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...lamenvatting 

De toepasbaarheid van een tweestapa-ionisatie model voor de 

beschrijving van de relaxatie zone achter een schokgolf in Argon 

is onderzocht, De lengte van de relaxatiezone blijkt voornamelijk 

bepaald door de waarde van de atoom-atoom excitatie botsings-

doorsnede. De atoom - elektron excitaties en de elastische elektron 

ion botsingen hebben een grote maar weinig specifieke invloed op 

• 
de stuctuur in het relaxatie gebied. 

liet et:n laser - achlieren opstelling is de structuur van de ionisatie-

zone bepaal,~l achter een gereflecteerde schokgolf in •".rgon. 

Deze structuur blijl~t met het tweestaps - model redelijk beschreven 

te kunnen worden indien stralingeverlies en twee - deeltjes recombinatie 

in rekening worden gebracht. De uit theorie en experiment verkregen 

waarde van de botsingsdoorsnede- purameter S(A A /A*A ) blijkt bin~~n 
r r r r 

de (ruime) onzekerheidsgrenzen goed overeen te komen met de literatuur 

gegevens. 
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Reactie-snelheid voor twee deeltjes recombinatie 

Factor in de lineaire drempelbenadering voor de 
botsingsdoorsnede 

Reactie-snelheid voor ionisatie 

Reactie-snelheid voor excitatie 

Reactie-snelheid voor recombinatie 

Reactie-snelheid voor deëxcitatie 

Tijd 

Temperatuur 

x-component van de snelheid 

Snelheid 

Stralingsverliesterm in de energie-vergelijking 

Plaats-coördinaat 

z-coördinaat 

Afstand tot detectie-systeem 

Lengte van de test-sectie 

Griekse symbolen : 

«. 
c:(,1 2 

~ 
b· 
1) 

,; 

-5 
e 
't' 

.:t 

lo 

x 
ÀD 

rz, 
w 

Ionisatie-graad 

A~sorptie-c~ëfficiënt 
Stralings ontsnappingsfactor 

Verhouding van Cp/Cv 

Relaxatie-lengte 

Gemiddelde botsingsfrequentie 

Frequentie van een stralingsovergang 

Dichtheid 

Relatieve energie 

Relaxatie tijd 

Gemiddelde vrije weglengte 

Permitiviteit van vacuum 

Relatieve afwijking van ladingsneutraliteit 

Debye lengte 

Lagrange coördinaat 

Waist van de laserbundel 



9. 1.on 
Q 

ex 

Onderschrift 

s 

el 

inel 

ion 

e 

i 

0 

2j 

2f 

2E 

5 

5f 
5E 

Bovenschrift 

Afbuighoek 

Ionisatie-temperatuur 

Excitatie temperatuur 

Plasma parameter 

Viscositeits tensor 

Deeltjessoort s 

Heeft betrekking op elastische botsingen 

Heeft betrekking op inelastische botsingen 

Ionisatie 

Elektron 

Ion 

Neutraal deeltje 

Grootheid achter de heengaande schokgolf 

Frozen waarde in gebied 2 

Evenwichtswaarde in gebied 5 

Grootheid in gebied achter gereflecteerde schokgal 

Frozen waarde in gebied 5 
Evenwichtswaarde in gebied 5 

Gemiddelde grootheid 

Dimensieloze grootheid 



/î 

-7-

Hoofdstuk 1 Inleiding. 

Binnen de sectie gasdynamica (schokbuizen) van de y_a~g_roe_p trans

portfysica wordt onderzoek gedaan naar eigenschappen van gassen 

bij hoge temperatuur en druk. 

In het bijzonder richt dit onderzoek zich op de thermische 

,----~~-_-_gr-enslaag, die ontstaat wanneer een heet gas in aanraking komt 

met een koude wand. Deze situatie ontstaat na schok-reflectie 

aan de achterwand van een schokQuis. 

Een schokbuis is een instrument om gedurende korte tijd gassen 

met een hoge enthalpie te creëren: - In figuur 1. 1. wordt een 

schematische voorstelling van een schokbuis gegeven. Deze bestaat 

uit een hogedruk sectie (H.D.S.) en een lagedruk sectie (L.D.S.), 

gescheiden door een ingekrast aluminium membraam .(Oer 66) 

L.D.S. J 
fig. 1.1. Schematische voorstelling van een schokbuis 

De lagedruk sectie wordt gevuld met het te onderzoeken gas, 

in ons geval Argon. De hogedruk sectie wordt gevuld met een 

drijver gas, tot het vlies barst. Door de lagedruk sectie loopt 

dan een schokgolf, het gebied achter deze schokgolf wordt gebied 

2 genoemd. Bij de achterwand wordt de heengaande schokgolf gere

flecteerd, het gebied achter de gereflecteerde schokgolf wordt 

gebied 5 genoemd. De grootheden in gebied 2 en 5 worden berekend 

met de scho.kbehoudswetten, de Rankine-Hugonot relaties en zijn 

alleen afhankelijk van het mach-getal ,begin druk en temperatuur. 

Het mach-getal wordt gedefinieerd als de verhouding van de schok

snelheid en de geluidssnelheid van het medium, waarin de schok

golf zich voortplant. 
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De toestand achter een schokgolf kan zodanig zijn, dat ionisatie 

gaat optreden. De evenwichtswaarde van de ionisatie wordt bereik 

na een niet evenwichtsgebied, dat de relaxatie-zone wordt genoem 

Voor Argon treedt achter de heengaande schokgolf .meetbare ionisa 

op bij machtallen groter dan S.Voor de ge~eflecteerde schokgolf 

bij machtallen groter dan 7. 

In ·figuur 1.2. wordt een x- t diagram getoond voor een ioni

serende schokgolf. Hie~uit is te zien, dat de verstoringen ten 

/gevolge van de ionisatie de gereflecteerde schokgolf inhalen, 

waardoor deze wordt vertraagd.Daarna blijft het ionisatiefront 

nagenoeg parallel aan de schok. 

Dit onderzoek richt zich op de ioniserende schokgolven en is een 

voortzetting van de studie van Hutten (Hu 7'6). 

Hutten heeft een onderzoek verricht naar de geïoniseerde grens

laag, die zich ontwikkelt aan de achterwand na schokreflectie. 

Experimenteel zijn twee golflengte laser schlieren metingen 

gedaan in de grenslaag. Theoretisch is een model opgesteld voor 

de grenslaag-groei. Dit model is gebaseerd op een homogeen 

partieel geïoniseerd plasma, dat in plotseling kontakt komt met 

een koude achterwand. 

Er wordt dus geen rekening gehouden met het initiële ionisatie

proces. Indien de karakteristiek tijd voor de grenslaag-groei 

groot is t.o.v. de relaxatie-tijd, is deze veronderstelling juis 

Experimenteel is dit voor mach-getallen groter dan 9 geverifieerd 

Bij lagere mach-getallen moet echter rekening gehouden worden met 

de initiële ionisatie. 

Bij het model wordt tevens verondersteld, dat het buitengebied, 

het gebied buiten de grenslaag, homogeen is. Dit moet echter 

nader onderzocht worden. Dit laatste kan gebeuren door middel 
lf 

van metingen in het buitengebied, waaruit een x - t diagram 

bepaald kan worden. 

Een ander aspect wat onderzocht moet worden, is de invlo.ed van <;Ie 

~-~{;i ~er~ei_d: ván 4_e gas sarriê:r:s.tell~ilg. 

Dit kan gedaan worden door metingen te verrichten, waarbij het 

Argon verontreinigd wordt met een bekende hoeveelheid watersto~. 

lf het gebied buiten de grenslaag 
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Figuur 1. 2. Kwali~atief plaats-tijd diagram voor de 
gereflecteerde schokgolf volgens Kuiper. 
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Een theoretische beschrijving van het ionisatie-proces is 

tamelijk ingewikkeld , doordat de situatie achter de gere

flecteerde schokgolf plaats en tijdafhankelijk is. Na t
1 

(zie figuur 1.2) kan de situatie als stationair worden op-

gevat in een coörilinaatsysteem meebewegend met de gereflec-

teerde schok. Er zal daarom uitvoerig aandacht worden besteed 

aan de beschrijving van een dergelijk stationair proces. 

Een ander argument hiervoor is dat veel experimentele ge

gevens uit de literatuur hiervoor beschikbaar zijn(Gar 71, 

Grö 75). 

Door Liu(75) wordt het ionisatie-proces beschreven met een 

tweestaps model, waarin als parameters, de elastische en 

inelastische botsings-doorsneden voorkomen. De botsings

doorsnede voor excitatie van Argon ten gevolg van atoom

atoom botsingen is echter niet nauwkeurig bekend en wordt 

door Liu(75) geschat door vergelijking van theorie met 

experiment. 

Op grond van dit model zal de invloed van de verschillende 

parameters op de structuur van de ionisatie-relaxatie zone 

achter een stationaire schokgolf worden onderzocht. 
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Vergelijkingen voor de toestand van een gas 

achter een ioniserende schokgolf'. 

Zoals in de inleiding wordt opgemerkt heeft de passage van een 

schokgolf' in een gas een plotselinge toestandsverandering tot 

gevolg. Wanneer de snelheid van de schokgolf' voldoende groot is, 

leidt dit.tot ionisatie. De ev~nw{chts-

waarde van de ionisatie wordt echter niet direct achter de schok

golf' bereikt, er is een niet evenwichtsgebied waarin de even

wiehtswaarde wordt bereikt. Dit niet evenwichtsgebied zullen we 

de relaxatie-zone noemen. We beperken ons tot een-atomige gassen. 

In deze paragraaf' worden de vergelijkingen afgeleid die de toe

stand in de relaxatie-zone beschrijven. Hiervoor is het nodig 

dat een model wordt opgesteld voor het ionisatie-proces. 

Tevens moet de invloed van het relaxatie-proces op de bewegings

vergelijkingen onderzocht worden. Voor dit laatste wordt uitgegaa1 

van de Boltzmann vergelijking, waarbij rekening gehouden wordt 

met inelastische termen. 

2.1. Invloed van het ionisatie-proces op de stromingsvergelij

kingen. 

Voor een deeltjessoort s luidt de Boltzmann vergelijking 

aldus :_-_-_(sèli)__ _ 

+ V + = -s 
bots. 

Het rechter lid in deze vergelijking stelt de botsings

integraal voor. Deze bestaat uit een elastische en een 

inelastische term. Hiervoor wordt geschreven : 

2.1. 
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+ (f: •) inel. 
2.2 

Deze vergelijking wordt vermenigv\uldigd met een funktie 

~{v ), die alleen van de microscopische snelheid v afhankelijk 
~ -s -s 
is. Na integratie over de snelheidsruimte wordt de volgende 

vergelijk~ng gevonden: 

+ + 2.3 

Hierbij is gebruik gemaakt van de volgende defnitie voor de 

gemiddelde grootheid ~(;ys) 

( ~(~s) f = 1 ~~<~.lf.<~.)d3~. 
n 

s 

Door voor de funktie ~(~8 ) respectievelijk de 

m v
2 

te nemen wordem de continuiteits,impuls s s 

waarden 1 ,m v , 
s-s 

en energie-

vergelijking voor het deeltjes soort s verkregen. 

Deze _luiden : 

m n Du 
s s -s 

Dt 

+ "· 
+ 

+ 

nu 
s-s = • n 

s 

+ \7.11 
=s 

= 

+ \J.Sl s + rr 

+ 

2.4 

2.5 

+ e n :E s s-

2.6 

= 
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In deze vergelijking geldt : 
- -

Druk; p = n k..,T d.w.z. de ideale ga. swet geldt. 
·s s ~ s 

Wrijvingskracht die de deeltjes s van de deeltjes t 
-

ond-ervinden ten gevolge van elastische botsingen. 

Esi Verandering van energie van deeltjes s b!j elas

~t~-s:~h-~- ho_t-:;_i!lge!l. met_ deeltjes __ t_, ~p~r_ eenh~iq .Yan 

ti-jd. en volume.-

• n s 

6Ë s 

1Y 
= s 

Verandering van de deeltjes dichtheid 

inelastische botsingen. 

n 
s 

t.g.v. 

Verandering van de impul.s per tijdseenheid van 

deeltjes s t.g.v. inelastische botsingen. 

Verandering van energie van deeltjes s t.g.v. 

inelastische botsingen. 

Viscositeits tensor 

Warmtestroomdichtheid 

Voor de elastische termen geldt _(1?~~:6o) 

Est + Ets = 0 

E st + E st = 0 

Ess = 0 

E = 0 
ss 

2.8. 

Een partieel geïoniseerd gas bestaat uit 3 deeltjes soorten 

namelijk : elektronen, ionen en neutralen. 

Op deze drie deeltjes soorten worden de vergelijkingen 

2.5. tot 2.7. toegepast. 

Hierbij worden de volgende veronderstellingen gemaakt : 

1. De ionen leveren geen- netto bijdrage tof de inelasti~che 

processen. Deze verond.erstelling lijkt juist, zolang 

geldt (Hu 76) 

2. Door de geringe massa van de elektronen wordt veronder

steld dat de bijdrage e~van in de elektronen impuls 

vergelijking verwaarloosd kan worden. 

3. In de relaxatie-zone wordt invloed van warmte-geleiding, 

viscositeit en diffusie verwaarloosd. 
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De stromings-vergelijkingen luiden dan aldus 

+ 

+ 

+ 

\!· 

'V· 

',-_, 

nu 
e-e 

n.u. 
l.-l. 

nu 
o-o 

m n Du + f:J pe 
e e~ 

Dt 

m.n. Du . + V· p . 
l. l. l. l. -Dt 

m n Du + V' p 
0 0__2. 0 

Dt 

= 

= 

+ 

Jn kBDT + e e 
'p \7.u e e - -2 Dt 

n. 
e 

n.. 
l. 

• n 
0 

en E = e 

en. E = 
l. 

= E . 
el. 

= 

+ E eo 

-:tn . kBDT . + p . rT • u . = E . + E . 
~ 1. --1 1. V l. l.e l.O 
2 Dt 

Jp kBDT + 
2 0 ___2. 

Dt 

t"7. u 
Y -o = E oe + E . 

Ol. 

+ 

+ 

+ 

• 
+ E 

e - 1kBT n 
2 

e e 

r 

-1kBT.n. 
2 l. l. 

+ 
• 
E 

0 
-1kBT n 

2 0 0 

2. 10. 

2. 11 

Tijdens het ionisatie-proces gaan geen deeltjes verloren. 

Indien nu geldt dat diffusie verwaarloosbaar is dient 

dan als aanvullende vergelijking : 

n. 
e 

u 
~e 

= 

= 

. 
n i 

. = - n 
0 

= u -o 

2. 12. 

2. 1 J. 

De invloed van straling op deze vergelijkingen zal later 

worden besproken. 
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2.2. De stromingsvergelijkingen voor een plasma. 

We passen de vergelijingen 2.9. - 2.11. nu toe op een 

stromend plasma. Hierb~j wordt gebruik gemaakt van de 

volgende definities. 

p = p e 

g = n e 

• 
E 

e 

• 

m 

= 

e 

+ p. 1. 

+ n.m. 1 1 

- E. 
1.0n 

+ 

+ n m = m (n + n.) 0 0 o e 1 

(rie)eo 

--
E E. (ne)oo = - (E. is de ionisatie-0 1on 10TI 

energie) .. ~·-

Uit de sommatie van de afzonderlijke continuïteitsver-

gelijkingen volgt na vermenigvuldiging met de massa 

van de deeltjes de continuïteitsvergelijking van het 

plasma 

.tl_ + = 0 
Dt 

Sommatie v.an de impuls vergelijkingen geeft 

fl Du 
~ Dt + V P = 0 

De energie vergelijking wordt na sommatie 

Jn kBDT e e + 
Jn.kBDT. 

1 1 
Jn kBDT + 0 0 - -- - -- - -2 dt 

'• E. 1on 

2 Dt 

.J.kBT ri 
2 e e 

2 Dt 
+ p \7. u = 

2. 27. 

2.28. 

2.29. 

2.30. 

2. 31 • 

2.J2. 

Met behulp van de impuls en continuïteitsvergelijking wordt 

voor deze vergelijking geschreven : 

2. • 12E. 
2 Dt 

- .2. .E. Q.S. 
2 • 5 Dt 

-E. .ri = 1on e 2.33a 
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= 0 2.33b. 

In vergelijking 2.33b is gebruik gemaakt van de volgende 

definitie voor de enthalpie per massa eenheid. 

h = 2. 
2 

E. . 8 + 
n -e g 

E. l.On 

Deze vergelijkingen voor een stromend plasma moeten worden 

aangevuld met een vergelijking die de elektronen.produktie 

beschrijft. Deze vergelijking is afhankelijk van het gekozen 

model. Dit model wordt besproken in paragraaf 2.7. 

Het zal blijken dat de parameters in dit reactie-model sterk 

van de elektronen-temperatuur afhankelijk zijn. 

De plasma.:..vergelijkingen worden dus gecompleteerd met de 
~ ~ 

elektronen-continuïteits- en energie-vergelijking • 

+ 

2.n kb • DT + 2 e Dte 
~ .. 

' 

{l\e) eo E. l.On 

n kT 
e B e 

. = n e 

\7 . u 

: ,.-•,. 

:J.k T 
', . . n 

2 B e e 

E E = + ei eo 

I 

Voor de energie overdracht tussen de' .elektronen met de 

zware deeltjes wordt bij de bespreking van de botsings

precessen een uitdrukking gegeven. 

2.35· 

2. 3. Toepassing van de stromingsvergelijkingen voor de stationaire 

toestand achter een schokgolf. 

·Het ionisatie-proces achter de schokgolf 'vordt in een met 

de schokgolf meebewegend coördinatensysteem als stationair 

beschouwd. 
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Er wordt verondersteld dat het proces een-dimensionaal is. 

De stromingsvergelijkingen luiden dan aldus 

a. De co~tinuiteitsvergelijking 

i ~ ~ { Ju) = 0 ---~~:--~---
~ I • ------------ -----~ -

: i 
I 

Na de integratie volgt hieruit 

JE) 
2. 37. 

b. De impuls-vergeli,ikin__g 

+ ~-
dx = 0 

Integratie van deze vergelijking geeft 

p + = 2. 38. 

c. De energie-vergelijking 

Bij deze afleiding van de energie-vergelijking is geen 

rekening gehouden met stralingsverlies. Wanneer hiermee 

wel rekening gehouden wordt, komt in de energie-vergelijking 

een extra term w die het stralingsverlies voorstelt. 

2,u.dB E.+ 
2 dx S 

E. 
10n 

dn u 
e = --dx 

d. De elektronen energie vergelijking 

J.n kBu.dT 
2 e ~ 

dx 

+ n kBT .du e e
dx 

j_kBT 
+ 2 e 

dn u 
e 

dx 

0 

= 

I) Index 2f heeft betrekking op de "frozen" toestand 

onmiddellijk achter de schokgolf. 

2.39. 

2.40. 



- 18 -

e. De elektronen continurteits vergelijking 

dn u -e 
dx = 

n (n ,n ,T ,T ) e e ·O e o. 
2. 41 • 

Deze vergelijkingen worden aangevuld met vergelijking 

2.27. en 2.28. Er is nu een stelsel van 7 vergelijkingen 

gevonden voor de to~stand achter de heengaande schokgolf. 

Indien de beginvoorwaarden bekend zijn, is het stelsel 

vergelijkingen oplosbaar. 

Er wordt verondersteld dat de ionisatie-graad direkt achter 

de schokgolf gelijk nul is. 

De randvoorwaarden luiden dan 

x = 0 p = p2·f u = u2f 

s = .g 2f T = T2f 0 

n = n2f n = 0 
0 e 

T = T e. eo 

De elektronentemperatuur voor x = 0, T wordt bij de eo 
bespreking yan het ionisatie-model ged~finieerd. 
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2.6. Het ionisatie model. 

In de vorige paragrafen zijn de heboudsvergelijkingen 

afgeleid voor de toestand in de relaxatie-zone. 

Het stelsel vergelijkingen is volledig, indien een model 

wordt gevonden voor het ionisatie-proces. 

In de literatuur wordt het ionisatie-proces in veel gevallen 

beschreven met een zogenaamd tweestapsmodel, een voorbeeld 

hiervan is het model volgensGlassen Liu (Gl 78). 
Volgens dit model verloopt het ionisatie-proces in twee 

fasen : door;inelastische botsingen worden de atomen vanuit 

de grondtoestand _geëxciteerd en vanuit deze toestand door 

inelastische botsingen geïon.iseerd. 

Voor Argon bedraagt het energie-verschil tussen de grond

toestand en de eerste aangeslagen toestand 11.5 eV. 

Het energie-verschil tussen de eerste aangeslagen toestand 

en het ionisatie-niveau bedraagt 4.2 eV. 

Bij een gemiddelde energie van de deeltjes van ca. 1 eV wordt 

dan verondersteld, dat de reactie snelheid voor excitatie 

veel kleiner is dan de reactie-snelheid voor ionisatie uit 

een geëxciteerd niveau. 

In dit geval wordt het ionisatie-proces bepaald door 

excitatie vanuit het grondniveau. 

De evenwichtstoestand van het ionisatie-proces wordt bereikt 

doordat bij voldoende grote elektronen-dichtheid recombinatie 

gaat optreden. Doordat de invloed van stralingsverschijnselen 

verwaarloosd wordt, wordt alleen rekening gehouden met drie 

deeltjes recombinatie. De evenwichtswaarde van de ionisatie

graad wordt beschreven met de Saha-relatie. 

··~-~9-or ~A~chne_r_·_~:i~ t~·g.e_i:J)1i 73 r wo-rd.t --~ê-~~ beh~~-d~i_i~i ___ g,e geven 
--~·----~------------- .. - ·~- -.-- -----~-~ ·-- ·- ---- ·---·-· .... -- ----- --- -

_yoor een i()nJ~a,'!;:i,e-proces_, :w~arbij r~ke~_:i,pg __ g~ho_y._den wordt me 
....... _,- ... ---~-----~r-- ~ ... ------ ---- ... --·------·- -----~-~----

___ :i..pelastische bo~pi;ng~n tusse.J.?. e_.:Lektronep. en zware deeltjes 
2AL. \vOI-DEM 

en st ral ingsovergangen. De gevolgde behandeling V uitgebreid 

met inelastische botsingen tussen neutralen, die vooral in 

de beginfase van het ionisat1e-proces een belangrijke rol 

zullen spelen. 
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Om een afschatting te kunnen maken van de invloed van ver

schillende processen, zal gebruik gemaakt worden van het 

vereenvoudigde atoom-model van Mitchner en Kruger. 

Volgens dit model bestaat het atoom slechts uit twee toe

standen, een grondniveau en een aangeslagen niveau, dat de 

eigenschappen van de aangeslagen toestanden representeert. 

De processen die in de relaxatie-zone kunnen optreden zijn 

~ Excitatie en ionisatie als een gevolg van inelastische 

botsingen tussen twee neutrale deeltjes. 

b. Excitatie ten gevolge van inelastische botsingen tussen 

een elektron en een neutraal deeltje. 

~ Excitatie en ionisatie als een gevolg van stralings

overgangen. 

d. De inverse processen : deëxcitatie als een gevolg van 

botsingen en stralingsovergangen, twee- en drie deeltjes 

recombinatie. 

In reactie-vorm wordt voor deze pro cessen geschreven 

A. + x Ak + x 1~j(k 
J 

A. + x ... A~ + x + jq1 e 
J 

A. + hv ~ Ak 1~j(k 
J 

+---

A. + hv ~ A) + e j;,1 
J 

"" 
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Hierbij geldt A. Neutraal deeltje in de je toestand. 
J 

A ;t Een Argon ion. 

X Een elektron of een neutraal atoom. 

Als een gevolg van deze processen kunnen de volgende reactie

vergelijkingen worden opgesteld voor de elektronen-dichtheid 

en voor de dichtheid van een aangeslagen niveau k en de 

dichtheid van het grondniveau. 

. L (nk (kNÀ) n!(~Nk)) + n = n 
e 0 k=1 

n L (nk(ks) ) - n 2 ().s )) - n!'};..f).kA).k 2.5Ja. e k=1 
e k 

Voor k)1 

. n [ L. ( n. ( .Nk) (~ j)) + [ (nl (lNk) - nk(kNl)) 
nk = nk + 

0 j<k J J l)k 

2 ). ). - ---- ----

n ( Nk) nk(kN ) + ----- ·-" e 

[.{; {nj(jsk) (ks j)) + L( 1 - nk(ksl)) n nk l}k nl ( sk) + 
e 

c 

2. 53b. 

2.5Jc. 

Bij deze vergelijkingen is gebruik gemaakt van de volgende 

notatie : 



.. 

(~ .) 
J 

(ks.) 
J 
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reactie-snelheid voor een botsing tussen 

een atoom in de je toestand en respectieve

lijk een neutraal of een elektron, waarbij 
e 

het atoom overgaat naar de k toestand 

(m3/s). 

reactie voor deëxcitatie t.g.v. een botsing 

tussen een atoom in de ke toestand en res

pectievelijk een neutraal of een elektron 

(m3/s). 

reactie-snelheid voor ionisatie uit een 

niveau k t.g.v. een botsing tussen een atoom 

en respectievelijk een neutraal of elektron. 

reactie-snelheid voor drie deeltjes recombi

natie (m
6
/s). 

netto bijdrage van stralingsovergangen tusse 

niveau k en j (s -1) 

netto bijdrage van stralingsovergang tussen 

niveau k en de geïoniseerde toe stand (m3/ s). 

stralings-ontsnappingsfactor voor bound-free 

en bound-bound straling. 

T.g.v. de processen gaan geen deeltjes verloren. Dit wordt 

uitgedrukt in de volgende vergelijking 

. 
n e + L 

··k=1 
= 0 2. 54 • 

Er is nu een volledig stelsel vergelijkingen gevonden voor 

de dichtheid van de aangeslagen niveau's en de elektronen

dichtheid. Wanneer alle reactie-snelheden bekend zijn, is 

het stelsel vergelijkingen in principe oplosbaar. Aangezien 

veel parameters ter bepaling van de reactie-snelheden niet o 

onvoldoende bekend zijn en het .grote aantal vergelijkingen, 

wordt gezocht naar een vereenvoudiging van het model. 
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Dit wordt gedaan door voor de invloed van d~ verschillende 

processen afschattingen te maken. 

Uit vergelijking 2.53. wordt de volgende verhouding bepaald 

voor de reactie-snelheden van de stralings- en botsings-

processen : 

j3) kA). k 

R)k = 
ne().sk) no (lNk) + 

(free-bound) 2.55a. 

f3kjAkj 

Rjk = 
ne(jsk) no(jNk) + 

(bound-bound) 2.55b. 

Indien deze verhoudingen veel kleiner dan een zijn, kunnen 

de stralingsprocessen verwaarloosd worden t.o.v. de botsings

processen.in de kinetiek van het reactieproces. Overigens wil 

dat niet zeggen dat de straling energetisch gezien, onbelang

rijk is. 

2.7. Afschatting van de invloed van de stralingsprocessen 

op het ionisatie-model. 

Rlk 

a. Afschatting van Rlk• 

= 

Onder onze condities is het plasma voor free-bound 

straling optisch dun (Hi 78). Dit betekent, dat de 

stralingsontsnappingsfactor ongeveer gelijk is aan ee 

Voor vergelijking 2.54a. wordt dan geschreven : 

= 3' ~ 2 ..\ 
n ( sk) + n n ( Nk) e e o 

De factor R k geeft dan de·verhouding aan tussen de 

twee en drie deeltjes recombinatie. In de literatuur 

zijn er gegevens voor de reactie-snelheid van deze 

processen bekend. De.gegevens voor de recombinatie

snelheid R , gedefinieerd als het aantal reeom-ree · 
binaties per volume-eenheid en per tijdseenheid, zi.]n 

·ontleend aan Katsonis (76) en weergegeven in figuur 

2. 1 • 
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Kastsonis (76) ,optisch dik voor resonant straling 

-- -- boven en onder grens twee-deeltjes recorrbinatie 

Petschek en Byron(57) 

c;lass.:en Liu(78) 

T = 8000 K e 

. , 
/-' , 

1022 
-3 n ( m ) 

e 

T = 16000 K e 

Figuur 2 .1. Vergelijkin.g van de reactie-snelheid voor twee - en driedeel tjes

recanbinatie. 
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In de beginfase van het proces, bij elektronendicht

heden lager dan 1021 m-3 zijn de twee-deeltjes-recombi

natie relatief het belangrijkst. Daarna gaan de drie

deeltjes-recombinatie overheersen. 

We geven in onderstaande tabel enige karakteristieke 

temperaturen en elektronendichtheden 

M 

12 
16 
20 

T 2E (1o3K) 

10.8 
12.9 
14.5 

0.33 
1. 75 
4. 41 

Tabel 2.1. "Frozen" en evenwichtswaarden van temperatuu 
en elektronendichtheid achter een schokgolf. 
Begincondities : p 1 = 5 Torr, T 1 = 295 K. 

Met figuur 2.1. vinden we de volgende schattingen voor 

R k' waarbij we de waarde voor de bijdrage van twee-dee 

tjes-recombinatie schatten op 10-
1
9m3s-

1
• 

T (K) n ( 1021m-3)' Rr~(m3s -1) Rlk e e 

8000 1 
-19 1 2.10_19 

8000 10 4.10_19 0.3 
16000 50 2.10_19 1 
16000 500 5. 10 0.2 

Het is duidelijk.dat R k niet zondermeer klein kan wor

den verondersteld. De invloed van free-bound-straling o 

het ionisatie-proces komt opnieu'" ter sprake in hoofdst 

6. 

b. Afschatting voor Rk 1 • 
------------- -------
De straling van de aangeslagen niveau's naar het grond

niveau wordt resonante straling genoemd. Het plasma is 

bij onze condities optisch dik (Ho 67), immers de kans 

dat een geëmitteerd foton door een atoom in de grond

toestand wordt geabsorbeerd is groot. Voor de stralings 

ontsnappingsfactor geldt dan : 

fk1 .(< 1. 

Dit hoeft echter niet te betekenen, dat de deëxcitatie 

t.g.v. straling te verwaarlozen is t.o.v. deëxcitatie 

t.g.v. botsingen, daar voor deze straling de Einstein 

coëfficiënt groot kan zijn. 
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Met behulp van het vereenvoudigde atoom model van 

Mitchner en Kruger wordt een schatting gemaakt voor 

R21 • Indien geldt dat deze parameter kleiner is dan 

10- 1 , zullen we de stralingsbijdrage verwaarlozen. 

De botsingsdoorsnede voor deëxcitatie ten gevolge van 

botsingen tussen het aangeslagen niveau en de elek

tronen wordt geschat met de formule van Drawin-(E>9) 
-·. 

:(Mi_t 7_3). Bieruit is met het principe van Detailed 

Balancing de reactie-snelheid voor deëxcitatie bepaald 

2 2 

(
. T. ) 2 3 -1 -2 

e m s K 
10.00o 

De Einstein coëfficiënt voor deze overgang wordt 
. 8 -1. 

geschat op 3.10 s . 

De stralings-ontsnappingsfactor wordt geschat met de 

formule van Holstein. Volgens deze formule geldt in 

het midden van het plasma(M~t 73): 

= -- 2 ( « rr & ) -t 
3 12 2 

Hierin de ~12 de absorptie-coëfficiënt deze wordt 

berekend door Oetinger (oe 66), rekening houdend met 

natuurlijk, Stark en Doppler verbreding vindt deze 

bij de resonante frequentie voor de absorptie 

coëfficiënt voor T ca 12000 K en en p ca 105Pa 
e 

c:( 12 = -1 m 

t Met deze gegevens "wordt voor de stralings-ontsnapping 

( 4 -2 ) factor gevonden L = .2 10 m : 

f 21 = 

Stralingsbijdrage wordt dus verwaarloosd indien geldt 

= 
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Uit tabel 2.1. blijkt dat voor een groot deel van de 

relaxatiezone aan deze voorwaarde wordt voldaan. 

c. Voordat een schatting gemaakt wordt van ~j' wordt 

nagegaan hoe de dichtheid van de aangeslagen niveau's 

·"erandert in de relaxatie-zone. Dit wordt gedaan voor 

de begin- en de lawinefase. 

1. De beginfase : In deze fase van de relaxatie-zone 

zijn er weinig elektronen. De aangeslagen niveau's 

worden bevolkt door inelastische atoom-atoom 

botsingen. Vanuit deze niveau's worden de atomen 

geroniseerd. 

Voor het vereenvoudigd atoom-model luidt de reac

tie vergelijking voor het aangeslagen niveau als 

volgt : 

-· 
De relaxatietijd voor de bezetting van dit niveau 

wordt dan 

In de volgende paragraaf worden de reactie-snel

heden bepaald. Uit deze gegevens blijkt dat de re

laxatie-tijd voor 'r 2 ca. 1 /u s· bedraagt. 

Uit de berekeningen (hoofdstuk 4) blijkt, dat dezE 

tijd kort is t.o.v. de;karakteristieke tijd van 

~eginfase., d.w.z. de uitwisseling tussen niveau 1 

en 2 streeft naar een evenwicht bij de zware deel

tjes temperatuur. 

Aangezien de zware deeltjes temperatuur in deze 

fase weinig verandert geldt dan : 

. 
• n e 
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Bij een temperatuur van ca, 10
4 

K geldt dan dat 

de verandering van de aangeslagen niveau's klein 

is t.o.v. n . e 
Hoewel de behandeling gebaseerd is op het vereen-

voudigd atoom-model geeft het een indruk van het 

werkelijke atoomgedrag. 

2. De lawine-fase. 

Deze fase van de relaxatie-zone wordt gekenmerkt 

door een grote elektronen-dichtheid 

(n ~ 1020 - 1022 m-3) en de gemiddelde elektronen-e __ , 
energie bedraagt ca. 1 eV. 

De elektron-atoom botsingen domineren over de atoo 

atoom botsingen. Volgens Petschek en Byron is de 

variatie van de elektronentemperatuur in deze fase 

klein ( Pe 57). 
Volgens Mitchner en Kruger zijn dè-lioge -·a.an-geslage 

-
__ n:!-y~_?-_1?-_' s._ in deze fas~_ ~1"?-__ !;._o9àal Thermo~ynarnis eh _ 

__ Ë_v_~_!lwicht f:r:_;'r.~.) rn~ t _de __ vrj_ je elektro !1-e?.'-~ _daar 
- - ~ -

voor deze niveau's_~~ overgangen_door_botsing~n 

de stralinisovergangen domineren, 

De tijd (~), die de lagere aangeslagen niveau's 

nodig hebben om evenwicht te bereiken met de vrije 

elektronen kan geschat 'tvorden met de volgende 

formule gegeven door ·Gr-ierri {Gr --64}"-: bij deze for-

_mule, die ge:J..dig. iE) VO<?J:' een optis eh dun p~asma, 
·-- -"-- -- --·. - ~ . -- -

wordt voor het atoom een watersto~b~nadering 

' ____ gebruikt. _ 

Hierin E 
H 

n 

( s) 2. 58 0 

de ionisatie-energie van waterstof. 

hoofdkw--antumgetal van' 'het betreffende 

niveau. 

Voor het eerste resonante niveau ligt T in de 

orde van grootte van 10-3 /u sec. 
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De orde van grootte van de relaxatie-tijd voor 

de elektronenproduktie (n /n ), bedraagt ca. 10- 1 
e e 

/us.Deze tijd is groot t.o.v.'l:". 

Op grond van deze redenering wordt verondersteld 

dat de aangeslagen toestanden in partieel L.T.E. 

zijn met de vrije elektronen. De dichtheid van deze 

niveau's wordt dan bepaald door de Saha relatie 

exp - [. k), 

kBTe 
k/ 1 

.. Veranderingen in de dichtheid van de aangeslagen 

niveau's zijn dus een gevolg van veranderingen in 

de elektronentemperatuur en dichtheid. 

Indien de verandering van T klein verondersteld 
e 

wordt geldt voor nk 

. 
n 

e 
voor k) 1 2. 60 • 

Daar bij ·onze condities geldt (ne/nk)~·1 kan 

gesteld worden, dat de verandering van de dicht

heid van de aangeslagen toestanden klein is t.o.v. 

de verandering van de elektronendichtheid. 

Voor de begin- en lawinefase is aange

toond dat de verandering van dèdichtheid van de 

aangeslagen toestanden klein is 

t.o.v. de verandering in de elektronendichtheid. 

In de beginfase zijn de aangeslagen niveau's in 

evenwicht met de zware deeltjes-temperatuur. In de 

lawinefase met de elektronentemperatuur. Voor de 

-hele relaxatie-zone wordt nu aangenomen dat : 

2. 61 • 

Een schatting van Rkj is voor het ionisatie-model 

niet nodig., daar uit vergelijking 2.61. en 2.54. 

blijkt dat de verandering van de elektronendicht

heid een gevolg is van overgangen uit het grond-

niveau n. 
e = -
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2.5. Vereenvoudiging van de vergelijkingen. 

In de vorige paragraaf wordt beredeneerd, dat voor het 

stelsel vergelijkingen 2.57. de volgende veronderstellingen 

gemaakt kunnen worden 

Resonante stralings-overgangen hebben geen invloed op het 

ionisatie-proces. 

De veranderingen van de dichtheid van de aangeslagen 

niveau's is klein t.o.v. de verandering van de elektronen

dichtheid. 

Voorts zullen we voorlopig er van uitgaan dat twee-deeltjes 

recombinatie geen ro 1 speelt. Met deze veronderstellingen<, .. 

wordt voor de reactie vergelijkingen geschreven : 

nk << ne voor k > 1 

ne =- n1 = no~(1Nk) 

M.a.w. de ionisatie wordt bepaald door excitatie naar de aang 

slagen niveau's uit het grondniveau en direkte ionisatie. 

Op basis van de gevolgde behandeling volgt uit het principe 

vanDetailed Balancing voor de atoom-atoom botsingen (Bac 78): 

= 

J. 
2· 

exp -
kBTo 

(appendix A2) 

2.6Ja. 

(Ho 67 



• n = e 

of 

. n = e 
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Deze afleiding is strikt genomen alleen geldig in de begin

fase van het relaxatie-proces. Toepassing hiervan in een late

re fase is niet bezwaarlijk, omdat het atoom-atoom-proces 

dan relatief onbelangrijk is.Voor de atoom-elektron botsingen 

geldt, indien deze fase botsings-gedomineerd is . . 

(1sk) f..1k 
I 

= gk exp - =\k) 2. 63b. - -
(ks 1) g1 kBTe n~t T e 

(,s).) 
.1 (1À =(:~ t~ 2gi ( 217' mekBT e) 2 

= exp -
kBTe 

(~) g1 h2 
e 

Toepassing van 2.63a. en 2.63b. op de reactie vergelijking 

voor de elektronen-produktie geeft 

I . { 1Nk} + nen1l{1-\ n~" nk ) non1 I (1 -(n1) nk) (,sk) 

k) 1 nk T n1 k~ 1 n T n 1 
.0 e 

(1 -{:!): 
2 ) (1Nl) + (1-(:~J 

I 2 ~ 
n n ) (1s ) 

non1 e n1ne e 

n1 n1 
e T 

0 e 

r (1 -(;I 2 
) . ( 1Nk) + n 

non1 e 
k)1 2 n1 

ne T 
0 

r (1 -\:!J: 
2 .) ( 1 sk) n 2. 64. 

nen1 e 
k}1 n1 

e 

Hierbij is aangenomen dat de invloed van direkte ionisatie 

verwaarloosd kan worden. Dit.wordt in het volgende hoofdstuk 

bij de bepaling van de reactie-snelheden verklaard. 

De in vergelijking 2.64. gevonden.vergelijking voor de elek

tronen-dichtheid is in overeenstemming met het twee-staps

medel van Glass en Liu. 
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De ionisatie wordt .bepaald door excitatie naar de aangeslagen 

toestanden vanuit het grondniveau. Een aangeslagen niveau 

wordt direkt geïoniseerd. Recombinatie treedt op via de drie

deeltjes recombinatie. Hierbij komt het atoom in een aange

slagen toestand, waaruit deëxcitatie naar het grondniveau 

optreedt. De reactie-snelheid wordt bepaald door het lang

zaamste proces : de deëxcitatie. 

In de evenwichtsfase van het proces geldt dat de elektronen

temperatuur gelijk is aan de zware deeltjes temperatuur, en 

~ is gelijk nul. Uit het model volgt dan dat vobr de even-
e 

wiehts-situatie moet geldenT =T • Immers uit vergelijking e o 
2.62. volgt voor evenwicht 

De afwijking van Locaal Thermodynamisch Evenwicht als gevolg 

van stralin-gsverlies is berekend voor het vereenvoudigde 
. . - . -- . 

atoom-model (Mi 73) met{3 21 = 10-3 enf-:t 1 = f:l 2 = 1, welke 

condities overeenstemmen met onze condities. 

T = 10.000 K 

10-2~--~._ __ _. ____ ~----~--~ 
1016 1018 1019 1020 

n (m3) 
e 

Figuur 2.2. 
2 

Afwijking van ne/n 1 van de 

even1vichtswaarde op basis 

van het vereenvoudigd 

atoommodel. 

Uit figuur 2.2. blijkt dat bij een elektronendichtheid grote 

dan 10 21 m-3 het grondniveau in evenwicht is met de vrije 

elektronen. Hoewel deze berekeningen gebaseerd zijn op het 

vereenvoudigde atoommodel, wordt toch een indicatie gegeven 

van het werkelijke gedrag. 
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Bij onze conditie kan gesteld worden, dat de. dichtheid van de 

aangeslagen niveau's klein is t.o.v. de dichtheid van de 

grondtoestand. Er wordt daarom gesteld dat de dichtheid van 

het grondniveau gelijk is aan de dichtheid van de zware deel

tjes. Voor de reactie vergelijking wordt dan geschreven 

n = n 2
R + n n R 

2 
n n R . e o oo o e oe o e oe1 

Voor de vergelijking geldt : 

R 
00 

R oe 

R . oe1 

R . ee1 

de reactie-snelheid voor excitatie naar de aangeslage 

niveau's t.g.v. atoom-atoom botsingen (m3/s). 

de reactie-snelheid voor excitatie t.g.v. atoom

elektron botsingen (~3/s) 
de reactie-snelheid voor drie deeltjes recombinatie, 

waarbij het derde deeltje een neutraal is (m6/s) 

de reactie-snelheid voor drie deeltjes recombinatie, 
6 . 

waarbij het derde deeltje een elektron is (m /s). 

In het volgende hoofdstuk worden de vergelijkingen bepaald 

voor de reactie snelheden. 

Bij de vergelijking tussen theorie en exp:=rirrent ,hoofdstuk 6, 

nerren we in het merlel tvJee deeltjes recanbinatie op . De bijdrage 

van dit proces wordt gegeven door · 

waarbij R de reactie snelheid is voor de twee deeltjes ree 
recombinatie. 

2.66. 
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Hoofdstuk 3 De reactie constanten. 

·In het vorige hoofdstuk is een model opgesteld voor de relaxatie

z8ne achter een sc~o~golf' in een stationaire situatie. 
·- --

.In dit model zijn uitdrukkingen nodig voor de reactie-snelheden 

van de inelast~sche botsingen en voor de energie-overdracht van 

de zware deeltjes naar de elektronen. 
.. 

Deze uitdrukkingen kunnen bepaald worden, indien de botsingsdoor-

sneden voor de verschillende pro6essen b~kend zijn. 

Hiervoor is een literatuur-studie. verricht. 

3.1. De reactie-snelheid voor de inelastische botsingen. 

De algemene uitdrukking voor de reactie-snelheid voor een 

botsing tussen twee deeltjes wordt gegeven door de volgende 

vergelijking : 

J. 1. 

Voor de botsingsprocessen beschreven in het vorige hooîdstuk 

wordt het volgende verband verondersteld met de energie : 

(a-tb) 
Q(E) = J.2. 

Hierin geldt : 

E = de relatieve kinetische energie tussen beide deeltjes 

E 1 = de drempel energi~ voor de reactie. 

Voor de elektronen en de zware deeltjes wordt een Maxwell 

snelheidsverdeling aangenomen met T ~e~p T • Voor de inelas-e: _ o 

tische botsingen tussen twee neutrale deeltjes geldt dan : 

R 
00 

= 2(n + 1) s 
n ( 1 + (n • e 
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Hierbij is rekening gehouden met het feit dat bij uitvoering 

van de integraal 3.1. de neutrale deeltjes dubbel geteld 

worden. Bij inelastische botsingen tussen neutralen en 

elektronen, kunnen de zware deeltjes als stilstaand beschomv-d 

worden. 

Voor de reactie-snelheid wordt dan gevonden : 

1 + n 
R oe = 4 (n + 1)! S 

n 
(k T ·) 2 

B e 
(2-n--m ) 

(1 + E1 )exp 
(n + 1 )kBTe e 

(n geheel) 

Dit wordt toegepast op de reactie-snelheden voor de inelas

tische botsingen uit het vorige hoofdstuk. 

\ 
a. Inelastische botsingen tussen neutrale deeltjes. 

De botsingen die onderzocht worden zijn directe ionisatie 

en excitatie. 

De botsingsdoorsnede voor directe ionisatie is bestudeerd 

door Haugsjaa en .Arrire (Ha 70). De gegevens voor de bot-

singsdoorsnede worden getoond in figuur 3.1 •• Uit deze 

gegevens is door Haugs jaa de volgende benade:r'iil._g --~even

den voor de botsingsdoorsnede in de buurt van de drempel

energie.: 

Gezien de grote onzekerheid in de botsingsdoorsnede in de 

buurt van de drempel-energie wordt Q als volgt begrensd : 

met 

en 

Q (A A /A+A e) = S(A A /A+A e) • (E- E 1 ) 
r r r r r r r r 

2 v-.1 m e 

De botsingsdoorsnede voor excitatie wordt in de literatuur 

veel geschat uit schokbuis-experimenten. Verder beschikken 

we over schattingen van Eiberman (Bi 64) en 

Haugsjaa (Ha 69) voor de grootte orde van de botsingsdoor-



-36-

Er wordt bij deze schattingen een lineaire afhankelijkheid 

met de energie verondersteld. In tabel 3.1. wordt een 

overzicht gegeven van de gevonden waarden • 

.. 1Cï1 

2 
u 

Kr'' I : 

I 10 100 1000 
CE -1!!.81 EV CENTER-OF-MASS SYSTEM 

Fig. 3.1. Botsingsdoorsnede voor ionisatie 

ten gevolge van Argon-Argon botsingen 

volgens Haugsjau. 
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Referentie S(ArAr/ArA~) 
- (m2 / J) 

Har 64 
Kel 66 
Kel 66 
Lar 68 
Bib 64 
Ha u 69 
Mor 65 
Liu 75 

.. •. 

dia '{8 

4.4.1o-4 

-5 7.5.10 
2.5.10-5 (Grenslaag correctie) 

6 -5 1 • . •. 1 0 

-5 7.5.10 
' -6 
6.3.10 

-4 4.4.10. 
2.2.10-5 

. -4 
6.2.10-5 à 1.3.10 

Tabel 3.1 Parameter voor de Argon-Argon excitatie 

botsings-doorsnede. 

·. 
.. .:: .. 

~~wo a 
Oo 

a 

' 
D SMITH 
~ TOZER, CRAGGS 
o ASUNOI, KUREPA 

X RAPP, GOLDEN :•f'xx a 
a ~- x a 
i x 

A SCHRAM, de HEER, WIEL, 
KISTEMAKER 

0 x 
x 

d>x 

I I 

1.,5 
I I 

2.0 

-· 

x a 
X D 

x a 
X D 
x a x a 
~DD 

~ 

ARGON ' . 

2.5 3.0 3.5 4.0 

. log 10 E (eV) 

Figuur 3.2 Gegevens van Kief'fer(66) voor de botsings -

doorsnede voor direkte ionisatie: Q(Are/Ate). 

..... --~ 
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De theoretische schattingen van Bacri{78) stemmen overeen 

met de schokbuis-metingen van McLaren en Hobson (La 68). 

Glass vindt een overeenstemming met de bepaling van Kelly. 

Terwijl de voor de grenslaag gecorrigeerde metingen van kelly 

overeenstemmen met de theoretische schattingen. Bij deze 

studies is een lineaire drempelbenadering voor de botsings

doorsnede verondersteld. Daar hiervoor geen aanwijzingen 

zijn, is het misschien zinvol andere benaderingen in het model 

op te nemen. Voorlopig wordt op grond van de literatuurgegevens 

de volgende begrenzing voor Q(A A /A~A ) aangenomen r r r r · 

2 
m 

of bij lineaire drempelbenadering : 

en E 1 - (11.5 + 0.1) eV 

b. Inelastische botsingen tussen elektronen en neutralen. 

Door Kieffer (Ki 66) zijn experimente~e gegevens 

verzameld voo~ de botsingsdooi~snede voor directe 

ionisatie. 

Deze gegevens worden vermeld in figuur 3.2 •• Op grond van 

deze gegevens wordt de volgende benadering gemaakt voor 

de botsingsdoorsnede 

Q(A e/A+2e) = s 1 (A e/A+2e) • (E- E 1 ) 
r r r r 

met s
1

(A e/A+2e) ( ) -21 2 -1 
= 1.9:!: 0.2 .10 m eV 

r r 

en E1 = (15.8 + 0. 1) eV 

Voor de borsingsdoorsnede voor excitatie wordt in de 

literatuur meestal de lineaire drempel benadering gebruikt 

van Petschek (Pe 57) en Zapesoçhnyi (Za 66) 
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Q(A e/A+e) = s 1
(A e/A+e) • (E - E1) 

r r r r 

·met s
1

(A e/A+e) = 7.10-22 m2ev-1 Petschek 
r r Zapesochnyi 

4. 9. 10-
22 2 -1 

= m eV 

en E1 = 11.5 eV 

Uit deze gegevens van ~runt (Br 76) lijkt een eindige 

waarde van de botsingsdoorsnede bij de drempel zinvoller 

(fig.J.4) .·De-ze gegeve:p.s gever1 een kwalitatief beeld van d-

.potsingsdoorsnede als functie van de energie. Hetzelfde 

beeld volgt uit de: meetgegevens van Shaper en Schneider 

(zie Jac 76) ,- Uitgaande van deze me-ting-en en de gegevens 

van Brunt wordt de volgende benadering voor de botsings

doorsnede voorgesteld : 

Q(A e/A e) = Q (A e/A+e) + s 1 (Are/Ar+e) • (E - E 1 ) 
r r o r r 

met 

--------------------------

150 

2 
m 

lon•zohon 

16·0 

fig. J.J. Gegevens van Brunt (Er 76) voor de metasta
bile-excitatie botsingsdoorsnede voor Argon. 
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ELECTRON ENERGY (eVl 

I 

17 

Fig. J.4. Electron-excitatie botsingsdoorsnede voor Argon 
gemeten door Shaper en Scheibner 

Directe ionisatie is verwaarloosbaar t.o.v. ionisatie via 

excitatie. 

Bij de behandeling van het ionisatie-model is veronderstel 

dat de direkte ionisatie verwaarloosd mag w~rden t.o.v. de 

ionisatie uit de aangeslagen niveau's. Volgens de gevolgde 

behandeling is dit juist, indien de reactie-snelheid voor 

de directe ionisatie veel kleiner is dan de snelheid voor 

excitatie. Indien voor de botsingsdoorsnede een lineaire 

drempel benadering wordt gekozen ~o_l-_gt uit vergelijking-
~ -- ~ --

3~3· en J.4. dat moet gelden : 

• exp -

>> 1 

s (AA/AJtAe). exp - f.. ion 
r r r r 

kBTo 

s {A e/A+2e) 
E12 

exp -
kBTe r r >> 1 

s (A e/AliA e). exp - (ion 
r r r 

kBTe 
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Bij onze condities moet dan gelden : 

S(A A /A+A ) 
>> 

10,;_ 2 ., S(A e/A e) )) -2 r r r r en r r 10 ' 

S(A A /A+A e) 
r r r r S(A e/A 2e) r r 

Waaraan volgens de studie over de botsingsdoorsnede wordt 

voldaan. 

3.2. De energie-overdracht van de zware deeltjes naar de 

elektronen. 

Voor de toestand achter een ioniserende schokgolf geldt, dat 

de diffusie-snelheid klein is t.o.v. de thermische snelheid. 

In:dat geval wordt de gemiddelde energie-overdracht van de 

zware deeltjes per botsing door de volgende uitdrukking 

gegeven (Mitchner en Kruger) 

--/1f eh = 2 3.6. 

Het aantal botsingen dat de elektronen met de zware deeltjes 

ondervindt is gelijk aan de botsingsfrequentie maal de elektro 

nen-dichtheid. De gemiddelde botsingsfrequentie wordt ge

geven door de volgende vergelijking 

Hierin is geh de gemiddelde relatieve snelheid tussen de 

elektronen en de zware deeltjes. Daar geldt me«mh geldt voor 

geh in het geval van een Maxwell snelheidsverdeling 

Qeh is de over de energie gemiddelde botsingsdoorsnede voor 

impuls-overdracht., ontleend aan Mitchner en Kruger. 
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Voor de elastische energie overdrachtstermen in vergelij

king 2.40 geldt dan : 

Uit de literatuur worden uitdrukkingen gezocht voor de 

botsingsdoorsneden. 

Botsingsdoorsnede voor impulsoverdracht tussen ionen en 

elektronen. 

De wisselwerking tussen elektronen en ionen wordt beschreven 

door de Coulomb potentiaal. 

Door de aanwezigheid van andere geladen deeltjes, wordt de 

potentiaal afgeschermd. Een maat voor de afstand, waarbij de 

potentiaal wordt afgeschermd is de Debye lengte • 

Op grond van de afgeschermde Coulomb potentiaal wordt de 

volgende uitdrukking gevonden voor de impuls botsingsdoorsnede 
~ (se). 

[1~ l~J ] i 
----------------- ---- -- 2 

Q ( g) = 4 T{b ln 
0 

Hierin is b de botsings-parameter waarbij het elektron over 
0 

90° wordt verstrooid. Wanneer vergelijking 3.7. over de ener-

gie wordt gemiddeld, wordt gevonden : 

GO 

J. 
0 

met Debye lengte 
'\ (E_ k T )t 
,.l. D - ~__!:.. 

- n e2 
. e 

./\.::::. } D met b 
b 0 

= Plasma-parameter 

0 

2 e 
12 é kBT o e 

3.8. 

Indien voor het plasma geldt dat LnJ\ »1volgt uit de 

integraal de volgende uitdrukking voor botsingsdoorsnede: 

= 6Td) 2 Ln }l._ 
0 

J.9a. 
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Dit is de uitdrukking die in de literatuur het meest gebruikt 

wordt- De voorwaarde, waarbij de vergelijking wordt afgeleid 

wordt in ons geval niet voldaan. 

Een meer nauwkeurige berekening van de integraal geeft de 

volgende uitdrukking 

3.9b. 

Door Kihara is de theorie van de Coulomb afscherming nauw

keuriger toegepast. Deze vindt dan de volgende uitdrukking 

voor de botsingsdoorsnede 

Q- = 61)-b2 
( Ln A - 1. 37) ei o -.ll 

De laatste uitdrukking is afgeleid door de voorwaarde 

1\ // 1 

Deze drie uitdrukkingen voor de botsingsdoorsnede kunnen in 

ons meetgebied afwijkingen geven van ca. 30~ in de energie

overdracht naar de elektronen. Aangezien juist de energie

overdracht in de lawine-fase het ionisatie-proces zal beheer

sen zijn schokbuis-metingen geschikt voor een onderzoek naar 

de invloed van de verschillende uitdrukkingen. 

De botsingsdoorsnede voor impuls-overdracht tussen elektronen 

en neutralen. 

Deze botsingsdoorsnede is in de literatuur uitvoerig onder

zocht. In figuur 3.5. worqt een overzicht gegeven van de 

gegevens, verzameld door Milloy (M~ 77). Hierin wordt de 

bepaling van de botsingsdoorsnede door Milloy vergeleken met 

de gegevens van Forst (64), Golden (66) en de recentere 

metingen van MePhersen (76). Het blijkt dat de onzekerheid 

in de botsingsdoorsnede in de buurt van het Ramsauer minimum 

vrij groot QS (0.3 eV). Door Enemoto (73) .wordt op basis van 

Deze ~egevens de volgende benadering gemaakt voor de gemid

delde botsingsdoorsnede : 
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Deze keuze lijkt gerechtvaardigd op grond van het werk van 

Devoto (67). 

'l / 
\ 

....... 
...... 

...... 

' ' ' :-.. 
~ vr-· ~ 

1·0 l/ 
ï • 

/I 
~ /I 

. I • 
e t/ ... 

0·1 f ro!l.t o~nd Phdps 

Golden 

Me Phenon ct al. 

Preu•nl work 

__;_:"-

..l 
I I 

0·01 0·1 1·0 JO 

f (eV) 

Fig. 3.5. Gegevens van Nilloy (. 77 ) . voor de 

elastische impuls botsingsdoorsnede voor Argon. 
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Hoofdstuk 4 Invloed van d~ bo~singsdoorsneden op de struktuur 

van het relaxatie gebied. 

4.1. Het in de vorige paragraaf gevonden model voor de relaxa

tiez8ne wordt nu in een wat andere vorm gebracht en aange

vuld met termen die stralingsverlies in rekening 'brengen. 

massa 

impuls p+ 

energie 

elektronen
continu.tteit 

...È._ [f~u2 
dx 

dn u 
e = 

dx 

+ 

2 n 
0 

.2. . 
n kBQ. ]= 2 .E_ ·+ e 1.on 

~- 5 
R + n n R -00 0 e oe 

elektronen- 1 n k udTe + n kBT du 1 e e- + temperatuur 2 . dx 2 e 
dx 

Ë + Ë _ E. ~dn0u) ei eo 10n ---
dx eo 

• 
tot/u2f 4. 1. - w 

27 

2 RR 2 
RR n n - n 

0 0 00 e oe 

kBTe 
dn u 
____§._ + 

dx 

• 
Wff 

Bij dit stelsel vergelijkingen is gebruik gemaakt van de 

volgende definities : 

p = n kBT + n kBT + n kBT e e o o e o 
4.2. 

P = (n + n ) m 
;> e o o 

De randvoorwaarden aan de schok worden aldus gegeven 

x = 0 p = p2 g = g 
2 u = u2 

T = T2 n = n n = 0 4. 3. 0 02 e 
T = T (o) e e 

Om het stelsel vergelijkingen 4.1. en 4.2. op te lossen, 

is het nuttig om de vergelijkingen dimensieloos te maken. 

Dit gebeurt met behulp van de frezen condities direct achter 

de schokgolf. 
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Deze kunnen berekend worden m.b.v. de schokbehoudswetten -

De Rankine-Hugonot-relaties. De toestandsgrootheden worden 

dan in dimensieloze vorm aldus gedefinieerd 

~ = g IB 2f 
-

pfp2f 
-

u/u2f p = u = 

- T/T2f 
-

no/n2f 
-

ne/n2f T = n = n = 
0 e 

- Te/T ~2f T = e 

. 
De plaatscoördinaat wordt dimensieloos gemaakt met een 

karakteristieke lengte-maat voor het ionisatie-proces. 

We schrijven nu 

x = x/x e 

Verder wordt gebruik gemaakt van de volgende definities 

Mach-getal achter de schok 

excitatie en ionisatie
temperatuur 

ionisatie-graad 

M2 

Q. 
J.On 

Q 
ex 

:«. = 

n 

= 

= 

= 

n 

e 

112f/c2f 
- /T Qion 2 

9 ex/T2 

-= n 
e e 
+ n -

a s 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

Met behulp van deze relaties 'vorden de vergelijkingen van 

het model aldus geschreven (voor de C je ; verhouding vo 
p V 

Argon gelJt :~= 3 ) 
continuïteit ju = 1 

-impuls p + 

energie (15 

- 3 
68 

= Q. J.On 

a. 

b. 

de(.. + ~' 

dx 



elektronen
continuïteit 

elektronen
energie 
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1 de:{ = ( 1 
-2 s dx 

- 2 Btt. ( 1 ct) 

1 ct. dT 'i' 
2 ---!:.. e 

-dx g 
-2 ,.,2 -
fl """ Q . -"J e1 

- C(.) 2 

RR 
00 

dg 

dx 

De toestandv€rgelijking wordt 

j) = ö ('i' + ct..T ) ;;;;) o e 

R + t{, ( 1 - t\t) R 
00 oe -

-s et} RR ~.7. 
oe 

-2 
( 1 - <X.) Qeo = B c<.. + 

- wf'f' e 
eo 

f' 

Vergelijkingen 3.7. vormen een kompleet stelsel vergelij

kingen. We kunnen door middel van substitutie het aantal 

vergelijkingen beperken. 

Uit de vergelijking• voor de brpnterm (2.65) 

d 

zien we namelijk dat deze slechts een funktie_is van 4 
grootheden namelijk : elektronentemperatuur - zware deeltjes 

temperatuur - ionisatie-graad en de dichtheid. 

Voor het oplossen van het probleem kan dus volstaan worden 

met het oplossen van de 4 vergelijkingen voor deze groot

heden. 

Uit het stelsel 4.7. vinden we dan de volgende vergelij

kingen.:'3ij denotatie wordt de bovenstreep voortaan wegge

laten). 

de<. 
f1 (0(, g ' T T ) 4.8. dt = e' 0 

d~ = f2 (et., ~ ' T- T ) dt e' 0 

dT 
f3 (ct, .g s T T ) e = e' 

dt 0 

T = f4 ( t{, g ' T ) . 
0 e 
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Dit is dus een stelsel van 3 differentiaal vergelijkingen, 

aangevuld met een vergelijking voor de zware deeltjes

temperatuur. De bijbehorende randvoorwaarden luiden : 

x (o) = o 

g (o) = T (o) = 1 
1 I 

Te (o) = T~O)= (me/ma) 2 

Alvorens in te gaan op de oplossingsmethode wordt eerst 

gekeken naar het gedrag van de 4 grootheden; in het bijzon

der naar de ionisatie-graad en de elektronen-temperatuur. 

In het begin van het ionisatie-proces neemt de ionisatie

graad slechts weinigtoe. Na deze aanloopfase treedt er 

echter een soort lawine-fase op, waarbij de ionisatie-graad 

experimenteel zal toenemen. De elektronen-temperatuur is in 

het begin erg laag, en neemt toe tot de evenwichtswaarde. 

Er treedt dan vervolgens een soort evenwicht op tussen de 

elastische en inelastische processen (Petschek en Bayron) 

waardoor elektronen temperatuur weinig zal veranderen. 

Uiteindelijk treedt de quasi-evenwichtsfase op, waarin de 

gradiënten voor beide processen klein zullen zijn. 

Er kunnen dus drie gebieden onderscheiden worden, nl. 

gebied 1 

gebied 2 

gebied 2. 

geleidelijke toename van de ionisatie-graad, 

dus kleine gradiënten van ionisatie-graad en 

dichtheid, sterke toename van de elektronen

temperatuur. 

sterke toename van ionisatie-graad (exponentiee_ 

elektronen-temperatuur ongeveer konstant. 

kleine gradiënten van zowel ionisatie-graad, 

elektronen-temperatuur en dichtheid. 

Het integratie-proces wordt voor deze drie gebieden uit

gevoerd. Ieder geval heeft dan een eigen karakteristieke 

lengte-maat, deze worden aJ.s volgt gedefinieerd. 

gebied 1 Xl 
e 
-1 = (dTe/d~) 

{Te)oo o 
voor x = 0 

9
) De•begin temperatuur is in feite van geen belang, 

4. 10. 



gebied 2 

gebied 3 
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-1 x_ 
e 

x 
e 

= e 2 
(dct/dx) 2 

Om de karakteristieke lengten voor deze gebieden te bepalen, 

moeten de evenwichtswaarden bekend zijn. 

Deze kunnen met behulp van de Saha-relatie worden berekend, 

indien gedurende de relaxatie-zone stralingsverlies verwaar 

loosd kan worden. 

~.2. Berekening van de grootheden in gebied 2E. 

De evenwichtsteestand wordt gekenmerkt door evenwicht 

in de temperatuur tussen elektronen en neutrale deeltjes, 

m.a.w. : Te = T = T2E. 
Verder wordt de ionisatie-graad gegeven door de Saha-

relatie, deze luidt voor Argon 

of dimens.i eloo s 

«.2 
1 - <{. 

met 

exp - Q. /T2E 
lOn 4. 11 • 

Net behulp van de behoudswetten, kunnen voor de evenwiehts

toestand de dichtheid en temperatuur uitgedrukt worden in 

de evenwichtswaarde van de ionisatie-graad. 

Indien geen stralingsverlies optreedt, wordt voor de energi· 

vergelijking geschreven 

+ ct2E Q. 1on 
4. 12. 
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Dit wordt aangevuld met de continuïteits, impuls en toe

standsvergelijking 

4. 13. 

Uit deze vergelijkingen kan het volgende verband gevonden 

worden tussenf 2E en T 2 E met de evenwichts-ionisatie-waarden: 

0 = (3 + 5M
2
2 ) + 3 ) 2E [ 

2 2 E 2 
(1 - M2) + 15M2 • 9. 10n 

= ( 3 + 5M;) _g 
3 ~ ;E ( 1 

2 
2E - 5M2 

+ <:(2E) 

'{ 
Cf... 2E l 

4.14. 

4. 15. 

Vergelijking 4.14. en 4.15 worden gesubstitueerd in het 

rechter lid van vergelijking 4.11. 
Dit geeft : 

• exp -

De evenwichtsvergelijking luidt dan 

2 
~2E 

1 - ci2E 
f' ( ~ 2E) = O 

4. 16 • 

4. 17. 

Deze vergelijking kan met behulp van een standaard iteratie 

procedure worden opgelost (Zero in AB). Met behulp van de 

verkregen evenwichtswaarde voör de ionisatie-graad worden 

de overige grootheden gevonden. Het resultaat van deze 

berekeningen wordt voor een aantal omstandigheden ve~1eld 

in paragraaf' 4.4.). 
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~.3. Integratie-methode voor het stelsel differentiaal 

vergelijkingen. 

Een geschikte integratie-procedure voor het oplossen van 

stelsels differentiaal vergelijkingen, is het Runga Kutta

proces. De tweede orde Runga Kutta procedure is gebaseerd 

op : de Simpsen regel. 

De methode werkt aldus : gegeven een stelsel differentiaal 

vergelijkingen van het volgende type 

dY 1 = f1 (Y 1 , •••• ,Yn) 
dx 

4. 18 

dY 
f (Y 1 , •••• ,Yn) m = 

dx 
m 

of anders geschreven 

dY F (Y) - = 4. 19. 
dx 

Indien in een punt x de funktie F(Y) bekend is, wordt een n -
e • 0 orde benadering gevonden voor de waarde in het volgende 

punt : 

en 

x + 1 = x + h n n 

y(o) = 
-n+1 

y 
-n 

.... -------- ------------------··- --------

4. 20. 

De eerste orde-benadering wordt dan gegeven door de volgend 

vergelijking : 

4.21. 

De afbreekfout van het integratie-proces is van de orde 

h3 (Num). 
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Bij toepassing op onze situatie wordt voor de funktie 

E gevo::-iden : 

T = 

(d.,g, 

(cL ' g ' 
(q_' ~' 

T ' e 

T ' e 

T ' e 

T) 

T) 

T) 

Zoals is opgemerkt wordt het ionisatie-proces in drie 

gebieden verdeeld, waarover wordt geïntegreerd. 

4.22. 

Dit stapgrootte van het integratie-proces wordt zodanig 

gekozen dat deze klein is t.o.v. de karakteristieke lengte

maat voor de gebieden. 

Gekozen is voor 

h = _l_ 
500 

x e 

Met deze stapgrootte wordt geïntegreerd, vervolgens wordt ee 

stapgrootte gehalveerd. De relatieve afwijking met de eerder 

gevonden waarde is een maat voor de nauwkeurigheid van de 

berekening. Indien de relatieve afwijking groter is dan 

een opgegeven kriterium, wordt het proces herhaald. 

4.4. Numerieke berekeningen. 

Op de eerste plaats wordt de invloed van de parameters 

in het model onderzocht voor de relaxatie-zone achter de 

heengaande schokgolf. De berekeningen worden vergeleken 

met de experimentele '"aarde, vermeld in de literatuur. 

Ook wordt de afhankelijkheid van de relaxatie-lengte met 

de voordruk onderzo eh t. Bij de berekeningen is in eerste 

~nstantie geen rekening gehouden met straling-verlies. 

_De experimentele resultaten zullen worden getoetst aan 

berekeningen waarin wel stralingsverliestermen worden 

meegenomen. 
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In figuur 4.1 wordt het verloop van de dichtheid,zware 

deeltjes en elektronen temperatuur en elektronen-dichtheid 

getoond als funktie van de afstand tot de schokgolf(x). 

Uit dit fig-qur blijkt, dat de relaxatie-lengte voor de 

elektronen temperatuur kort is t.o.v. de relaxatie lengte. 

van de beginfase. De variatie van de elektronen temperatuur 

in de lawine fase ,is zoals bij het opstellen van het model 

werd verondersteld, gering. 

Na de begin fase bedraagt de elektronen temperatuur ca 

70% van de zware deeltjes temperatuur. De veronderstelling 

dat de aaL~eslagen toestanden in de begin fase in even

wicht zijn met de zware deeltjes-temperatuur en in een later 

fase met de elektronentemperatuur lijkt hierdoor gerecht

vaardigd • 

. 2 

. 1 8 

. 1 6 

1 4 

. 1 2 

.. 1 

.08 

.06 

.04 

.02 

0 
0 

M = 16.5 
p

1
= 5.6 TOrr 

T 1=298.7 K 

5 

T 
e 

1 0 15 20 2 
X(MMJ 

Figuur 4.1~ Verloop van de zware deeltjes en elektronen temperatuur en 

en van de ionisatie graad achter een stationaire schokgolf. 

De waarde van de parameters is·: S(ArAr/ArY.Ar)= 3.1 x 10-5m2J-\ ?J
S(Ar e/Ar1~e) = 4.4 x l0-3m2

J-1• 
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Onderzoek naar de parameters in het model 

In de literatuur zijn gegevens bekend over het verloop van 

de elektronen-dichtheid in de relaxatie-zone van Tang(77) en 

Liu (75).Hun metingen zijn verricht bij de volgende condities: 

M = 16.5 

M = 13.0 

p 1 = 5.6 torr 

p 1 = 5.0 torr 

T 1 = 298.7 

T 1 = 296.6 

Op grond van de literatuur studie naar de botsingsdoorsnede 

zijn bij de berekeningen de volgende parameters gevarieerd : 

6.25 10-6 

3. 13 10-5 

S(A A /A~A.,) 6.25 10-5 2/ ~ 
E1 11 • 5 eV = m ..J = r r r r 

10-4 
1.25 . 

10-4 
2;5 

s(A e/A1fe) · = 
r r 

E
1 

= 11·.5 eV 

..... .. -·-2 
Ln I\. (a) ~---:6 11--b 

0 

Q - 6 -n-b 2 (Ln.l\. - 0.987) (b) 
ei = 0 • 

6 1l""b 
2 

( Ln.J\. - 1.37 ) (c) 
0 

Bij de berekening is tevens de gradiënt van de brekings

index bepaald. De relaxatie-iengte (1) wordt gedefinieerd 

als de afstand van de schokgolf tot de plaats waar de 

gradiënt van de brekingsindex in absolute zin maximaal is 

a) De invloed van S(A A /A1fA ). 
r r r r 

Bij de berekeningen is de elastische elektron-ion 

botsings-doorsnede genomen volgens (a). 

De Argon-elektron excitatie doorsnede is berekend met 

S(A e/A1fe) = 4.37 10-3 m
2 /J. 

r r 
De relaxatie tijden blijken sterk afhankelijk van deze 
botsingsdoorsnede. Dit wordt getoond in figuur 4.2 , 
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Hi~ruit blijkt tevens!dat indien S(A A /AIA ) de waarde 
r r r r 

3.125 10-5 m2 /J heeft, de beste overeenstemming wordt bereikt 

met de experimenten. 

b) Variatie van de inelastische elektron-atoom botsings

doorsnede. 

Bij de berekeningen wordt voor de overige parameters de 

volgende waarde genomen 

Q . volgens vergelijking a 
eJ.. 

De resultaten van deze berekeningen worden getoond in 

figuur 4.3. De waarde van de botsings parameter volgens 

Petschek en Byron geeft de beste overeenkomst ·met de 

exp~r~mentele waaxden 

c) Variatie in de elastische elektron-ion botsingsdoorsnede. 

Bij deze berekeningen wordt voor de inelastische botsings 

parameters de volgende waarde genomen : 

S (A A 4 AI A ) 
r r r r 

s(A e/A"Ife) = 
r r 

De resultaten van de berekeningen worden getoond in 

figuur 4.4. De beste overeenkomst met de experiment 

wordt bereikt met de elastische botsings parameter volgens 

vergelijking a 

Konklusies uit deze berekeningen. 

Uit de berekening is gebleken, dat de relaxatie-lengte ster 

afhankelijk is van de atoom-atoom botsingsdoorsnede. Bij de 

berekeningen is voor deze botsingsdoorsnede een lineaire 

drempelbenadering verondersteld. Variatie van deze para

meter heeft alleen invloed op de beginfase van het ionisati 

proces. De lawine-fase wordt hierdoor niet beïnvloed. 
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S (Are/Arxe) = 4. 4 x 10-3
m

2
J-

1 

Q . volgens vergelijking (a) (Spitzer) 
e1 

1 0 1 5 20 25 
X(MMJ 

S(Are/.AJ!e' = 4.4 x 10-
3
m

2
J-

1 

Qei volgens vergelijking .(a) (Spitzer) 

60 90 120 150 
X(MMJ 

·- l,,'lt 

Figuur 4.2 Variatie van de atoom-atoom excitatie 
• ~ -6 2 -1 

bo tsings doorsnede t-:-S (ArAr/Ar--Ar) =· 6. 25x10 m J : ( 1); 
-5 2 -1 -5 2 -1 -4 2 -1 -4 2 -1 

3.13x10 mJ (2);6.25xl0 mJ (3);1.25xl0 mJ · (4);2.5xl0 mJ (5). 



. 2 

. 1 8 

• 1 6 

. 1 4 

. 1 2 
er 
LL . 1 
_j_ 

er .os 
.os 
. 0 4 

.02 

0 

• 1 

.og 

.os 

.07 

. 06 
a:: 
LL .os 
_j 

a:: 
.0-4 

.03 

.02 

. 0 1 

0 
0 

M = 16.5 

p1 = 5.6 torr 

T1 =298.7 K 

~ -5 2 -1 s (ArAr/Ar ) = 3. 13x10 m J 

Q . volgens vergelijking (a) (Spitzer) el. 
~ -3 2 -1 {1): S(Ar e/Ar e)= 4.37x 10 m J 

{2): S(Ar e/Ar~e)= 2.50x 10-3m2J-1 

0 5 1 0 15 20 
X(MMJ 

M = 13.0 

p1 = 5.0 torr 

T1 = 296.6 K 

Zelfde parameters als boven • 

~ 

25 50 75 100 125 
X(MMJ 

figuur 4.3 Variatie van de elektron - atoom excitatie 

botsings-doorsnede. 
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Fig. 4.4. Variatie van de elastische ion-elektron 

botsingsdoorsnede.(zie blz.54) S(ArAr/Ar'*Ar)= 3.13x10-5m2J-1; 
* -3 2 -1 S(Ar e/Ar e)= 4.37 x 10 m J . 
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De waarde van de botsingsdoorsnede, zoals voorgesteld door 

Glass en Liu lijkt de beste overeenstemming te geven met de 

experimenten. Er zijn berekeningen uitgevoerd ~et een 

stapsgewijze drempelbenadering voor de botsingsdoorsnede. 

Dit heeft niet geleid tot een betere aanpassing tussen 

theorie en experiment. 

Voor de atoom-elektron botsingsdoorsnede is ook een lineaire 

drempelbenadering toegepast. Uit de berekeningen is gebleken 

dat deze parameter geen specifieke invloed heeft op de rela

xatie-lengte. Dit lijkt in overeenstemming met de konklusie 

van Petschek en Byron, dat in de kawinefase het ionisatie

proces wordt beheersd door evenwicht tussen elastische en 

inelastische processen, die de elektronen ondergaan, m.a.w. 

de energie-toename die de elektronen ondervinden t.g.v. 

elastische botsingen wordt omgezet in ionisatie-energie. 

Dit wordt bevestigd door de berekeningen, waarbij de 

energie-overdracht tussen de elektronen en ionen gevarieerd 

wordt. Variatie van deze parameter heeft een soortgelijke 

invloed op de relaxatie-zone, als de inelastische elektron

atoom-doorsnede. 

Onderzoek naar verband tussen begindruk en relaxatie-lengte. 

Voor de gereflecteerde schokgolf geldt aldus Kuiper {Ku 67) 

dat het produkt van de relaxatie-tijd en voordruk alleen 

afhankelijk is van het Mach-getal. Onderzocht wordt of voor 

de heengaande schokgolf een dergelijk verband gevonden kan 

worden. Hiervoor zijn bij Mach 13 en 16.5 bij verschillen 

voordrukken de relaxatie-lengte bepaald. De berekeningen 

zijn uitgevoerd bij de volgende parameters 

S(A A /A"lrA ) 10-5 2 
= 3.125 m /J 

r r r r 
10-3 m2/J S(A e/A*e) = 4.375 r r 

617"b2 
Qei = Ln:l\.. 

0 
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Voor de relaxatie-lengte is gevonden 

p1 (torr) 1 (10-3 m) p1 .1 ( 10-3 m torr) 

5 105.7 527 

M = 13.0 10 52.5 525 

15 35.0 525 

5.6 16.8 94 

M = 16.5 10 9.6 96 

15 6.5 97 

Hieruit blijkt dat binnen 2ojo gesteld kan worden dat het 

produkt van de voordruk en de relaxatie-lengte alleen 

afhankelijk is van het Mach-ge tal. 
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HOofdstuk 5 Experimentele methode en experimenten. 

5.1. Principe van de laser Bchlieren methoden. 

a. Principe. 

In een inhomogeen medium wordt een lichtbundel afge

bogen in de richting van de toenemende brekingsindex. 

Dit verschijnsel wordt het Bchlieren-effekt genoemd. 

Uit de geometrische optika wordt afgeleid, dat voor de 

afbuigingshoek ~ in een een-dimensionale inhomogeniteit 

in eerste orde-benadering geldt, (N (x) is de brekings

index) 

N 
0 

x 

x 
m 

0 

N 
0 

z 

Figuur 5.1. Voortplanting van een lichtbundel in een 

een-dimensionale inhomogeniteit. 

Voor een partieel geïoniseerd gas wordt door Hutten 

(Hu 76) de volgende uitdrukking gegeven voor de bre

kingsindex 

N - 1 
2 2 

= A1ne). + _(A2 +A3/). )(no + A4ni) 

4 6 -16 = - • 15 10 m 
10.326 10-3° m3 

A3 = 5.417 1o-44 
m5 

A4 = 0.66 

5.2 
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Voor een plasma, waarvoor ladingsneutraliteit bestaat, 

kan dus uit een simultane meting met twee golflengten 

de gradiënt van de elektronen en zware deeltjes-dicht

heid gevonden worden. 

Voor de lichtbundel wordt in de praktijk een laser 

gebruikt. De voortplanting van een dergelijke bundel in 

een homogeen medium wordt door de volgende vergelijking 

gegeven voor de 'bundel diameterlJ (z)~: 

lJ (z) = w 
0 

1 
2 

.S.J. 

Hierin is '\v = &,)(z ) de waist van de laserbundel, dit is 
0 

de bundeldiameter ter plaatse z = z • 
0 

De voortplanting van de bundel in een inhomogeen medium 

is gecompliceerder. Dit -wordt uitvoerig besproken door 

Hirschberg (Hi 78). In een dergelijk medium leiden 

hogere order-effekten tot afbuiging en vervorming van 

de bundel. In principe kunnen deze effekten door een 

gekozen bundel configuratie tot een medium be-

perkt worden. 

Indien de brekingsindex als volgt beschreven wordt 

(kwadratisch medium) : 

N = N + N 1 (x - x ) + f N 1 1 

o m 
2 (x - x ) m §.4. 

wordt de volgende uitdrukking gevonden voor de bundelas 

t.o.v. de z-as ter plaatse z = zL en bij de detectie 

z = 

N 1 zÎ 
2 

u (z 1 ) = ( 1 + N" zl ) .s • .s. --2 12 

u (zD) = u(z 1 ) + rp (zD - z ) 1 = 

N 1 z 1 zD ( 1 + N" zÎ/6) 

;t: De b~Ifdeldiame ter ,.,rordt gedefinieerd als de a f's tand van 
de e punten van de intensiteits-verdeling. 
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Uit vergelijkingen ~.4. en ~.5. wordt afgeleid dat met 

een eerste orde-benadering kan worden volstaan, indien 

geldt : 

5.6a. 

en 5.6b. 

Als karakteristieke maat voor (x - x ) wordt de bundel-. rn 
diameter genomen; vergelijking ·5.6a. wordt dan: 

Het zal blijken, dat voor de metingen in het buiten

gebied aan deze voorwaarden wordt voldaan. 

b. De detectie van de uitwijking van de bundel-diameter 

t.o.v. de z-as. 

Indien alleen eerste orde-effekten van belang zijn wordt 

de bundel alleen afgebogen en treedt er geen vervorming 

op. Voor een Gaussische lichtbundel wordt de volgende 

intensiteitsverdeling geschreven 

( [ )
2 2 2 ] I (x,y,x) = I o,o,z) exp - 2 ~x - u(z) + y )/w (z) 

'. 5· 7 

Voor het relatieve verschil in intensiteit van de bun

dels s+ en s- (zie figuur 5.2.), geldt dan 

Optische as 
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GQ 

s(u,D) = dxdy -
0 
fi(x,y,z) dxdy 

-~+]i (x,y,z) dxdy 5.8. 

Berekenen van de integraal geeft een uitdrukking voor 

de relatieve signaal-verandering als funktie van de 

uitwijking U(D). 

s (u, ~j)) = 
2 ----

\[1; 
• erf J;: 

= indien ["; u ( zD) (< 1 

.,J(z~ 

Met andere woorden de relatieve signaalverandering is 

rechtevenredig met de uitwijking van de bundel t.o.v. 

de optische as. 

5.2. Toepassing van de laser schlieren methode in het buiten

gebied. 

Bij ons onderzoek is het niet noodzakelijk de afzonder

lijke gradiënten van de elektronen en zware deeltjes 

dichtheid te kennen. De gradiënt van de brekingsindex 

geeft voldoende informatie over de relaxatie-tijden. HierdooJ 

kan volstaan worden met meting bij slechts een golflengte, 

waardoor de meetprocedure aanzienlijk vereenvoudigd wordt. 

Om de voorwaarden, waaraan de meetopstelling moet voldoen 

te onderzoeken, moet een schatting gemaakt worden van de 

gradiënten in het meetgebied. Deze schattingen zijn geba

seerd op metingen verricht in een voorgaand onderzoek 

(Ja 77). De meetopstelling moet geschikt zijn voor metingen 

bij mach-getallen tussen 7 en 9. Mach 7 is een ondergrens 

voor het mach-ge tal, "lvaarbi j merkbare ionisatie optreedt. 

Mach 9 is een bovengrens voor het mach-getal, dat in onze 

schokbuis bereikt kan worden. Voor dit meetgebied worden 

de volgende schattingen gemaakt : 
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N' I 

3.10-4 

5.1o-3 

2.10- 2 

N' 
N' I 

3.10- 1 

10- 1 

5. 10-2 

Tabel 5.1. Schatting voor de eerste afgeleide (N' ) en ma x 
tweede afgeleide voor de toestand achter de 

gereflecteerde schokgolf. 

Aan de voorwaarde 5.6b. ·wordt voor het buitengebied volgens 

deze tabel voldaan (z
1 

= 4.2 10-
2 

m). 

Voor de bundeldiameter binnen de meetsectie moet volgens dez 

gegevens en vergelijking 5.6.c. gelden : 

4 -4 Daar de diameter van de laserbundel in de laser ca. .10 m 

bedraagt, wordt aan deze voorwaarde voldaan, wanneer de 

laser op korte afstand van de test-sectie wordt geplaatst 

(zie figuur 5.3.). 

De relatieve signaalverandering ten gevolge van een gradiënt 

in de brekingsindex wordt nu gegeven door : 

s (u,ln) 
I 

= - rN ·, 5. 10. 

Hierin is r de gevoeligheidsfactor van de opstelling. Vol

gens vergelijking 5.5. en ~·9· wordt deze factor gegeven 

door de volgende vergelijking 

r Vs zl • ZD of = 

Vtr w (zD) 

Vs zl . 2<D r = --
+~~~~-~oJJYL ~ 'W'o t1 

5. 11 

~~is een karakteristieke relaxatie-tijd, gedefinieerd als 
de tijdsduur tussen de passage van de schokgolf en het 
optreden van een maximum in de brekingsindexgradiënt. 
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Bij de gekozen opstelling (zD = 1.50 m, zL = 4.2 1~- 2 
m) 

wordt voor de gevoeligheidsfactor gevonden r = 100 m. 

Voor het meetgebied moet gelden 

s(u,i-D) . 4 N' 's(u,1D) m1n max 
r r 

De bovengrens van S(U,tD) wordt gegeven door vergelijking 

5.9 .. Linearisatie is toegestaan indien geldt : 

s(u,"lD) = 0.25 ma x 

De ondergrens van S(U,tD) wordt gegeven door de meetnauw

keurigheid : 

s(u,t:D) . = 2.10-2 
m1n 

M.a.w. de opstelling is geschikt voor metingen, waarbij de 

gradiënt van de brekingsindex tussen de volgende grenzen 

ligt : 

Dit komt overeen met metingen voor een mach-getal tussen 

mach 8 en 9. Indien bij lagere mach-getallen gemeten wordt, 

moet de gevoeligheid van de opstelling worden verhoogd, 

dit kan door de bundeldiameter in de test-sectie te ver-

groten. 

5.3. De kwadrant diode. 

De meting van de intensiteit van de bundels S+ en S 

geschiedt met een zogenaamde kwadrant diode, deze wordt 

symmetrisch t.o.v. de as geplaatst (zie figuur s.lt.). 

De kwadranten 1 en 2 worden gebruikt voor de Schlieren 

metingen; de kwadranten 3 en 4 voor de meting van de licht

produktie. 
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De kwadrant diode werkt als een PIN diode. Wanneer licht 

op de diode valt, ontstaat een stroom. De stroomsterkte is 

evenredig met de intensiteit '~n het licht. De stroom

sterkte wordt gemeten over de belastingsweerstand R. 

De stijgtijd van het detectie-systeem wordt dan bepaald 

door de belastingsweerstand R en de kapaciteit van de 

PIN-diode (c = 50 pF). 

De belas tingsweers'tand R dient zodanig gekozen te worden 

dat het verschilsi~~aal merkbaar is. 

Dit komt neer op een belastingsweerstand van 10 kfl. 

In dit geval bedraagt de stijgtijd van het detectie-systeem 

ca. 5/u s Deze stijgtijd is ongewenst, daar deze tijd 

groot is t.o.v. de karakteristieke tijd van het ionisatie

proces. Daarom wordt voor de Schlieren metingen gebruik 

gemaakt van de schakeling, zoals in figuur 5-Jb. is geschet 

Het IC is geschakeld als een emitter volger, waardoor de 

weerstand en dus de stijgtijd verkleind wordt~ 

Het is wenselijk het verschilsignaal op te slaan in een 

transient-recorder. Dit geeft de mogelijkheid het signaal ui 

te schrijven met een x - t schrijver, of het signaal op 

ponsband te schrijven, waardoor numerieke verwerking moge

lijk is. 

De minimale ingangsspanning van de transient-recorder 

bedraagt 100mV, waardoor het verschilsignaal versterkt moet 

worden. 

Het verschil-signaal wordt daarom gemeten via de verschil

versterker van de oscilloscoop TEKTRONIX. 

Deze oscilloscoop heef't een uitgang voor een versterkt 

verschilspanning. 

De stijgtijd die met het detectie-systeem bereikt wordt 

is kleiner dan 0,1/u sec. 

Het bovenbeschreven detectie-systeem is toegepast voor de 

kwadranten 1 en 2. De kwadranten 3 en 4 worden gebruikt voo1 

een kwalitatieve meting van de lichtproduktie. Het signaal 

wordt direkt over de belastingsHeerstand gemeten met een 

oscilloscoop. 
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Schematische voorstelling voor de 
kwadrant-diode en vervangingsschema. 
Kwadran~ diode PIN SPOT/8 D. 
R > 10 !L weerstand tussen de 

c 
kwadranten. 
Afstand tussen de kwadranten 10-4 m 

I 

10K 1 M 

---:---, 

kwadrant 
diode 

10K 

+ 15 V 

I 
I 
I 

10K 

100 

.-...t----o+ 15 V 

100 

Figuur 5. 3.b .. Principe scher:\a. schakeHng voor kwadrant-diode. 

V 
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5.4~ De schokbuis. 

In de inleiding is reeds het principe van de schokbuis 

vermeld. In deze paragraaf wordt ingegaan op de meettechniek 

zoals de bepaling van het Mach-getal en de zuiverheid van 

het testgas. 

a. Bepaling van het Mach-getal. 

Voor de bepaling van het Mach-getal zijn in de zij- en achte 

wand van de schokbuis piëzo elektrische drukopnemers aange

bracht. Door de plotselinge toename van de druk bij de 

passage van de schokgolf wordt door de drukopnemer een 

puls afgegeven, waarmee ee~ teller gestart en gestopt wordt. 

Uit de teller-tijd wordt het Mach-getal bepaald met de 

volgende vergelijking 

M = L 1 
.5.î2. 

Ttel 

Hierin is L de afstand tussen de drukopnemers en Ttel àe 

looptijd van de teller. Onnauwkeurigheid is de bepaling 

van het Mach-ge tal is voornamelijk een foutieve ins telling 

van het trigger niveau van de zijwanddrukopnemer. 

De puls van deze drukopnemer t.g.v. de passage van de schok-

golf woràt geschetst in figuur 5. 4. 

1 '-) 

p Fig. 5.4. Puls van de 

zi j'vanddrukopneme r bij 

M = 8. 
Pa. 

p, 
t:. -

6t is een gevolg van de looptijd van de schokgolf langs 

drukopnemer. Bij Mach 8 bedraagt deze tijd ca. 2/u sec., 

Z:odat voor de puls geldt :15 V/ót ~250 mV/ ;usec 

De teller wordt gestart, indien de puls de helft van de 

evenwichtswaarde bereikt heeft. 

de 
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De instelling van het trigger niveau gebeurt met een 

onzekerheid van ca. 50 mV, zodat de onzekerheid in de 

tellertijd geschat wordt op 0,2/u sec. 

De looptijd bij Mach 8 bedraagt ca. 50/u sec, zodat t.g.v. 

de onzekerheid in de instelling van het trigger niveau een 

relatieve fout van ca. 0,4% gemaakt wordt in de bepaling van 

het Mach-getal. Andere foutenbronnen zijn de bepaling van de 

begintemperatuur en de afstand tussen de drukopnemers. 

Gesteld wordt dat het Mach-getal met een nauwkewrigheid van 

+ 1% bepaald kan worden. 

b. De zuiverheid van het gas. 

Voor een onderzoek naar ionisatie-verschijnselen is het 

belangrijk de zuiverheid van het gas te kennen, daar ver

ontreinigingen de relaxatie-lengte aanzienlijk kunnen ver

korten (Jas 76). De invloed hiervan is afhankelijk van de 

aard van de verontreiniging. 

Bij de experimenten, wordt de testsectie m.b.v. een voor

vacuum en oliediffusie-pomp geëvacueerd. Afhankelijk van de 
-6 pomptijd worden hierbij drukken van 1.5- 3 10 torr 

behaald. Na het afsluiten van de vacuumpomp wordt de lage 

druksectie gevuld tot 5 torr Argon, waarna de hogedruk

sectie gevuld wordt met waterstof tot het membraam barst. 

De tijd tussen het afsluiten van de pomp en het barsten van 

het vlies wordt de schiettijd genoemd. De schiettijd 

bedroeg bij de experimenten ca. 60 sec. Er is bepaald, dat 

de druktoename t.g.v. inlek en ontgassen van de schokbuis 

minder dan 2 10-5 torr per minuut bedroeg. Bij onze meet

condities betekent dit een verontreiniging van minder dan 

4 p.p.m. 

De aard van de verontreiniging is onderzocht met een massa

spectrummeter. De druk in de testsectie bedroeg bij deze 
-6 meting 3 10 torr. Het resultaat van deze meting wordt 

vermeld in tabel 5.1. 
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part. druk 
( 1o-8 torrf 

0.2 

0.7 

20 

7.5 
2._5 

0. 1 

2._5 

13 
20 

20 

22 

massage tal 

70 

83 

96 

110 

124 

138 

1.52 

170 

184 

202 

216 

232 

part,. druk 
( 10-ö torr) 

17 

16 

1.5 

11 

8 

.5 
• 4 • .5 

3-5 
2.7 

2._5 

2. 1 

1 • 8 

Tabel 5.1. Samenstelling van de gassen in de lagedruk-sectie 
-6 bij een totale druk van 3.10 torr. 

Uit deze tabel blijkt, dat de gassamenstelling hoofd

zakelijk bestaat uit H20 en gassen met een hoog massa

ge tal. 

_s._s. De experimenten. 

De relaxatie-zone achter de gereflecteerde schokgolf is 

onderzocht met de laser Schlieren methode. Uit deze metingen 

kan de relaxatie-tijd bepaald worden. Er is onderzoek gedaan 

naar de invloed van de volgende parameters op het ionisatie

proces. 

a. Het Mach-getal: bij de metingen is het Mach-getal 

gevarieerd tussen Mach 8 en Mach 8.7. 
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b. De afstand tot de achterwand : de grootste afstand 

waarbij gemeten kon worden is 23 mm van de achterwand. 

Als minimale afstand, waarbij gemeten kan worden is 

genomen x = 2 mm, dichter bij de achterwand wordt de m 
invloed van de grenslaag merkbaar. (Ge 76). 

c. De schiettijd : de schiettijd bepaalt de inlektijd en 

dus de zui ve.rhe id. van het gas. 

De straling, die uit het plasma vrij komt vormt een versto

ring op het laser Schlieren signaal. Door afscherming van 

het venster en nauwkeurige diafragmering kan de hoeveelheid 

plasma-licht, dat het detectie-systeem bereikt, tot een 

minimum beperkt worden. Meting van het plasma-licht geeft 

een indruk van de nauwkeurigheid waa~1ee is gediafragmeerd. 

De plasma-straling wordt gemeten met de onderste kwadranten. 

Door nauwkeurig diafragmeren kan de invloed van de plasma straling op 

het laser schlieren signaal verwaarloosbaar klein gemaakt worden. 

Het resultaat van een laserschileren meting wordt getoond in figuur 

6.2. Hierin wordt het verschilsignaal gegeven als funktie van de ti.:jd. 

De relaxatie tijd wordt gedefinieerd als de tijd tussen de gereflecteerde 

schokgolf en het minimum van het verschil signaal ( 11de put 11
)' o 

De schoktijd wordt gedefinieerd als de tijd tussen de heengaande en 

gereflec-":eerde schokgolf. In tabel 5. 2 wordt een overzicht gegeven van 

de verrichte schoten. Tevens wordt in deze tabel de schiet tijden ve~. 

rreld. 

Gezocht is naar een correlatie tussen schiettijd en de relaxatie

tijd; J:)eze is echter niet gevonden. Dit betekend, dat de zuiverheid 

bij deze metingen een niet controleerbare grootheid is; 

In figuur 5. 5 wordt de relaxatie-tijd uitgezet tegen de afstand tot de 

achterwand; Uit dit fjguur blijkt, dat voor de verrichte rnetingen 



te 

1 

10 
9 
8 
7 

1-\S~ 
0 

5 

4 

-73-

geen plaatsafhankelijkheid is gevonden voor de relaxatie-tijd. 

In figuur 5. 6 is een eperilren teel x - t diagram weergegeven, samen

gesteld uit een aantal experir:enten waarvan r1achgetal en relaxatie

tijd onderling redelijk overeenkomen. 

• 
• • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • 0 • • 
• • • • • • • • • • • e 

• • • • 

• 

--4 x(mm) 

10L---------------~----------------~----------------~ 30 0 10 2C 
figuur 5.8 Gemeten relaxatie als funktie van de afstand 

tot de achterwand 
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OCHCY.I'NU·1MER MAOI PLAA.TS INLEK RELAXATIEriJD 

GETAL TIJD (gemeten) 

SN M x tlek "t" 

( mm ) 
,. 

(s) (10-0 s) 

77102502 8.39 10 43 46 

77102503 8.47 6 49 42 

77102602 8.03 .2 55 61 

2603 8.55 4 61 37 
2701 8.46 4 44 45 

2702 8.47 8 37 38 

2703 8.12 2 70 54 

2801 8.39 4 49 40 
3101 7.96 2 87 57 
3102 8.52 2 48 85 
3103 8.56 2 44 39 

77110101 8.23 12 47 39 
0102 8.26 12 45 36 
0103 7.97 12 47 63 
0201 8.74 12 61 32 
0302 8.18 12 53 53 
0401 8.33 14 47 31 
0402 8.27 16 47 50 
0403 8.46 16 50 50 
1101 8.35 10 60 45 
1102 8.66 10 47 40 
1401 7.97 8 63 63 
1402 8.30 8 75 63 
1501 8.41 6 55 48 
1502 8.47 4 50 35 
1503 8.56 3 40 48 
1601 8.48 3 38 49 
1603 8.70 5 47 48 
1701 8.12 7 47 51 
1702 8.55 7 50 42 
1703 8.57 9 49 44 
1801 8.65 11 54 30 
2101 8.07 13 67 78 
2102 8.28 13 54 68 
2103 8.63 13 37 53 
2201 8.59 15 43 30 
2202 8.64 15 42 44 
2203 8.53 15 42 49 
2301 8.19 5 50 63 
2302 8.71 5 40 
2403 8.03 17 45 75 
2402 8.57 8 48 48 
2404 8.56 17 49 

. 46 

Tabel 5.2. OVerzicht experimenten. 



SN M x 
(nm) 

77112902 8.58 12 
3001 8.60 6 
3102 8.60 15 

77120101 8.62 23 
0102 8.46 23 
0501 8.60 19 
0601 8.52 20 
0602 8.53 20 

00 

10 

/ 
terugg~kaatste 

X SCHOK 
invallen e 

SCHOK (mm) 

tlek "t 

(s) (l0-6s) 

54 41 
56 46 
43 39 
48 47 
54 47 
53 21 
45 45 
57 51 

100 
t(f-\S) ... 

SCHOT N°771 1 1601 

M = 8.Lf8 

SCHOT N°77111703 
~--

M = 8.57 

~10T N°771 12203 

H = 8.53 

SCHOT N°77 120101 

ionisatie front 

/ 

Figm:rr 5.5. Experimenteel bepaald (x,t) diu.gram voor een aantal 

schoten rond H = 8 • 5 • 
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Hoofdstuk 6 Vergelijking van theorie en experiment en 

discussie. 

Uit de experimentele resultaten beschreven in het vorige 

hoofdstuk, blijkt dat de relaxatie-zone redelijk parallel loopt 

aan de gereflecteerdesch?kgolf. D.w.z. de brekingsindex is een 

-funktie van x-\'7 t, waarbi-i W de snelheid van de gereflecteerde r J r 
schokgolf voorsteltt.De resultaten van hoofdstuk 4 kunnen dan in 

principe worden toegepast op de gereflecteerde schokgolf. De 

plaats coördinaat x, wordt dan vervangen door W t ,waarbij t ge-
r 

meten wordt vanaf het tijdstip, dat de gereflecteerde schokgolf 

de meetpositie passeert. De op deze manier gevonden relaxatie

tijden ,zijn de tijden gemeten in het laboratorium systeem. 

Een fysisch meer interessante grootheid is de deeltjes tijd. 

Eenverband tussen de deeltjes -tijd en de relaxatie lengte wordt 

gegeven door de volgende vergelijking : 

't" = d dx 
u - w r 

Bij de berekeningen voor de experimentele condities, wordt rekening 

gehouden met twee-deeltjes recombinatie en stralings verlies. 

Stralings verlies treedt op als een gevolg van rem-,recombinatie-, 

en lijnstraling.~De uitdrukking voor de remstraling wordt gegeven 

door Horn ( G 6) • Het totale stralingsverli.es per tijd ;en volume"een

heid wordt met het volgende verband gegeven : 

w = 2 
K. t n 

1:0 e 

\!Te 
De vlaarde van Ktot is bepaald uit continuurn 

ten voor een reeks machgetallen en drukken, 

schokbuis door Bosma~79) . Hij vindt : 

-35 
Ktot = ( l + 0. 2-) 10 

- emissie experiment

uitgevoerd in dezelfde 

Deze waarde komt goed overeen met de experimentele resultaten van 
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Horn (66) en Emmons (67) . De remstraling is geschat met de 

formule van Horn, 

= 

Dit stralingsproces is in de electrenen vergeiijking opgenomen. 

Bound-bound straling is in dit stadium niet in de elektronen ver

gelijking opgenomen, maar zou in principe een rol van betekenis ku 

nen spelen; 

De reactie snelheid voor twee-deeltjes recombinatie wordt bepaald 

uit de gegevens van Katsonis. Op basis van deze gegevens is ge

bruik gemaakt van de volgende waarde : 

R ree = 3. 10- 19 -1 3 s m 

Uit de berekeningen is gebleken, dat door de twee-deeltjes 

recombinatie en het stralings verlies de relaxatie tijd slechts 

in geringe mate wordt beinvloed. Bij deze berekeningen is 

tevens het minimum in de gradient van de brekingsindex bepaald. 

De diepte van de put is zoals verwacht, onafhankelijk van de 

botsingsdoorsnede voor atoom-atoom excitaties. De putdiepte is 

wel afhankelijk van de botsings-doorsnede voor atoom-elektron 

exçitatie, de twee deeltjes recombinatie en de botsings doorsnede 

voor iOV\ - elektron ~.e.-. Geen van deze parameters heeft 

echter een specifieke invloed op het ionisatie proces. 

In figuur 6.1 worden de theoretische berekeningen vergeleken met 

de experimenteel bepaalde relaxatie tijden. De relaxatie tijd is 

uitgezet als funktie van het machgetal en de frozen temperatuur 

achter de schokgolf. In het reken model zijn de volgende para-

meters ingevoerd : 

S(A A /A*A) 10-4 2· = m /J r r r r 

S{A e/A*e) = 10-2 m2/J 
r r 

0ei = 6-frï5
2 

( ln }\ - 1. 37) 
0 
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De S-waarde in de atoom-atoom botsingen stemt overeen met die van 

Glass en Liu voor soortgelijke meetomstandigheden. De waarde van 

S(A e/A*e) is zo gekozen daneen redelijke overeenstemming van 
r r 

gemeten en berekende brekingsindexprofielen werd verkregen voor de 

gehele meetserie. Dat de door ons gevonden waarde van S(A e/A*e) 
r r 

een factor drie groter is dan die van Glass en Liu ,wordt gedeelte-

lijk verklaard, doordat in ons model twee-deeltjes recombinatie is ~

meegenomen en een andere uitdrukking gebruikt voor Q .. Een andere e1 
mogelijke verklaring kan zijn dat de lineaire drempel qenadering 

een matige beschrijving is van de energie afhankelijkheid van de 

botsingsdoorsnede (zie figuur 3.3). 

In figuur 6.2 zijn twee voorbeelden gegeven van experimenteel 

bepaalde en the~oretisch nagerekende schlieren experimenten. In 

figuur 6.2a is in de flank van het signaal een "rimpel" waar te 

nemen. Bovendien vertoont het signaal een wat grilliger verloop na 

de relaxatie zone dan in figuur 6.2b. Een verklaring hiervoor is 

onzeker, mogelijkerwijs betreft het hier een instabiliteit van 

het ionisatie-front zoals interferometrisch· waargenomen door Glass 

en Liu Een soortgelijk vèrschijnsel kan in verschillende stadia 

ook waargenomen worden in het x - t diagram van figuur 5.5. 

In figuur 2.6 is de invloed van onzekerheid in de machgetal be

paling geillustreerd. 

In figuur 6.3 is het verloop van de elektronen dichtheid in de 

lawine fase en de daarop volgende periode van stralingsafkoeling 

zoals gemeten door Bosma(79) vergeleken met het theoretische model, 

Het maximum in n en de relaxatie tijd zijn voor theorie en e 
experiment gelijk genomen. Beide krommen blijken wat vorm betreft 

goed met elkaar overeen te stemnen. · 
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I ----r I 
P1 = 666 Pa 
T1= 29-5 K 

x metingen 

0 metingen Hutteil ( 76) 

--- theorie met: 
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S (ltrAr/Ar Ar) = 1 m J 

- ;:: -2 2 -1 
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Figuur 6. 1. Vergelijking theorie J:"C'et experiment. 
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Zelfde parameters als bij figuur 6.1. 
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6.2 Conclusies 

Het stationaire ionisatiemodel van Liu(75) blijkt ondanks 

de vele veronderstellingen een hele redelijke beschrijving 

te kunnen geven van de ionisatie-relaxatie achter een ge

reflecteerde schokgolf. Daarbij is het echter wel noodza

kelijk , dat rekening wordt gehouden met processen zoals 

twee-deeltjes recombinatie en met stralingsenergieverlies. 

Of met een dergelijk model door vergelijking met metingen 

betrouwbare waarden van botsingsdoorsneden kunnen worden. 

bepaald moet worden betwijfeld. De relaxatie lengte(tijd) 

is hoofdzakelijk afhankelijk van S(ArAr/Ar*Ar) ,de structuur 

van de relaxatiezone in de lawine fase hangt af van alle 

overige parameters in het model . Bovendien is aangetoond 

door Enomoto(73)dat de grenslagen een belangrij~ invloed 

kunnen hebben op de lengte van het relaxatiegebied. 

Met de toegepaste laser schlierenmethode kan een goed beeld 

worden verkregen van de structuur van het relaxatiegebied. 

Dat de methode gevoelig _is voor brekingsindex-gradienten is 

bij toepassing op de relaxatieproblemen een extra voordeel. 
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