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The growiAg demand 

By the year 2035, a nother five billion men, 

wamen and children w il I besharing this 

planet. Same people view that prospect 

with grave concern. Here at Shell we 

concentrate on the challenges that change 

brings. The opportunity tomeet the rising 

expectations of our global vil lage. 

lt won't be easy. But then a ga in, nothing 

worth doing ever is. That's why we look for 

exceptional young graduates to provide the 

answers. People with the courage to take 

the initiative, inspire ethers and so shape 

our future. Can you rise to the challenge of 

change management? 

To help you find out, we run a number of 

schemes that provide a real insight 

into Shell: 

• International Business courses 

(applications in autumn term); 

• Work experience on one of our premium 

placements (applications year round); 

• International placements (applications in 

autumn); 

• Travel Bursaries (applications in early 

spring). 

lf you are interested in employment w ith 

, Shell, ask for our graduate brochure 

Visions and Focus or an application farm, 

we welcome your application at any stage 

of your academie career but preferably at 

least one year befare you graduate. 

Because as you can see, we have a 

growing need for talent. 

Contact us on 070-3778015 in The Hague or 

write to Shelllnternational, Reeruitment 

Division, Post Box 162,2501 AN, The Hague. 



Voorwoord Voorzitter Congrescommissie 

De geschiedenis vertelt en toekomstvisies voorspellen dat de mens niet onbeperkt en onnadenkend de aarde 
kan opgebruiken. Als we doorgaan op de inslagen weg, komt er een tijd dat de wereld onleefbaar is. Het tijd 
is dat we nadenken over de manier waarop met de aarde omgaan. 

Een eerste stap naar een betere relatie met de aarde is het duurzaam ontwikkelen van produkten: met minder 
grondstoffen produceren, zoveel mogelijk recyclen en zo het milieu ontzien. Belangrijk hierbij is ook het 
zoeken naar een nieuwe energiewinning, kolen- en kerncentrales blijken een te groot risico voor het leefmi
lieu. 

En bij deze ontwikkelingen komt de Natuurkunde vaak de hoek om kijken in al haar brede toepassingsmoge
lijkheden. Bij dit congres hebben wij ons beperkt tot de plasmatechnologie en de duurzame toepassingen 
ervan. Het belang van plasma's voor een duurzame ontwikkeling is tijdens het congres duidelijk gebleken. 
Kernfusie, zonne-energie, spaarlampen, oppervlaktebewerking: allemaal duurzame ontwikkelingen waarbij 
het gebruik van plasma's onontbeerlijk blijkt te zijn. 

Voor U ligt het verslag van het congres, waarin de teksten van lezingen kunt terug vinden. 
Van de laatste lezing, van B.sc. G. Forsdyke was helaas geen schriftelijke weergave beschikbaar. 

Wij wensen U veel leesplezier toe. 

Namens de Congrescommissie, 
Marco Smit. 
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Programma donderdag 11 januari 1996 

9.00u 

9.15u 

9.30u 

IO.I5u 

10.30u 

11.15u 

11.30u 

12.15u 

13.30u 

14.15u 

14.30u 

15.15u 

18.00u 

Ontvangst met koffie en thee 

Opening/introductie 

Plasmatechnologie,· het kooien van een kosmisch medium 
dr. J.J.A.M. van der Mullen 
Technische Universiteit Eindboven 

Koffie/thee 

REMOTE FUSION; elektriciteit uit zonlicht 
prof.dr. W.C. Sinke 
Energieonderzoek Centrum Nederland 

Koffie/thee 

Depositie van kristallijn silicium voor de productie van zonnecellen 
dr.ir. M.C.M. van de Sanden 
Technische Universiteit Eindboven 

Lunch 

Plasmafysica en oppervlaktemodificaties 
dr.ir. G.M.W. Kroesen 
Technische Universiteit Eindhoven 

Koffie/thee 

Plasmatechnieken voor gas- en waterreiniging 
prof.dr. W.R. Rutgers 
KEMA 

Borrel 

Diner 
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Programma vrijdag 12 januari 1996 

9.30u 

10.15u 

10.30u 

11.15u 

11.30u 

12.15u 

13.30u 

14.15u 

14.30u 

15.15u 

Kernfusie, een energiebron voor de toekomst 
prof.dr. N.J. Lopes Cardozo 
FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen 

Koffie/thee 

Results on JET and future prospects 
dr. J. Jacquinot 
JET Joint Undertaking 

Koffie/thee 

Fusion: the development of a new energy option 
prof.dr. H. Bruhns 
DG XII Fusion Program, Europese Commissie 

Lunch 

De spaarlamp van bbmen en buiten bekeken 
dr. F.A.S. Ligthart 
Philips Lighting 

Koffie/thee 

lnduction Lighting: thefuture? 
B.sc. G. Forsdyke 
General Electric Thom Lamps Ltd. 

Afsluitende bijeenkomst met daaropvolgend een borrel 

5 



• stort zie m e vaatwas. 
In de verschillende ultra-moderne labora

toria van Unilever in Nederland, Engeland en 

de V.S. wordt Research en Developrnent op 

hoog niveau bedreven. Produktiegericht 

onderzoek wordt ondersteund door research 

op het gebied van immunologie, biotechno

logie, analytische en fysische chemie en 

produkt- en procestechnologie. 

de diverse projecten waar hij in 

teamverband aan werkt. 

Daarbij overschrijdt zijn totale 

werkterrein regelrnatig zijn eigen 

vakgebied en geografische grenzen. 

In een open sfeer waarin hij niet 

belemmerd wordt door bureaucratie, krijgen 

zijn initiatieven en ideeën alle kans van slagen. 

Om bij te blijven bezoekt hij congressen en 

internationale cursussen op vaktechnisch en 

management gebied. 

Daarnaast onderhoudt hij intensief con

tact met de universitaire wereld. Vraag voor 

""' meer informatie de brochure 

"Perspectieven voor 

Academici bij Unilever'' aan: 

, tel. 010-217 42 61 of schrijf 

- ~ naar: 

Unilever Nederland B.V. 

~ (Sectie Management Deve

loprnent), Antwoordnummer 

5004, 3000 VB Rotterdam. 

<Jl u "' ..;. 
ó 

'----:J -- ---Un/ 
THE WILL TO LEAD ~ IN A WORLD OF CHANGE 
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Plasmatechnologie; het kooien van een kosmisch medium 

dr. J.J.A.M. van der Mullen 
Technische Universiteit Eindhoven 

Joost van der Mullen (1949) werd op Curacao geboren, alwaar hij in 1966 het HBS-B diploma behaalde. In 
1973 behaalde hij in Leiden het doctoraalexamen Wiskunde met bijvak Musicologie en in 1977 het doctoraal
examen Wiskunde met als bijvak Natuurkunde. Vanaf 1971 tot 1984 was hij werkzaam als leraar Wis- en 
Natuurkunde in Leiden, Waalwijk e11 Breda. Sinds december 1984 is hij als universitair docent verbonden aan 
de THE, waar hij al vanaf 1975 free-lance werkzaamheden verrichtte. In 1986 promoveerde hij aan de 
Technische Hogeschool Eindhoven op een proefschrift getiteld nExcitation Equilibria in Plasmasn. Op het 
moment is Van der Mullen nog steeds verbonden aan de vakgroep Evenwicht en Transport in Plasma's van 
de Technische Universiteit Eindhoven. 

Inleiding 
De plasmatechnologie heeft de laaste jaren een enorme vlucht genomen en een hele serie nieuwe high-tech 
toepassingen gegenereerd op gebieden zoals materiaalbewerking, halfgeleider technologie, ultrafijne poeder
productie, kernfusie, elementanalyse en verlichting. Daarbij ziet het er naar uit dat dit nog maar het begin is 
van een .snel expanderend vakgebied met nog heel wat nieuws en opwindends in petto. 
Kenmerkend voor de plasmatechnologie is de rijke variëteit aan natuurkunde componenten. Om er een aantal 
te noemen: transport, turbulentie, golven en chaos, maar er zijn ook tal van componenten uit de atoom- en 
kernfysica. 
Het bedrijven van plasmatechnologie is het komponeren met de fysica-wetten! 
Daarbij komt de zeer grote chemische vrijheid die voortkomt uit het manipuleerbaar Ii.iet-evenwichtskarakter. 
Om dat duidelijk te maken vergelijken we de plasma- met de vloeistoftoestand. Toegegeven, je kunt met 
vloeistoffen heel wat leuke mengsels maken maar die vrijheid heb je bij plasma's ook. Watje in een 
vloeistof niet kunt doen en bij een plasma wel, is een bepaalde komponent versnèllen en verhitten terwijl de 
rest in rust blijft. Door de grote vloeistof-dichtheid zal de "sociale" kontrole verhinderen dat de ene kompo
nent iets kan wat de andere niet mag. Nee, dan het plasma: daar hebben we te doen met een verzameling 
electronen {e}, atomen {a}, molekulen {m}, ionen {i} en fotonen {'y} ingebed in een aantal velden waarvan 
het electrische (E-)veld meestal het belangrijkste is. En met dat E-veld kunnen we electronen versnellen 
terwijl de andere materie-deel~es min of meer met rust kunnen worden gelaten. 
Hiermee boor je een bron van ongekende chemische vrijheid aan. Je kunt bijvoorbeeld in een plasmamedium 
met hete electronen (bijvoorbeeld 50.000 K) bijna stilstaande dynamiet-molekulen bombarderen zodat op 
gekontroleerde wijze verbindingen worden gekraakt en ketens verbroken. Maar probeer dit niet in de 
atmosfeer onder normale evenwichtsomstandigheden ( Tc = T J, want dan kraakt er meer dan je lief is! 
Vooral de manipuleerbaarbeid van plas·ma-komponenten met de daarmee gepaardgaande chemische vrijheid 
maakt tal van high-tech applicaties mogelijk. 

Het is aan mij de eer en opdracht om als inleiding van dit Van der Waals symposium een overzicht te geven 
van plasma-karakteristieken en er is voor gekozen om dit te doen door analogieën te trekken naar de rijke 
variëteit aan plasma's in de kosmos. Daarmee wil ik verwijzen naar het logo van dit symposium: een 
mensen-hand gevuld met de krabneveL Let u niet op de zonde tegen het besef van dimensies maar herken 
dat hiermee het "hand "elen van een kosmisch medium wordt uitgebeeld. 

• Hier en daar zullen puntsgewijs toepassingen en simulariteiten uit de technologie worden gegeven 
met een cursief lettertype. 

Plasma de vierde aggregatie-toestand 
De klassieke manier om de plasmatoestand met de andere drie aggregatie-toestanden (vast- vloeistof en gas) 
te vergelijken is om beginnend bij de vaste toestand de temperatuur te verhogen. Gaan we uit van H20 bij 1 
atmosfeer dan is de eerste faseovergang (vast -.vloeibaar), het smelten (0°C) en de tweede overgang, het 
koken (100 °C). De volgende overgang die van gas naar plasma is heel wat minder scherp gedefinieerd. 
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Afhankelijk van de condities zal H20 eerst dissociëren en vervolgens ioniseren. Maar het kan ook andersom. 
Dus afhankelijk van de route ontstaat er een mengsel van atomen {a} , moleculaire {m} brokstukken, ionen 
{i} en electronen {e}. 
Een belangrijke factor in het geheel is het electrisch veld. Dit versneld de electronen {e} die daardoor een 
veel hogere temperatuur kunnen krijgen dan de rest van de deeltjes, de zware deeltjes { z}. En zo zie je dat 
de temperatuur die we hebben gebruikt om de gang naar de plasma-toestand te beschrijven in de plasma
toestand aangekomen zijn eenduidigheid kan verliezen. Verschillende soorten deeltjes kunnen heel verschil
lende eigen temperaturen hebben (Te ;I! T, ), terwijl de ionisatie- en dissociatiegraad zich in de regel niet 
door de evenwichtswetten laten dicteren. In feite is de varieteit nog veel groter: zelfs binnen het electronen 
gas kan verdeeldheid heersen en kunnen er groepen electronen bestaan ieder met een eigen temperatuur 
terwijl de temperatuur-diversiteitvan de fotonen {'y} eerder regel dan uitzondering is. 
Kortom plasma's zijn er in allerlei maten en soorten en· wat betreft de plasma-classificatie bevinden we ons 
momenteel in een stadium vergelijkbaar met dat van de botanica van voor Linnaeus. 
Toch zullen we ons aan een ruwe klassificatiepoging wagen en wel aan de hand van de parameter 

T = T.IT.. (1) 
de verhouding tussen de elektronen en zware deeltjes. 

Dit geeft de volgende ruwe indeling met bijbehorende energie-routes: 
-r ""' 1 Thermisch E _.{e} _.{z}_. Rest 

Te ;;:: T, 
-r < < 1 Niet-Thermisch E _.{e} _.{z"}_. {'y}_. 

T. > > T, 
(2) 

In het eerste geval (-r ""' 1) van de thermische plasma's wordt de groep {e} door het veld E versneld, dragen 
energie over aan de kinetische energie van zware deeltjes {z} die op hun beurt gekoeld worden door de Rest 
van het universum. 
In het tweede geval (-r < < 1) zullen electronen vanwege hun hogere temperatuur atomen eerder aanslaan (z 
- z *) dan verhitten. Door verval verliezen deze weer hun energie onder uitzending van straling {'y}. 
Uiteraard zijn in bovenstaand schema alleen de hoofdroutes van de energiestromen weergegeven. Zo zullen 
thermische plasma's vanzelfsprekend ook stralen. 
De -r-parameter wordt voornamelijk bepaald door de druk en het E-veld. Hoe hoger de druk hoe meer T. 
naar beneden enT, omhoog wordt getrokken. De electronendicht-heid zal stijgen terwijl -r- 1; het plasma 
wordt thermisch. De E-veld afhankelijkheid is hier aan tegengesteld. 
In de kosmos kunnen we als voorbeeld van thermische plasma's het inwendige van sterren nemen. De rol 
van het E-veld wordt dan gespeeld door de fotonen. 
De-r < < 1 plasma's zijn voornamelijk te vinden in de interstellaire ruimte. 

• Voorbeelden van thennische plasma's uit de technologie zijn het cascadeboog plasma waar Van de 
Sanden het over zal hebben (voordracht 3) en de kemfusie plasma's uit de voordrachten van Lopes 
Cardozo en Jacquinot. 

• Voorbeelden van niet-thennische plasma's zijn die als behandeld door Rutgers (milieu plasma's), 
Kroesen (poeders), Ligthart en Forsdyke (verlichting). 

Krachten 
We leven in een fantastisch tijdperk waarin de Hubble ruimte telescoop gestationeerd in een baan rondom de 
aarde ons dagelijks mooie vergezichten van het heelal toestuurt. Ze zijn o.a. te bewonderen via internet. 
Hiernaast staat een diep-kosmische foto die laat zien dat het heelal op grote schaal (ca. 1023m en verder) 
bezaaid is met sterstel seis: gigantische plasma-eilanden met afmetingen van Hf1m die bestaan uit zo,n 1011 

sterren elk. Deze strukturen (""' 1041 kg) worden gevormd door de zwaartekracht en zichtbaar gemaakt door 
de boodschappers van de electrische kracht: de fotonen. 

Om de plaats van het plasma-medium in het kosmisch geheel te begrijpen gaan we die twee fundamentele 
krachten met elkaar vergelijken. Zetten we ze naast elkaar 
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Electrisch Gravitatie 

F = fqiq2 
e r2 

F = Gmim2 
o r2 

f = 9 x 109 Nm 2C -2 G = 6.7 x w-u Nm 2kg-2 

E = fqifj__2 
pot,e r 

dan worden meteen een aantal overeenkomsten en verschillen zichtbaar. 
Allereerst een belangrijke overeenkomst: beide hebben een 1/r potentiaal. 
Vervolgens de verschillen: de Epoo.e is positief (afstoting) voor ladingen met hetzelfde teken, anders gezegd er 
is slechts binding indien q1<12 <0, terwijl de gravitatiekracht altijd bindend (Epoo negatief) is; er is maar een 
soort massa. 
Dan de grootte-orde; de constanten schelen zo'n 19 orde van grootte. Echter, een goede vergelijking vind je 
pas door voor de elementaire deeltjes beide krachten uit te rekenen. Een invuloefening leert dat in het H
atoom de gravitatiekracht 2.1Q39 maal zwakker is dan de electrische kracht. Op kleine schaal speelt F0 dus 
totaal geen rol. 

Figuur: 
Deze deep-sky foto genomen door de Hubble space relescope laat zien dat de ruimte op grote afstand bezaaid 

. is met sterstelsels: eilanden van ca. 100 miljard sterren die bij elkaar gehouden worden door de onderlinge 
gravitatie-kracht. Daarnaast zijn er grotere strukturen zoals clusters van sterstelsels: groepen van JO tot 
duizenden sterstelsels. Men gaat er vanuit dat in sterstelsels maar ook in clusters een viriaal evenwicht heerst 
en dat door de analyse van de snelheden (Doppler-effeCI) van of in sterstelsels de massa van clusters of 
sterstelsels te bepalen is. Het blijkt dan dat er veel donkere (niet-plasma) materie is. Dit wordt ondersteund 
door metingen aan de hoogstrukturen die ook in deze figuur te zien zijn. Deze zijn het gevolg van gravitatio
nele lenswerking. Uit de sterkte van de lens is de massa-dichtheid te bepalen. 
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Nemen we grotere brokken materie dan zien we dat F0 kwadratisch zal groeien (accumuleren) terwijl de 
electrische kracht snel aan invloed verliest vanwege de plus/min compensatie. Er vindt afscherming plaats en 
daarmee een extra verval van Epot.~ als functie van de afstand, r. De l/r afname maakt plaats voor l/r exp (
r/>..0) waarin Ào de Debije lengte is. 

• Deze afschennende werking gebaseerd op de plus/min compensatie is van groot belang voor het 
beschrijven van plasma-eigenschappen. 

• Het bepaalt het grote verschil tussen de compenserende electrische en de accumulerende gravitatie
kracht: waarom de gravitatie-kracht het toch nog wint. 

Viriaal; binding 
De analogie tussen de electrischeen gravitatiekracht kunnen we verder doorvoeren met als thema binding of 
struktuur-vorming. In het electrische geval moeten we de zaak klein houden, immers het nemen van 
meerdere deeltjes betekent al snel afscherming en het verlies van invloed van elk van de ladingen apart op de 
rest. Vandaar dat we ons beperken tot het H atoom waarin het lichte electron door het tragere proton 
gebonden wordt (ladingen: q1 = +e, q2 = -e). Een stabiele struktuur die in een klassieke voorstelling 
verkregen wordt doordat de centrifugaal kracht Fe balanceert met de electrische kracht F0 = Fe. Invullen van 
de eenvoudige formules (zie (3) en Fe = mv2/r) geeft 

1 2 1 e 2 

Ekin = 2mv = 2/r 
hetgeen in vergelijking tot de Epot als gegeven in (3) leidt tot het vinaaltheorema 

De potentiële energie is negatief (binding) en (in absolute waarde) twee maal zo groot als de kinetische 
energie. 

(4) 

Bovenstaande electrische bevindingen kunnen we naar de gravitatie-kracht transponeren waar het toepassings
gebied van het viriaal theorema veel groter is omdat we er naast twee-deeltjessystemen ( satelliet-aarde of 
aarde-zon zijn analoog aan electron-proton) ook veel-deeltjessystemen mee kunnen beschrijven. Immers in 
alle gevallen is de gravitatie een bindende kracht. 
Het enige wat we moeten doen is in vgl. (3) over de deeltjes sommeren. Dit geeft: 

Vullen we voor de (som van) de potentiele-en kinetische energie in 

L Epo,= G-;:2 en L Ekin = ~M <v2> 

dan resulteert dit in 

<v2> = GM 
R 

waarin <v2 > het over de deeltjes gemiddelde van het kwadraat van de snelheid is terwijl M de totale 
massa en R de straal van het systeem weergeeft. 
De uitdrukking laat zien dat een systeem met grote massa (M) samengepakt in een klein gebied (R klein) 
alleen (quasi) stabiel kan zijn ind_ien de deelties snel bewegen ( <v2 > groot). 

(5) 

Dit resultaat kan worden toegepast op een gaswolk, de deelties zijn dan atomen of molekulen, maar ook op 
een verzameling sterren. Het is zelfs mogelijk de rol van de molekulen in de gaswolk te laten vervullen door 
sterstelsels in clusters (zie figuur 1). 
Dus ondanks het feit dat objecten een factor 10 67 in massa schelen induceert de zwaartekracht toch een 
zelfde soort struktuur! 
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De massa's van plasma-strukturen 
Indien we het licht van figuur 1 analyseren dan blijkt dat sterstelsels voornamelijk sterlicht uitstralen dat lijkt 
op het ons bekende licht van de zon: een bijna Plancks continuurn horend bij een temperatuur van ca. 6000K 
doorspekt met absorptie-lijnen. Deze lijnen maken het mogelijk om via het Doppier effect de < v2 > te 
bepalen. Is van een sterstelsel ook de straal bekend (deze volgt uit de afstand en schijnbare grootte) dan is de 
massa M met vgl. (5) te berekenen. Deze massa, in de orde van 1011 zonmassa's, kunnen we relateren aan 
de uitgezonden lichtkracht" en dan blijkt dat er 10"2 minder licht wordtuigezonden dan je van 1011 sterren 
zou verwachten. De viriaal massa is dus groter dan de lichtuitzendende massa, de plasma-massa zogezegd. 
Dit probleem van de donkere materie plaagt de kosmologie al jaren en in feite komt het erop neer dat de 
veel gehoorde stelling dat 
99% procent van de materie in het heelal in de plasma-toestand verkeerd 
niet juist is. De stelling is wel juist indien zij handelt over de lichtgevende materie. Daarnaast kunnen we 
steUen dat er een zeer grote varieteit aan plasma's in de kosmos aanwezig is en dat essentiële kosmische 
zaken zoals de evolutie van het heelal, de produktie van energie en elementen, niet buiten de plasma-toestand 
om kan. 

• 
• 

99% procent van de lichtgevende materie in het heelal verkeert in de plasma-toestand . 
Er is echter veel donkere materie . 

• Essentiële kosmische zaken zoals de evolutie van het heelal, de produktie van energie en elementen, 
kunnen niet buiten de plasma-toestand om. 

Kosmische plasma-temperaturen 
De snelheid uit vgl (5) kan worden toegepast op allerlei snelheidsvelden die men grofweg in kan delen in 
kris-kras of geordend. Geordende snelheden vinden we in ons planetenstelsel en in de banen van sterren in 
het vlak van onze Melkweg (spiraalstelsels). Kris-kras bewegingen zijn te vinden in gaswolken, sterrenhopen 
(105 sterren) elliptische stelstels ( 108 

- 1014 sterren) of clusters van sterstelsels (zie fig.l). 

In het kris-kras geval kunnen we voor de losseH-atomen die in de "chaos" meedoen de <v2 > tot een 
temperatuur omwerken door vgl (5) met m", de massa van hetH-atoom te vermenigvuldigen en dit gelijk te 
stellen aan 3/2kT. Dit geeft 

kT= GmHM. 
3R 

numeriek voorbeeld voor de zon: 

Het numerieke voorbeeld is verkregen door naast de waard van G en m", de massa (2. 1030 kg) en straal 
(7 .1 08m) van de zon in te vullen. Het blijkt dus dat de gemiddelde temperatuur van het zonoe-inwendige 
ruim duizend maal hoger is dan de temperatuur (ca 6000K) aan het zonneoppervlak! Gebruiken we dit 
oppervlak op aarde om er ons aan te warmen, voor de zon is het een koeloppervlak. 

(6) 

Indien we nu alles op de roosgrootheden normeren kunnen we de stap naar andere hemelobjecten makkelijk 
maken. Dit leidt tot 

T'= M' 
R' 

waarin T' in eenheden is van 8. 106K, M' genormeerd is op 2.1030 kg en R' op 7.108m. 
Met deze eenvoudige formule kunnen we het heelal verkennen op zoek naar plasmatemperaturen. 

(7) 

Maar eerst een algemene noot: ondanks het feit dat vgl (7) voor kris-kras en niet voor geordende snelheden 
geldt, kan ze wel gebruikt worden om een idee te krijgen van de temperaturen die bereikt worden bij de 
conversie van geordende naar kris-kras snelheden. Dit lichten we toe aan de hand van wat voorbeelden. 
Een satellietvan de zon die een baan beschrijft gelijk aan die van de aarde (R = 1.5 1011m; R') heeft (zie 
vgl (5)) een snelheid gelijk aan 30 km/s. Stel nu dat we twee van deze objecten hebben in precies dezelfde 
baan dan kunnen we ze aan elkaar koppelen tot een geordend systeem. De temperatuur kunnen we laag 
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houden. Vervolgens bekijken we twee satellieten, beide met dezelfde massa, in banen met dezelfde straal 
maar de baanvlakken die een hoek van 45° met elkaar maken. Als deze elkaar ontmoeten is de relatieve 
snelheid ook in de orde van 30 km/s en vgl (7) laat zien ( M' = 1 en R' = 2.10~ dat na botsing en verpul
vering temperaturen van 4.10" K kunnen worden bereikt! 
Bekijken we nu in de peripherie van een sterstelsel op een afstand van R' = 1011 van het centrum met massa 
M' = 1011 twee wolken die met elkaar botsen. Dan is het resultaat (zie vgl (7)) een temperatuur in de orde 
van 10'1J(. Een serieuze plasma-temperatuur met straling in het Röntgen gebied. 
Dit verklaart waarom in de intergallactische ruimte ijle wolken worden gevonden met temperaturen die vele 
malen hoger zijn dan die van de sterren in nabije sterstelsels en het verkaart ook waarom in het verleden het 
heelal zoveel turbulenter was. Verschillen in snelheden zijn toen uitgevlakt. Dit leidde tot hoge temperaturen. 
Het daarmee ontstane stralingsmechanisme heeft uiteindelijk verkoeling en ordening gebracht. 
Opruimacties zij er geweest in ons eigen zonnestelsel waar nu toch 99,9% van de materie keurig in baantjes 
rondtrekt. Maar opruimacties zijn er ook (geweest) op veel grotere schaal. Bij quasars lijkt het nog volop, 
aan de gang, maar pas op, deze objecten staàn zo ver weg dat de informatie die we nu ontvangen stamt uit 
het tijdperk van de ordening. 

• Indien de zwaartekracht materie in een ruimte samenpakl worden al snel temperaturen bereikl die hoog 
ge11oeg zijn voor de plasma-toestand. 

De chemische evolutie van het heelal; startpunt: een thennisch plasma 
We gaan nu terug naar het vinaal-theorema toegepast op hetH-atoom en gebruiken het als leidraad Voor het 
behandelen van de evoluotie van sterren. Allereerst realiseren we ons dat vgl (4) geldt onafhankelijk van de 
straal van bet (aangeslagen) H-atoom. Dat betekent dus dat als het atoom vervalt d.w.z. 
1) de straal van electron baan kleiner wordt, 
2) de kinetische energie groter wordt, terwijl 
3) óok de totale energie afneemt, zodat 
4) er energie uitgestraald moet worden. 

In de klassieke opvatting zal dit verval continu in vele omwentelingen voltrekken zodat vgl (4) ook een 
goede (quasi stationaire) beschrijving geeft van de toestanden tijdens het verval. De bevindingen van de 
quanturn-mechanica zijn makkelijk in te bouwen 
a) bet verval is geen continu proces maar voltrekt via quantumtoestanden, en 
b) het electron zal niet tot op de kern vervallen. De minimum straal van bet atoom wordt gegeven door 3o = 
53 pm, de straal van de eerste Bohrse baan. 
Dit laatste is terug te voeren tot het gegeven dat het electron in de faseruimte (een product van gewone- en 
impulsruimte) een volume opeist van h3 (h is de konstante van Planck) en heeft verstrekkende gevolgen voor 
dé eindstadia van de sterevolutie. 

We beginnen met bet "verval" van een gaswolk die onder invloed van zijn eigen gravitatiekracht samentrekt. 
Daarmee zal in analogie van het vervallend H-atoom 
1) de straal kleiner worden, 
2) de kinetische energie groeien, 
3) de totale energie afnemen en 
4) als gevolg daarvan straling worden uitgezonden. 
Dit proces is quasi-stationair te beschrijven zodat vegelijkingen (5) en (7) op elk tijdstip gelden. Dus bij 
afnemende straal stijgt de temperatuur en wordt daarbij bet noodzakelijk uitzenden van straling ondersteund. 
Op een bepaald moment echter is de temperatuur in het inwendige zo boog, (107 K) dat H kan worden 
omgezet in He. Vanwege de hoge energie-opbrengst van 6 1014J per kg waterstof kan dit evolutie-stadium 
lang duren. Btj de zon waar zo'n 10% van de massa met een opbrengst van 4 1()26 J/s wordt opgestookt is 
dat zo'n 1010 jaar! 

P = nkT als veiligheidsklep, kookpunten 
Die 10 miljard jaar zijn uiterst stabiele jaren. Dat kan men inzien door in gedachte de ster te laten krimpen. 
Als gevolg daarvan neemt volgens vgl (7) de temperatuur toe en daarmee het aantal fusiereacties zodat de 
verhoogde druk de ster doet uitzetten. Als gevolg daarvan neemt de temperatuur en daarmee de druk af 
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zodat de zwaartekracht weer tot contractie zal leiden. Het systeem is dus zelfcorrigerend en stabiel. De druk 
p=nkT werkt als veiligheidsklep. Men kan de overeenkomstige stabiele tempratuur-waarde van 107K zien als 
een soort kookpunt. 
Is het waterstof in de kern op, dan zal de contractie verder gaan en daarmee de temperatuur Toe M/R verder 
stijgen. Totdat bij 108K, een nieuw kookpunt, de omzetting He in C effectief wordt. Daarna volgt de creatie 
van 0, Ne, Mg, etc .. Dit opklimmen in het peóodiek systeem der elementen gaat bij zware sterren door tot 
aan ijzer (Fe). Bij Fe is de binding per nucleon optimaal en is er door verdere chemische evolutie geen 
energie-winst meer te behalen. Sterker nog, elke reactie waarbij ijzer wordt afgebroken kost energie en deze 
koelende werking kan zeer destabiliserend werken. Daar komen we straks op terug. 

• In het inwendige van zware sterren wordt beginnend bij H door kernfusie zware elementen gepro
duceerd. 

• De energieopbrengst van de kernfusie H..,. He is zo groot en gestaag dat er op aarde nog voor 
miljarden jaren zonne-energie voorhanden is. 

• Daarnaast is de energieopbrengst dermate stabiel dat er leven en biologische evolutie mogelijk is 
op planeten als de aarde. 

• Dit H ... He fusieproces zoals plaatsvindt in het inwendige van sterren is de grote inspirator van de 
technologie van plasma-fusie reactoren. Echter, het gebrek aan gravitatie-opsluiting maakt de klus 
buitengewoon uitdagend. 

Het zal duidelijk zijn dat deze plasma's in hoge mate thermisch (r = 1) zijn. Men noemt ze thermo-nucleaire 
plasma's. In feite zijn de electonen minder belangójk. Het gaat om het versmelten van zware deel~es die 
daarvoor een extra hoge kinetische energie (temperatuur) moeten hebben. Men gebruikt in Tokamaks zelfs 
extra verhittings- mechanismen die T. boven de T. uit moet tillen. We hebben dan met T > I te maken. 

Naast het technologisch belang is er natuurlijk de zuiver wetenschappelijke belangstelling in deze kosmisch
chemische evolutie. Belangstelling gedreven door nieuwsgieógheid naar existentiële zaken. Hoe zijn de 
elementen die onmisbaar zijn voor bet leven ontwikkeld uit de oerknal elementen H en He? Hoe komen wij 
aan het C van ons weefsel, het Ca van onze botten het 0 in onze longen en het Fe in ons bloed? 
Zeker, het bovenstaande geeft de grote lijnen, maar er is ontzettend veel meer te leren. Bijvoorbeeld hoe 
kójg je de elementen de ruimte in? Ze mogen dan gemaakt zijn in het inwendige van sterren maar daar 
hebben wij op planeten niet veel aan. 
Gelukkig zijn er de explosieve mechanismen die sterren uiteen doen spatten om daarmee het chemisch-ójk 
mateóaal de ruimte in te slingeren. Verrassend genoeg zijn het de electronen die hieón een belangójke rol 
spelen. Zoals we hebben gezien staan ze bij de kernreactie aan de kant en het is net als of ze het gekonkel 
van de zware deeltjes afwachten totdat er Fe gevormd is. Dan als kernen elkaar koud laten, slaan electronen 
hun slag, en het is een harde slag. 

We hebben gezien dat om steeds verder het peóodiek systeem in te klimmen steeds hogere temperaturen 
nodig zijn. Vanwege Toe M/R kan dit alleen door bij zware sterren de straal steeds kleiner te maken. Maar 
voor elke factor 2 temperatuurstijging (bij gegeven M) moet R een factor 2 naar beneden en gaat de 
dichtheid dus een factor 8 omhoog. Ook de electronen worden steeds verder samengepakt en dat kan 
problemen leveren, immers elk electron eist (te zamen met een tegen-spinner) een hokje h3 op in de fase
ruimte. Is de temperatuur hoog (dus snelheden hoog) dan is weinig plaats in de gewone ruimte geen pro
bleem. Maar als de temperatuur daalt, zoals bij het koele ijzer, jagen electronen elkaar (door uitsluiting 
(Pauli)) de snelbeid-ruimte in terwijl de zware deeltjes redelijk koel blijven. 

Gedegenereerde materie, ontkoppeling druk en temperatuur: implosiegevaar! 
De meest saillante eigenschap van een zogenaamd gedegenereerd electronengas is dat de druk onafhankelijk 
is van de temperatuur en dat de veiligheidsklep p=nkT niet meer bestaat! Het is zelfs nog veel erger. Als uit 
silicium (Si) meer ijzer wordt deproduceerd zal de verhoogde eigen-gravitatie leiden tot extra contractie van 
het ijzer. Het volume is niet meer evenredig maar omgekeerd evenredig met de hoeveelheid mateóe. 
Tweemaal meer Fe moet in tweemaal minder ruimte. Natuuurlijk zwepen de electronen elkaar nog verder op 
totdat ze bijna allen tot de lichtsnelheid worden gedwongen. En dan bij een massa van 1.4 M is het niet 
meer te houden. Electronen {e} worden tezamen met protonen {p} samengeperst tot neutronen {n} 
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p+e=n+v 

Het inwendige van de ster stort daarbij in ~n fractie van een seconde ineen terwijl de neutrinos {v} de rest 
van de ster opblazen. Een SuperNova (SN) is geboren. 
De chemische hoogwaardige elementen worden door de SN explosie de ruimte in geslingerd waar ze tot de 
verdere kosmisch-chemische evolutie bij kunnen dragen. 

Maar eerst even terug naar de achterblijvende neutronenkem. Elke ster roteert, bij de zon is de periode 27 
dagen ("" 2.3 106s). Daarmee zal de afgesplitSte neutronenster ook een draaiimpuls-moment J ex mwr 
meekrijgen. Omdat de straal een factor 10·5 kleiner wordt moet vanwege het behoud van J de hoek snelbeid 
w een factor 1010 omhoog! Nemen we de rotatie van de zon als voorbeeld dan zien we dat de periode 
makkelijk in het gebied van de milliseconde kan komen. Tegelijkertijd wordt ook magnetische flux meege
sleurd in deze super snelle contractie. Maar een afname van de straal met een factor 10-s betekent onder 
fluxbehoud een concentratie-verhoging van een factor 1010 ! En zo krijgen we te doen met een snel roterende 
neutronenster NS, een pulsar, die in minder dan seconde roteert en magneetvelden meevoert van pakweg 
lOB'f. Ruim een miljoenmaal groter dan wat technologisch te bereiken is. Dit veld maait om zich heen in het 
hete plasma wat na de sterexplosie is overgebleven, en zoals de wet van Lenz voorspeld zullen gigantische 
E-velden geïnduceerd worden. Deze versnellen de deeltjes (vnl de electronen) tot relativistische snelheden en 
bij zo'n 101° Kontstaat e+, e· paarvorming uit het stralingsveld. Als het B-veld met daaraan verbonden het 
plasma door de gezichtlijn zwiept krijgen we met de regelmaat van de klok (beter nog!) pulsen te zien. 

• De grote traagheid van een pulsar zorgt voor een zeer stabiele klok, veelal beter dan de beste 
aardse klokken. 

• Geplaatst buiten de aarde geeft de pulsar-klok inzicht in lokale tijdsverstorende effecten zoals 
veroorzaakJ door het gravitatie-veld van de zon. 

• Het "verval" van pulsarbanen (viriaal) rondom andere compacte massa's bewijst het bestaan van 
gravitatie-golven (Nobelprijs 1993). 

• Deze krachtig flitsende plasma-bronnen kunnen worden gebrui/a om de interstellaire ruimte door te 
lichten op vrije electronen en waterstofatomen. 

Niet-thennische plasma's; voedingsbodem nieuwe evolutie-fase 
Het zal duidelijk zijn dat een SN explosie geenszins met een evenwichtsituatie gekenschetst kan worden. In 
het algemeen geldt dit voor de verschijnselen die verbonden zijn aan de eindstadia van sterevolutie zoals het 
extreem snel 'verdampen' van buitenlagen van sterren waarbij grote stofwolken ontwikkeld kunnen worden. 
Deze eindstadia leveren via het interstellaire medium (IM) weer de voedingsbodem voor de geboorte van een 
nieuwe chemisch rijkere generatie sterren. In de IM hebben we te doen met electronen, harde en zachte 
fotonen, zeer snelle materiedeeltjes maar ook trage molekulen en stofdeeltjes: een veelheid aan temperaturen. 
Fotonen van hete terminale objecten kunnen in de interstellaire omringende wolken atomen ioniseren die 
vervolgens weer recombineren waarbij de energie verkregen van het harde foton teruggeleverd wordt als een 
serie zachtere fotonen, geheel in analogie met wat er gebeurt bij de wand van de TL of PL, SL, en QL 
lamp. Ook kan de flux van harde fotonen fungeren als pomp van gestimuleerde emissie. Hoog aangeslagen 
atomen, zo groot als bacteriën, die door straling zijn aangemaakt, vervallen via electronbotsingen stapsgewijs 
naar de lagere toestanden. Omdat ze in deze lagere banen een veel grotere kans op spontaan stralingsverval 
hebben, ontstaat er een inversie in het atomaire systeem. Toestanden boven in het systeem zijn meer bevolkt 
dan onderin. Dit maakt gestimuleerde emissie mogelijk: een recombinatie-laser in de ruimte. 
Daarnaast worden er in de stellaire winden van terminale koolstofrijke sterren ook veel stofdeeltjes aange
maakt. Deze bieden een groot effectief opppervlak waarop molekulen kunnen worden geproduceerd. En 
daarmee ontstaat in deze soep van stof, snelle en langzame electronen, harde en zachte fotonen, een chemie 
die zijn weerga in laboratoria niet kent. Rijk aan radicalen met onverzadigde verbindingen. 
Het is duidelijk dat ook daar, waar bet gaat om stof in plasma's, iets waar plasmatechnologen last van 
hebben of hun voordeel bij halen (poeder-productie), het kosmisch laboratorium tal van voorbeelden stelt. 

• Het interstellaire medium, doorspe/a met tal van niet-themlische plasma's, is een essentieel 
tussenstation van de chemische evolutie. 
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• Harde fotonen van hete sterren worden opgebroken in kleinere quanten,· UV wordt omgezet in licht 
in analogie met wat er gebeurt in de fosforlagen van kwik lampen. 

• Hoog energetische fotonen die de bevolking in atomen inverteren veroorzaken laserwerking. 
• Het stof in plasma's maakt de vorming van molekulen mogelijk. 

Nabeschouwing 
Ondanks het feit dat de kosmos extreme kondities laat zien zoals zeer lage en zeer hoge dichtheden grote 
magnetische veldsterkten enz. zijn er toch heel wat omstandigheden die als voorbeeld kunnen dienen voor 
technologische plasma's. 
Thermische plasma's te vinden in het inwendige van sterren, hebben veel weg van de plasma's die men in 
Tokamaks wil creëren ten einde kernfusie te realiseren. 
Niet-thermisch plasma 's aan te treffen in de interstellaire ruimte laten phenomenen zien die hier rechtstreeks 
toepasbaar zijn. Als voorbeeld noemen we fluorescentie, het pompen van recombinatie lasers en. de plasma
creatie van stof. 
Ook moeten we ons realiseren dat heel veel spectroscopische technieken zoals gebruikt in laboratoria 
aanvankelijk ontwikkeld zijn voor de studie van ruimte plasma's. 

Ten slotte nog dit: kosmische plasmaprocessen dwingen een enorm respect af ten aanzien van de wijze 
waarop de natuur de evolutie van elementen heeft georganiseerd. Er zijn heftige episodes (super nova · 
explosies) maar ook lange periodes van gestage energie en elementproductie (zonnestraling). Door deze 
gestaagbeid is er biologische evolutie op planeten als de aarde mogelijk geworden en kunnen wij nu gebruik 
maken van in biologisch materiaal opgeslagen zonne-energie. 

De snelheid waarmee wij, gedreven door hebzucht en korte termijn belangen, nu aanslag doen op deze 
reserves is veel te groot. Wij zijn het aan de natuur en nageslacht verplicht om meer bedachtzaam met deze 
rijkdommen om te springen en moeten korte termijn hebzucht omvormen in duurzaam gebruik van de door 
de natuur aangeleverde rijkdommen en wetten. In deze gang naar een hoogwaardige samenleving gebaseerd 
op een technologie van duurzaamheid hebben plasma's een belangrijke rol te vervullen. Het getuigd van visie 
dat de vereniging van Van der Waals "plasmatechnologie en duurzame ontwikkeling" als het thema heeft 
gekozen voor dit lustrumcongres. 
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Remote fusion: elektriciteit uit zonlicht 

Prof.Dr. W.C. Sinke 
Energieonderzoek Centrum Nederland 

Petten 

Willem Cornelis Sinke (1955) studeerde experimentele natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht, met als 
bijvakken wiskunde en wijsbegeerte van de exacte natuurwetenschappen, alwaar hij in 1981 zijn doctoraal
examen behaalde. Na zijn afstuderen trad hij in dienst van het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica 
te Amsterdam. Op dit instituut promoveerde hij in 1985 onder Profdr. F. W. Saris up het proefschrift 
"Nieuwe fysische processen voor silicium zonnecellen". Van februari 1986 tot maart 1987 verbleef hij als 
gast-onderzoeker aan het Hitachi Central Research Laboratory te Tokyo, waar hij onderzoek deed naar de 
structuur van amorf silicium. Van 1987 tot 1990 was hij werkzaam als projectleider aan het FOM-Instituut 
voor Atoom- en Molecuulfysica te Amsterdam. Ook hier heeft hij vooral onderzoek verricht naar de fabrica
ge, karakterisering en modellering van silicium zonnecellen. In november 1990 trad hij in dienst van zijn 
huidige werkgever, de Unit Duurzame Energie van het energieonderzoek Centrum Nederland in Petten. Hier 
heeft hij als werkeenheidsleider Zonne-energie de verantwoordelijkheid over het onderzoek naar de fabricage, 
karakterisering en modellering van zonnecellen en toepassing van netgekoppelde fotovoltalsche systemen. 
Voor zijn werk op het gebied van silicium en de rendementsverbetering van silicium zonnecellen werd hem in 
1992 de Jacob Kistemakerprijs toegekend. Vanaf september 1994 is hij tevens als bijzonder hoogleraar Fysica 
en chemie van dunne lagen verbonden aan de Rijksuniversiteit Utrecht. 

De motor van de wereldeconomie draait grotendeels op fossiele brandstoffen. De enorme omvang van 
winning, transport en gebruik van kolen, olie en gas maken het ook moeilijk om je iets anders voor te 
stellen. Toch is het duidelijk dat de situatie ooit volledig anders zal moeten zijn. Of het nu is omdat voorra
den opraken, omdat het broeikaseffect te dreigend wordt, of gewoon omdat er betere alternatieven zijn, doet 
daarbij niet eens zoveel terzake. Hoe ziet de toekomstige energievoorziening er dan uit? Die vraag kan 
natuurlijk niemand precies beantwoorden, maar uit de mist van alle discussies doemen de laatste tijd wel 
enkele duidelijke contouren op. 

Duurzame energie 
Alle fossiele brandstoffen hebben hun opgeslagen energie ooit ontleend aan de zon. Die moet daarvoor 
weliswaar heel lang schijnen, maar ook nu ontvangt de aarde dagelijks enorme hoeveelheden energie van de 
zon. Dit aanbod is ruwweg 10.000 maal groter dan de huidige wereldenergievraag. Het idee om zelfs maar 
een heel klein deel van deze enorme energiestroom af te tappen en te benutten, heeft mensen al generaties 
lang gefascineerd. Dat aftappen kan op zeer veel verschillende manieren gebeuren, zowel direct als indirect. 
V oorbeelden van direct gebruik zijn fotovoltaische zonoe-energie voor elektriciteitsopwekking en thermische 
zonoe-energie voor warmteproduktie. Onder de categorie indirect gebruik vallen onder meer waterkracht, 
windenergie en biomassa. De bijdrage van zonoe-energie aan de primaire energie is nog gering in vergelij-
king met die van biomassa en windenergie. · 
Het is heel gemakkelijk om eenvoudige sommetjes te maken en te beweren dat zonoe-energie in al haar 
vormen royaal de volledige wereldbehoefte aan energie kan dekken. Dit is in bet verleden al vaak genoeg 
gedaan, vandaar ook dat er hooggespannen verwachtingen ontstonden die dan weer door teleurstellingen 
gevolgd werden. Inmiddels beschikken we echter over zeer gedetailleerde studies (per land of regio en per 
vorm van duurzame energie) van de mogelijke bijdrage aan de energievoorziening. Deze studies geven aan 
dat er een gigantisch potentieel is, de kunst is alleen om een stukje van dat potentieel te realiseren. Daarvoor 
moeten zowel technische als niet-technische barrières worden genomen. Dit wordt geillustreerd aan de hand 
van fotovoltaische (PV) zonne-energie. 

Zonnecellen 
Met behulp van een zonnecel kan licht direct worden omgezet in elektriciteit via het fotovoltaisch effect. 
Daarbij wordt warmte gevormd als bijprodukt, dat in de meeste gevallen niet wordt benut, dit in tegenstel-
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ling tot zonnecollectors die juist als doel hebben om zonlicht op te vangen en om te zetten in nuttige warmte. 
Zonnecellen werken niet alleen op direct zonlicht, maar op elke vorm van licht, dus ook op een bewolkte 
dag of bij kunstlicht. Door het directe en solid state karakter van de elektriciteitsopwekking onderscheidt PV 
zich van technologieën waarbij de energie uit het zonlicht eerst wordt omgezet in warmte en vervolgens via 
een stoomcyclus in elektriciteit. PV is verder modulair, d.w.z. dat systemen van willekeurige grootte kunnen 
worden opgebouwd uit identieke kleine bouwstenen. 

Werking 
De werking van een zonnecel berust op het feit dat door absorptie van licht in een halfgeleider negatief 
geladen elektronen worden losgemaakt. Daarbij laten ze een positief geladen lege plaats achter (een gat). De 
energie uit het licht is nu overgenomen door het elektron-gat paar. Om de energie extern te kunnen benutten 
moeten de elektronen en gaten ruimtelijk worden gescheiden. Dat gebeurt door een elektrisch veld in het 
silicium, dat daar is aangebracht door voor- en achterzijde van de cel verschillend te doteren (doteren is het 
toevoegen van onzuiverheden als borium of fosfor die de elektrische eigenschappen van het materiaal 
veranderen). Onder belichting worden de elektronen aan de voorzijde van de cel verzameld en gaten aan de 
achterzijde, waardoor een spanningsveld ontstaat. Worden voor- en achterzijde elektrisch met elkaar 
verbonden, dan gaat er een stroom lopen en wordt er elektrisch vermogen geleverd. 

Anti·NfiKtt.coatlnv 

Silkium IMt bofium 

Schematische doorsnede silicium zonnecel. 

Het rendement van een zonnecel is de verhouding tussen de elektrische energie die de cel levert en de ener
gie die erop valt in de vorm van licht. De beste (laboratorium) siliciumcel van dit moment heeft een 
rendement van 24%. Het theoretisch maximum voor zulke cellen ligt tussen 26 en 28%. Industrieel vervaar
digde cellen hebben een rendement van 12-16%. Dat komt omdat zulke cellen niet alleen goed, maar vooral 
ook betaalbaar moeten zijn. 
Voor praktische toepassingen zijn niet zonnecellen, maar panelen of modules van belang. Zulke modules 
hebben vaak een grootte van ongeveer 0,5 km2 en leveren bij volle zon ruwweg 50 Watt, aangeduid als 50 
Watt-piek (Wp). In Nederland levert 1 Wp aan zonnecellen ongeveer 1 kWh aan elektriciteitper jaar. 

Multikristallijn silicium zonnepanelen 
In het kader van het Nationale Onderzoekprogramma Fotovoltaische Omzetting van Zonoe-energie is van 
1990 to 1994 het geëncapsuleerde rendement van multikristallijnsilicium zonnecellen verhoogd van 11,5 
naar 15,7%. Dit levert panelen op met een vermogen van 56,5 Wp. Het bijzondere van deze verbetering is 
dat het hierbij niet gaat om een laboratoriumvondst, maar om een industriële proefproduktie waarin stuk 
voor stuk economisch verantwoorde produktieprocessen worden gecombineerd. Bij opschaling naar een 
produktievolume van 3 MWp per jaar of meer geeft dit uitzicht op een kostenniveau van 5-7 gulden per Wp. 
Met dit resultaat bevestigt Nederland haar vooraanstaande positie in het onderzoek naar verbetering van 
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multikristallijn silicium zonnecellen. 

Autonome en netgekoppelde systemen 
Het gebruik van PV wordt verdeeld in twee hoofdcategorieën: autonome en netgekoppelde systemen. Bij 
autonome systemen kan worden gedacht aan de inmiddels bekende solar home systems voor elektrificatie van 
gebieden zonder elektriciteitsnet. 
Netgekoppelde systemen zijn er in grootte variërend van enkele honderden Wp tot in het mega-Wp gebied. 
Ze kunnen geïntegreerd worden in de gebouwde omgeving of geplaatst worden op een speciale draagcon
structie. 
Autonome PV -systemen moeten concurreren met veelal dure en soms onbetrouwbare alternatieven in de 
vorm van batterijen, accu's, dieselgeneratoren e.d. Netgekoppelde systemen daarentegen moeten het 
opnemen tegen de hele elektrische infrastructuur met grote centrales op fossiele brandstoffen of kerncen
trales. Waar geen net aanwezig is en toch elektriciteit gevraagd wordt, is PV een aantrekkelijke optie. 
Netgekoppeld gebruik van PV kan vandaag de dag economisch verantwoord zijn als er een goede correlatie 
bestaat tussen vraag- en aanbodpatronen en er sprake is van pieken in het gebruik. Het leveren van elektrici
teit in de piekuren is duur omdat het opgestelde piek-opwekvermogen slechts voor een klein deel van de tijd 
kan draaien. Daarom wordt PV in landen als de Verenigde Staten en Japan gepresenteerd als technologie 
voor piekschering. Daarmee wordt bedoeld dat pieken in het elektriciteitsgebruikworden opgevangen met 
elektriciteituit PV. Zo'n twintigjaar geleden bedroegen de kosten van één kWh elektriciteituit PV nog 
meer dan tien gulden. Inmiddels zijn die kosten gedaald tot een bedràg variërend van 50 cent tot twee 
gulden, afhankelijk van het soort systeem en plaats. Om netgekoppelde PV-systemen breder en op echt grote 
schaal in te zetten is het nodig om de kosten van zulke systemen verder te verlagen. De verwachtingen zijn 
dat deze in de eerste decennia van volgende eeuw zullen kunnen dalen tot 0,05-ü,15 cent. 

Ontwikkeling 
De technologische ontwikkeling op het gebied van silicium zonnecellen richt zich op het verbeteren van het 
rendement, maar meer nog op het verlagen van de produktiekosten. Exclusieve processen en materialen 
worden in toenemende mate vervangen door alternatieven die geschikt zijn voor goedkope massafabricage. 
De uitdaging daarbij is dat het rendement niet te veel mag afnemen en liefst nog moet toenemen. In Neder
land spelen het Energieonderzoek Centrum Nederland in Petten en fabrikant R&S Renewable Energy 
Systems in Helmond een grote rol bij deze ontwikkeling. Een mijlpaal van internationaal niveau was het 
behalen van 16% rendement met eenvoudige processen in pilotproduktie, medio 1994 (zoals beschreven in 
de paragraaf multikristallijn silicium zonnepanelen). 
Het spreekt vanzelf dat massafabricage pas zinvol en mogelijk is als er een voldoende grote afzetmarkt is. 
Het creëren en stimuleren van zo'n afzetmarkt is momenteel een belangrijk onderdeel van bijna alle nationale 
programma's voor onderzoek en toepassing van PV. 

Beleid 
Bij de uitvoering van het Nederlands beleid betreffende energiebesparing speelt de Nederlandse Onderneming 
voor Energie en Milieu (NOVEM) een hoofdrol. Nederland bereidt zich voor op grootschalige toepassing 
van PV in de 21ste eeuw door het uitvoeren van een omvangrijk onderzoek- en ontwikkelingsprogramma 
voor cellen, modules en andere componenten en een leerprogramma waarin ervaring wordt opgedaan met 
netgekoppelde PV -systemen. Omdat Nederland een dichtbevolkt land is met weinig vrije ruimte, ligt de 
nadruk op systemen die zijn geïntegreerd in daken en gevels van gebouwen. Het Nederlandse potentieel van 
dergelijke systemen is tientallen GWp' s. Het is de bedoeling om in de periode tot het jaar 2000 ongeveer 10 
MWp aan PV-systemen te installeren. Tot nu toe is er 2 MWp neergezet. Tussen 2000 en 2010 zou het PV
vermogen moeten groeien tot 250 MWp. Ter vergelijking: in 1994 werd wereldwijd ruim 70 MWp aan PV
modules verkocht. 
Inmiddels zijn in Nederland vele voorbeelden te bewonderen van kleinere geïntegreerde PV-systemen. Er 
zijn ook projecten in voorbereiding of uitvoering, zoals het 66-dakenproject in Amsterdam. 
In de Verenigde Staten zijn plannen aangekondigd om in de solar enlerprise zone in de woestijn van Nevada 
een PV-systeem van 100 MWp te bouwen. Het systeem wordt gebouwd civer een periode van vijf tot tien 
jaar en moet uiteindelijk elektriciteit leveren tegen ongeveer 10 cent per kWh. Als dit lukt, onderstreept dit 
het realistische karakter van de voorspellingen over kostprijsdalingen zoals die eerder zijn gedaan. 
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De toekomst en de rol van gas 
Fotovoltaische zonne-energie is sterk in ontwikkeling. De kosten van bestaande PV-technologie dalen gestaag 
en de eerste concrete aanwijzingen zijn er dat PV op termijn kan concurreren met conventionele opwekkers. 
Daarnaast worden verschillende nieuwe soorten zonnecellen ontwikkeld. De kracht van PV op dit moment is 
echter vooral gelegen in het feit dat energie op maat en in kleine hoeveelheden kan worden gebracht op 
plaatsen waar elektriciteits-en gasnetten ontbreken. De mondiale markt voor dergelijke systemen zal naar 
verwachting voorlopig aanzienlijk groter zijn dan die voor netgekoppelde systemen. Zeer grootschalige 
toepassing van nelgekoppelde PV -systemen in de toekomst zal in belangrijke mate worden vergemakkelijkt 
als aan datzelfde net opwekkers leveren die de variaties in het aanbod uit PV (ten gevolge van variaties in 
het zonaanbod) kunnen opvangen. 
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Dunne film zonnecellen: plasmafysische aspecten 
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veerde hij op een proefschrift genaamd •The expanding plasma jet: experiments and model•. Vanaf 1990 is 
hij in dienst als universitair docent van de vakgroep deeltjesfysica op de Technische Universiteit Eindhoven. 
In 1992 werd hij benoemd als KNAW-ondenoeker. Daarnaast heeft hij in deze periode enige tijd bij AT&T 
en Bell Laboratories gewerkt. 

Inleiding 
Het opwekken van elektrische energie door middel van zonnestraling gebeurt op dit moment met name door 
middel van de (poly-) kristallijnesilicium zonnecel (zie het verhaal Sinke). Deze vorm van photovoltaische 
energie is nog steeds relatief duur ten opzichte van de conv~ntionele energieopwekking door middel van 
kolen, olie of gas. Een aantal redenen hiervoor zijn aan te geven. Een eerste reden is dat de kristallijne cel 
door middel van een "batch" proces gemaakt wordt waarna integratie plaastvindt in grotere modules. Een 
tweede reden is dat kristallijn silicium zonnecellen relatief dik moeten zijn (typisch zo'n 250 J.tm) omdat de 
absorptiecoefficient van silicium voor zichtbaar licht laag is. Dit zorgt ervoor dat het produktieproces van het 
basismateriaal, kristallijn silicium, duur is. Een zonnecel welke deze nadelen niet heeft en die dus een 
mogelijke kandidaat is voor goedkope zonne-energieopwekking is de amorf gehydrogeneerde silicium (a
Si:H) zonnecel. Dit type zonnecel is het onderwerp van dit verhaal omdat in de fabricage van deze zonnecel 
de plasmatechnologie een cruciale rol speelt. 
De indeling van dit verhaal is als volgt: allereerst zullen de specifieke eigenschappen van a-Si:H worden 
besproken (andere dunne film zonnecellen zoals bijvoorbeeld de organische zonnecellen laat ik hier geheel 
buiten beschouwing). Daarna wordt de gangbare produktietechniek van a-Si:H, de radiofrequente (RF) 
gasontlading in silaan (SiH4) behandeld. De problematiek in de ontwikkeling van de a-Si:H zonnecel op dit 
moment, de metastabiliteitvan a-Si:H en de lage groeisnelheid met de RF gasontladingstechniek, en vooruit
zichten op boe dit kan worden opgelost zullen aan het eind van dit verbaal kort worden besproken. 

Amorf gehydrogeneerd silicium: een amorfe halfgeleider 
Zoals reeds gemeld bezit kristallijn silicium een kleine absorptiecoëfficiënt voor zichtbaar licht. De reden is 
dat kristallijn silicium een indirecte bandafstand heeft, anders gezegd bij de absorptie van een foton is het 
nodig naast de creatie van een elektron-gat paar ook een roostertrilling aan te slaan. Dit is een onwaarschijn
lijker proces dan directe absorptie zonder excitatie van een roostertrilling. Directe band-afstand halfgeleiders 
zoals GaAs met een grote absorptiecoefficient zijn wel beschikbaar maar erg duur en dus ongeschikt voor 
grootschalige energieopwekking. Een andere halfgeleider met een directe bandafstand is amorf silicium, het 
amorfe broertje van kristallijn silicium. Amorf silicium (a-Si) is opgebouwd uit tetraedrisch sp3 gecoordineer
de silicium atomen maar heeft jammer genoeg ten gevolge van de amorficiteit teveel losse bindingen •zodat 
elk door licht gegenereerd elektron-gat paar onmiddellijk weer recombineert. Zodoende is a-Si ongeschikt als 
basismateriaal voor zonnecel maar bijvoorbeeld ook voor andere toepassingen zoals in dunne film transisto
ren. 
Amorf silicium wordt geproduceerd door het sputteren van kristallijn silicium met een argon ionen bundel. 
Het aantallosse bindingen dat met deze depositietechniek wordt ingebouwd, hierna defecten genoemd, 
bedraagt ongeveer 1 promille. In de begin jaren 70 paste Chittick in Engeland en ~ en Leeomber uit 
Schotland een andere methode toe. Zij gebruikten een silaan (SiH4) gasontlading. Prompt bleek het geprodu
ceerde amorf silicium betere. opto-electroniscbe eigenschappen te hebben, wat vooral te zien is aan de 
licht/donkergeleidingsverbouding (een maat voor een halfgeleider, zie fig. 1). Het bleek dat het aanwezige 
waterstof in SiH4 bet amorf silicium passiveerde, dat wil zeggen de open bindingen die normaal zorgen voor 
een lage licht/donkergeleidingsverbouding waren inactief gemaakt door bindingen met atomair waterstof. 
Doordat het aanwezige waterstof in a-Si:H een cruciale rol speelt wordt bet materiaal sindsdien amorf 
gehydrogeneerd silicium (a-Si:H) genoemd om bet te onderscheiden van de niet gehydrogeneerde vorm. Het 
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aantal defecten in amorf gehydrogeneerd silicum is gereduceerd tot het 10"8-10"7 nivo waardoor de gecreëerde 
elektron-gat paren minder snel recombineren. Deze defectdichtheid is nog altijd veel hoger dan in kristallijn 
silicium. 
Nog een andere belangrijke horde voor a-Si:H voor toepassing als basismateriaal in zonnecellen diende te 
worden genomen: de mogelijkheid a-Si:H te doteren zodat de geleidingseigenschappen kunnen worden 
gevarieerd. Ook dit bleek eenvoudig te verwezenlijken door middel van het toevoegen van kleine hoeveelhe
den diborane (B2HJ of phosphine (PH3) aan de SiH4 gasontlading (zie fig. 2). Al vrij snel (eind jaren 
zeventig) verschenen de eerste dunne film a-Si:H zonnecellen in bijvoorbeeld zakrekenmachines en horloges 
op de markt. 
De structuur van a-Si:H is sinds de ontdekking in begin jaren 70 uitvoerig onderzocht De belangrijke voor
en nadelen als zonnecelmateriaal zijn dus inmiddels wel geïdentificeerd. Zoals reeds gemeld bestaat a-Si:H 
uit tetraedisch sp3 gecoordineerde Si-atomen, dus net zoals in kristallijn silicium. Echter deze tetraeders zijn 
op een willekeurige manier met elkaar verbonden, wat betekent dat er geen "long range" orde is. Alle 
bindingslengten en hoeken in dit amorfe netwerk zijn dus een beetje veranderd ten opzichte van de waarden 
in het perfecte kristallijne netwerk. Soms zijn de bindingen ook los, iets wat slecht is voor de opto-electroni
sche eigenschappen. Vaak echter zijn de losse bindingen gepassiveerd met waterstof, wat de opto-electroni
sche eigenschappen verbetert. Het amorf gehydrogeneerd silicium dat geproduceerd wordt door middel van 
de klassieke RF gasontlading in silaan bezit ongeveer 10% waterstof, veel meer dus dan de ongeveer 1 
promille defecten in a-Si. Waarschijnlijk is de rol van waterstof in a-Si:H dus groter dan alleen het passive
ren van de open bindingen en speelt het ook een rol in het verminderen van de stress in het amorfe netwerk. 
Amorf gehydrogeneerd siliciumheeft een directe bandafstand en dus een grote absorptiecoefficient voor licht 
omdat ten gevolge van de amorficiteit er altijd wel twee toestanden zijn die zowel in energie als in impuls 
verschillend zijn. Daarom ook kunnen a-Si:H zonnecellen erg dun zijn, meestal zo'n 500 om. De bandaf
stand bedraagt ongeveer 1.7-1.8 eV wat een waarde is die beter past bij het zonnespectrum dan de bandaf
stand van kristaBijn silicium die 1.1 eV is. Het bandplaatje van a-Si:H verschilt nogal van kristallijn silicium 
(zie fig. 3). In kristallijn silicium is de bandkant van zowel de geleidings- als van de valentieband scherp. 
Verder bevinden er zich geen electronische toestanden in het verboden gebied. In amorf gehydrogeneerd 
silicium echter hebben de bandkanten een helling ten gevolge van de amorficiteit. Dit leidt tot een hogere 
lichtabsorptie omdat er meer directe overgangen mogelijk worden. Ook bevinden er zich electronische 
toestanden in het verboden gebied ten gevolge van de defecten (zie fig. 3). Naast de genoemde open 
bindingen worden deze defecten veroorzaakt door verontreinigingen en door bijvoorbeeld toestanden ten 
gevolge van Si-atomen met twee waterstofatomen. Doordat de defecten in het verboden gebied liggen wordt 
de recombinatiekans voor een elektron-gat paar vergroot omdat de recombinatie nu via deze tussentoestand 
kan verlopen. 
Wat zijn nu eigenlijk de voor- en nadelen van a-Si:H? Reeds genoemd is de grote absorptiecoefficient en de 
bandafstand van 1.7-1.8 eV. Daarnaast is een voordeel van a-Si:H dat de bandafstand te variëren is door 
hetzij de waterstofconcentratie te variëren, hetzij door het toevoegen van ander groep IV element aan het a
Si:H bijvoorbeeld germanium of koolstof. Dit maakt het mogelijk de efficiency van de lichtabsorptie nog 
verder te verhogen door aanpassing aan het zonnespectrum, iets wat uiteindelijk leidt tot een hoger rende
ment van de zonnecel. Een ander belangrijkvoordeel van a-Si:H is dat het kan worden aangebracht op bijna 
elke ondergrond van staal tot glas of op dakpannen of op kunstoffolie (zie fig. 4). Ook is het mogelijk grote 
oppervlakken te bedekken door de plasmadepositietechniek op te schalen. Het gebruik van de plasmadeposi
tietechniek zorgt er nu al voor dat de energie opgewekt met behulp van a-Si:H zo'n 50% goedkoper is dan 
met kristallijn silicium. Men verwacht dat in 2010 a-Si:H zonnecellen kunnen concurreren met conventionele 
brandstoffen zoals gas, kolen en olie. 
Amorf gehydrogeneerd silicium bezit natuurlijk ook nadelen. Allereerst hebben de a-Si:H zonnecellen een 
Jager initieel rendement dat bovendien ook niet stabiel is in de tijd. Typische gestabiliseerde rendementen 
voor a-Si:H zijn 5-8% ten opzichte van 16% voor poly-Si zonnecellen. Het niet stabiel zijn van het rende
ment van a-Si:H zonnecellen heeft te maken met het zogenaamde Staebler-Wronski effect, een intrinsiek 
reversibel effect waarbij zowel de licht- als donkergeleiding onder invloed van belichting afnemen (zie fig. 5) 
Het Staebler-Wronski effect heeft (waarschijnlijk) te maken heeft met de aanwezigheid van waterstof in a
Si:H. Doordat atomair waterstof in a-Si:H, dat ten gevolge van de temperatuur redelijk mobiel is, in staat is 
gegenereerde losse bindingen (ten gevolge van bijvoorbeeld elektron-gat paar recombinatie) te stabiliseren 
neemt de defectdichtheid in tijd logaritmisch toe (zie fig. 6). Dit betekent concreet dat de efficiency van a
Si:H zonnecellen afneemt. Het Staebler-Wronski effect tezamen met de relatiefhoge defectdichtheid maakt 
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het gebruik van een PIN structuur voor een a-Si:H zonnecel (P: p-gedoteerde a-Si:H laag, I: intrinsieke a
Si:H laag en N: n-gedoteerde a-Si:H laag) noodzakelijk: hierdoor ontstaat een intern electrisch veld in de 
zonnencel wat zorgt voor een snelle collectie van elektron en gat aan de electroden van de a-Si:H zonnecel. 
Een ander belangrijk aspect van a-Si:H zonnecellen (eigenlijk geldt dit voor alle zonnecellen) is dat er nog 
steeds een aanzienlijke kostenreductie nodig is. Een verdere kostenreductie kan worden verwezenlijkt door 
de fabricagekosten van de zonnecel te verlagen. Hierbij kan men denken aan het verlagen van de substraat
kosten door het gebruik van kunststoffolies op rollen (de a-Si:H zonnecel wordt meestal gedeponeerd op het 
relatief dure glas), het versnellen van het depositieproces door het gehruik van alternatieve depositiemetho
den (de I-laag in de zonnecel is zoals gezegd ongeveer 500 nm dik, dit betekent dat met de huidige RF 
gasontladingstechniek, waarmee een depositiesnelheid van ongeveer 0.1 nm/s gehaald kan worden, de 
produktie van de I-laag zo'n dik uur in beslag neemt, iets wat de kosten en de produktiecapaciteit van de a
Si:H in grote mate bepaald), of het verhogen of stabiliseren van het rendement van de a-Si:H zonnecel. Het 
zijn precies deze drie onderwerpen waarop het huidige a-Si:H zonnecelonderzoek zich richt. De rol welke de 
plasmatechnologie daarin speelt is het onderwerp van de volgende paragrafen. 

Plasmatechnologie en de a-Si:H zonnecel 
Voordat de plasmadepositiemethode wordt behandeld, wordt eerst de opbouw van de meest eenvoudige a
Si:H zonnecel besproken (zie fig. 7). Allereerst natuurlijk bet substraat waarop de actieve onderdelen 
gedeponeerd worden. Dit substraat is meestal van glas waarop zich een transparant geleidend oxide bevindt 
(meestal een gestructureerde tinoxide of indium-tinoxide laag). Hierop ~ordt een p-gedoteerde laag a-Si:H 
van ongeveer 10 nm gedeponeerd. Daarop wordt een intrinsieke (d.w.z. niet gedoteerd) a-Si:H laag van 
ongeveer 500 nm aangebracht. Over deze laag komt dan een ongeveer 10 nm dikken-gedoteerde a-Si:H laag 
heen. Tenslotte wordt het achtercontact van metaal aangebracht meestal door middel een sputtertechniek. De 
diode structuur van PIN materiaal is duidelijk te zien. Het metaal en het transparant geleidend oxide dienen 
als voor- en achtercontact Het zonlicht valt door het glas naar binnen en genereert vooral in de I-laag 
elektron-gat paren die gecollecteerd worden door bet interne electrische veld. Varianten op deze meest 
simpele uitvoering van de zonnecel liggen voor de band. Er bestaan zonnecellen die gedeponeerd worden op 
goedkopere stalen substraten of op kunststoffolie (zie fig. 4). 
De meest gangbare methode waarmee de zonnecel zoals afgebeeld in fig. 7 is de RF gasontladingstechniek 
(zie fig. 8). Dit lage drukplasma wordt gegenereerd door middel van het aanbrengen van een RF electrisch 
veld (f = 13.56 MHz) op een van de twee vlakke platen. Het totale ingekoppelde vermogen bedraagt 
ongeveer 10 W bij 100 cm2 electrode oppervlak. De druk tijdens depositie is 1-100 Pa bij SiH4 flows van 50-
100 standard milliliter'per minuut (standaard betekent bij standaard druk en temperatuur). Het substraat 
wordt tijdens depositie op 250 oe gebracht. 
Door het aangelegde electrische veld wordt een zwak geïoniseerd plasma gegenereerd doordat de elektronen 
die licht zijn energie opnemen uit dit electrische veld en daardoor in staat zijn SiH4 moleculen te ioniseren en 
te dissocieren. Hierdoor ontstaan fragmenten die wanneer ze het substraat bereiken door middel van diffusie 
tot depositie leiden. De gemiddelde energie van de elektronen is ongeveer 20000-40000 K en dat is veel 
hoger dan de gemiddelde energie van de zware deeltjes (ongeveer 300 K). Enkele primaire reacties van de 
elektronen met SiH4 moleculen zijn: 

e + SiH4 -.siH3+ + H + 2e (1) 

(2) 

Na reacties (1) en (2) vinden de ook zeer belangrijke secundaire reacties plaats zoals bijvoorbeeld: 

(3) 

Het SiH4 plasma dat ontstaat is een niet-evenwichtsysteem. Door het gebruik van het RF plasma is het 
mogelijk dissociatie en ionizatie te bewerkstelligen bij relatief lage gastemperatuur. De gedoteerde lagen of 
legeringen van silicium en germanium kunnen simpelweg worden gdeponeerd door respectievelijk B2H6, PH3 

of GeH4 toevoegingen aan het SiH4 plasma. Meestal wordt ook extra H2 toegevoegd omdat dat de kwaliteit 
van het gedeponeerde a-Si:H verhoogd. Een overzicht van de eigenschappen van a-Si:H zoals gedeponeerd 
met de RF gasontladingstechniek staat in tabel 1. 
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De voordelen van de RF gasontlading voor de depositie van a-Si:H zijn legio. Allereerst is een eenvoudige 
opschaling door de electroden te vergroten mogelijk. De kwaliteit van het gedeponeerde a-Si:H is meer dan 
voldoende voor de zonnecel. Ook is er inmiddels zeer veel expertise op het gebied van RF gasontladings
techniek voor zonnecelproduktie. Toch kleven er ook nadelen aan het gebruik van de RF gasontladingstech
niek. Zo vormt er zich stof bij hoge RF vermogens of lage gasflows (zie verhaal van Kroesen) wat waar
schijnlijk slecht is voor de kwaliteit van het gedeponeerde a-Si:H. Ook de reeds genoemde lage groeisnelheid 
van ongeveer 0.1 nm/s is een groot nadeel. Deze groeisnelheid kan nog wel iets verhoogd worden door de 
RF frequentie te verhogen maar dit leidt tot homogeniteitsproblemen l!n het gedeponeerde a-Si:H blijkt 
minder van kwaliteit te zijn. Door een hier niet nader uitgelegd plasmafysisch effect ten gevolge van het 
verschil in mobiliteit van elektronen en de zware ionen, ontstaat er op de electroden een tijdsgemiddelde 
negatieve oplading wat tot een ongewenst ionenbombardement en dus tot schade van de gegroeide lagen 
leidt. Verder blijkt dat het zeer moeilijk is de waterstofconcentratie in het gedeponeerde a-Si:H te varieren 
(iets wat je zou willen als je de bandafstand wilt varieren) zonder de kwaliteit van het gedeponeerde a-Si:H 
te verminderen. 
Zoals blijkt uit het voorgaande bezit de RF gasontlading, alhoewel zeer succesvol in de afgelopen jaren, toch 
nogal een behoorlijk aantal nadelen. De techniek is inmiddels zover gevorderd dat een verdere kostenreductie 
van de a-Si:H waarbij gebruik gemaakt wordt van de RF gasontladingstechniek niet echt meer mogelijk is. 
Dit laat natuurlijk onverlet het onderzoek dat gericht is op het stabieler maken of het verhogen van het 
rendement van de a-Si:H zonnecel door middel van tandem of zelfs triple cel structuren: dit betekent direct 
een kostenverlaging van de opgewekte energie. Echter bij .de analyse van de kosten van de amorf silicium 
zonnecel en de produktiecapaciteit in vierkante meters zonnecel (die uiteindelijk ook prijsbepalend is als over 
opschaling gesproken wordt) zal men altijd stuiten op de lage groeisnelheid van het a-Si:H met de RF 
gasontladingstechniek. Daarom zal ik tot slot van dit verhaal ingaan op de vraag hoe de plasmatechnologie 
hierop een optie kan bieden. 

Alternatieve depositiemethoden 
Zoals reeds besproken zijn twee aspecten in het onderzoek naar een a-Si:H zonnecel van belang: verhoging 
van de groeisnelheid en het verhogen van het rendement. Derhalve zijn vele depositiemethodieken ontwik
keld. Een voorbeeld van een methode die stabieler a-Si:H oplevert is de zogenaamde hete draad depositie. 
Hierbij wordt een filament op een hoge temperatuur gebracht (2000 K) waaraan het SiH4 gas ontleedt. De 
depositie vindt plaats bij een hogere substraattemperatuur van ongeveer 400 oe en de depositiesnelheid is 
opvallend genoeg ongeveer een factor tien hoger dan behaald met de RF gasontladingstechniek. Beide 
observaties leiden tot de conclusie dat waarschijnlijk de aanwezigheid van ionen en elektronen in de RF 
gasontlading niet essentieel is voor goede kwaliteit a-Si:H en dat een verhoging van de groeisnelheid niet 
noodzakelijkerwijs resulteert in een verlaging van de kwaliteit van a-Si:H. Weer een andere depositiemetho
de, een zogenaamd "remote" microgolfplasma (zie fig. 9), leidt tot hoge kwaliteit (stabieler) a-Si:H echter 
bij zeer lage depositiesnelheid. Het "remote" plasma bestaat uit een microgolfplasma waarin H~ gedisso
cieerd wordt. Dit atomaire waterstof reageert stroomafwaarts met silaan wat daardoor dissocieert (zie reactie 
(3)). De ionen en elektronendichtheid in het strommafwaa.rtse "plasma" is laag. De depositie in dit plasma 
vindt plaats bij substraattemperatuur van 350-400 oe. Ook dit resultaat leidt weer tot de conclusie dat ionen 
en elektronen niet nodig zijn voor goede kwaliteit a-Si:H. De gebruikte hoge substraattemperatuur resulteert 
in een lage waterstofconcentratie wat de grotere stabiliteit van het gedeponeerde a-Si:H zou kunnen verkla
ren. 
Een interessante vraag is nu is het mogelijk goede kwaliteit a-Si:H te groeien met hoge groeisnelheid. Uit de 
twee besproken experimenten zou men geneigd zijn te zeggen dat dat mogelijk moet zijn. De lage depositie
snelheden welke gehaald worden met RF en "remote" plasma's is het gevolg van de slechte efficiency van 
het gebruikte plasma, dat wil zeggen de hoeveelheid chemische reactiviteit per toegevoer gasdeeltje. Een 
plasmafysische analyse van de plasma's beschikbaar leidt daarom tot een heel andere keuze. Thermische 
plasma's zijn plasma's die gegenereerd worden bij hoge druk, grote gasflowsen hoge vermogens. Dit soort 
plasma's hebben een nagenoeg gelijke elektronen- en gastemperatuur en zijn zeer efficient in termen van 
chemische reactiviteit per toegevoerd gasdeeltje. In Eindhoven gebruiken we een expanderend thermisch 
argon-waterstofplasma wat gegenereerd wordt in een zogenaamde cascadeboog (zie fig. 10). Dit thermisch 
plasma, dat met name bestaat uit atomair waterstof, expandeert in een vat op lage druk. Hier wordt silaan 
toegevoegd. De dissociatie van SiH4 vindt weer met name plaats door middel van de abstractie reactie (3). 
De ionen en elektronen zijn in de bundel grotendeels gerecombineerd. De beste depositie vindt weer plaats 
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bij een substraattemperatuur van ongeveer 350 oe. De behaalde groeisnelheden met het expanderend 
thermisch plasma zijn ongeveer een factor 50 tot 100 hoger dan behaald met RF plasma's met een nagenoeg 
gelijke kwaliteit. Ook het expanderende thermische plasma is te karakteriseren als een "remote" type 
plasma. 

Uit het voorgaande moge blijken dat a-Si:H zonnecel op de drempel staan te trappelen. Het lijkt onwaar
schijnlijk dat de volgende generatie zonnecellen niet de a-Si:H zonnecel zal zijn, daarvoor is de potentie vam 
massaproductie, opschaling en redelijke rendementen te groot. De besproken alternatieve plasma's worden 
op dit moment nog niet gebruikt bij de vervaardiging van a-Si:H zonnecellen. De vraag of dit in de nabije 
toekomst plaatsvindt hangt sterk af van of de genoemde alternatieve depositiemethoden voor a-Si:H te 
combineren zijn met de andere stappen in de produktie van a-Si:H zonnecellen. Bijvoorbeeld de hoge 
substraattemperatuur zou wel eens een probleem kunnen zijn bij het bgebruik van bepaalde substraten maar 
ook diffusie-effecten in de gedoteerde lagen kunnen dan een rol gaan spelen. De homogeniteit en opschaling 
zijn in dit opzicht andere belangrijke aspecten. Toch lijkt het onontkombaar dat een andere techniek dan RF 
uiteindelijkgebruiktzal worden in de grootschalige productie van a-Si:H zonnecellen, allereerst vanwege de 
lage groeisnelheid en dus lage produktiecapaciteit en in een tweede plaats omdat een andere methodiek 
mogelijk stabielere rendementen beschikbaar maakt. 

Figuur 1 
Licht- en donkergeleiding van a-Si:H geproduceerd met behulp van de RF gasontlading (GD-film) en met 
behulp van de hete draadmethode (HWCVD) alsfunctie van de waterstofconcentratie in het a-Si:H. 

Figuur 2 
De variatie van de kamertemperatuur geleiding van a-Si:H als functie van de flow verhouding van diborane 
(Bjl,) en phosphine (PH~. 

Figuur 3 
Schematische weergave van de electronische toestanden in a-Si:H (de "densiry of states "). 

Figuur 4 
Amorf silicium zonnecellen op dakpannen. 

Figuur 5 
Het Staebler-Wronski effect: de donkergeleidng als functie van de tijd (gestippelde lijn). 

Figuur 6 
Een mogelijk verklaring van het Staebler-Wronski effect. Het mobiele atomaire waterstof stabiliseert gegene
reerde open bindingen onder belichting. Het resultaat zijn twee open bindingen. 

Figuur 7 
De a-Si:H zonnecel. 

Figuur 8 
Een RF gasontladingsopstelling. Op de onderste vlakke plaat wordt een RF spanning aangelegd. 

Figuur 9 
Een "remote" microgolfplasma. Het H2 plasma wordt in de microgolf caviteit gegenereerd waarna het 
strommafwaarts stroomt. Voor het substraat wordt SiH4 gel'njecteerd. 

Figuur 10 
Het expanderend thermisch plasma. Het Ar/H2 plasma wordt in het thermische plasma, de cascadeboog, 
gegenereerd waarna SiH4 stroomafwaarts wordt toegevoerd. 
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Tabel 1 Eigenschappen van a-Si:H [1] 

Parameter 

fotogeleiding Up~. 
donkergeleiding ud 
exponent -y (van Up~. ex Np~.-r ) 

mobiliteit-levensduurproduct p.r (300 K) 
activatie-energie Ea 
bandafstand E"." (fauc plot) 
waterstofconcentratie [H] (IR absorptie) 
microstructuur R 
midgap DOS (fSC meting) 
bandkantbreedte Eurboc:Jo (CPM meting) 
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Waarde 

1.3 x 10"5 o·•cm·• 
4.1 x 10"11 o·•cm·• 
0.93 ± 0.03 
1.0 x 10"4 cm2v·• 
0.8 eV 
1.78 eV 
10.5% 
< 0.1 
2 x 1016 cm·3ev·• 
45 meV 
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Figuur 6 
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Poeders in plasma's: een duurzame ontwikkeling? 

Dr.ir. G.M.W. Kroesen 
Technische Universiteit Eindhoven 

Dr.ir G.M. W. Kroesen studeerde in 1983 af aan de Technische Universiteit Eindhoven in de groep van Prof. 
D. C. Schram. In 1988 promoveerde hij op een nieuwe methode voor plasmadepositie, wederom bij Prof. 
Schram. Sinds 1986 is hij werkzaam als Universitair Docent in de groep van Prof. F . .J.. de Hoog. In 1990 
bracht hij JO maanden door in het R&D lab van IBM te Yorktown Height, U.S.A. Zijn interesses gaan uit 
naar de technologie van plasma's van lage druk en lage dichtheid, plasma-etsen en -depositie, plasma's die 
gebruikt worden voor verlichtingsdoeleinden, infrarood spectroscopie en ellipsometrie. Sinds 1993 leidt hij 
een Europees project waarin 8 universiteiten en 6 bedrijven uit verschillende EU-landen samenwerken op het 
gebied van poeders in plasma's. 

Sinds ongeveer 5 jaar wordt er wereldwijd veel aandacht besteed aan de aanwezigheid van poederdeeltjes in 
plasma's. Zo is bijvoorbeeld de IC-industrie als de dood voor de poederdeeltjes. Als er tijdens één van de 
stappen in het productieproces een po.ederdeeltje van voldoende grootte (meer dan ca. 1 micron) op de 
siliciumplak terecht komt dan kan het deeltje het circuit dat eronder zit vernielen (de zgn. "killer particles"). 
Tijdens de IC-fabricage worden tegenwoordig veel van de ets-stappen uitgevoerd met behulp van plasma's. 
De reden hiervoor is dat men graag verticaal in de plak naar beneden etst in verband met de steeds kleiner 
wordende maat van de op de plak aanwezige structuren. Ondanks dat de plasma-ets processen zich onder 
vacuum afspelen, vormt de aanwezigheid van stofdeeltjes in de vacuumkamer toch een groot probleem. Ze 
worden in het plasma negatief opgeladen en ze blijven opgesloten door het electrisch veld dat de ontlading 
omgeeft: ze zweven. Het blijkt dat de geometrie zodanig is dat ze zich verzamelen boven de siliciumplak die 
ge-etst wordt. Als het plasma uitgeschakeld wordt vallen ze op de siliciumplak en oefenen daar een verwoe
stende werking uit. Het onderzoek richt zich in het algemeen op het voorkomen van die poederdeeltjes. Als 
dat lukt, dan wordt een forse besparing bereikt op materiaal en ook op de uitstoot van de milieu-onvriendelij
ke etsgassen. In figuur 1 is weergegeven welke reductie in productie-uitval men kan bereiken door een 
slimme electrodeconfiguratie (data ter beschikking gesteld door IBM). Deze reductie treedt ook op in de 
uitstoot van de milieu-gevaarlijke procesgassen (chloor, broom, CFK's, etc). Om een idee te geven: het 
totale effect van de zo bereikte uitstootreductie is van dezelfde orde van grootte als de besparing die men 
bereikt door alle koelkasten in heel Europa CFK-vrij te maken. 
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Figuur 1: Reductie in productie-uitval bij IC productie die men kan bereiken door stofeeltjes met een slim 
electrode-ontwerp te verwijderen (bron: IBM Research). 
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Poederdeeltjes worden ook gevormd in plasma's in silaan, zoals die worden gebruikt voor de depositie van 
amorf silicium voor zonnecellen. Daar is het nog geen uitgemaakte zaak dat men de poeders niet wil: recente 
resultaten geven aan dat men in aanwezigheid van de poeders beter materiaal kan maken, waarmee de 
zonnecell~n een hoger rendement kunnen krijgen. 

Een totaal nieuwe tak van sport is het bedekken van poederdeeltjes die in het plasma zweven met een 
metaallaag zoals palladium. Het plasma wordt nu feitelijk alleen gebruikt als een soort koektrommel , waarin 
de poederdeeltjes electrostatisch opgesloten blijven. Langs chemische of fysische weg wordt er nu een 
metaaldamp in het plasma gebracht. De metaaldamp slaat vervolgens neer op de poederdeeltjes. Met die 
poederdeeltjes kan men dan nieuwe katalysatoren maken die gebruikt kunnen worden voor katalytische 
verbranding. In figuur 2 staat de efficientie van de conversie van methaan weergegeven als functie van de 
temperatuur bij gebruik van een katalysator die op bovenstaande wijze is gemaakt. Het is duidelijk dat de 
verbranding al bij een temperatuur van een paar honderd graden volledig is. Bij deze temperaturen worden 
er geen stikstofoxides gevormd die verantwoordelijk zijn voor de zure regen. Toepassingen vindt men bij 
electriciteitscentralesen ook bij huis, tuin en keukenapparatuur zoals fornuizen. 
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Figuur 2: Efficientie van de methaanconversie als functie van de temperatuur bij gberuik van een catalysator 
die gemaala is met behulp van poederdeeltjes die in een plasma van een palladium-coating zijn voonien. 
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Plasmatechnieken voor gas- en waterreiniging 

Prof.dr. W.R. Rutgers 
N.V. KEMA 

Wijnand R. Rutgers (1947) studeerde wis- en natuurkunde aan de Univeriteit Utrecht. In 1975 promoveerde 
hij op onderzoek naar turbulente verhittig van plasma. Na onderzoek verricht te hebben aan cyclotronstraling 
van tokamakplasma's aan de universiteiten van Maryland en Princeton en onderzoekinstitutenin Grenoble en 
Nieuwegein trad hij in 1980 in dienst van deN. V. KEMA. Hier verricht hij onderzoek en consultancy op het 
gebied van boogontladingen in schakelaars, optische sensoren voor toepassing in de energietechniek en 
monitor technieken voor toestandsbepaling van hoogspanningscomponenten. Sinds 1987 is hij deeltijdhoogle
raar aan de T.U. Eindhoven in de faculteit Elelarotechniek. Hij verricht onderzoek in het Elelarofysisch 
Laboratorium voor Energie & Milieu.Lezing Rutgers 

Inleiding 
Een van de grootste milieuproblemen is de verontreiniging van onze atmosfeer. vooral auto's, industrieën en 
energiecentrales stoten veel verontreinigingen uit. We kenoen de kwalijke gevolgen, zoals zure regen, 
broeikaseffect en het gat in de ozonlaag. De oplossing lijkt eenvoudig: haal de verontreiniging uit de 
uitlaatgassen. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het afbreken van schadelijke stoffen kan op veel 
manieren. De meest gebruikte methode is verbranding. Scheikundigen noemen dit oxydatie, het verbinden 
met zuurstof. Verbranding is echter niet in alle gevallen van verontreiniging toepasbaar. Het is voor 
reiniging van gassen slechts geschikt als de verontreinigingen in hoge concentratie of pure vorm voorkomen. 
Om minieme hoeveelheden te verwijderen zijn andere manieren nodig. Vele technologieën zijn hiervoor in 
ontwikkeling, niet alleen op het gebied van de scheikunde en de biologie, maar ook in de elektrotechniek. 
Elektrische verschijnselen zoals elektronenbuodels, diëlektrische ontladingen, oppervlakte-ontladingen en 
corona's bieden interessante mogelijkheden. Een elektrische reinigingsmetbode die een van deze verschijn
selen benut, moet natuurlijk wel, vanwege de belasting voor het milieu, een laag energie verbruik hebben. 

De inzet van zuurstof 
Het gebruik van elektriciteit bij schoonmaken komt misschien vreemd over. Toch zijn er elektrische reini
gingsprocesseo die al lang bekend zijn. De toepassing van ozon is daar een voorbeeld van. Ozon is een 
zuurstofverbinding die gemakkelijk reageert en geschikt is voor het afbreken van organische molekulen en 
bacteriën in water. Deze stof ootstaat ook in de vrije atmosfeer onder invloed van zonlicht en bij bliksem. 
Werner vooSiemens ootwikkelde al in 1857 een elektrisch apparaat, de ozonisator, dat ozon produceerde. 
bet blijkt behoorlijk lastig een goed beheersbare methode te vinden die het gewenste produkt maakt, maar 
niette v~I elektriciteit gebruikt. Ook een tweede belangrijke vorm van elektrisch schoonmaken dateert uit de 
vorige eeuw. Omstreeks 1890 slaagde men erin om met zogenaamde elektrostatische filters de vlieg-as uit de 
rookgassen van kolencentrales te halen. Wereldwijd passen vrijwel alle kolencentrales en vele andere 
industrieën dit proces nu toe. De filters kunoen meestal meer dan 99 van de vlieg-as uit het rookgas 
verwijderen. Er worden oog speciale technieken ontwikkeld om ook de kleinste stofjes, die het schadelijkst 
zijn voor longen, te vangen. Het uitgangspunt bij het elektrisch reinigen is het verkrijgen van oxyderende 
verbindingen die reageren met de verontreinigingen. De ozonisator levert zo'n verbinding, ozon, door 
middel van een elektrische ontlading. Een zuurstofmolekuul bestaat normaal uit twee atomen. Een elektrische 
ootlading kan een zuurstofmolekuullaten uiteenvallen in twee atomen. Een zuurstofatoom verbindt zich heel 
gemakkelijk met andere molekuleo. Als het zich aan een compleet zuurstofmolekuul verbindt, vormt het 
ozon, een zuurstofmolekuul dat uit drie zuurstofatomen bestaat. Het derde zuurstofatoom kan hierna weet 
gemakkelijk overgedragen worden aan een stof, die daarbij wordt geoxydeerd. In lucht komt er nog een 
belangrijke reactie bij. Watermolkuleo, die altijd aanwezig zijn, kunoen bij een elektrische ootlading 
uiteenvallen in een waterstofatoom en een hydroxylradicaal, een verbinding van een waterstofatoom en een 
zuurstofatoom. De naam radicaal geeft aan dat dit molekuul uiterst gemakkelijk reageert. Deze reacties zijn 
ook oxydaties, waarbij schadeljke stoffen omgezet worden in onschadelijke. 
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Een bundel elektronen 
Hoe kan men nu het beste de radicalen verkrijgen die nodig zijn voor reinigende reacties? In het begin van 
de jaren zeventig is onderzocht of het beschieten van gas met elektronen chemische effecten oplevert. Het 
proncipe is dat men elektronen in een elektrisch veld een hoge energie geeft, meestal zo'n 300 ke V. Dat 
gebeurt in een versneller. De bundel elektronen gaat vervolgens door een flinterdun titaanfolie en komt dan 
in het gas terecht. Hier verliezen de elektronen hun energie als ze met molekulen botsen, waardoor deze 
geïoniseerd raken. De gevormde ionen reageren weer met andere molekulen. hierbij ontstaan ook radicalen, 
zoals het hydroxylradicaal en het zuurstofatoom, die verontreinigingen oxyderen. Bij de oxydaties van veel 
voorkomende probleemstoffen zoals zwaveldioxide en stikstofoxiden ontstaan in het gas zwavelzuur en 
salpeterzuur. door toevoeging van ammoniak worden deze zuren omgezet in zouten, die als droog poeder 
neerslaan in de reactor. Dat is een voordeel ten opzichte van andere reinigingsprocessen waarbij nat afval 
ontstaat dat moeilijker te verwerken is. De zouten vormen een goede basisgrondstof voor kunstmest. Nadat 
de eerste laboratoriumproeven succesvol bleken, is men op diverse plaatsen in de wereld overgegaan op de 
eerstvolgende ontwikkelingsfase, het uitvoeren van het elektronenbundelproces op proefschaaL Vooral de 
verwijdering van zwaveldioxide en stikstofoxiden uit het rookgas in kolengestookte centrales staat daarbij in 
de belangstelling. De derde fase, een demonstratieproject, is nu gestart bij een kolencentrale in Polen en bij 
een verkeerstUDnel in Japan. Uit deze projecten moet blijken of het proces ook in economisch opzicht 
aantrekkelijk is. Pas daarna wordt bekeken of het op grote schaal toepasbaar is. Dit hele traject, van lab tot 
fabriek, duurt in de praktijk vaak tien tot twintigjaar. 

Gescheiden lading 
Een tweede toepassingsvorm voor de elektrische reiniging is de diëlektrische ontlading. Daarvoor is een 
diëlektricum of isolator nodig, een materiaal dat niet geleidt. Als er een spanning over wordt gezet, ontstaat 
er aan de ene kant een positieve en aan de andere kant een negatieve polarisatielading. Om een diëlektrische 
ontlading op te wekken, zijn er twee elektroden nodig, waarvan minstens één is bedekt met het diëlektricum. 
Zodra er voldoende spanning over de elektroden staat, komt er een gasontlading op gang. Na korte tijd 
bereikt deze het diëlektricum en veroorzaakt daar oplading. Deze oplading creëert een elektrisch veld dat het 
opgelegde veld tegenwerkt, zodat de ontlading uitdooft. Door een wisselspanning te gebruiken, start het 
proces steeds opnieuw. De afstand tussen de twee elektroden is doorgaans slechts enkele millimeters en de 
totale levensduur van een ontladingskanaaltje is ongeveer 10 nanoseconden. Er ontstaan gelijktijdig een hele
boel van die kanaaltjes, die vrij regelmatig verdeeld zij over het elektrode-oppervlak. hij al die kanaaltjes 
ontstaan ionen en radicalen die kunnen reageren met het omringende gas. De diëlektrische ontlading wordt 
op grote schaal toegepast voor ozonproduktie. Met ozon reinigt men bijvoorbeeld water, onder andere in 
zwembaden, en bleekt men papier. Misschien is de diëlektrische ontlading niet de meest efficiënte manier 
van ozonproduktie, maar de traditie speelt hier een belangrijke rol. Er worden sinds kort laboratoriumproe
ven gedaan met deze ontladingen voor het verwijderen van stikstofoxiden en zwaveldioxide uit rookgas, met 
name in Amerika. Doorslag is een ander type ontlading. Daarbij is er maar één ontladingskanaai met een 
zeer hoge stroom en een temperatuur van enkele duizenden graden. Gasbehandeling bij zo'n hoge tempera
tuur is ongewenst. Het is een verspilling van energie, de voeding kan overbelast raken en de verkeerde 
chemische reacties treden op. Doorslag is, in de vorm van boogontladingen, wel geschikt voor het verbran
den van moeilijk verwerkbaar afval, zoals sommige chemicaliën of ziekenhuisafvaL 

Vingerafdrukken 
Oppervlakte-ontladingen, een derde manier om met elektriciteit ionen en radicalen te vormen, zijn geschikt 
voor dezelfde doeleinden als diëlektrische ontladingen. Een ontlading verplaatst zich vaak gemakkelijk over 
een isolatoroppervlak. Minuscule ruwheden versterken daar het elektrische veld. Als het oppervlak vuil is, 
bijvoorbeeld door vingerafdrukken, treedt een ontlading gemakkelijker op. Er zijn twee populaire manieren 
om oppervlakte-ontladingen te gebruiken voor het reinigen van gassen. Bij de eerste is de ruimte tussen de 
elektroden opgevuld met korrels van een materiaal met een geleidend oppervlak, bijvoorbeeld bariumtitanaat. 
Als het spanningsverschil is toegenomen, ontstaat een zwak lichtverschijnsel op het oppervlak van de korrels. 
Ook hier ontstaan radicalen die het verdere chemische werk doen. De tweede manier wordt gerealiseerd met 
keramische cilinders met daarin stripvormige elektroden. Deze reactoren worden in Japan gebruikt voor het 
afbreken van koolwaterstoffen zoals benzeen en gechloreerde koolwaterstoffen. 
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Gepulste corona 
Het onderzoek naar elektrische gasreinigingssystemen in Eindhoven richt zich vooral op de gepulste corona. 
Het woord corona komt uit het Latijn en betekent kroon of krans. Lichteffecten zoals een stralenkrans om 
voorwerpen worden ook vaak zo genoemd. Het effect treedt incidenteel op in de natuur, maar veel vaker is 
het waarneembaar bij hoogspanning. Bj de toepassing van corona-ontladingen in de techniek is minstens één 
van de elektroden een dunne draad of een scherpe punt. De andere elektrode kan dan een vlakke plaat of een 
cilinder zijn. Bij het aanleggen van gelijkspanning boven een bepaalde drempelwaarde ontstaat bij de punt of 
de draad een zo hoge veldsterkte, dat het gas gaat ioniseren. Dit proces wordt op gang gebracht doordat er 
zich in lucht altijd een klein aantal vrije elektronen bevindt, gevormd door kosmische straling. Door de 
versnelling in het elektrisch veld produceert elk elektron steeds nieuwe elektronen, er ontstaat een zogenoem
de lawine. Rondom de punt ontstaat dan een soort stralenkrans van zwak licht, waar de corona zijn naam 
aan te danken geeft. Op grotere afstand van de punt of de draad is de veldsterkte lager en breidt de ontlading 
zich niet verder uit. Het gebied nabij de scherpe elektrode heet het ionisatie-gebied. De overige ruimte 
tussen de elektroden staat bekend als het driftgebied. Daar bewegen de ontstane ionen zich onder invloed van 
het elektrisch veld naar de andere elektrode. Dit principe past men toe in de'elektrostatische stofvanger. De 
ionen komen in het driftgebied op stofdeel~es terecht en hechten zich gemakkelijk daaraan, onder invloed 
van polarisatie. Ze trekken het stof mee naar de wand, waarna het wordt afgevoerd naar bijvoorbeeld een 
container. Het ionisatie-gebied neemt maar een klein deel van het volume in. Dat maakt deze uitvoering 
ongesschikt voor technische reinigingstoepassingen waarbij in het hele gasvolume ionen moeten ontstaan. 
Een ander nadeel van de gelijkspanningscorona is de relatief lage stroomsterkte. Daardoor is de toegevoegde 
energie onvoldoende om alle verontreiniging te oxyderen. Een hogere stroomsterkte is niet mogelijk, dan zou 
doorslag optreden. De bezwaren kunnen worden ondervagen door de spanning aan te bieden met korte 
pulsen. Ook dan ontstaan er positieve ionen bij de punt- of draadvormige elektrode. De spanning kan nu 
echter veel hoger zijn. Er ontstaan zoveel ionen, dat hun eigen elektrische veld het aangelegde veld gaat 
overheersen. We spreken dan van ruimtelading. Deze groep positieve ionen vormt een nieuw startpunt voor 
gasontlading, zodat iets verder in het gas nieuwe ionen ontstaan. De elektronen die daarbij vrijkomen, 
bewegen onder invloed van het veld naar de eerste groep ionen en neutraliseren die. Effectief treedt er dus 
een verplaatsing van de positieve lading op. het proces herhaalt zich totdat de positieve lading de andere 
elektrode bereikt. De snelheid van de verplaatsing is zeer hoog, circa duizen kilometer per seconde. Als de 
ruimtelading ergens gepasseerd is, blijter positieve en negatieve lading achter. Dat maakt bet kannat daar 
elektricht geleidend. Als de spanning nu hoog blijft, kan de ongewenste doorslag optreden. Dat is te 
vermijden door het maken van zeer korte stroompulsen. De gepulste ontlading wordt meestal aangeduid met 
het Engelse woord streamer; hetdeel met ruimtelading is de kop (head) en wat er achteraan komt het kanaal 
(channel). Bij een punt-plaatcorona ontstaat meestal één streamer, bij een draad-plaat- of een draad-cilinder
corona ontstaan er vele. 

Een kachel in Eindhoven 
Het doel van het onderzoek aan rookgasreiniging in de Technische Universiteit Eindhoven is in de eerste 
plaats het meten aan een reinigingssysteem onder realistische omstandigheden. Dat betekent dat de afmetin
gen van het rookgaskanaal niet al te klein moeten zijn. Ook kijken we naar de invloed van de samenstelling 
van het gas op de elektrische ontladingen. In rookgas zit veel minder zuurstof dan in lucht, maar wel veel 
meer water. Vandaar dat de basis van ons systeem een aardgaskachel is die per uur zo'n 300.000 liter 
rookgas produceert (dit is circa het tienvoudige van een gemiddelde CV-ketel). Dit gas doorloopt een 
cilindrisch rookgaskanaal van 20 centimeter doorsnee. In het centrum bevindt zich een draad, die de anode 
van de corona vormt. De cilinder zelf is de kathode. Vanuit enkele cilinders kunnen diverse chemische 
stoffen aan het rookgas worden toegevoegd. Het verloop van het reinigen volgen we met elektrische 
chemische en optische metingen. De elektrische metingen zijn nodig voor het bepalen van de hoogte, de duur 
en de energie van de puls. Het meten van een stroom en een spanning met een tijdoplossing van enkele 
nanoseconden is met de huidige oscilloscopen niet moeilijk meer. Er is echter wel een complicatie. Inscha
kelverschijnselen produceren storing, zoals een aanslaande koelkast een radio stoort die vlakbij staat. Om die 
storingen te onderdrukken, moet de voeding in een zogenaamde kooi van Faraday staan, zodat zijn elektro
magnetische velden worden afgeschermd. Verder moeten alle kabels die naar binnen en naar buiten gaan, 
worden afgeschermd, bijvoorbeeld met een koperen pijp. De chemische metingen zijn nodig voor de analyse 
van het rookgas. In ons geval gaat dat met elektrochemische cellen. Zo'n cel bevat een elektrolyt (geleidende 
vloeistof) die gaat geleiden als er een bepaalde stof in komt, bijvoorbeeld zuurstof of koolstofmonoxide. Een 
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membraan die slechts de gewenste stof doorlaat, sluit de cel af, zodat de cel zeer selectief reageert. Deze 
metingen geven informatie over het functioneren van de kachel en over de hoeveelheid verontreiniging. In 
eerste instantie lag bij het Eindhovense onderzoek de nadruk op aspecten van de gasontlading. Nadat het was 
gelukt om de gepulste voeding te maken, kwam de vraag welke pulsvorm het beste is. Daarvoor moet 
duidelijk zijn wat er tijdens en na de ontlading gebeurt, want de weg tudden het aanbieden van een puls en 
het bepalen van een reinigingsefficiëntie is zeer lang. Het bestuderen van een gasontlading kan eigenijk maar 
op één manier: met optische technieken. De ontlading zelf zendt licht uit. Men kan ook licht door de 
ontlading sturen en meten of het licht wordt geabsorbeerd of afgebogen. Het grote voordeel van de optische 
metingen is dat ze de ladingen niet beïnvloeden. De structuur van de ontlading is van groot belang omdat de 
gasbehandeling een volumeproces is. We wisten niet precies hoeveel ontladingskanalen er zijn, hoe dun ze 
zijn en hoe lang. Dit hebben we gemeten met schlierenfotografie (een techniek die verschillen in gasdichtheid 
zichtbaar maakt) en met een CCD-camera. De schlierenfoto toont bovenin de anodedraad met daaraan 
diverse korte draadjes en een lange vertakte draad. De foto toont hoe het gas een tienduizendste seconde na 
de ontlading is opgewarmd. Hij laat dus zien waar de elektrische energie is omgezet in warmte. De CCD
camera kan de lichtemissie van de ontlading direct vastleggen. Het aantal ontladingskanaal~es per centimeter 
coronadraad is ongeveer hetzelfde, maar de ontlading blijkt wel degelijk helemaal naar de kathode door te 
lopen. Met de CCD-camera is tevens vastgesteld dat de streamerdiameter 200micrometer is. De directe 
emissie is ook vastgesteld met glasvezels. Uit het tijdsverschil van de signalen van twee vezels op bekende 
afstand kan de voortplantingssnelheid van het ontladingskanaai worden bepaald. De gemeten waarden 
kloppen behoorlijk met de waarden uit modelberekeningen. Een andere categorie van optische metingen is de 
spectroscopie, het meten van lichtsterkte bij een golflengte naar keuze. Deze techniek verschaft veel informa
tie over de molekulen die in het gas zitten, bij gebruik van lucht of rookgas zijn met name stikstofmolekulen 
hiervoor geschikt. Zo weten we nu dat de temperatuur van het gas in de ontladingskanalen niet hoger is dan 
75°C en dat de chemische activiteit vooral in de streamerkop ontstaat en niet in het kanaal. 

Praktijk beter dan theorie 
De reinigingsmetingen laten een bemoedigend resultaat zien. Er wordt meestal 0,03% stikstofmonoxide aan 
het gas toegevoegd, overeenkomend met de doorsnée uitstoot van een moderne kolencentrale. Het dalen van 
het stikstofmonoxideniveau na het aanzetten van de corona-ontlading hangt af van de pulshoogte en de 
pulsherhalingsfrequentie. Ook hier zijn de laatste res~es het moeilijkst te verwijderen. Korte pulsen en een 
hoge waterconcentratie geven het schanste resultaat. Het beste resultaat dat we tot nu toe 'bereikt hebben kan 
concurreren met bestaande methoden. We zijn er daarbij van overtuigd dat de grens van deze methode nog 
niet is bereikt. Er is een merkwaardige discrepantie tussen theorie en experiment. Op basis van het ontla
dingsmodel kunnen we berekenen hoeveel ionen en radicalen er ontstaan. Uit het chemische model volgt dan 
hoeveel stikstofmonoxide-m()lekulen er worden omgezet. Maar in het experiment worden tien tot honderd 
keer meer molekulen omgezet dan het model aangeeft. Er zijn twee mogelijke verklaringen. De eerste is dat 
er molekulen in aangeslagen toestanden zijn, die veel sneller reageren. Dat dit de hele discrepantie verklaart, 
is onwaarschijnlijk. Het is ook mogelijk dat er, door condensatie op stofdeeltjes of ionen, kleine water
druppeltjes in het gas ontstaan. In deze waterdruppel~es kunnen spontaan oxydaties naar zuur optreden in 
kettingreacties die vrijwel geen energie kosten. De modellering van deze processen, die ook van belang zijn 
bij het ontstaan van zure regen, staat nog in de kinderschonenen. Dit proces zou tevens kunnen verklaren 
waarom de chemische reacties in de praktijk vele seconden vereisen terwijl volgens het model met gasreac
ties alles in tientallen milliseconden afgelopen is. Mogelijk lever het doorgronden van deze chemie aanwij
zingen die helpen bij ebt verbeteren van het coronaproces. 

Een schone toekomst 
Het reinigen van gas met gepulste ontladingen is een techniek met veel perspectief. Met name gassen met 
lage concentraties verontreinigingen zijn met andere technieken moeilijk te zuiveren. De compacte, modulai
re techniek kan zowel kleinschalig als grootschalig worden toegepast. Het onderzoek aan de TU Eindhoven 
heeft diverse zaken aan het licht gebracht. We weten nu dat de optimale pulsduur ongeveer gelijk is aan de 
tijd die de ontlading nodig heeft om van de kathode naar de anode over te steken. De energie van de 
elektronen van de voortgaande ontlading blijkt zeer geschikt voor de gewenste chemische processen. Goede 
reinigingsefficiëntieshebben we bereikt bij lage energiedichtheid en bij lange verblijfstijd. De resultaten van 
het model van de ontladingsvoortgan kome~, voor zover na te gaan, redelijk goed overeen met experimentele 
gegevens. De chemische modelvorming is echter nog lang niet compleet. 
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Kernfusie, uitdagingen voor de onde.rzoeker 

prof.dr. N.J. Lopes Cardozo 
FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen 

Niek Lopes Cardozo (1957) studeerde experimentele natuurkunde in Utrecht, waarna hij in 1981 in dienst 
van FOM kwam om promotie-onderzoek te verrichten op het Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen. Na zijn 
promotie in 1985 vertrok hij naar het JET(Joint European Torus)-experiment in Culham (Engeland) voor een 
postdoc periode. In 1987 keerde hij terug op Rijnhuizen als hoofd van de Transport Physics Group, die deel 
uitmaakt van het Rijnhuizen Tokamak Project (RTP). In deze groep wordt fundamenteel onderzoek naar 
transportverschijnselen in hete plasma's verricht. De laatste jaren wordt veel aandacht besteed aan een 
speurtocht naar magnetische structuren in hete plasma's, onderzoek waarvoor een NWO-PIONIER subsidie 
werd verkregen. Sinds 1 Januari 1994 is Lopes Cardozo als bijzonder hoogleraar verbonden aan de TUE. 

Neemt u een aansteker in uw hand. Als u op het knopje duwt komt er een vlamtevoorschijn. Die geeft licht 
en warmte: heel mooi. U maakt de vlam doorfossiele brandstof te verbranden, in dit geval gas. De verbran
ding vindtplaats bij 1 atmosfeer. De temperatuur is 1000 graden, om de gedachten tebepalen. 

Toen de primitieve mens vuur had gezien kwam hij al snel op de gedachte dathij dit wilde beheersen. Het 
gaf warmte en licht, faciliteiten waar eengroeimarkt voor was. Het kostte de primitieve fysicus niet al te lang 
om derelevante formules op te schrijven. Daarmee was het probleem in principeopgelost, maar het duurde 
toch nog geruime tijd voor de primitieveingenieurs het vuur in gebruiksvriendelijke verpakking konden 
leveren. Hetheeft wellang geduurd, maar als de mens verzuimd had het vuur te lerenbeheersen, had de 
wereld er heel anders uitgezien. 

Net als fossiele brandstof, kunnen we ook de brandstof van defusie-reactie, de waterstofisotopen deuterium 
en tritium, 'verbranden'. Netals bij fossiele brandstof wordt çle verbrandingstemperatuur bepaald doorele
mentaire processen: voor de fusiereactor ligt die in de orde van 100miljoen graden. De druk van het 
'brandende' waterstof is overigens nietbijzonder hoog, enkele atmosferen. 

Een belangrijk deel van de inspanningen die erop gericht zijn kernfusie toteen bruikbare energiebron te 
ontwikkelen gaat naar de bestudering van deeigenschappen van een gas dat een temperatuur van 100 miljoen 
graden heeft.Dit is volledig geïoniseerd: het bestaat uit onafhankelijk bewegendegeladen deeltjes. Deze 
toestand van de materie heet: plasma. Ook de zon isin de plasma toestand, net als de rest van het heelal. 

Plasma gedraagt zich heel anders dan de andere aggregatietoestanden. Het isgevoelig voor elektrische en 
magnetische velden. Het is zelfs zo gevoeligvoor magnetische velden dat deze het gedrag van een goed 
geïoniseerd plasmaal snel beheersel). Het gaat dan niet alleen om de velden die wordenaangelegd, maar juist 
ook om de velden die het gevolg zijn van elektrischestromen die in het plasma lopen. Die velden zijn dus 
krom, tijdsafhankelijk, bepaald door de niet-lineaire interactie van plasma enmagneetveld. Alweer: in een 
fusiereactor evengoed als in de zon. Nu beginthet interessant te worden. 

Het plasma blinkt uit door onverwachte fenomenen. Als je probeert een plasma door een magneetveld te 
duwen, gaat hetloodrecht op de duwrichting bewegen. Als je een elektrisch veld aanlegt parallel aan het 
magneetveld gaat hetplasma stromen in de richting loodrecht hierop. Als je een dichtheidsgradient aanlegt 
loodrecht op het magneetveldveld gaater een elektrische stroom lopen. Als je elektronen versnelt langs 
develdlijnen worden de ionen warm - maar niet door botsingen! En dit zijn nog maar de eenvoudigste 
voorbeelden. 

Dit soort eigenschappen maakt plasma een weerbarstig medium, maar wel heelleuk om te onderzoeken. Een 
van de aspecten die fusie-onderzoek zointeressant maakt, is dat het een grote verscheidenheid van fysische
onderwerpen bestrijkt. Van- Atoomfysica, waar het plasma met de wand van het vat in contact is, -
Transportfysica, om te beschrijven hoe de vrije energie die in de diversegradienten zit stromen drijft van 
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deeltjes, energie en impulsmoment,- Vloeistofdynamica (de plasmavariant hiervan: MHD), die o.a. destabili
teit van het plasma beschrijfttot esoterische wiskundige onderwerpen: bijvoorbeeld de Hamilton dynamica die 
beschrijft hoe de topologie van hetmagnetische veld zich in toroidale geometrie kan ontwikkelen: van 
eenkeurig gelaagde structuur, via het ontstaan van magnetische eilanden, naargebieden met chaotisch veld en 
tenslotte: totale chaos. 

Veel onderwerpen zijn oog verre van volledig begrepen. Ik zal u eenvoorbeeld geven. U weet ongetwijfeld 
dat wat 'magnetische opsluiting' wordtgenoemd is gebaseerd op het principe dat geladen deeltjes magneti
scheveldlijnen volgen. Dus: als u een magneetveld in een vat zo organiseert datoergens veldlijnen naar de 
wand van het vat lopen, heeft u het plasmaopgesloten. Ik kan u in vertrouwen vertellen dat er met dit 
principe tweeproblemen zijn. Ten eerste: magnetische veldlijnen bestaan niet. Ten tweede: zij wordenniet 
gevolgd door de deeltjes.Iets nauwkeuriger: veldlijnen bestaan alleen als ze stilstaan, en deeltjesvolgen 
veldlijnen alleen als ze recht zijn. In praktijk wordt aan geen vandeze twee condities voldaan. En dan blijkt 
ineens dat het pad van deeltjesin een inhomogeen, krom, tijdsafhankelijk magneetveld een heel interessant
probleem is. 

Ik zal nog een voorbeeld geven van iets dat mij bijzooder interesseert. Hetis tot nog toe altijd aangenomen 
dat plasma's zoals die in hetfusieonderzoek worden gemaakt een soort homogene hete massa's zijn. Dit 
wasprettig om aan te nemen: het vereenvoudigde de theorie aanzienlijk en erwaren geen experimentele 
bewijzen van het tegendeel. Het is namelijk nieteenvoudig nauwkeurige metingen te doen in een medium met 
een temperatuurvan 100 miljoen graden. Nu zult u zeggen, als een plasma wordt beheerstdoor sterk 
niet-lineaire interacties, dan is het toch vrijwel uitgeslotendat een plasma in een stationaire, homogene 
toestand kan zijn. Dan verwachtje eerder een turbulent gedrag van verdichting en verdunning, het ontstaanen 
weer oplossen van klonten. In feite is dit in andere plasmas al vaakwaargenomen: plasmas bestaan uit 
flarden. Wie detail opnames van de zooheeft gezien, weet dat die tot de kleinst waarneembare schaal vol zit 
metstructuur. Nu, door een meetmethode te perfectioneren tot de grens van watmogelijk is, hebben we in 
ons laboratorium kunnen aantonen dat het plasrnain een tokamak inderdaad ook een kleinschalige structuur 
bezit: het bestaatuit lagen en draden. 

Als ik dit zo noém denkt u wellicht meer aan academische studies dan aan deontwikkeling van een fusiereac
tor. Dat is correct, maar het is de helft vande waarheid. Je zou het zo kunnen zeggen: in de loop van het 
onderzoek naarbeheerste fusie zijn machines ontwikkeld waarin een fantastisch mooi plasmakan worden 
gemaakt: heet, schoon, en stabiel. Zeer geschikt voorfundamenteel onderzoek. Relevant voor bijvoorbeeld de 
fysica van dezonnecorona, maar uiteraard ook van groot belang voor de ontwikkeling vaneen reactor. 

Als u een plasma op een temperatuur van 100 miljoen graden wilt houden moetu het goed isoleren. Daarvoor 
moet u de warmtegeleiding van het plasmaminirnaliseren. Tegelijkertijd is het zaak om de as van de reactie, 
helium, uit het plasma te verwijderen. Anders dooft de verbranding. Hiervoor moethet deeltjestransport groot 
zijn. Transport van deeltjes en energie:transportfysica. Van eminent belang voor de ontwikkeling van 
fusie. Waardoor wordt dit transport bepaald? In hoge mate door de topologie vanhet magnetisch veld: en zo 
komen de esoterische methernatische studies iohet spel. Hoè ontwikkeld zich die topologie? Door de 
niet-lineaireinteractievan elektrische stromen in het plasma met de magneetvelden diezij zelf opwekken: niet
-lineaire dynamica, chaos. 

In een tokamak zit slechts een ensemble van protonen en elektronen: eenzeer eenvoudig systeem met een 
buitengewoon rijke fenomenologie: hettoppunt van fundamenteel onderzoek.Een tokamak is een zeer 
technologisch georienteerde, strak geplandeontwikkeling van een energiebron: het toppunt van toegepaste 
wetenschap. 

Fusie-onderzoek wordt verricht in kleine nationale en grote intemationalelaboratoria. De grote experimenten 
zorgen - vooral- voor de technologische vooruitgang, in de kleine labs worden fysische vragen uitgediept. Is 
diteen probleem? Neen. Onze coUegea van het grote Europese experiment JETzijn zeer geinteresseerd in de 
fysica die wij doen, en wij volgendeontwikkelingen bij JET op de voet. Een collega van een groot experi
ment kanbij ons een sabatical doen, om weer eens met een klein experiment te kunnenwerken, waar je 
proefjes mee kunt doen die op een grote machine ondeokbaarzijo. Wij gaan graag van tijd tot tijd een poosje 
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naar een grootexperiment, om weer eens een poosje mee te doen aan het front van deontwikkeling. 

Rijnhuizen is in de wereld van het fusie-onderzoek een klein laboratorium.Watdragen wij bij? Wij ontdek
ken dat het plasma niet homogeen is maar uit filamenten bestaat; Wij tonen aan dat er dunnen lagen in het 
plasma bestaan die als thermischebamere fungeren; We meten de temperatuurafhankelijkheid van dewarn:ite
geleiding; Wij ontdekken dat er zich in een een plasma een bundel elektronen metrelativisitsche energie kan 
vormen, die als een helische slang stabiel inhet plasma blijft zitten. Wij ontdekken dat het mogelijk is dat 
deeltjes gesloten banen beschrijvenin een gebied waar het magnetisch~~ veld stochastisch is. 

Fusieonderzoek is fundamenteel en toegepast, hand in hand. De toepassing ismisschien nog ver weg, maar is 
zonder twijfel heel belangrijk: het voorzieoio energie voor een bevolking die groeit en zich ontwikkelt. Als 
de primitieve mens had verzuimd het vuur te ontdekken, had de wereld erheel anders uitgezien. De wereld 
zal nooit meer dezelfde zal zijn als weverzuimen fusie te leren beheersen. 
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Results on JET and future prospects 

Dr. J. Jacquinot 
JET Joint Undertaking 

Jean Georges Jacquinot (1939) studied physics at the University of Paris-Sud (Orsay). After graduation he 
starred his researchcareerin 1962 with the. Commissarlat à /'Energie Atomique (CEA) at their fusion 
laboratory at Fontenay-aux-Roses. He concentrared mainly on a new plasma hearing system, which is now 
used in all major fusion experiments. During this period he also workedfor small periods at research 
institutesfor plasma physics in Wisconsin and Nagoya (Japan). Hejoined JET in 1982 as Head ofthe Radio 
Frequency Hearing Division. In 1992 he became Associate Director of JET and Head of Hearing and 
Operations Department. In 1994 he became a memher ofthe wTFTR (Princeton University) Programme 
Advisory Committeew and chairman of /TER Experiment Group on Energetic Fast Particles and Hearing and 
Current Drive. 

An overview of experimental results and JET achievements in the magnetic confinement, controlled fusion 
research is presented. JET, the most advanced confinement device, is developing operational scenarios 
relevant to the conditions required in a fusion power-plant. Several regimes of enhanced performance have 
been demonstrated. The value of the tripple product (11; TE T ;), a measure of fusion performance, bas reached 
a record value of 0.92 x 1021 m3skeV which is within a factor 5 of that required in a fusion power-plant. 
Moreover, the value of each of the above three parameters required in a reactor bas already been achieved 
separately in JET. Here, n; ,TE and T; refer toplasma-ion density, energy confmement time and ion tempera
ture respectively. The first ever magnetic fusion experiement with tritium was done in JET in 1991 and more 
experiments are planned in 1996 and 1999. The new thrust of JET programme is to validate the design of a 
divertor (the partiele and power exhaust system) for the International Thermonuclear Expeimental Reactor 
(ITER), the next-step device, which is presently in its design phase. 

1. INTRODUCTION 
The Joint European Torus (JET) is the largest project [1) of the magnetic-confmement nuclear fusion 
programme world-wide. The long-term aim of controlled fusiod is the creation of an enviromentally safe, 
lirnitless souree of energy for the next century. JET is a first step in this challenging endeavour of building a 
fusion reactor where conditions close to those existing in the sun have to he produced in a controlled manoer 
in a laboratory device. The JET machine was designed with the essential ohjectives of obtaining and studying 
plasmas in conditions and dimensions approaching those required in a fusion power plant. The achievement 
of this ohjective entails a study of (i) the plasma hehaviour as parameters approach the reactor range, (ii) the 
plasma-wall interaction in these conditions, (iii) the study of plasma heating and (iv) the ultimate aim of 
a-particle production, confinement and consequent plasma healing using deuterium-tritium mixture. The latter 
investigation requires the use of tritium and the application of remote maintenace and repair techniques. 
These facilities were all integrated into the machine conception and design (1973-1977), construction 
(1978-1983) and operation (1983-todate). · 

The JET machine is a tokamak device (comprising a doughnut shaped vacuum vessel) with overall dimeosi
ons of about 15 min diameter and 12 m in height. The main parameters of the device are given in TableI 
including the additional heating power totaling about 50 MW in addition to the Ohmic heating. Most of the 
main initia! aims of the project were achieved by 1992 including a preliminary tritium experiment. The 
lifetime of JET was then extended to imptement a new Pumped Di vertor phase of operation with a view to 
establishing reliable methods of plasma purity control under conditions relevant for the Next-Step Tokamak 
such as the International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) which is presently in its phase of 
Engineering Design Activity [2]. A description of the new JET device with the divertor coils and the 
cryogenic pump as well as toroidal and poloidal field coils and the energising supplies cao he found in Ref. 
I. A view of the in-vessel componentsof JET at the restart of operation in 1994 is given in Fig. I where 
some of the items such as divertor target plates, ion-cyclotron resonance healing (ICRH) antennas, lower
-hybrid current drive (LHCD) launcher etc. have been identified. Another important additional healing in 
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JET is the neutralbeam injection (NBI) system. Todetermine tbe plasma parameters, tbere is a large number 
of diagnostics in and around tbe machine tbat draw on techniques from atomie physics, plasma physics and 
spectroscopy in a wide range of wavelengtbs from infrared to hard X-rays etc. A discussion of tbe JET 
diagnostics can be found in Ref. 3. Due to the enhanced up/down asymmetry of the plasma in tbe new 
divertor configuration, a new and entirely digital reai-time plasma positioning and machine control system 
bas been implemented. Tbe JET control and data acquisition system is based on a network of dedicated 
minicomputers (in UNIX environment) which provide centralised control, monitoring and data acquisition on 
CAMAC and VME standards. Tbere are on-line data interpretation and display capabilities as well as IBM 
mainframe computers for large data storage and analysis facilities. 

Tbe forthcoming D-T experimentsin JET (DTE1 in 1996 and DTE2 in 1999) are of great importance to the 
fusion programme. For DTE1, technical preparations are being made to expect - 4 x 1020 fusion reactions 
over a 4-month period with a provision fora remote handling change of the divertor contiguration immedia
tely after the experiment. Also, an Active Gas Handling System (AGHS), is being made operational, the 
purpose of which is to pump the torus, to collect gases from various systems (torus, neutral beam system, 
various diagnostics etc.) to purify and isotopically separate these mixtures (consisting of hydrogen, deuteri
um, tritium, helium and impurities such as hydrocarbons, oxygen, nitrogen etc.) and to reinject purified 
tritium and deuterium back into the torus. 

Due to the flexibility of the poloidal field sytem of JET, it was possible to study a number of plasma shapes 
and configurations with high power additional heating. In tbe previous layout of the machine (up to 1992), 
plasmas leaning on an outboard belt-limiter (plasma current ~ < 7.1 MA), single null (top or bottom) or 
double-null open divertor configurartions (lP < 4.5 MA) were made (see Fig. 2). In the new (relatively 
closed) divertor contiguration (1994 onwards) where the four divertor forming coils are located within the 
vacuum vessel, single null (bottom) contiguration bas been made with lP < 6 MA. 

Insection 2, we present an overview of JET results witb high-power, long-pulse additional heating, high 
confinement (I-J-mode) and hot-ion H-mode results as wellas the results of Preliminary Tritium Experiment. 
Insection 3, we discuss results relevanttoa steady-state reactor as wellas the programme· of ITER divertor 
development at JET, an optimisation of performance and forthcoming tritium experiments. Discussion and 
conclusions of this paper are contained in section 4. 

2. RESULTS 

2.1 High Power Heanng. To reduce the heat load to the divertor target plates (in order to avoid target 
melting and excessive target erosion), ITER is likely to require a highly radiating and detached divertor 
discharge. Also, occurrence of giant Edge Localised Modes (ELMs) have a potential of delivering several 
MJ of energy to tbe ITER divertor in an uncontrolled fashion reauiting in target erosion, therfore, their 
occurrence is to be avoided. Discharges with high frequency grassy ELMs are quite benign from this point 
of view. In Fig. 3, we present a highly radiative divertor discharge [4] with high-frequency grassy ELMs 
which was heated at a power level of 32 MW (NBI = 17 MW and ICRH = 15 MW). Such a discharge was 
obtained by nitrogen injection to enhance radiation and indeed the radiated power fraction achieved was 70% 
of the total input power. Tbe occurrence of grassy ELMs is evidenced by the Da signal shown. However, 
tbe effective charge (Z.") is found to be too high and research is focussing on preventing tbe diffusion of 
injected impurity gas to tbe centre of the plasma. A main tooi for this will be the new more closed MKII 
divertor. 

2.2 Long-Pulse Hea1i11g.. A long-pulse (about 20 s), 2 MA, 2.1 TH-mode divertor discharge [5] heated by 9 
MW of input power is shown in Fig. 4 which was assisted by the cryo-pump. The use of the cryo-pump 
allows long, clean and stationary H-modes where the electron density (n.), radiated power (P J, diamagnetic 
stored energy (W ~ and Zelf remaio constant for about 20 s which is about 40 energy confinement times 
long. Tbe P ...s and the D .. signal (not shown) indicate tbat ELMs are frequent and that tbeir frequency is 
variable. The impravement in confinement over that of L-mode (H-factor) was about 2 in this discharge. 

2.3 Scenariosof Enhanced Performance. In order to enhance performance, JET bas devised several different 
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scenarios of operation, the results of which depend on the type or combination of additional heating, the 
target plasma density, the current-density profile, the plasma shape and configuration. H-modes with ICRH 
or NBI are routinely obtained in divertor discharges when the input power is above a eertaio threshold which 
in itself depends on the toroidal magnetic field (B.), De and the direction of ions drift towards or away from 
the divertor X-point. In H-mode discharges [6], generally the improvement in confmement appears to be due 
to a reduction in electron thermal diffiusivity in the edge region. The shooting of fuel pellets deep into the 
plasma and heating with high power ICRH leads to peaked density profiles and, in combination with 
high-confmement (PEP+ H-mode), produces both high electron and ion temperatures at high density as well 
as high thermal neutron yield (7]. The improvement is believed to be due to the shear (dq/dr) reversal 
(hollow currentdensity profile) due to pellet injection and then sustained by the, self-generated bootstrap 
current. Effective (combined electron and ion) thermal diffusivity in the centre is improved. In NBI produ
ced, the socalied hot-ion H-modes (with a low target density and peaked density profile), the improvement 
occurs due to a reduction in the ion diffusivity in the central region and high ion temperatures and high 
neutron yields are obtained. 

2.4 Sealing of Central Electron and Ion Temperatures. A comparison of the central electron and ion tempe
ratures results achieved in various above mentioned scenarios are given in Fig 5 where Tc0 and T;o are 
plottedas a function of P/~~e where Pistheinput power and ne is the electron density [8]. In JET, the ICRH 
heats mainly the electroos and NBI mainly the ions. In the case of ICRH (RF) H-mode data, we note that 
the electron temperature rises with increasing P/4 and there is a slight tendency of saturation. In the ICRH 
produced PEP+H mode, Tc0 is about 11 keV and T;o ranges from 11 to 15 keV (1 keV = 1.16 x 107 K). In 
the NBI hot-ion mode, the ion temperature rises with Pl~~e with a maximum value of 26 keV. But, the 
electron temperature achieved is similar to that obtained in ordinary H-modes. However, higher electron 
temperatures are obtained in such hot-ion H-modes when ICRH, in minority ion heating scheme, is combi
ned with NBI. A discharge heated with ICRH alone could achieve a Tc0= 12.5 keV and has been tenned as a 
'hot-electron mode'. A sumrnary of the results of JET performance with respect to maximum values of n;, 
T;, Te and the tripple product n; TE T; are given in Table 2. 

2.5 Preliminary Trittum Experiments. The hot-ion H-mode scenario mentioned above was used in the 
Preliminary Tritium Experiment (1991) in JET [9] in which tritium was injected into the plasma via neutral 
beam injection. The total injected power (D and T-beams) was about 15 MW with tritium being 11% of the 
mixture. The peak neutron rate was 6.3 x 1011 IS corresponding tofusionpower output of about 2MW. The 
TcO and T ;o were 10 and 18 keV respectively and the energy confinement time was about I s. However, due 
to a strong intlux of impurities, there was a rollover in performance after about 1.2 s from the main heating. 
One of the main aims of the present campaign of JET is to minimise this impurity intlux at high power 
heating of the plasma. 

The world-wide progress in achieving the characteritic fusion tripple product Dj TE T; or the product of fusion 
plasma ion pressure and the enegy confinement time as a function of ion temperature is shown in Fig. 6. It 
is clear that we are approaching the 'breakeven' conditions in controlled nuclear fusion research where the 
'breakeven' refers to the condition when fusion power output becomes equal totheinput power to the 
plasma or the fusion power amplification factor Q= 1. · 

3. FUTURE PROSPECTS 

3.1 Advanced Tokamak Studies. The prospects of a steady-state reactor are improved if substantial fraction of 
the plasma current can be driven by the self-generated bootstrap effect (linked to the density and temperature 
gradients). Since the bootstrap current fraction is proportional to {3P the plasma pressure normalised to 
poloidal field pressure, it is essential to reach higher {3P and hence higher confmement. Also, if operation at 
very high B• is to be avoided, high values of {3N (= {3P a B• /lP in %mT/MA) are to be achieved where {3T 
is the toroidal {3 and a is the plasma radius. Operation at low current (~=I MA) and B•=2.8 Tand the 
heating of a double null X-point plasma with about 8 MW of ICRH power resulted in a {3P < 2 during the 
ELM-free phase of the H-mode discharge (see Fig. 7). Detailed comparison (10] of the surface loop-voltage 
with values calculated by the TRANSP code infers a bootstrap current fraction of 70% during the ELM-free 
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phase. In these discharges, plasma goes first toanH-mode phase and then toa very high (VH) confinement 
mode phase where the stored energy rises again spontaneously and the H-factor became > 3 in the ELM-free 
phase. 

The investigation of characteristics of plasmasin the high {3p-f3a domain, the socalied 'Advanced Tokamak 
Scenarios', bas also been carried out in JET [ 11] and the results are plotted in Fig. 8 where constant Iines of 
{3P are also drawn for the JET pumped divertor configuration. The box refers to the domaio of a typical 
steady state reactor. As can beseen from Fig. 5, plasmas have been obtained approaching the box although 
the bootstrap current in these plasmas is estimated to he insufficient to provide the necessary fraction of 
>70% required in a reactor. 

3. 2 Optimisation of Performance. Although carbon blooms (impurity intlux es) have been avoided in the 
Mark I divertor configurations but the high performance is now limited by other events such as (i) sawteeth 
and other intemal MHD phenomena in the centre, (ii) "outer" MHD modes and (iii) giant ELMs at the 
plasma edge. LHCD bas been successful in controlling the sawteeth and to reduce the impact of outer 
modes. lt is also possible to delay the terminalion of high performance phase by stepping down the power in 
order to remain just below the MHD stability limit. In such an experiment [12], an equivalent fusion power 
amplification factor QDT above 0. 7 was maintained for about Is. Configurations with Jow or negative central 
magnetic shear (relatively flat or hollow plasma current-density profile) have also been produced by heating 
with LH and ICRH and NBI earlyin the current rise phase of the discharge. Stabie discharges with very Jow 
intemal inductance (IJ have been produced, but these initia) experiments have not led to enhanced confine
ment. In the forthcoming experimental campaign, efforts will he made to realize improved performance in 
this scenario. 

3.3 Forthcoming Tntium Experiments. Another D-T operation (DTE-1) is planned to he carried out at the end 
of 1996 after the Preliminary Tritium Experiments already done in 1991 (section 2.5). The favourable 
isotopic effect on energy confmement will he assesed in order to scale it more accurately to ITER due to the 
large size of lET and its relevant divertor configuartion. Moreover, these experiments are aimed at demon
strating Jong-pulse fusion power production with fusion power amplificaation factor (Q) close to l with 
expected fusion power output of 10 MW. A period of high performance D-T operation (DTE-2) is scheduled 
to take place in 1999 which will take advantage of all the knowledge gainedinperformance improvements in 
deuterium plasmas up to 1999. These D-T experiments will he conducted such that significant a-particle 
heating and associated effects are observed. This period of D-T operation will also provide a full scale test 
of the technology of processing tritium in conjunction with an operating tokamak. 

3. 4 11ER Di vertor Development. The main approach to power handling and partiele exhaust in ITER will he 
to use a divertor. The divertor is a)so required, as mentioned above, to provide impurity control and a rapid 
recirculation of tritium in the device [13]. JET bas a coherent divertor programme in support of the design 
of an ITER di vertor including the divertor modeling and model validation. This effort also fuiftlis the aim of 
JET of próducing Jow impurity, Jong duration high performance D-T plasmas. Three types of divertors [14] 
are in the process of experimental evaluation in the lET programme: (i) Mark I, the study of which bas 
been completed (1994-95), was a relatively open, inertially cooled divertor which incorporated X-point 
sweeping for high-energy, high-power Joad handling. lt bas handled more than 100 MJ of energy without 
introducing impurities into the plasma as opposed to previous operation where the high performance was 
terminated above 20 MJ as mentioned insection 2.5. (ii) Mark IIA is a moderate slot divertor that allows 
high power high energy operation without the need of sweeping. In this more closed configuration, the 
pumping efficiency is improved and it should perfonn better with respect to impurity control and access to 
the radiative regimë. This is presently installed in the machine and experimentatiQP will begin in 1996. (iii) 
Mark IlGB, presently at design level, would test the ITER "Gas Box" [13] concept using the same divertor 
support structure astheMark IIA. The concept relies on the scrape-off Jayer plasma being detached (extin
guished) before reaching the target plates. 

3.5 Fusion Technology. Tbc presently planned next-step machine in the fusion program world-wide is ITER 
whose operation is forseen at the earliest in 2008. The size and plasma parameters of ITER will he higher 
by a factor of 2-3 as compared to that of JET. Most of the fusion technology, except for the blanketand 
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breeding of tritium in ITER, is being exploited in the present European fusion programme including the 
super-conducting magnets (ToreSupra). As mentioned before, JET is gaiDing experience with an active gas 
handling system to take care of all aspects of tritium injection, extraction, recirculation, handling etc. JET 
bas also significant experience with waste managementand activated material handling and bas fora number 
of years been installing equipment in the machine with full proteetion suits and gear in particular with 
respect to beryllium environment. Furthermore, remote handling, installation and maintenance of equipment 
inside and outside the machine are an integral part of the JET project. 

4. DISCUSSION AND CONCLUSIONS 
The plasma cross section being considered for ITER is very similar to that of JET and DIIID (a smaller 
American device). In order to predict confmement more accurately for ITER, it is desirabie to carry out 
experiments on JET and DilliD in which dimensionless plasma parameters are the same as that would be in 
ITER. The main difference between the three devices lies in the dimensionless parameter p*, the Larmor 
radius normalised to the plasma size. Therefore, confinement sealing with p* is very important to predict 
ITER's performance. H-mode p*.:.scaJing experiments have been carried out in JET and DTllT). The present 
results indicate [15] that the power sealing of confinement in JET is closer toBohm sealing (P-p+!l~ than 
to gyro-Bohm sealing (P-p*·3~. The accuracy of extrapolation to JER is in the range of 20%. Further work 
is planned aiming at reducing this uncertainity. 

In condusion the results obtained with the JET project have provided a major contribution in the present 
understanding and advancement of the controlled thermonuclear fusion research as well as providing a useful 
tooi to carry out fusion research in reactor-like conditions including the operation with tritium. The future 
programme of JET aims at providing the scientific knowledge required for a successful design and operation 
of the Next-Step machine, ITER. 
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TABLES 

T ABLE 1. JET Main Parameters. 

TABLE 2. 
JET Performance. nj, Tj, Te nifer to the plasma ion-density, ion and electron temperatures respectively. TE 
is the energy confinement time. Here, A over the symbols refer to the peak values of the parameters. 

FIGURE CAPTIONS 

FIG. 1. 
A view of the in-vessel componentsof JET (1994). Approximate inner dimensions of the vacuum vessel are: 
2.5m (horizontal) x Sm (vertical). 

FIG. 2. 
JET plasma configurations: (a) Limiter (used up to 1992), (b) Single or double-null divertor (used up to 
1992) and (c) Single-null divertor (from 1994 onwards). Solid lines represent the reconstructed toroidal flux 
contours of the plasma. 

FIG. 3. 
A highly radiative ELMy H-mode divertor discharge produced with nitrogen injection to enhance radiation. 
P,... and P,"' are the radiated and the total input power respectively. Da refers to the a-line emission from the 
D-plasma and 4>N2 is the flux of nitrogen gas injection. 

FIG. 4. 
A long-pulse steady-state H-mode discharge assisted by a cryo-pump. Signals shown remaio stationary for 
about 20 s (or about 40 energy confinement times). WOLK refers to the plasma stored energy measured by 
a diamagnetic loop. 

FIG. 5. 
Central electron and ion temperatures as a function of P/~ for several scenariosin JET where Pistheinput 
power and nc is the electron density. 

FIG. 6. 
The plasma pressure plotted as a function of central ion temperature for sveeral devices world-wide. This is 
a measure of the performance of filsion machines which are approaching breakeven (fusion power amplifica
tion Q= 1). 

FIG.7. 
An ICRH produced high boot-strap current (las/lp- 0.7) VH-mode discharge (TE- 3.5 Ta) where Ta is the 
Goldston L-mode confinement time. W lhtrmaJ and T lht.-1 refer to the thermal stored energy and confmement 
times respectively. TmH is the H-mode confinement time sealing in such discharges. R00 is the DD reaction 
rate. 

FIG. 8. 
JET data of high boot-strap current, high normalised {J({JN) discharges plotted as poloidal {3 ({Jp) vs q95 where 
q95 iS the safety factor at 95% of the plasma radius. Advanced tokamak scenarios box refers to the domaio 
typical of a steady-state reactor. 
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Table 1 JET Main Parameters 

Old JET 

Parameter 

Plasma minor radius, a {m) 
Plasma half height, b {m) 
Plasma màjor radius, 
geometrical centre R0 {m) 

Plasma Volume (m3
) 

Plasma aspect ratio, Rja 
Plasma elongation, b/a 
Toroidal magnetic field 
{at R0 ), Br0 {T) 
Flat top pulse length t{s) 

Plasma current, lp {MA) 

Transformer flux f {Wb) 
Neutral Beam power, {MW) 

Ion Cyclotron power, {MW) 
Lower Hybrid power, {MW) 

{a) Limiter 
{b) X-point 

Original 
1983 

1.25 

2.10 

2.96 

150(8) 
-

2.37 

1.68 

3.45 

10(a) 

4.8 

34 

15 

15 

-

{c) Longerat reduced lp and Br 

JGtSl3113 

Upgraded 
1987-92 

1.25 

2.10 

2.96 

130(8) 
105(b) 

2.37 

1.9 

3.45 

10(8)(c) 

7.0(8) 
5.o<b> 

42 

20 

20 

5 

'New"JEl 

Divertor 
1994--+ 

0.95 

1.75 

2.85 

-
85(b) 

3.0 

1.85 

I 

3.6 

.10(8)(c) 

6.0 

42 

20 

20 

10 

I 

Table 2 JET Performance 

Parameter Best Simultaneously 
Achieved Achieved 

rÎi [m-3] 4 x 1020 0.41 x 1020 

" Ti [keV) 30 18.6 

" T8 [keV) 16 10 

'tE [s] 1.8 1.2 

" n 'tE Ti - 0.92 x 1021 
[m-3s keV) 

I 
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Fusion: The Development of a New Energy Option 

Prof.dr. H. Brubns 
European Commisslon, Fusion Programme 

Prof.dr. H. Bruhns (1945) studled Physics and Mathernaties at the University of Heidelberg. After graduation 
he worh!d at the University of Heidelberg, with stays in Grenoble (SCNIICNRS), France and the Labaratory 
of Fusion Qnd Energy Studies at the University of Maryland in the United States. Since 1986 he is a professor 
of applied physics at the University of Heidelberg. Since 1988 he is apl. professor of physics at the Max
Planck-lnstitutefor Plasma Physics (JPP) Garehing in Germany, where he workedfrom 1986 until1989. 
Since 1989 he is Head of the Physics Di vision, Fusion Programme of the Commission of the European 
Communities in Brussels. 

Among the few possible options for large scale energy produetion in the Jonger term_ future,controlled 
thermonuclear fusion is under worldwide development. The European Union (plus Switzerland) bas combi
ned its R&D efforts towards fusion by magnetic confinement in asingle programme whose largest operating 
fusion device is the Joint European Torus (JET Joint Undertaking). JET collaborates with laboratones in the 
Memhers Stales and Switzerlandwhich are associated to the Fusión Programme. The specialized devices and 
facilities in these Associations have a particular role in fusion R&D and in support of JET. 

JET and the US-device TFTR (Tokamak Fusion Test Reactor) having achieved fusionpower in the megawatt 
range, the large fusion programmes of the world (Europe, Japan,Russian Federation, USA) are now 
addressing the engineering design of ITER (lntemationalThermonuclear Experimental Reactor) which shall 
demonstrate the scientific andtechnological feasibility of fusion by achieving controlled ignition and extended 
hum of deuterium-tritium plasmas and by demonstraling technologies essential to a reactor in an integrated 
_system. With ITER, fusion power in the gigawatt range would he generated. In the European strategy, as the 
step beyond ITER, a DEMO reactor is foreseen which would he the first reactor producing significant 
amounts of electricity. -

Continuing progress in fusion physics, the technological aspects of fusion and the participation of industry in 
fusion increase. Key areas of technology are super conducting magnets, materials development, blanket 
technology, remote handling and others. For the European Fusion Programme, safety and environmental 
aspects are dominating factors inorienting its R&D strategy. · 

1. Energy 
Today's energy production and consumption is characterized by the ample availabilityof cheap energy and 
hence its generous use in the industrialized countries. In the developing countries, energy consumption still is 
ten times lower, but will substantially increase when,as it is hoped for, the standard of living will improve. 
For the longer-term future, our attitude towards energy may have to change due to the facts that the world 
population is exponentiallygrowing with the largest growth in the developing countries. Even if substantial 
efforts are made to reduce energy consumption per capita in the industrialized countries a large overall 
increase of world energy demand cao he expected. 

Acceptability of energy production and consumption have become important aspects. Energy sourees and 
systems are needed which beiter comply with the perceived environmental and safety requirements but there 
are oot many options. Besides the limited and heavily exploited resources of fossil fuels, nuclear fission 
provides a substantial share of base-load electricity in many countries; these technologies are being impro
ved. Solar ánd other renewable energies hopefully will, in a few decades, cover more than just the small 
fraction of energy supply that they achleve today. Predictions, however, diverge whether they could give a 
substantial contribution to the energy supply needed by the middle of next century. 

2. Controlled Thennonuclear Fusion 
Research and Development Thermonuclear fusion remaiDS the only known other large-scale option for our 
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energy future. Fusion is the energy souree of the universe, it bas powered the sun and the other stars for 
billions years. Tbus, fusion is nol only the primary souree of solar energy but of most renewable energy 
forms on earth and of all fossil fuels. Compared to nuclear fission, wbere self-sustaining chain-reactions are 
easy .lo achleve (and the main problem is perceived intheir ever safe and controllable limitalion), it is far 
more difficulllo ereale the collditions for a controlled self-sustaining fusion bum, the prerequisite for the 
production of useful fusionpower. Fusion means to overoome the large internuclear electrostalie potential. 
On earth, a confined, burning fusion fuel must have an average th6rmal energy of some lens of keV - i. e.of 
some bundreds of millions eentigrade or even higher. Tbe largest fusion cross-seelions baveteactions 
between two isotopes of hyrogen, deuterium and tritium wbicb reacl into helium anda neutron plus 17.6 
Me V energy). Since tritium, decaying radioactively with a halflife of 12.3 years, is nol easily available on 
earth, it will be regeneraled in the reactor itsel f by reaelions between the fusion neutrons and a blanket 
containing (a compound ot) lithium. Hence, no radioactive fresb or humt fuel needs lo be transporled to, or 
from, the reactor during its normal operation: the fuel input into a fusion reactor consists of deuterium and · 
lithium, tbe output oftbe noble gas helium and the fusion power. 

Heated to the necessary temperatures, the gaseous fuel bas beoome a fully ionized plasma,wbere forces from 
electric and magnetic fields act on the electroos and the bare atomie nuclei and inhibit their motion perpendi
cular to magnetic field lines. In the •magnetic confmementfusion• concepts (MCF), this is used to provide a 
very efficienttbermal insulation between tbe hot plasmaand the innerwallof the reactor vessel. To reduce 
the effects of open fieldlines, tbe wbole contiguration is toroidal, i.e. dougbnut-sbaped. Typically, the 
plasma in a MCF reactor will bum al a pressul;'e of a few bars with a power density of a (few) MW/ml.Tbe 
toss tbrougb the magnetic insulation is of order MW /m2 wbicb must be compensated, insteady state 
self-sustaining (•ignited•) bum, by healing from the fusion reactions. Only. l/5 of the total fusion power, 
bowever is absorbed in the plasma, tbe other 80% go with tbe neutrons directly into the blanket where tbey 
are converled into beat; and tbe slowed down neutrons reacl with the lithium into tritium and helium. 
Rather large reaction volumes (of order 1000m3

) must be provided to reacb the conditionsneeded for 
starting, and to maintain, self-sustained fusion bum, in particular, to allow for sufflcient •thickness• of this 
magnetic insulation. As a consequence of the large volume the fusion power of a reactor will be in the 
gigawatt-range. Already for the large present-day experiments wbicb explore concepts t,nd scenarios at 
fusion relevant parameters, tbe size oftbe plasma is in the range of 10 to 100 rril. Hence fusion R&D is, by 
necessity, a large-scale, long-term and, as a result, expensive endeavour. Furtbermore, tbe complexity of the 
pbysics and tecbnology needed for the development of a fusion reactor calls for work at the forefrontof 
tecbnology and pbysics in many different areas. 

Fusion R&D bas adopted magnetic confinement of toroidal plasmas as the main line of development. Tbe 
most successful concept is the Tokamak in whicb the fusionplasma is confined and besled with tbe assistance 
of a large current; in facl the plasma forms for tbis purpose a one-tum secondary win~ing of a buge 

. lransformer. Concentration on tbeTokamak (and a few lines akin to it) bas sbown remarkable success, in 
particular during the last decade: temperatures close to or even in excess of those needed in a reactor have 
been obtained w:itb the use of powerfut radio wave or partiele beam healing systems in all the largeToka
maks. The most successful device to date, JET (Joint European Torus, the flagsbip of theEuropean Commu
nitY Fusion Programme), bas achieved an overall quality of continementand beating in deuterium discharges 
wbich would allow, if the optimum fusion fuel (a mix of 50:50 deuterium-tritium) would be used, to produce 
about the same power by fusion as must be invested in the healing of the plasma. In a preliminary test of 
tritium operation in JET(witb about 10% tritium in the fuel in order to limit the activation of the device) two 
seconds fusion power of 1-2 MW have been acbieved, in accordance witb the expectations. 

3. The European Comrnunity Fusion Programme 
In 1958, aftera period of classified fusion research, tbe perception of the long timescale needed for, and the 
large effort involved into, the development of fusiOn for peaceful energy production led to the declassificati
on of worldwide magnetic confinement fusionresearch and to the beginning of a strong international collabo
ration. For the creation of asingle European fusion programme, the establishment of the European Atomie 
Energy Community (EURATOM) in 1957 was essential. Since 1959, contracts of Association were conclu
ded with national institutionr. active in magnetic confinement fusion, and the Community's own Joint 
Research Centre became involved in the progiamme. With JET, acentral Joint Undertaking of the program-
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me was created in the seventies, leading in 1983 to the construction and the commissioning of the JET 
device, aiming at the investigation offusion plasmas approaching thermonuclear conditions. For the planning 
and the developmentof a next step experiment, beyond JET, the N(ext) E(uropean) T(orus) team bas been 

· established. Such a Next Step shall explore the physics of an ignited and burning fusionplasma and test 
technologies essential toa fusion reactor, 
Community Fusion Programme comprises nowadays all fusion R&D along theconcept of magnetic confine
ment. Switzerland is fully associated to the programme whose highly decentralized management is directed 
by the Directorale General XII of the Commission of the European Communities in Brussels. The program
me involves the workof about 1750 physicists and engineers in 14 associated laboratories, in JETand the 
JRC. A significant work force exists also in collaborating university groups. The yearly expenditureof the 
programme is around 430- 450 Mio ECU in recent year. About 45% of these costs arecovered by the 
Community, the rest by the national partners. By its collaborative effort, the Community Fusion Programme 
bas demonstrated, how a European dimeosion cao provide added value. With a well coordinated and oriented 
effort, the system of Associations, the JRC and JET, the Programme is now at the forefront of worldwide 
fusion research. 

4. Strategy of the Fusion Programme 
The strategy of the Community Fusion Programme bas evolved smoothly under the guidance and recommen
dations of several independent evaluations. 

1he main-line approach towards a burning fusion plasma in Physics andTechnology 
The R&D strategy of the Community Fusion Programme relies on three logical steps for which individual 
experiments cao be considered as representative. In the late seventies Europe took a very large and ambitious 
step by building the Joint European Torus, the worldwide largest and most powerfut experiment until today. 
An essential part of the strategy was to combine this large central device with several specialized machines 
which, by their smaller size, can provide solutions to detailed problems more flexibly and cost-efficiently 
than the huge main apparatus. Results from work on these devices have contributed substantially to improve 
JET's performance to an outstanding level: JET bas exceeded all its original milestones. 

·Together, JET and the specialized devicesin the Associations form the present basis of R&D which bas led 
to solutions or concepts for all major issues of fusion. 
For further progress beyond JET's capability, a larger, reactor-size of devicesis now needed. In order to 
join worldwide expertise and to share the cost, the four large fusionprogrammes (Europe, Japan, USA and 
the former Soviet Union, now Russia) have agreed to design an International Thermonuclear Experimental 
Reactor (ITER) which shall achieve controlled and sustained fusion bum forabout 1000 seconds. The 
design, currently underway within the ITER Engineering Design Activities (ITER EDA) willlast six years, 
constructienis expected to take eight years and exploitation will demand at lwt one to two decades. ITER 
shall complete the demonstratien of scientificfeasibility of fusion and contribute to the development óf 
technologies needed fora fusion reactor. A major advance from JET to the about three times larger (in 
linear dimensions) ITER will be in the category of fusion performance. 

The more fusion physics progresses towards detailinga viabie conceptfora fusionreactor, the more impor
tant becomes technological work for fusion. Fusion technology for the Next Step addresses the available or 
near-term technologies needed for !TER including essential technologies needed for a fusion reactor such as 
superconducting magnet technology, nuclear technology and, within this field, remote handling and tritium 
technology. 

Conceptlmpro~men~ 

Besides the Tokamak, two other development lines of magnetic confinement arepursued, the Steilarator and 
the Reversed Field Pinch. They offer potential for reactor concept improvements and are sufficiently akin to 
the Tokamak to warrant mutual benefit of research. Experiments exist in Europe and elsewhere, but their 
advancement level is still below theTokamak. The intention is to test these options with a view that they 
could influence ~e main development line at a later stage, beyond !TER. Of particular importance is the 
Steilarator line which would more easily lend itself for steady state operation of a fusion reactor since no 
large plasma current is needed in this concept. (In the Tokamak, the transfarmer action which does oot 
permit steady state current drive, must be compiemenled by so-called non-inductive current drive by 
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additional systems.). In the European programme, the Steilarator studies will be emphasized by a new 
device, TJ-11, which allows to explore a variety of configurational aspects and, with the large (but still at a 
level well below JET-performance) Steilarator Wendelstein 7-X which is now entering construction. 

Long-term Fusion Technology 
ITER will not be equipped with the conventional parts of a power station. A further strategie step bas to be 
taken for the completion of technological feasibility demonstration forwhich all elements of fusion reactor 
physics and technology must be tested in an integrated fashion, the corresponding device, labelled DEMO, 
would be the first reactor producing significant amounts of electricity. From the Next Step, ITER, to 
DEMO, the main advance would have to be in (nuclear) technology. Pending the successof presentand 
planned work on concept improvements, it is boped that there might be ways to alleviate some of the present 
stringent technological constraints on a fusion reactor. 

Besides the technologies developed for the Next Step, two other areas are of importance for the long-term 
technology towards DEMO: blanket technology, for developing the systems for breeding tritium from 
lithium in the reactor, and materials R&D, in particular for low-activation structural materials. 

Design, construction and exploitation times of ITER and DEMO sum up to several decades. Only with the 
results from these two steps it will bécome possible to go ahead with the construction of prototype commer
cial reactors, the ultimate goal of the Community FusionProgramme. Despite the impressive progress 
achieved in fusion R&D, one bas therefore to realize that fusion is not likely to have an impact on the 
energy market before the middle of next century. 

S. Conclusions 
After rnany hopes, difficulties and defeats in the early decades of fusion research, the multitude of conceptu
al ideas for magnetic confinement fusion reactors was narrowed down and the Tokamak became the best 
performing system in a small group of promising concepts: Tokamak performance bas shown, since the 
seventies, an exponential improvement. Today, an impressive R&D effort bas led to the achlevement of 
reactor-grade plasmas in large devices. 
The further effort ahead of us is now in a well-explored direction: with ITER it can be expected that the 
scientific feasibility of fusion will be convincingly demonstrated. Possible concept improvements have been 
identified for reducing the technologicalrequirementsand/or the complexity of a fusión reactor. Technologies 
for DEMO and the ultimate goal, the commercial prototype reactor, are being addressed. Contrary to the 
fifties and sixties where the time for reaching the goal of fusion was estimated by a global, and vague, 
perception of the complex development needed, now the development still required is well-defined and the 
time to arrive at a commercial prototype fusion reactor is essentially dictaled by the time needed for the 
design, construction and exploitation of the two devicegenerations ahead of us: of ITER and, based on its 
results and parallel work, DEMO. 

Fusioó will be a large-scale and nuclear technology whose optimisation in terms of safety and environmental 
acceptability is an essential guideline for the present and future strategy of the Fusion Programme. To 
develop the full economie, environmental and safety potential of fusion is the rationale bebind the work on 
concept improvements and of long-termoriented technological developments (in particular also for materials 
which are optimized to withstand the co~ditions in a reactor and do not develop high long-term radioactivi
ty). 
lt is important to note that by its fundamental concept, magnetic confinement fusion can be made a safe 
energy source: at any moment the quantity of fuel which can react is so small that under any malfunction the 
fusion hum extinguishes the latest after a few tens of seconds. There will be no risk of reactor core melting 
and the, overall vulnerable inventory of radioactivity can be made compatible with stringent safety regulati
ons. Apart from a first fill of tritium, the fuel which must be transporled to the reactor (for a 1 GW power 
station peryear about 100 kg of deuterium and 3- 4 tons of lithium) is non-radioactive. Both deuteriumand 
lithium are plentiful and cheap - the resources are distributed, and accessible all over the world (deuterium 
in sea water and lithium~ the shallow earth crust). The overall quantity of radioactive waste from a fusion 
reactor will not be.dissimilar to the one of today' s light waterreactors but the waste will be much less 
radioactive; there are no actinides, and with optimized materials, after a hundred years the waste will have 
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not more residual radioactivitythan e.g. ~ ash. Thus, fusion could contribute to the energy supply of 
man-kind for a longfuture without accumulating a borden for future generations. 

R&D Path towards the First Electricity Producing Reactor 
(Demo) 

lllo XIII _I 't,;M I"' I'Itlllt ;III\MII.II 
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Large Tokamaks around the W orld (lpluma ~ 1 MA) 

Device Major/ Elongation Plasma Toroidal Ad dit. Start of 
Country I Minor of plasma Current Field (T) Heating Operation 
Place or Inst. Radius (m) cross- (MA) Power 

section (MW) 

JET (EC 2.96 I 1.2 <1.8 7 (6 with 3.4 ;:5;40 1983 
/Abingdon) divertor) 

JT-60U (Japan 3.4 I 1 1.6 6 4.2 ;:5;40 1991 
· /JAERI) 

TFTR(USA 2.5 I .85 1 2.5 5.2 32 1982 
/PPPL) 

DIII-D (USA/GA) 1.67 I .61 <2 2.5 2.2 20 1986 

T-15 (Russia 2.4 I .1 I 2 4 (15) 1988 
(Kurchatov) . 

TORE SUPRA 2.4 I .1 1 1.7 4.5 22.4 1988 
(EC/CEA) 

ASDEX-Upgrade 1.65 I .5 1.6 1.6 3.9 ;:5;26 1991 
(EC/IPP) 

FTU (EC/ENEA) .93 /.31 1 1.6 8 (7.9) 1990 

TCV (EC/CRPP) .88 I .24 3 <1.2 1.4 (4.5) 1992 

ALCATOR .68 I .22 ~ 1.7 < 3 <9 4 (8) 1993 
C-MOD 

ITER EDA 
IDR design 8.14/2.8 1.6 21 5.68 100 (design) 
(EU-Japan-US-
Ru ss ia) 

(va1ues in brackets: planned upgrading) 
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Specialized Fusion Device~ in Europe 

Device Association Euratom Main objective I, (MA) Period 

-
Tokamaks 

TORE SUPRA CEA long-pulse operation in Next Step 1.7 88-
(Cadarache) relevant conditions 

ASDEX-Upgrade IPP poloirlal divertor, plasma purity control 1.6 91 -
(Garching) in reactor relevant topology 

ITU ENEA (Frascati) confinement at high density and high 1.6 90-
current 

TCV Suisse, CRPP physics of strongly shaped plasmas <1.2 92-
(Lausanne) 

TEXTOR-94 KFA (Jülich) plasmalwall interaction, edge plasma, 0.8 81 (94)-
confinement with additional healing 

COMPASS-D UKAEA high-beta and MHD stability studies 0.4 89 (92)-
(Culham) 

START UKAEA tight aspect ratio tokamak physics, 0.2 90-
(Culham) disroption avoidanee 

I MAST likeSTART at higher performance ~1 96 (start of 
construction) 

RTP FOM (Nieuwegein) transport mechanisms studies 0.2 89-

I 
ISTTOK IST MHD activity, Electron Cyclotron O.ûl 92-

(Lisbon) Current Drive 

Reversed Field Pinches -

RFX ENEA RFP physics, toroirlal confinement and 2.0 91 -
(Padova) transport, performance prospects 

EXTRAP-T2 NFR stabilization, shell studies, fluctuations, 0.05 93-
(Stockholm) scenarios 

Stenarators 

Wende!- IPP medium-size device with modular coil system to 90-
stein 7-AS (Garching) investigate plasma behaviour in an optimized magnetic ' 

field contiguration 

TJ-11 CIEMAT highly flexible medium-size device with helical 96-
(Madrid) magnetic axis for confinement and high-beta studies I 

TJ-lU CIEMAT small Torsatron to study shear variation and plasma 93-
(Madrid) 

~-

turbulence ·-
Wen del- IPP Exploration of Steilarator operation at reactor-relevant 1997(start of 
stein 7-X (Greifswald) collisionality (but at lower density) towards steady construction) 

state operation 
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De spaarlamp van binnen en buiten bekeken 

dr. F.A.S. Ligtbart 
Pbilips Ligbting B.V. 

Dr. Frans Ligthart (1944) studeerde experimentele natuurkunde aan de Gemeentelijke Universiteit van 
Amsterdam, waar hij in 1975 cum laude promoveerde bij prof N.J. Trappeniers op een protonspinresonan
tieonderzoek aan vast etheen onder hoge druk. 
Van 1974-1978 deed hij op Philips' Natuurkundig Laboratorium te Eindhoven onderzoek op het gebied van 
lagedruk-gasontladingen in mengsels van kwik en edelgassen. Sinds 1978 is hij werkzaam bij Philips 
Lighting, waar hij tot 1983 in de Centrale Ontwikkeling Licht te Eindhoven nauw betrokken was bij de 
ontwikkeling van de SL- en PL-lamp. 
Na een staffunctie bij de directie innovatie van Lighting werlae hij van 1984 tot 1988 als groepsleider 
ontwikkeling 1L-lampen bij de productontwikkeling in Roosendaal. Sinds 1988 is hij weer werkzaam in de 
Centrale Ontwikkeling Licht in Eindhoven als groepscolirdinator van een groep die werla aan de voorontwik
keling van 1L-lampen en compacte fluorescentie-lampen. 

Het doel van deze lezing is een kennismaking met een nuttig stukje plasmatechnologie, nl. de spaarlamp. De 
titel van de voordraebt is "De spaarlamp van binnen en buiten bekeken", waannee getracht wordt aan te 
geven dat er zowel aan<lacht wordt besteed aan de meer fundamentele aspecten van de spaarlamp als ook aan 
de ontwikkeling van de technologie die van buitenaf waarneembaar is. Er zijn dan ook twee grote blokken ' 
te onderscheiden. Namelijk de binnenkant van de spaarlamp, die voornamelijk gaat over de ontwikkeling van 
de nieuwe fluorescentie-poeders, meestal kortweg als fosforen aangeduid. Dit onderdeel wordt met meer 
diepgang behandeld. Vervolgens wordt verder ingegaan op de ontwikkeling van de buitenkant, zoals de 
miniaturisatie en de elektronificatie en de laatste nieuwe ontwikkelingen. 
Sinds eind van de jaren dertig van deze eeuw is er een niet aflatende stroom van patenten verschenen gericht 
op de uitdaging van een gloeilamp vervangende TL-lamp of fluorescentie-lamp. Al deze uitvinders werden 
geïntrigeerd en soms zelfs geobsedeerd door het enorme versebil in rendement tussen de gloeilamp met een 
rendement van ca. 12 lumen per Watt (lm/W) en TL-lampen met een rendement tussen de 50 en 80 lm/W, 
een verschil van globaal een factor vijf. 
Uit het vervolg zal blijken dat de uitvinding van de nieuwe fluorescentie-poeders of fosforen een noodzakelij
ke voorwaarde is geweest voor de uitvinding van de spaarlamp. Zonder chauvinisme kan gezegd worden dat 
de basis-uitvinding van de spaarlamp gedaan is binnen de Lichtdivisie van Philips. 

De gloeilamp 
Het zichtbare spectrum ofwel de spectrale energieverdeling van een 75 W gloeilamp is niet ideaal. Een 
sterke stijging van het spectrum zet zich voort voorbij 700 nm waardoor verreweg het grootste deel van de 
energie wordt uitgezonden in het infrarood. Slechts 6 W (=8%) van Qe energie wordt uitgezonden in het 
zichtbare gebied, terwijl het grootste deel van deze 6 W zichtbare straling bestaat uit langere golflengtes 
waar de ooggevoeligheid zeer Jaag is. Van de 75 W gloeilamp wordt 69 W omgezet in warmte en slechts 
6 W(=8%) in zichtbaarlicht. 

De fluorescentielamp 
Laten we nu eens kijken naar de fluorescentie-lamp. Dit is een gasontladingslamp met een coating. Deze 
coating zorgt voor een verbeterde kleurweergave. De lage-druk kwikontlading in deze lamp is een zeer 
efficiënte UV producent. Globaal wordt ca. 70% van de ontladingsenergie omgezet in UV, waarvan ca. 
55% in de bekende 254 nm resonantie-straling en ca. 15% in de kortgolvige 185 nm resonantie-straling. 
Door de keuze van de fluorescentie-poeders kan dan de kleur van het licht worden gekozen. 
De bekendste fluorescentie-poeders voor TL-lampen waren vóór 1975 de zogenaamde halofosfaten. Een 
voorbeeld van een standaard halofosfaatlamp is de TLD/33 (code /33 betekent koelwit licht met kleurtempe-· 
ratuur 4000 K). Het spectrum vertoont drie scherpe lijnen. Deze zijn afkomstig van de kwikontlading en niet 
van het fluorescentie-poeder. De standaard halofosfaat lamp paart een relatiefhoge efficiëntie (80 lm/W) met 
een minder goede kleurweergave (kleurweergave-index 65). Een kleurweergave-index van 100 wil zeggen 
dat de lamp een perfecte kleurweergave heeft. Dit is de straling van een ideale zwarte straler met bijbehoren-
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de Planckse kromme. De slechte kleurweergave van de halofosfaatlamp wordt vooral veroorzaakt door een 
deficiëntie in het rood. Reparatie van deze deficiëntie betekent dat heel veel fotonen moeten worden toege
voegd op een plaats in het spectrum waar de ooggevoeligheid Uér laag is en waar deze fotonen dus nauwe
lijks bijdragen tot de lichtstroom. Zulk een reparatie leidt tot de De Luxe lampen (halofosfaat) met een goede 
kleurweergave-index (ca. 85) maar met een laag rendement (ca. 50 lm/W). 

Testkleuren en kleurweergave-vectoren 
Men kan de kwaliteit van een lichtbron beoordelen door een aantal t~tkleuren te bekijken onder enerzijds 
een goede referentiebron en anderzijds onder de bewuste lichtbron. Voor TL standaard/33 is er vooral een 
verschil te zien in het rood. BinnenPhilipsis dit systeem van testkleuren geperfectioneerd met in totaal 215 
testkleuren. 
Elke kleur kan in principe afgebeeld worden als een punt in de zogenaamde a-b ruimte. De cirkel in het 
rond toont de kleurtoon van violet tot rood terwijl de afstand tot de oorsprong de mate van kleurverzadiging 
aangeeft, die dus groter wordt van af de oorsprong. Door nu dezelfde kleur onder twee verschillende 
lichtbronnen (de refentie lichtbron en bijv. de standaard TL-lamp) te bekijken krijgen we twee punten 
waarmee we een vector kunnen maken. Als begin (basis) van de vector nemen we bet kleurpunt onder de 
perfecte referentie lichtbron terwijl de pijl van de vector het kleurpunt geeft van bijv. een standaard TL
lamp. Dit wordt gedaan voor de 215 testkleuren. Een perfecte lichtbron levert dus alleen punten op. De 

· lengte van de vector geeft een indruk van de grootte van de afwijking terwijl de richting iets zegt over de 
kwaliteit van de afwijking. In het rood zie je bijvoorbeeld lange pijlen naar binnen gericht, de rode kleur 
wordt dus door de TL-lamp minder verzadigd weergegeven, springt er minder uit. Hetzelfde geldt in iets 
mindere mate in het blauw. Een plaatje met kleurweergave vectoren karakteriseert dus volledig de kwaliteit 
van de lichtbron! 
Vóór 1970 heerste vrij algemeen de opvatting dat het ideale spectrum van een lichtbron een continu gevuld 
spectrum moest zijn, zoals de zon of een gloeilamp. Deze opvatting gold min of meer als een paradigma, 
een algemeen geaccepteerde waarheid. Voor fluorescentie-lampen betekende deze opvatting dat er slechts een 
keuze was tussen 6f een hoog rendement (bijv. 80 lm/W) met een slechte kleurweergave-index (65) óf een 
goede kleurweergave (85) met een laag rendement (50 lm/W). Een soort wet van behoud van ellende dus. 
In 1971 kwam er een conceptuele doorbraak. Vrijwel gelijktijdig publiceerdenPhilipsen Westinghouse in 
Amerika artikelen waaruit bleek dat er een win-win situatie mogelijk was met én een hoog rendement 
( > 80 lm/W) én een goede kleurweergave ( > 80). Daartoe moest men niet een continu, gevuld spectrum 
aanbieden maar juist een discontinu spectrum met smalhandige emissielijnen in het rood, groen en blauw. 
Voor een goede kleurweergave moesten deze drie banden liggen bij 610 nm (rood), 540 nm (groen) en 450 
n~ (blauw). 

Drie nieuwe fosforen 
Een goede rode fosfor (Yttriumoxide-Europiumdrie+) was reeds beschikbaar door de kleuren-TV. Voor de 
blauwe en groene fosforen werd een nieuwe groep materialen ontwikkeld, door Verstegen bij Philips, de 
zogenoemde hexagonale aluminaten, die nauwe verwantschap vertoonden met de hexagonale ferrieten 
waarover reeds veel kennis beschikbaar was op het Natuurkundig Laboratorium van Philips. Met behulp van 
deze nieuwe drie banden fosforen was de weg geopend naar TL-lampen die een goede kleurweergave (85) 
combineerden met een hoog rendement ( > 80 lm/W). De ban was gebroken. TL-lampen met deze goede 
eigenschappen (/80 genaamd) kwamen na 1975 op de markt. 

Lichtterugval 
Met de energie-crisis in 1975 werd de drang om te komen tot een gloeilamp vervangende en energie 
besparende spaarlamp nog groter. Deze spaarlamp moest compact zijn, vandaar de reductie van de diameter 
van de TL-lamp naar een diameter van ca.1 0 mm inwendig wat leidde tot een ca. driemaal zo hoge helder
heid en dus ook een driemaal zo hoge belasting van de fluorescentie-poeders. Voorts moet deze spaarlamp 
een hoog rendement combineren met een goede kleurweergave. Niemand wenst ten slotte te ontbijten met 
bijvoorbeeld groene boter. Kortom, voor dit doelleken de nieuwe drie banden fosforen zeer geschikt. 
Proeven met de nieuwe fosforen in kleine diameters gaven nieuwe, positieve verrassingen. Niet alleen bleek 
het rendement van de nieuwe fosforen in kleine diameters ca.20% hoger dan verwacht in deze kleine 
diameters. Ook bleek de lichtterugval van deze fosforen onder de hoge ultraviolet belasting ( drie keer zo 
hoog als TL) zeer klein, veel en veel beter dan die van de zogenaamde halofosfaten. Dit maakte deze 
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stabiele, smalle band fosforen uitermate geschikt voor spaarlampen. Jaarlijks worden honderden miljoenen 
spaarlampen geproduceerd. Praktisch al deze spaarlampen maken gebruik van het drie banden concept (of 
twee banden concept). 
In de meeste spaarlampen wordt de gloeilampkleur gebruikt, met kleurtemperatuur 2700 K. Omdat het 
kwikspectrum voldoende blauw geeft voor deze kleur kan de blauwe band worden weggelaten en worden 
alleen de groene en rode fosforen toegepast. Nu wordt een gloeilamp van 75 W vergeleken met een SL-lamp 
van 18 W. Beide geven een lichtstroom van 900 lm. De gloeilamp heeft voor die 900 lm lichtstroom 6 W 
straling nodig in het zichtbare gebied terwijl de SL-18 lamp voldoende heeft aan 2.4W in het zichtbare 
gebied. Hieraan kan men ook zien dat het bandenspectrum een efficiëntere manier is voor de productie van 
wit licht. 

De conventionele SL-Iamp 
De SL-Iamp is de eerste moderne spaarlamp die werd geïntroduceerd in ca.1980. De lichtbron, het gasontla
dingsbuisje, is een viervoudig opgevouwen dun TL-buisje. Het elektrisch schema is in principe gelijk aan dat 
van een conventioneel Tl-systeem. Het bevat een .spoel, een starter en een opgevouwen ontladingsballon. 
Verder is een thermo-protector aangebracht, die in actie komt bij oververhitting. 
In beginsel zijn er twee verschillende soorten spaarlampen. De spaarlampen met een gloeilamp fitting die 
direct een gloeilamp kunnen vervangen noemen we geïntegreerde of integrated spaarlampen. In feite, beperk 
ik me bij deze lezing tot de integrated spaarlampen. We kunnen er echter ook voor kiezen alleen de ontla
dingsballon en de starter te combineren. Een PL-S lamp is een voorbeeld van zo'n lamp. Deze lamp past 
niet in een gloeilamp lampvoet maar vraagt een speciale fitting met 2- of 4-pennen. Deze lampen koop je 
dan ook meestal samen met een armatuur waarin ook de voeding of spoel van de lamp is ingebouwd. 

Lichtopbrengst met en zonder amalgaam 
Een bijzondere feature, die we in de spaarlampen inbouwen, is het amalgaam. Deze stof zorgt voor een 
aanzienlijke verbetering in lichtopbrengst. De maximale lichtopbrengst van de kwikontlading in de SL-Iamp 
vindt plaats bij een bepaalde, optimale kwikdruk van ca. 10 mTorr of 1 Pascal. Dat is de kwikdruk in een 
lampvat bij een temperatuur van ongeveer SO graden Celsius. In een SL-lamp wordt de glazen ontladingsbuis 
door de warmte van de ontlading en de ballast en het opsluiteffect van de buitenballon wel 100 graden 
Celsius. Daardoor dreigt de kwikdruk veel te hoog te worden en komt er veel minder licht uit de lamp dan 
mogelijk is bij de optimale kwikdruk. De lièhtopbrengst valt terug tot 70% of zelfs minder. Om toch de 1 

maximale lichtstroom te realiseren bij ca .. 100 graden Celsius zijn speciale amalgamen ontwikkeld, die de 
kwikdruk verlagen tot de goede waarde en daarnaast ook nog de kwikdruk stabiliseren. Het bismuth-indiurn 
amalgaam is op het Nat. Lab van Philips ontwikkeld. De uitvinder van dit amalgaam maakte graag de 
vergelijking met alcoholdamp boven puut alcohol, omdat dat meer tot de verbeelding spreekt. Als deze 
alcoholdruk te hoog is kan men alcohol verdunnen tot jenever of nog sterker tot sherry waarboven de 
alcoholdruk aanzienlijk lager is. Een groot deel van de werking van amalgaam berust op hetzelfde verdun
ningsprinci pe. 
Het resultaat van de toepassing van amalgamen is tweeledig. In de eerste plaats krijgen we ongeveer 100% 
licht bij kamertemperatuur en in de tweede plaats krijgen we een stabielere lichtstroom. Deze stabilisatie 
kunnen we aangeven met het temperatuurgebied waarin de lamp meer dan 90% van zijn maximale lichtop
brengst realiseert. 
Kwiklamp: ~T 90%=25 graden Celsius 
Amalgaamlamp: ~T 90% =60 graden Celsius 
De stabilisatie is belangrijk wanneer de lamp zich bevindt in een armatuur waarin ze opwarmt. 

Elektronische spaarlampen 
Ondanks het goede rendement van de SL-lamp wordt zijn applicatie sterk beperkt door zijn grootte en 
gewicht. Misschien is slechts 10% van de lichtpunten geschikt voor een Sllamp. Dit verklaart dat na een 
snelle initiele groei de omzet van SL-Iampen verzadigde. 
De 4-beens PLC-lampen daarentegen zijn veel compacter. In feite is dit een combinatie van twee PL-lampen 
met de 4-buisjes in carree-vorm opgesteld, vandaar de naam PLC. Verder wordt door een hoogfrequent 
elektronisch circuit het in het circuit gedissipeerde vermogen bijna gehalveerd van 4W voor SL naar ca. 2W 
elektronisch. Ook wordt de lamp bij elektronisch bedrijf ca. 1W efficiënter, leidend tot een overall rende
ment van 60 lm!W, wat ongeveer 5 keer zo efficiënt is als de gloeilamp. Door het elektronisch circuit wordt 
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de lamp tevens lichter in gewicht en compacter. 
Door de introductie van de 6-beens lamp wordt de lengte van het glasdeel verder gereduceerd tot ca. 65% 
bij gelijkblijvendeontladingslengte. Deze lamp krijgt de naam PLT waarin de T staat voor triple, drie 
boogjes. De lengte van deze lamp komt al dichtbij de gloeilamp. 

Besparingen 
Het onderwerp elektronische spaarlampen wordt afgesloten door de besparingen van elektronische spaarlam
pen te vergelijken met gloeilampen. We vergelijken twee lampen met gelijke lichtstroom van 900 lm, 
namelijk een 15W spaarlamp en een 75W gloeilamp en nemen een conservatieve energieprijs van 20 ct/kWh. 
We vergelijken in beide gevallen wat het kost om 10.000 uur lang een lichtstroom van 900 lm te maken. 
Voor de spaarlamp zijn de aanschafkosten fl.30,- en de 10.000 uur energiekosten fl.30,- gelijk. In totaal 
fl.60,-. Voor 10.000 uur moeten we 10 gloeilampen aanschaffen: fl.10,- , terwijl de stroomkosten van deze 
10 gloeilampen zijn fl.150,- bedragen. In totaal fl.160,-. 
De totale besparing is dus ca. fl.100,-. Opmerkelijk is de totaal verschillende balans tussen lampkosten en 
energiekosten: 

spaarlamp: 30 versus 30 
gloeilamp: 10 versus 150 

Nieuwe ontwikkelingen 
Als laatste punt wordt ingegaan op een aantal recente ontwikkelingen met betrekking tot elektronische 
spaarlampen, om te eindigen bij de elektrodeloze QL-lamp of inductielamp, zoals in 1991 geïntroduceerd 
door Philips. Deze ontwikkelingen zijn deels al op de markt, deels staan ze eraan te komen. 
Naast de steeds kleinere afmetingen zien we de laatste tijd steeds meer gloeilamp-vormen met daarin een 
fluorescentie-buisje. Verder zien we een diversificatienaar meer kleuren, zowel koelere kleuren als warmere 
kleuren (cosy). Tevens worden lampen geïntroduceerd waarin bet elektronische deel gescheiden kan worden. 
Verder komen dimbare elektronische lampen beschikbaar. Daarvoor bestaan verschillende systemen: 
bijvoorbeeld een dimschakelaar met 3 standen op de lampvoet Maar ook een systeem waarbij via de 
netschakelaar kan worden gedimd. Bij het aanschakelen start de lamp op 100%. Snel aan/uit geeft 50% licht, 
nogmaals snel aan/uit 25%, nogmaals snel aan/uit weer 100%. 
Een belangrijk punt voor spaarlampen is het milieu. Naast de geldbesparing is het sparen van het milieu een 
belangrijke drijfveer voor het kopen van spaarlampen. Zoals uitvoerig vermeld bevat de spaarlamp kwik dat 
zeer schadelijk is voor het milieu. Er worden daarom diverse maatregelen genomen om de kwikhoeveelheid 
verder te reduceren. 

Kwikvervuiling 
Er wordt echter niet alleen kwik in het milieu gebracht via de lamp maar ook via het verbranden van fossiele 
brandstoffen. Doordat de gloeilamp 5x zoveel energie verbruikt brengt de gloeilamp via die weg globaal 5x 
meer kwik in het milieu. In totaal brengt de gloeilamp ongeveer driemaal zoveel kwik in het milieu als de 
spaarlamp. Hiermee is ook deze schandvlek voor de spaarlamp weggenomen. Eerlijkheidshalve moet hieraan 
toegevoegd worden dat dit argument niet geldt voor energie uit kerncentrales of via waterkrachtcentrales. 

Inductie-lampen 
Als laatste in het rijtje van spaarlampen komt hier de Philips inductie-lamp, die in 1991 werd geïntrodu
ceerd. De energie wordt ingekoppeld door een spoel die om de ontladingsbuis is aangebracht. Door de 
afwezigheid van elektrodes in contact met het gas kan deze lamp zeer lang leven. In 1995 is ook de firma 
General Electtic op de markt gekomen met een reflector-lamp gebaseerd op het inductie-principe. 

Afsluiting 
Ter afsluiting de volgende opmerkingen: Er worden nu jaarlijks honderden miljoenen spaarlampen geprodu
ceerd betgeen leidt tot een geweldige energiebesparing. 
Al deze lampen zijn gebaseerd op de nieuwe stabiele fosforen, die doorPhilipsin de zeventiger jaren 
werden ontwikkeld en die daarmee de basis vormen voor deze nieuwe, bloeiende tak van de verlichtingsindu
strie. 
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Induction Lighting: the future? 

B.sc. G. Forsdyke 
General Electric Thom Lamps Ltd. 

Graham Forsdyke was born in 1966 in the Unired Kingdom. He studied Applied Chemistry at Salford 
University,from which he gor an honours degree, and he is a chartered chemist and a memher of the Royal 
Society of Chemistry. Since he graduated in 1989 he has been working for General Electric Lighting Europe. 
At the moment he is a new products project leader for de Genura and 2D product lines. Previously he has 
been involved with research into high temperature corrosion within discharge lamps. During his career with 
GE Lighting he has worked on most of the lamp types made by the company. 

Since the first practicallamp was demonstraled by Swan and Edison in 1879 there have been many changes 
and innovations within the field of lighting, the latest of these bas been the introduetion of commercially 
available induction lamps in 1994. 

The ideas and theory bebind induction lighting were developed many years ago. The first successful experi
ments on how to produce light by induction were first publisbed in 1891 by J J Thomson. These ideas were 
later patented by Bethenodin 1938; however, the first practical application was patented by Anderson in 
1970. Since then many patents and ideas for induction lighting have emerged. 

Today there are two main types of induction lighting commercially available which cover differing appro
aches to the subject. These are : 

a) Retrofit (suitable for direct replacement) - GE Lighting Genura 
b) Separable (suitable for new installations)- Philips QL 

Both of these approaches however use the same principle by which the light is produced from an electrical 
supply - this can he summarised and broken down into four main steps. ' 
1. Conversion of rnains AC current into high frequency AC current 
2. Conversion of the high frequency supply into an electron-ion plasma by an induction coil 
3. Production of ultra-violet light by the plasma 
4. Production of visible light using conventional phosphor technology to convert the ultra-violet light 
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Way 

Zaden, ze hebben alles in zich om 

uit te groeien tot iets groots. 

Maar potentie alleen is niet 

voldoende. Zonder vruchtbare 

bodem en een frisse wind, 

die zorgt voor transport, 

gebeurt er niets. Wat voor 

zaden geldt, geldt ook 

voor het bedrijf. Binnen 

Philips staat frisse wind voor 

ruimte voor initiatief, onder

nemerschap en nieuwe ideeën. 

Onmisbaar om 111 een zeer 

concurrerende markt succesvol te 

zijn. Een vruchtbare bodem voor 

jonge academici en HBO'ers met het lef 

om af en toe een storm te veroorzaken. 

Neem voor meer informatie contact op met: 

Phifips Pmoneelwken, postbus 80003, 5600 JZ Eindboz,en. 

ë PHILIPS 
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