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SAI;mnVATTING.

De energievergelijking van een cylindrische boog bij verwaar

lozing van straling en konvektie luidt:

JE::: - ~;rlr- K~~)+ y)~~r
dordt de stroom door de boog plotseling gaheel onderbroken

dan kan deze vergelijking analytisch worden opgelost mits

bepaalde vereenvoudigingen gemaakt worden. De algemene op

lossing is dan o-(f) t) -; £. AI'Y\ ~D l n;; r) e x.Pl- t /9.J
t'>'\=l

Wordt het geleidbaarheidsprofiel op ~=O door slechts een

Besselfunktie benaderd dan kunnen B-1 en a.-I karakteristieken

berekend worden met de kamerstraal R als parameter.

De resultaten van de berekeningen komen voor T(llOOOOK re-

delijk met de metingen overeen.

De metingen werden bemoeilijkt door onstabiliteit van de

ontlading. \

Voor de uitwerking van de metingen is tot gedeeltelijke

computerverwerlcing overgegaan.

Gemeten zijn B-1 karakteristieken bij R=2, 2.5 en 3.5 mm.

en es.-I en Gs1-1 karakteristieken bij H=2 I m.m.

De j.nvloed van h op de Icarakteristieken bleek overeenkomstig

de theorie.
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Inleiding.

Voor een groot aantal technisc;~,e processen en apparaten is

de elektrische lichtboog van groot belang. LIen denke in dit

verb8.nd bv. aan het lassen van mctalen, het vcrhi tten van

gassen, de vervaardiging van chemische stoffen en natuurlijk

aan een groot aantal elektrische schakelapparaten.

Ondanks het grote technische belang is de ker~is over de

hier optredende lichtbogen nag relatief gering. De komplexi-

teit van de verschillende plasmas, 4.ie me~stal ook nogin

stationair en turbulent zijn, is hiervan de oorzaak.,
Om inzicht te krijgen in de fysische processen in cen plasma,

zoals die bv. in een hoogspanningsschakelaar kunnen optreden,

is het onvermijdelijk diepgaande onderzoekinge~arde dyna

mische eigenschappen van plasmas te verrichten. Voor derge-

lijke onderzoekingen verdient het aanbeveling zo eenvoudig

en overzichtclijk mogelijke experimentele opstellingen na

te streven i om goed gedefinieerde omstandigheden te verkrijgen.

Omdat de plasmazuil van gelijkstroombogen sedert tientallen

jaren intensief onderzocht en enigszins bekend is, kiest

-men dikwijls deze gelijkstroomzuil als objekt van onderzoek

voor de dynamische eigenschappen van het plasma, wanneer men

de elektrische stroom door de boag moduleert of totaal on-

derbreekt.

De door l/:ae.cker (lit. 1) ontvv-ikkelcle k8J;kEJ.de boogkcurrer, wa,trmee

men cen cylindersymmstrische plamn.azuil met gedefiniecrde

randvoorwaarden kan verkrijgen, is voor een dergelijk onder-
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zoek uitermate geschikt.

Wij hebben ons vaoral beziggehauden met het dyn~lische ge

drag van de elektrische geleidbaarheid van het plasma, wan

neer de elektrische stroom door de boag plotseling stapvor

mig verandert.

Het medilllil waarin de boog brandde bestand uit stikstafgas

met een druk van 1 atm.

,



Ben boogontlading kan worden gedefinieerd (lit.2,3) als een

ontlading met een positieve kolorl in thermisch evenwicht en

een kathoc1evalgebied van lage spanning en grote stroomdicht-

heid.

Voor ons geval ~ een vrij lange boog van 4 a 5 ern. lengte 

kunnen vie de elektrodeinvloeden \Vat betreft elektrische veld-

sterkte en stroomdichtheid, gevoeglijk buiten beschouwing

latent
c-- [.0./-]
., IU.,3

3

\

fig.l.l

De elektrische geleidingsko~ffi-

cient van stikstof als funktie

van de temperatuur.

De temperE~tuur in het centrum van een stH::stofboogontlading

ligt in het algemeen boven de 5000~(. Zoals uit fig.l.l b1ijkt

is stil::stof slechts boven deze telJ.IXlratuur elektrisch gelei-

dend. Bet gas be staat dan ui teen mengBel van neutrale e:n/of

aangeslagen molelrulen er.. atomen en van ionen en elel:troncn,

reelen ~aarom men van een plasma spreekt.

r De 2cUl'i7ezigheid van geladen deel tjes maakt het pIe-sma e1e1<:-

trisch geleidend en verklaart het feit dat de ontlading ge-

voelig is voor elektrische en magnetische velden~

De spanning-stroom karakteristiek van een statische boogont-

lading heeft een negatieve helline (fig.l.2).
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I

statische spanning-stroom-

karakteristiek van een

gelijkstroom-boogontlading.

\

T

Gebleken is dat de analyse van de spanningsresponsie bij

stroomstapmodulatie een bruikbare methode is om de boog

to bestudcren.

Deze spanningsresponsie hangt direld se.men met de geleidbc:.ar-

heidsverandering van de boog ( vret van Ohm) ~ Het zal du:Ldelijl\:

zijn dat de geleidlJaarheid niet plotseling kan veranderen.

De geleidbo.arhei d hangt imn<.:rs slechts van de tem.perB.tuur

af ( fig.l.l ).

~r zal een zekere relaxatietijd nodig zijn waarin de tempe-

ratuur, en dus de geleidbaarhej.d, zich aan de nieuwe situa-

tie ( andere stroo~sterkte ) aanuast.
J.

f! De gang van zaken bij stroomstapmodlllatie is als voIgt:

Heem aan dat voor t<O de ontlading staat ingesteld in punt ri

van de statische U-I-karakteristiek. De stroom is dan Iocn

de spanning Do ( fig.l.2 ).

Up t=O verundert de straoD door sen 8xterne oorzaak van 10

n r-l"'-~ I ( f" ...· 1 3 a"<:.. ",.1 IP \ -- is. •• c;.
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I

--------I!"
lo9l-----------

(0)

--------;-.L----------+r
1:::0

u

Spannings- en geleid-

baarheidsresponsie

op stroomstapmodu-

latie.

(6)

"
--------;-l----------t

*.:0

GOD --
(c)

--------;-t:.L-o----------.... ~

totale geleidbaarheid van de ontlading verandeTt op dat moment

niet, zodat de ontlading zich gedraagt als een zuiver ohmse

weerstand. De spanning verandert daarom evenredig met de

grootte van de stroomstap (fig. 1.3.b) met een wRarde

10 - leo
U - U =~-.

0, , . Go

~ De temperatuUl'verdeling en dus de totale geleidbaarheid gaan

daarna naar een nieuwe waarde, zodanig dat het punt B op de

statische karakteristiek bereikt wordt • De spanning veran-

dert dus ook zodanig (lat gelcJ.t Ucu=I./}OQ.

De overgo.ng van de toestand op t=+O no.8.1' elie op t-i"OO van

de spanningsresponsie geschiedt, zoals uit experimenten is
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gebleken, exponentieel. Er blijken twee tijdkonstantes op

te treden die een verhouding van 5 a 6 op elkaar hebben.

De spanningsresponsie kan men daarom als volgt in een for-

mule uitclrukken

U(t) = Ueo(l - u, exp(-t/cJ - U2.exp(-t/'r1) )

voor tl'O.

(1.1.)

Omdat voor t>O de stroom konstant blijft kan men de geleid-

baarheidsresponsie beschrijven met \

G(t) =
1;)0-
U~

voor t/O.

Als nu 10 -Lo=A1 «1,)0 dan is U.:>o-Uo == A U«V;)().

Vergelijking (1.2.) kan dan geschreven worden als

voor t70

De tijdkonstantes van de slianningsresponsie zijn dus clezelfde

als de tijdkonstantes Os, en e~l van de geleidbaarheidsres

ponsie, als de stroom stalwOr.lll;J....g 'Worclt gemocluleerd. Als

we bovendien definieren

G~I~/U~, g, ==u, en g~=u~ (dus u~/u( =g~/g, )_

dan geldt

G(t) = GoJ 1 + g.exp(-t/Gs,) + g:texp(-t/eS:l) (1.4~)

Nogmaals zij opgemerkt dat bovenstaande slechts geldt als
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2-. THEOHIE.

2.1. De energiebalansvergelij}~ing~

Een baag kan men zich voarstellen als een systeem waarEtan

energie \\Tordt taegevoerd, dat weer energie aan zijn omgeving

afgeeft en dat het verschil tussen toegevoerde en afgevoerde

energie aan zijn inwendige energie toevoegt.
\

inwend.
toegev. energie afgev.

energie

fig. 2.1.1 ..

Scbematische energieui1wis-

seling bij de boog.

Beschouwen we nu eeneenheidsvolume-element ter plaatse I'

dan geldt per tijdseepheid dat:

de gelijk aan het produkt van spanning en stroom. Omdat de

spaY'J.n::i.ng per lengteeenheid gelijk is aan de elekt1'ische

veldsterlete E en de st:roorn per or;pervlaJ\:teeep.lleJ.d geli jk

is aan de stroomdichtheid J is de toegevoerde energie in

d:i. t geval .EJ. Met behnlp van de wet van Ohm word t clito-if'l.

wa.srin 0- de soortelijke elekt1'i sche celehlbaa1'hei d is.

• ~E. 1 A
18 rot. a .s E. ue inwen-

dige energie en t de tijd voorstelt.

a) Jarmtegeleiding in radiale richting. Daze vorm van ene1'

gieafvoer Vlordt voorgesteld door de term - ~ :B-;J..r K. ~-E)
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wuarin r de straal, ~ de warmtegeleidingsko~fficignt

en T de absolute temperatuur voorstelt.

b) Straling. De straling is afhankelijk van de temperatuur

van het gas. Als de astemperatuur van de ontlading gro-

ter wordt dan 110000K gaat de straling een rol spelen.

( lit. 4 ).

In onze verders theoretische beschouwingen \7orclt de ener-

gieafvoer t.g.v. straling verwaarloosd.

c) Konvektie. Zowel in radiale al~ in axiale richting treedt

konvektie op. (lit. 5 ). Ook deze vorm van energieaf-

voer wordt hier verder verwaarloosd.

De energiebalansvergelijking kan dus geschreven worden als

(2.1.1.)

Maakt men gebruik van de door Schmitz (lit. 6) gedefinieerde

warmtegeleidingsfunktie
--r

S = f>e. dT
o

en van de be trekking

waarin n de dceltjesdichtheid en Cv de soortelijl<:.e vnrrlte

per deeltje bij konstal1.t volume voorstelt, dan kunnen we

schri;iven

nc v () 5-- ---
~ rc) t:

waarin k = Je../nc v o.e temp.
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'l. I
0- E ::=:. k

d S I () ( ;)5)
~t - y:: u;"'l r 'VI'""

Deze vergelijking kan slechts dan analytisch worden opgelost

als aan de volgende vier voorwaarden wordt voldaan.

- Tussen 0- en 8 moet een lineair verband bestaan.

De randvoorwaarden noeten bekend zijn.

- De temp. geleidingskogfficignt k moet konstant en dus geen

funktie van de temperatuur zijn.

r en t moeten onafhankelijke vari~belen zijn.

We zullen nu nagaan vmnneer aan deze voor;1Elarclen is voldaan.

Om tussen o-en Seen lineair verband te krijgen moe ten 'fTC

de 0--8 karakteristiek door rechten gaan benaderen. De gebrui

kendaartoe de benadering zoals Schmitz (lit.6~ die voorstel-

de (zie fig. 2.1.1.).

tiek van stikstof

bij 1 atm. benaderd

door twee rechten.

De 0-·..3 karakteris-

15105 .s;

If X. 10'1
t7?- -------- - -- - -- ---

o

De benaderde w&arJen zijn dan

cP == 0 vaor () <S < 5.
(2.1.6.)

De boog wordt zodoende ingcdeeld in twas gebieden t.w. een
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geleidend gebied voor O<r<ro en een niet-geleidend gebied

voor r o <r<R, als R de straal van de kamer wEtarbinnen de boog

brandt, is.

De randvoorwaarden leveren weinig moeilijkheden omdat we

de kaskculeboogkamer gebruilden. l~r geldt dan

o-(r,t);:::: eindig voor r=O

~(r,t) = a-voor r~ro.

Wat de temp. geleidingskoefficient k betreft kunnen v!e op-

merken dat, hoewel k vrij sterk van~de temperatuur c:.fhangt,

we tach een gemiddelde k gedefinieerd hebben. Frind (lit. 7)

vond dat voar een geriliddelde temperatuur van 5000 ttK van het

geleidend gebied de gemiddelde waarde van k werd

k~= 7.1a-~m~/sec~ (2.1.8.)

De stationaire oplossing van de energievereelijking voIgt

uit (2.1.5.) zonder de term waatin de tijd t voorkomt

t' (2.2.1.)

Eaken we gebruik van (2.1.6.) dan vinden we de volgende ver-

gelijking, die slechts geldt voor bet ge1eidend gebied
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met

x = ErVB

De a1gemene op1ossing is dan voor O<r<r o

waarin A~een konstante, J o de nulde orde Besse1funktie

en nm het me nu1punt van de nu1de orde Besse1funktie is.

De transiente oplossing als de stroomtoevoer plotseling

totaal wordt onderbroken dient gevonden te worden uit

(2.1.5.) zonder de term crE:L,die de~ E;,an de ontliJding

toegevoerde elektrische Bnergie weergeeft. Met (2.1.2.)

krijgen we dan

Als we stellen dat

dan geldt

2
"marin 0( een

f 1.- (r- J 0--:-) == _ rx2-
v- r:-- rl r C) r
I v I U

Cl::~o)
konstante voorstelt.

De oplossingen hebben clan de vorm

0-; (r-):::: konst. Jo lex.. r)

02. (l-:)= kOl'isl: . .Q.-x.p (- k"c(lf:) ( t~o)

LIet de randvoorwaard.e cf(r,t)=O voor r=r"krijgen we als

algemene oplossing

~ (y'"~t:) =: ~I AY1-} Jo (~r) -exp (- C/Qn,)

(
I. \~ ,

9 hoi ::: n~) -1<*
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Di t is dus het ~-r profiel als funl\tie van de tijd. als op

t=o de toegevoerde energie \Vordt onderbroken door totale

stroomonderbreking. We zien dat op t=O het profiel door

een aantal Besselfu111c-ties wordt beschreven. In fig. 2.2.1.

'_.'-
A,

.............
.....
' ...-..... ...

Het geleidbaarheids-

profiel op t=O samen-

gesteld uit twee Bes

~selfunkties•

I-------~,...__-----*='--~r
..,' r;.- - -';;'"

-II
is een. If-r profiel samengesteld ui t twee Besselfunkties.

De afname van de geleidbaarheid voor t)O gaat gepaard met

een Etantal tijclkonstantes, die t.o.v. elkaar een konstan-

te verhouding bezitten.

Als tel' vereenvoudiging wordt aangenomen dat de geleidbaar-

heicl cloor slechts cen Besselfunktie wordt beschrevel1, da.:ti

wordt de lYlOgelijkheid geopend oJ) vrij eenvouclige vrij ze

een a.antal boogkaral:teristieken te berekenen.

Ook als slechts de eerste twes termen van de algemene op-

lossing het werkcli;jke (/ ...1' profiel goeel zouden beschri j-

ven. is het mogeli jk op grafj, Gcho vIi j ,~e hoog::ara}c-teri stie-

ken te bepale:n.
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Namen we ann dat de geleidbaarheid slechts door ~~n Bes-

selfunktie wordt beschraven clus als

~ ( I) t)::=: 0- ( DJ 0) J 0 (2.~; r) Q X P c- t / 9J
( to ):2. I

met 9/::: '2}10 k ll

dan is het mogelijk uit een o--S karakteristiek, de elek-

trische veldsterkte E, de elektrische stroom I en de eerste

geleidbaarheidstijdkonstante ~, die optreedt als de stroom
.!.

plotseling wordt onderbroken, als flulktie van de tempera-

tuur Toin de as van de ontlading, te berekenen.

Maecker (lit. 8 ) gaf hiervoor een methode.

de krijgen dan

E = k ~,LIO e-~ 3f,Vr;.f~' .e-~r (3~f,)

I = R f.;:e~ V'-t So~ ~>(p(- 3~f')

waarin

z == 1,2484
s...

Jcr- cJ. 5
f == .£---

0-; So

f == ~~2E~
So!~(Yd5

o

De wtLardc:;n van ff f" 0;; en S"kunnen nit de 0--::> }~arakte:cis-

tick 2.1s fu:nktie van To lJGre}~enc1 worclcn.
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Ret is nu mogelijk E-I en ~-I karakteristieken te bereke-

nen met R ale parameter.

M. b.v. een digi tale computer hebben we YlU.Horieke berekc

ningen gemaakt waarbij voor klfde waarde uit (2.1.8.) e;e-

bruikt hebben. VerdeI' werdt uitgegaan van experimcntele

o--T en X,-T karakteristieken van Hermann en Schade (lit.g)

Ui t deze twee karakteristieken lNerd. de O--:-S karakteristiek

samengesteld.

De resu1taten van deze berekeningen zullen in een later
~ -

hoofdstuk met de gemeten waarden worden vergeleken.

Een andere methode tel' bepaling van de boogkarakteristie-

ken is de volgende.

Wanneer we aannemen dat het geleidbaarheidsprofiel door

twee Besselfu:nkties Hordt beschreven

met () I ro )'2 I

I :; \.~I '10 k-ll )

dan kunnen we ui teen gemeten T-r proficl m. b.v. cen Cr-T

karakteristiek een 0--1' proficl be1'ekenen. Di t 0--:-1' profiel

kari men dan op grafische wijze zo goed mogelijk benaderen

door (2.3.5.). Zo Inmnen de vraardcn Ap A7... en I'o bepcHl-ld

worden als funktie van de stroom I, mi ts een aanta1 if-r

profie1en bij verschillende stroomsterktes beschikbaar is.
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>,i
als men voor k de gemiddelde uaarde van k over het gebied

tussen O<r<~ neemt.

1\.esultaten van dergelijke berelr.eningen, gedaan met T-r

profielen van Schade (lit.lO) en een ~-T karakteristiek

van Hermann en Schade (lit. 9) zullen leltar met de metingen

vergeleken worden.

.-

.'



3.1. A:L£:.emeen.

Hoofd- IJodulatie-

voeding

:IV:eting

voeeling

vet) en

let)

Trigger-

apparaat

extern
kommando

Fig. 3.1.1. Blokschema van de totale opstel1ing.

In fig. 3.1.1. l· C'>:> de totale meetopstelling weergegeven.

Centraal staat de kaskadeboogkaser. Je zien wat de elek-

trische voeding be°tJ:'eft een hoofd- en een modulatievoecli:ng.

De eerste zorgt vaor de stroOIIl Iv en de spanning lJ.. terwijl

de modulatievoeding de stroomstap 4.1 door de booG stuurt

(zie hfd. 1).

De stroom L en de spanning Uo vrorden kontinu nlet digitCile

voltmeters gemeten, terwijl de oscilloscoop stroom en span-

ning als flUlktie van de tij d meet vmnlleer de stroonwtftp

~I door de booG gnat. De oscilloscoop wordt daarom eVGuals

de modula tievoeding t ge stuurd met een triggerct]J}Jaraat.

TJi t trig:,;erappararl.t treccJt i:Ll wer}dnp; op een ]corn[:nmc1o van
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buiten af.

Tenslotte zion we nag koelwater en stikstofgas naar de

boogkamer stromen. Zowel de hoeveelheid stikstofgas als de

hoeveelheid koelwater dat per tijdseenhcid naar de boog-

kamer stroomt wordt gemeten en konstant gehouden.

De zullen in de loop van dit hoofdstuk dieper ingaan op

de verschillende onderdelen van de opstelling •

.L-2. Ret eJ.,ektrisch circuit.

Rs, (2mfl)

R,

trigg.
sign.

J?ig. :3.2.1. Schema van het eleLtrisch circuit.

De voeiing van de boog uordt verkregen uit een 520 V.,

200 A a61iJ·kotl·oomg.o~n~~-tor_ • QI..J __ ... 0 .,~_) ........ .L.!,.t::::..J... ......., •

Omdnt een boog slechts stabiel kan worden ingesteld met

een voorschal:elweenCltand (lit. 11) ~ is HI in het circuit

opgenomen. De funktie van de spoel L zal later duidelijk

worden gem9_akt~ .Je stroom 10 \7orclt m. b.v. de meetshu.:n t
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gemeten.

De stroomstap ~I TIordt verkregen met het modulatiecircuit.

In feite vind in het modulatiecircuit een R-C ontlading

plaats. Door het slui ten van sehakelaar 8. vrordt l;:ondensa-

tor C tot ±2000 v. opgeladen. Nadat S, geopend is wordt het

thyratron 5022 getriggerd waardoor de kondensator zich via

het thyratron, weerstand R1en de boog kan ontladen.

De stroomstap wordt gemeten over meetshunt Rs~ terwijl de

spanningsresponsie t.g.v. de stroom~tap over de boog en Its ,

gemeten vrordt.

Doordat de spanningsrespol1sie niet uitsluitend over de

boog doch over boog en R5~wordt gemeten wordt een fout ge-

introdueeerd die eehter verwaarloosbaar klein is als we

bedenken dat de Ylaarde van de boogw::;erstand (2 - 50.0.) al-

tijc1 meer dnn 350 keel' zo groat is als de waarde van Its,.

Op en na het moment dat de stroomstap optreedt oefent het

hoofdcircui teen ze1i:ere invloecl ui t op het modulcdiecir-

cui t. Deze invloed moge blijken ui t het volgeno.e.

-t.-= 0

__ J")

~J--r--I[_=1--]

R1 c: - =--- I.!c
+

Fig. 3.2.2. Vereenvoudigd elektriseh circuit.
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In fig. 3.2.2. vinden we het elektrische circuit in een

vereenvoudigde vorm. We kunnen nu de stronen i, en itgaan

berekenen •.

We stsllen dat op t=O schakelaar S wordt gesloten. Verder

definieren vie

De Laplace-getransformeerclen van i, en i 2 zijn resp. I, en 11 •

Vc (0) = Vo

U~e ....
I
~

i, (0) :::: r,

i" (0) :::: ~r2.

dan voIgt na enig rekenwerk

U ~ [' + r.(lt RbV<>\]I, =~ 5 + s r=;:c L K U"311,.J
r, s (5~ + :2. 0( 5 + w~)

r, I
+ n. LC

waarin

20( = y-;
L + 'I2.C

I .,'l. _ .J"
vv-o - '2. 1_ C

De eerste eis is dat er geen oscillaties optreden dus

( 3 r) "2 )..:... ).

Om aan deze eis te kunnen voldoe~ zau het het eenvoudigst

zijn als we de waarden van aIle kamponenten waaruit de scha-

}relinE: is op{sehouwc1 vrij zouden l::unnen ld.czen. I:;E:m aantal

kompon;~nten zijn echter al bepaald. De wD,[u~d_<m van He en Hb
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worden bepaald door de stroornsterkte~ waarbij we de boog

willen instellen. De grootte van R1is bepaald door de groot-

te van de stroomstap zodat ue aIleen nog de waarden van

1 en C kunnen kiezen.

Uit (3.2.3.) en (3.2.2.) voIgt dat de waarde van C zo groat

mogelijk moet zijn. O~ deze reden werd C = 228f~F gemaakt.

Met deze waarde en met R~=4k~wordt de eerste eis (3.2.3.)

L« 0.25r,

De stroom die door de boog gaat is nu bij benadering

i b~ Uge", [I - ~ C~ + ~~ ) +-~. ~ e'i _e- r,.t:/L)] ( 3 • 2. 5. )
" 't I U ~e 11 L{ 'il?" rt

De tijdkonstante L/r, moet uiteraard ve?l groter zijn

dan de tijdkonstantes van de boog zodat de tweede ois is

> -Lf
L > 10 1 r. ( 3 •2. 6 • )

Vatten we beide eisen (3.2.~.) en (3.2.6.) samen dan moet

dUB gelden

lO-Ifr , « L <<O. 25r,

De vlC1arde van r. is echter afhankelijk van de stroomsterk-

te waarbij de boog wordt ingesteld. De waarde van 1 is

daarom oak van deze strooDstcrkte afhclnl:eli jt-. Om deze

reden hebben we de Waarde van L dan ook govarieerd. In

onze opstelling konden we L in 5 stappen varieren tussen

0.15 H. en 6.9 H.

Tenslotte merken we nog op dat volgens (3~2.5.) de stroom

door de boogkamer op t=O oneindig snel zou veranderen.

In de prakt:ljJ( liordt dc~ sr'GctlllGiJ. vall de stroomste,:p echtel'

door de einclige sl1clhc~id, 1'1G.,--u~mCG het thyratron kortslui t



en door de parasitaire zelfindukties en kapaciteiten in

het circuit beperkt tot ±O.2j4sek.(zie fig. 3,2.3.).

Deze beperking is ook nodig om de vergelijking van Maxwell
()A

E=-gradU+--rt (vraarin A=rotB en B=magn. veldsterkto) te kunnen

vereenvoudigen tot E=-gradU.

\

"I\.

"''- ,

Fig. 3.2.3. De stroomstap. Horizontaal O.Jj1seky"Jlv.

3.3. De ka$kadebaoVramer.

De zg. kaskadeboogkcuner be staat ui teen opeenstapeling

van afzonderlijke, watergekoelde, kop8Ton platen welke

t.o.v. elkaar elektrischgeisoleerd zijn(zie fig_ 3-3clc).

Iedere pl~at heeft in het midden een rand gat met een straal

R van 2, 2.5 of 3.5 mm.

De isolatie tussen de afzanderlijke plaatjes bestond uit

een plaatje van siliconerubber.

Bij de apeenstapeling ontstaat zodoende een cylindrische

pijp waarbinnen de baag brandt.



Anode

I---~_.

Koelxmter·
output

,,'7
-·C.~)-

Stikstofge,s
output

S til~si.-;o:fr;flS
input

Elel\'.tr dehouc1er

lsolatie
(silicone-rubber)

.......----1

.K 0 e1 vr.:),t er 
inlmt
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De diameter van het gat in de tv:ee bui tenste plaELtj esis

grater dan dat in de overj_ge ple.atj es am l'uimte voor de

elektroden te laten.

De opeenstapeling van de plaatjes is gek1emcl tussen t\'!ee

elektrodehouders.

Door de gehele kamer stroomde van kathode naa1' anode stik-

stofgas met een snelheid van 1 m/sek.

De waterkoeling werd gescheiden gehouden wat betreft de

plaatjes en de elektrodehouders. De hoevee1heid water door
"

elk van deze systemen werd zo ingesield dat de temperatuur

van het wegstromende water in beide systemen dezelfde was.

Het voordeel van deze gescheiden circuits was dat het af

te voeren vermogen vergroot werd van 1 kW/cm~ tot 1.4 kW/cm.

booglengte.

3.4. De stabi1iteit van de ontladin0&

De metingen.werden aanvankelijk zeer bemoeilijkt door de

onstabiliteit van de ontlading.

Deze onstabilitei t kwam tot ui tine in zeer :-311e11e (enke1e

MHlil:.) en langzame (.§nkele kHz.) spannings- en straonvarl-

# aties.van enkele tienden tot meer dan tien Volt.

De kleine variaties waren bezvmarlijk omdat we met een

vrij k1eine stroomstap (mindel' drm 200 mA.) \'fcrkten en

dus slechts een kleine spannin;r;STesponsie moesten Iiwten.

De onstabiliteit trad soms kontinu y 80ms slechta vaal' cn-

kele ninuten Ope
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Naar de oorzaak van de onstabiliteit is vrij lang gezocht.

~e zijn ar eehter niet in geslaagd de oorznak op te sporen.

hoevlel we het verschijnsel cds zodanig door enlcele maatre

gelen weI mindel' konden laten optreden.

Hoewel ons onderzoek niet heeft geleid tot het onderkennen

van de oorzaken van de Qnstabiliteit voIgt hier toeh t.b.v.

eventueel verder onderzoek een kort verslag van onZ8 po

gingen de dnstabiliteit tegen te gaan.

Allereerst hebben we onderzocht watt de mogelijke oorzaken

in de kamer zelf konden zijn.

Aan de binnenkant van de kamer bevond zich steeds een zvrar

te aanslag. Deze aanslag bevond zieh uiteraard ook op de

isolatie. We hebben deze aanslag kwalitatief laten analy-

seren waarna de volgende stoffen aan het licht kwamen.

- Fe, Al en Or afkomstig van de draad waarmee de boog

ontstoken werd.

W;':N verbinding van de wolfram-elektroden en het stikstof-

gas.

- Si van de isolatie tussen de plaatjes van de boogkamer.

Opvallend was dat zich geen goed elektriseh geleidend Ou

van de plaatjes in de aanslag bevond.

Bij kamertemperatuur bleek de aanslag niet erg goed elek

trisch geleidend te zijn hetgeen niet wil zeggen dat dit

bij hoge temperaturen niet het gevel was.

We hebten toen geprobeerJ of een ander isolatiemateriaal

betere resultaten gar. De isolatieplaatjcs van silic0nc-
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rubber zijn vervangen door mieaplaatjes doeh dit gaf geen

e~{ele verbetering.

Daarna is de invloed van de elektroden onderzoeht.

Tot dan toe werd een elektrode gebruikt die omsehreven

1I:an worden als een cylinder vlaarin aan de zijkant een aan-

tal sleuven was uitgespaard waardoor het gas de kamer kon

in- of uitstromen.

t~en zou zieh voor kunnen stellen dat de spanningsvariaties

een gevolg zijn van 1engteveranderingen van de boog. De
"

lengteveranderingen kunnen veroorza~kt worden door het

'kringeleh'van de boog of door het feit dat de boog niet

op ,~en vast P1Ll'l"'G op de elektroden brandt. Omdat de onsta-

biliteit eehter bij aIle stroomsterktes tussen 5 en 50 A.

optrad was de eerste oorzaak erg onwaarsehijnlijk.

Als de oorzaak inderdaad 1engteveranderingen zou zijn dan

zou dat als voIgt tot uiting moeten komen.

De boog heeft een £-1 karakteristiek. Bij een bepaalde

booglengte 1 hoort daarom sleehts een U-I karakteristiek.

Verandert de lengte eehter van 1 in 1+61 dan zal de span-

Fig. 3.4.1.

Invloed lengteveranderin-

gen op U-I waarden van

de boog.

~----------'--.----~I



ning toenemen van U naar U+6U.

Omdat vaal' gelijkstroom moet galden U =l~'n-IHJ (zie fig.3.2.1.)

zal bij toename van U de stroom I moeten afnemen omdat

immel's U~e.rae:n H, konstant blijven.

Met voltmeters zijn (leze gelijktijdige stroom en spannings-

veranderingcn echter moeilijk te meten, reden waarom we

een x-y record.er hebben aangesloten. Toen bleek dat de

U-I waarden inderdaad veranderden zoals we verwachtten

(zie fig .. 3.4.1.).

Toen hebben we met elektrodes gegxperimenteerd met een

anclere vorm.

In eerste j.nstantie werd aan de tot dan toe gebruikte elelc-

trode een scherpe punt geslepen. Deze punt bleek echter,

vooral bij hoge stroomsterktes, zeer snel af te branden.

Onderzocht werd toen of het door de anode wegstromende

gas misschien de boag bij de anode 'wegblies'. Daarom is

een dichte elektrode gebruikt. Het gas stroomde weg door

twee gaatjes in het bovenste koperen plaatje van de boog-

kamer. Ook dit gaf geen verbetering.

Nadat we nog enkele andere elektrodes hadden toegepast is

tenslotte de elektrocle Diet een centraal ge.t van 3mm. d:Lame-

tel' gebruikt. Deze elektrode gaf soms een stabiele boog.

Het bleck dat doorvariatie van de gassnclheid de boog

soms plotseline stabiel werd. Een ander voordeel van deze

elektrode was clD.t nn uet een ontsteekpen i. p.v. met een

ontstee1'::clra"J.(1 kon w01'clen r;CiY2iL"t, r1eze clektrode is clan
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oak bij de metingen verdeI' gebruikt.

Samenvattencl kunnen we zegf:en dat de oorzaak van de onsta

biliteit niet is gevonden.

WeI is dUideIijk dat de vorm van de eIektI'odes en de gas

snelheid invIoed hebben. Het bIijft echter nog een open

vraag hoe het mogelijk is dat de boog soms pIotseling on

stabiel kan ·worden teI'wijl er totaal niets veranderd wordt.

wat die onstabiliteit tot gevolg zou kunnen hebben.



4.1 e -De yer'wer)cing van......Qe meet.re $..1l.l:t.aten..!..

Bij elke meting is gegeven

De stroom 10 en de spanning Uo.

- De grootte van de stroomstap lJ. 1.

- De spanningsresponsie als funktie van de tijd U(t).

Ui t deze gegevens moeten eSt' 8s~ell u.1./u, bepaald worden (zie

hfd. 1).

De spanningsresponsie kan wiskUJld.ig worden voorgesteld door

U(t) = Uoo( 1 - u,exp(-t/~I - u~exp(-t/e~ =

= UoC) + U, exp(-t/8.$"( + U2.exp(-t/e~'J.

waarin U,=-U~U, en U2=-U~U2. (zie fig. 4.1.1.)

De bepaling van d_e tijclkonstantes is reeds uitvoerig door

Pflanz (lit. 11 ) besehreven. Ben moeilijkhcid was eehter

bij cleze methode dat de fotografische o}mames van de scoop

met U(t) numerie1\: dienden "\'Jorden ui tgelezen. De ui tgelezen

waarden werden daarna weer in grafioken uitgezet. Dit had

tot gevolg dat deze methode vrij tijdrovend ell onnauwkeu-

rig ViaS. Daarom is naar betere methodes gezocht.

Eerst zijn de mogelijkhec1en l1o.gegaa:n om het elektrische

signaal U(t) direkt, dus zonder gebruik te maken van een

scoop, in een geheugen op te slaan en dit signaal later

langzaam uit te lozon. Onz8 gedachten gingen uit naar een

zeer snells bandrecorder of



-30-

het signaal U(t) echter zeer snel was waren de eisen die

aan een dergelijk apparaat gesteld dienden te worden ech-

tel' zo zwaar dat geen apparaat kon worden gevonden dat aan

onze eisen voldeed.

Het maken va.."'1 fotografische opnames van de scoop was daar-

om onvermijdelijk.

Het uitlezen vall de opnames kon echter weI verbeterd worden.

lJi twas mogelijk met de zg. I motion analyser'.

De werking van dit apparaat was als voIgt. J~en plaatste,
een film met scoopopnames in het apparaat. De film werd

dan op een scherm geprojekteerd. Over dit scherm kon men

twee loodrecht op elkao'r staande kruisdraden verdro'aien.

De stand van de draden werd door het apparaat bijgehouden

terwijl door een druk op een knop de momentane x-y waarden

werden geponst op een ponsband.

Hiermee werd niet alleen een nauwkeuriger uitleesmethode

verkregen maar omdo't er ponsband geproduceercl werd, lag

de weg no'o'r computervcrwerking open.

M.b.v. de cligitale computer (EL X-B) werd de verdere ver

werking dan ook voltooid (zie bijlage A).

U(t) en let) bij

HoI'. 100;« sek.

Vert. resp. 2. V./d.iv.

en 1 TJ.V • / eliv •
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De spanningsverdeling in een boag is als VTcergegeven in

fig. 4.2.1.

leahh. Anode

De spanningsverdeling

in de boog.

We zien dat er zg. elektrodevallen optreden. ~e willen

de veldsterkte E in het lineaire deel van bovenstaande ka-

rakteristiek weten. Daartoe staan ons twee meetmethodes

ter beschikking.

- SOl1demeting. De koperen plaatjes van de boogkamer lrunnen

als'sondes gebruikt worden. O.a. Pflanz (lit. 11) onder-

zocht deze methode en vond enkele komplikaties, die een

nauwkeurige meting kunnen bemoeilijken. Deze methode

is door ons daarom niet gebruikt.

- Booglengtevariatie. Door bij twee verschillende lengtes

van de boog de U·-I ke.rakteristiek te meten kan de 1:;-1

karakteristiek bepaald worden,volgens

UI = UQ,~ + Ell

U2. = Ua,k. + Jj1?

Daze laatste methode is gobruikt bij de meting van de E-1
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karakteristiek bij boogkamcrstralen van 2 t 2.5 en 3.5 mm.

In fig. 4.2.2. zijn de resultaten weergegeven.

lYeemt. men nu aan dat het geleiclbaarheidsprofiel op t=O

door slechts een Besselfunl\tie lean worden beschreven dan

zijn de verge (2.3.2.) en (2.3.3.) geldig. Uit deze ver-

gelijkingen blijkt een zekere afhankelijkheid \'lat betreft

de B-1 karakteristiek bij verschillende waarden van de

straal H. Zou men dan genormeerde rm-l/n lrarakteristieken

berekenen uit de drie ~emeten E-l ~prakteristieken dan
;.!

zouden de drie genormeerde karakteristieken moeten samen-

vallen. Uit fig. 4.2.3. blijkt dat dit inderdaad het geval

is voor niet a1 te grote stromen. Tot I/H= 10 A. is de

de afwijking tussen de drie genormeerde karakteristieken

gering. De tempera. tuuT binnen de booe is dan ook mi:o.der

dan 110000K zodat de straling een zeer geringe rol speelt.

De overeenkomst van de gemeten met de m.b.v. de theorie

berekemle EH-l/R karakteristiek (zie hid. 2.3. ) is tot

(leze \'mard.e van de temperatuur verrassel1cl goed. De a:fwij"""

king van de berekende met de gemeten karakteristieken bij

lin = 4 a 5 A. is cen gevolg van het feit dat we bij de

, berelceningen dG 0--3 kaHtkteristiek met een Yechte hebb811

benaderd. De afwijkingGn bij hogere stromen kan verklaard

worden uit hot feit dat bij de berekeningen de straling

verwaarloosd is&



f
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De be paling van de tijdkonstantes die optreden als de stroom

stapvormig wordt gemoc1ulee!:'d lwn geschiedell door analyse

van de spanningsresponsie (zie hfd. 1 ). Strikt genomen

dient slechts de responsie van dat ueel van de boog, dat

een :Lineair spanningsverloop heeft (fig. 4.2.1.) bepaald

te worden. Ken zou dan echter gedwongen zijn sondemetingen

te doen. De meting van de responsie over de hele ontlading

(dus inclusief de elektrodevallen) is in principe onjuist.

Omdat echter sondemetin[-;en niet erg nauwkeurig zijn en

onze boog zo lang (±JI,-.5 em.) was dat de elektrodevallen

relatief klein \7aren t. o. v. de totale spanningsval over

de boog hebben we de spanningsresponsie over de hele boag

gemeten.

De ~,-1 en ~a-I karakteristieken bij R=2mm. in fig. 4.3.1.

zijn het resultaat van ±lOO metingen.

Deze karakteristieken zijn niet zander meer te vergelijken

met de berekende karakteristieken (hid. 2.3.) omdat de

gemeten karakteristieken m. b.v. strooGstcl,pmodulatie ver-

kregen zijn terwijl bij de berekeningen is uitgegaan van

totale stroomonderbreldng. De brug tussen c1e berekeningen

en de metingen l-ca.11. geslagen worden door de relectiE-J die

}'rincl (1it. 7) vonel tu.ssen es" de grootste ti j dkonstante

die optreedt bi,j stroonstapr:lOdulat~Lo en 8, , de grootste

ti j dkonstante l)ij totale stroomonderbreking

8s == L (1 - ?Jo~tfE) e
I ')~ c{ -eo':,I I

<l
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Of deze relatie hier mag worden toegepast is nog onderwerp

van studie,reden waarom we ze hier onder voorbehoud toe-

passen.

Nu kunnen we met fig. 4.3.2. waarin

rJ=_~;~G ( )~ 4.3.2.
01 °81

en met de relaties (2.3.3.) en (2.3.4.) genormeerde
'1.

e/R-I/R karakteristieken berekenen.

In fig. 4.3.3. staan genormeerde karakteristieken V8.n on-

ze metingen bij H=2 mm. en metingen..-van Pflanz (lit. 11)
. .

en Kalasek (lit. 12) bij R:::2.5 mm. De.i.overeenko.mst tussen

deze drie karakterlstieken is reclelijk. De plaats waar

het minimum in de karalcteristieken optreedt is voor de

drie karakteri 8tie1<::en vri jweJ. clezelfde nl. +7 A.

De berel-cende karakteristiek wijkt vrij sterk af van cle

gemeten l<::arakteristieken h08wel het kwalitatieve verloop

van de berekende karakteristiek rede1ijk is als we beden-

ken dat bij de berekeningen veel vereenvoudigingen zijn

gemaakt.

In hfd. 2.3. is ook nog een methode tel' berekening van de

9. -I karaktel'istiek gegeven wuarbij if-r profielen deor

twee Besself1.mktj_es werden bellaclerd. De resultat8n hiervan

komen wel zeer goed met de metingen overeen.

In fig. 1:·.3.4. is de verhouding Vl.Al-, (zie verge ~.• l.l .. )

als funktie van de stroom I gegeven.

Deze karakteristiek is tef~elijk met de tj_jdkonstcmtes ge-

neten en hoewel ze hier niet gebruikt wordt, is ze t.b4V~
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Pig. 4.3.1. De gemeten staptijdkonstantes bij E=2.5 mm.

eventueel verder onderzoek toch in dit verslag opgenomen.

Tensl~tte wil ik de heer J. Sloot danken voor zijn waarde-

volle mcdewerking ann dit afstudeerwerk.
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4.3.2. De genormeerde ~-I/R karakteristieken.



l"ip;. 4.3.3. j)e genormeerde ~/K-I/R. k.a,rakteTistiek~h.



-/j-O-
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In deze bijIage wordt de opbouw en de werking van het com-

pu-'cerprogramma, dat de meetresultaten verwerkt, kort beschre-

yen.

De input bestaat uit een ponsband met daarop o.a.:

1) Algemene gegevens zoals gassnelheid, kamerdiameter, boog-

lengte enz.

2) De stroom loen de spanning Uo •

3) De grootte van d.e stroornstap 6 I ~-oals d.ie gemeten is van

de opname.

4) Ben a8ntaI punten (numeriek) van de spanningsrespoYlsie

U(t).

Als output krijgen we dan:

1) De algemene gegevens.

2) De stroom 1 0 en de spanning Uc> en daarui t berekenclhet ver-'

mogen lUo' de weerstanc1 l..VIo enz.

3) De tijdkonstantes es\ en e.s~, de ampIi t'udes U, en U2 en hie1'

uit berekend U./U, ,£\1 enz. (zie verge L~.I.I.)

De berekening v~:m de tijdkonstantes (3;1 en eS 2. en de ampli tu-

des U,en U'lvereist 110g 611ige t061ichting.

Gegeven is een ;'=LantaI numerieke waarden van de spannings-

responsie D(t) (zie fig. A-I) •
. U(t)/x<.t)

Pig. A-I

De sprmrdngl':.respol1sie

vet).



Omdat doze punten door onnauvJkcmrLgheid in de aflezing een

afv!ijldng van de werkelijke wactrclen hebi)cn worclt een 7 e

graads polynoom x(t) zo goed mogelijk cloor deze punten

berel<:.cnd. Di t polynoom is 8011 .' e;laclde' kTomme zodat lllet

deze funktie verder kan worden gerekend.

Eerst Ylordt In(x(t)) bCl'ekend (zi.e fig. A-2).

b

]\ig. A-2.

De be paling van 8s, en UI ui t

In(x( t) ..

'-----------!.-~c_----.;>>t

Door dat gedeelte van deze nieuvre kromme elect tussen a on b

ligt (hier is de sn8110 tijdkm~st~tnte 8s:t ui tgeclempd) wordt

een rechte berekend. Uit daze rechts kan men ~I en U, bepalen.

Daarna wordt In(y(t» = l:n(x(t)-U,exp(-t/E\) berekend.

In theorie zon moeten gelden dat

In(y( t») = In(U!jxp( -t/Gsi) :.= In(UJ .- ties?.

Daarom wordt door In(y(t)) een rcchte berekend waarmee U1

Tar kont:cole van de lJorekcmingen k1..mnen we nog l:>. I berelwl1en

ui t de gevonclen waardcn UI en U" on deze W8.21'de van II I verge-'

lijken met de waarde van 61 gevonden uit de opnauc.
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