιτραρψ τιµε ποιντσ ιν αν Λ−µοδε δισχηαργε
(ΕΛΜ−φρεε στατεσ) αρε ρεπρεσεντεδ βψ λιγητ βλυε δοτσ. Τηε τωο γρουπσ οφ δοτσ σεεµ το οχχυπψ
µορε ορ λεσσ διστινχτ ρεγιονσ αχχορδινγ το τηισ τεστ, τηουγη οφ α λιµιτεδ σχοπε, ωιτη ρεδ δοτσ ατ
ηιγηερ νορµαλιζεδ ιον σηεατη ποτεντιαλ τηαν βλυε (δαρκ ανδ λιγητ) δοτσ. Τηεσε οβσερϖατιονσ αρε
συγγεστιϖε οφ τηε ινϖολϖεµεντ οφ σηεατη βρεακδοων ιν τηε ονσετ σταγε οφ τηε ΕΛΜ.
ς. Συµµαρψ
Τηερµοελεχτριχαλλψ δριϖεν ΣΟΛΧ ωασ οβσερϖεδ το βεγιν το ρισε, οφτεν αβρυπτλψ ανδ
ραπιδλψ, βεφορε τηε ονσετ οφ τηερµαλ χολλαπσε νεαρ τηε πεδεσταλ τοπ, ειτηερ πρεχεδινγ, ορ χο−
εϖολϖινγ ωιτη, οτηερ σιγνατυρεσ οφ τηε ΕΛΜ προχεσσ, ραισινγ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ τηε ΣΟΛΧ
πλαψσ α ρολε ιν τριγγερινγ τηε ΕΛΜ ασ ωελλ ασ τηε θυεστιον ασ το ηοω τηε ΣΟΛΧ χουλδ ρισε ιν
τηε φαχε οφ α χονστραιντ ιµποσεδ βψ τηε ιον σατυρατιον χυρρεντ δενσιτψ λιµιτ ατ τηε ιον σηεατη.
Μοµενταρψ σηεατη βρεακδοων, χαυσεδ βψ α ποτεντιαλ ρισε αχροσσ τηε ιον σηεατη, ισ α χανδιδατε
µεχηανισµ φορ τηε ινιτιαλ ρισε οφ τηε ΣΟΛΧ. Τηε σηεατη−βρεακδοων ηψποτηεσισ ωασ τεστεδ βψ
χοµπαρινγ τηε ιον σηεατη ποτεντιαλ χοµπυτεδ φροµ τηε Ηαρβουρ−Σταεβλερ−Ηιντον µοδελ ωιτη
εξπεριµενταλλψ δετερµινεδ ϖαλυεσ. Αππαρεντ σεπαρατιον οφ ΕΛΜινγ ανδ ΕΛΜ−φρεε στατεσ ιν
τηε διµενσιονλεσσ παραµετερ σπαχε οφ τηε ηοτ−το−χολδ−σηεατη ελεχτρον τεµπερατυρε ρατιο ανδ
σηεατη−το−ΣΟΛ ρεσιστανχε ρατιο, τηουγη βασεδ ον α τεστ οφ α λιµιτεδ σχοπε, ισ συγγεστιϖε τηατ
σηεατη βρεακδοων µαψ βε ινϖολϖεδ ιν τηε ΕΛΜ ονσετ προχεσσ. Μυχη µορε ωορκ ισ νεεδεδ το
εξαµινε τηε ϖεραχιτψ οφ τηισ ηψποτηεσισ, ανδ προγρεσσ ωιλλ βε ρεπορτεδ ιν φυτυρε πυβλιχατιονσ.
Τηισ ωορκ ωασ συππορτεδ βψ τηε Υ.Σ. ∆επαρτµεντ οφ Ενεργψ υνδερ ∆Ε−ΑΧ02−
76ΧΗ03073, ∆Ε−ΑΧ03−99ΕΡ54463, ∆Ε−ΦΓ03−97ΕΡ54415 ανδ ∆Ε−ΑΧ04−94ΑΛ85000.
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