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Samenvatting 

Voortbouwend op het onderzoek a an thermisch evenwicht in 
stationaire 
verricht aan 
het accent 
studies met 
bestudeerd. 

atmosferische cascadeboogplasma's is nu een studie 
axiaal stromend plasma in een cascadeboog. Hierbij ligt 

op de axiale balansvergelijkingen terwijl bij de vroegere 
name de radiale gradienten en stromingen waren 

Daarom is eerst een model opgesteld voor de axiale stroming van een 
argon plasma en zijn de voor dit model benodigde gegevens zeals 
transportgrootheden en samenstelling van het plasma verzameld. 
Daarnaast zijn met nagenoeg dezelfde opstelling waarmee indertijd het 
evenwicht van stationair plasma is onderzocht, nu experimenten 
uitgevoerd waarbij het plasma met maximaal enkele grammen per seconde 
door het kanaal stroomde. 
Hierbij worden snelheden bereikt van ca.lOOO m/s en temperaturen aan 
het uiteinde van ca. 12000 K. Van het totale toegevoerde electrische 
vermogen blijkt ca. 60% te worden toegevoegd aan het doorgestroomde 
argon. Daarom is de cascadeboog zeer geschikt als bron voor een 
plasma met hoge enthalpie. 
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1 Inleiding 

Het onderzoek aan atmosferische ontladingen in een cascadeboog 

heeft zich tot nu toe voornamelijk geconcentreerd op het al dan niet 

in evenwicht zijn van een stationair, niet stromend plasma. Bij dit 
onderzoek speelden vooral de radiale gradienten en radiale 
stromingen van massa, impuls en energie een rol terwijl in axiale 
richting alleen de electrische stroom van belang geacht werd. Daarom 
ook werd gekozen voor een plasma-kanaal met een grote lengte/breedte 

verhouding zodat eventuele axiale gradienten te verwaarlozen zijn. 
Als resultaat van deze onderzoekingen is er nu naast een goede 

infrastructuur ook een goed inzicht verkregen in de mate van 
evenwicht in een stationair thermisch plasma en de radiale aspecten 
van een wandgestabiliseerde Argon-ontlading. 

Langzaam 

consequenties 
stromingen. Dit 
ook omdat met 

maar zeker groeide echter de belangstelling voor de 
van opzettelijk aangebrachte axiale gradienten en 

enerzijds uit wetenschappelijke belangstelling, maar 
ax.iale gasstromen de cascadeboog een interessante 

lijkt te zijn voor o.a. plasmadepositie en MHD-onderzoek. plasmabron 
Daarom is in de loop van 1984 dit onderzoek gestart naar de effecten 
van axiale gasstromen en axiale gradienten in de bestaande 
cascadeboogopstelling, welke hiervoor is aangepast om een grotere 

flow mogelijk te maken. 

Dit verslag begint in hoofdstuk 2 met het opstellen van een 
eendimensionaal model voor de axiale gasstroom door een cascadeboog. 

In de hoofdstukken 3 en 4 worden achtereenvolgens de voor het model 

benodigde stofgrootheden, transportparameters en impuls- en 

energiebrontermen beschreven voor een plasma met temperaturen van 
6000 K tot 16.000 K bij drukken van 1 tot 5 bar. De omstandigheden 

waaronder de 

In hoofdstuk 
beschreven. In 

experimenten zijn verricht vallen 

5 worden deze experimenten en 
hoofdstuk 6 worden aan de hand 

binnen deze grenzen. 
de modelberekeningen 

modelberekeningen een aantal conclusies 

van de experimenten en 

getrokken en enkele 

aanbevelingen gegeven voor verder onderzoek. 
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2 Theorie van een stromend plasma 

In het verleden zijn verschillende studies verricht aan de 
beschrijving van het plasma in een cascadeboog (o.a. [ROS'81] en 
[TIM'84]). Bij deze modellen werd er altijd van uitgegaan dat axiale 
stromingen en gradienten een te verwaarlozen rol spelen in de 
balansvergelijkingen. Wel zijn in eerder genoemde studies de radiale 
gradienten en stroming van massa, impuls en energie en hun invloed 
op de relevante plasmagrootheden uitgebreid onderzocht en beschreven. 
Daarnaast beschrij\•en zij ook meer algemene aspecten van het plasma, 
zoals de afwijking van locaal thermodynamisch evenwicht en een enkele 
termen uit de massa-, impuls- en energiebalansvergelijkingen. 

In deze 
gedomineerd 

studie 
wordt 

effecten 'van deze 

wordt een cascadeboog-plasma beschreven dat 
door axiale stroming van het medium. Om nu de 
axiale stroming te bestuderen wordt deze stroming 

beschreven met een puur eendimensionaal gasdynamisch model, waardoor 
bij voorbaat alle radiale en tangentiale aspecten worden genegeerd. 
Dit heeft tot gevolg dat het model de gevolgen van een met name 
radiale stroming van massa of energie (zoals warmtegeleiding naar de 
wand) buiten beschouwing laat. Daarom is de eendimensionale 
beschrijving van de stroming niet zonder meer juist. Dit nadeel weegt 
echter niet op tegen de voordelen van een overzichtelijk model. 
Bovendien zullen door de beschrijving met een eendimensionaal 
karakter de meeste transport processen in de radiale richting met 
elkaar balanceren en daardoor niet tot onnauwkeurigheden in de 
beschrijving leiden. Daarnaast kan de belangrijkste radiale term, de 
warmtegeleiding, later alsnog als een extra verliesterm per 
lengteenheid worden toegevoegd zonder de balansvergelijkingen ook in 
radiale en tangentiale richting op te moeten lossen. 
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§ 2.1 Transportvergelijkingen 

De vergelijkingen die het massa-, impuls- en 
beschrijven zijn met behulp van de momentenmethode 
([BRA'65]), zoals beschreven in [TIM'84]. Deze analyse 
volgende stelsel vergelijkingen: 

met n 
m 
t 
w 
v 
c 
p 

ff 
~ 

q 
E 

B 
k 
T 
q 

deeltjesdichtheid 
massa van een deeltje 
tijd 
driftsnelheid 
random snelheid 
botsingsterm 
druk 
viscositeitstensor 
lading van het deeltje 
electrische veldsterkte 
magnetische inductie 
konstante van Boltzmann 
temperatuur 
warmtestroom 

m-3 ] 

kg ] 

s ] 

m/s 
m/s 
m··; ] 

( 2. 1) 

( 2. 2) 

( 2. 3) 

N/m 2 

N!m-'-] 

A.s ] 
V/m ] 
kg/ As2 

] 

J/K ] 

K ] 
[ W/rW-] 

energiebehoud 

af te leiden 
leidt tot het 

Deze vergelijkingen gelden elk voor alle afzonderlijke 
deeltjessoorten: electronen, ionen, neutralen en geexciteerden. Voor 
het beschrijven van het stromend plasma is alleen de totale massa, 
impuls· en energie van belang, zodat de vergelijkingen (2.1) t/m (2.3) 
kunnen worden gesommeerd over alle deeltjessoorten. De zo verkregen 
behoudswetten beschrijven dan de stroming van een quasi neutraal 
medium dat nagenoeg identiek is aan het compressibele medium uit de 
gasdynamica. In de volgende paragrafen zullen de drie afzonderlijke 
behoudswetten nader worden toegelicht. 
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§. 2 .1.1 Massabehoud 

De behoudswet (2.1) geeft voor de afzonderlijke deeltjessoorten 
weer dat de toename van de massa van die deeltjessoort in gelijk moet 
zijn aan het verschil van aanvoer en afvoer van die deeltje. Voor de 
totale massa-balans volgt uit (2.1) na sommatie: 

= r jm.cr d~ 
! 

a 
-:;:-t 1: ( n m ) + v.( 1: n m '"' ) 
a r r r r r ~-r ( 2. 4) 

met r = e,i,a,x de index die de deeltjessoort aangeeft 
e=electron i=ion a=neutraal x=geexciteerd 

Met de definitie van de specifieke dichtheid 

{2.5) 

en de gemiddelde eendimensionale snelheid van alle deeltjessoorten 

1 
u = - l:n rn (w .e ) 

p r r r -r-r (2.6) 

wordt na verwaarlozing van de radiale en tangentiale componenten 
(2.4) herschreven tot 

= 1: fm C dv 
r~ r r --

Bovendien is eenvoudig in 
het rechterlid van (2.6) 

(2. 7) 

te zien dat de totale botsingsintegraal, 
gelijk aan nul moet zijn omdat zowel bij 

elastische als 
blijft. Daarom 

ao 

bij 
geldt 

inelastische botsingen de totale massa behouden 

at +'V. (_P u) = 0 {2.8) 
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§ 2 .1. 2 Impulsbehoud 

Na sommatie over de verschillende deeltjes soorten wordt het 
impulsbehoud beschreven door 

= rfmu C du r -r r-

!!. 

(2.9) 

De laatste term van het linkerlid beschrijft de veldwinst van alle 
deeltjes tesamen en de druk verhoging ten gevolge van het 
magneetveld. Echter ten gevolge van de quasi-neutraliteit is de 
veldwinst nul en de drukverhoging veroorzaakt door het magneetveld is 
klein (orde 100 Pa: [VAL'84]). De vierde term van het linkerlid en 
het rechterlid beschrijven samen de wisselwerking tussen het plasma 
en de wand. In het plasma zelf blijft de totale impuls behouden en 
daarom is het rechterlid van (2.9) nul. Bij de wand is juist het 
vierde lid links nul en het rechterlid is daar gelijk aan de 
impulsoverdracht van het plasma naar de wand. Deze impulsoverdracht 
wordt dan ten gevolge van de viscositeit verdeeld over de gehele 
doorsnede. Beschrijven we nu de totale impuls uitwisseling tussen 
plasma en wand met een schuifspanning en verwaarlozen we het radiale 
en tangentiale impulstransport door alleen over de doorsnede 
gemiddelde grootheden te beschouwen dan gaat vergelijking (2.9) over 
in 

au 41 
~ + p(u.V)u + vp =-]) (2.10) 

met 
F 

~ = ---- de schuifspanning op de wand 
iT 0 di! 

F de op het plasma uitgeoefende kracht 
D : diameter van het stromingskanaal. 
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§ 2 .1. 3 Energ iebehoud 

Na sommatie over alle soorten deeltjes is de energiebalans te 
schrijven als 

d 

a (}~nrkT) + v.(t ~nrkT~) - ~vp + ~:~ +V.~ = ~J.(~mru 2 Crd! (2.11) 
y 

Deze vorm is echter ongeschikt voor berekeningen met gasdynamische 
methoden, zodat gebruik zal worden gemaakt van een andere formulering 
van het behoud van energie welke in principe equivalent is aan 
{2.11): 

Zij de som van de potentiele en kinetische energie gedefinieerd als 

t= h + ~ (2.12) 

met h de specifieke enthalpie J/kg ] , uitsluitend een 

functie van p en T 
en h-p/r: de specifieke inwendige energie 

Dan luidt de wet van behoud van energie (onder verwaarlozing van 
radiale en tangentiale stroming) : 

Q (2.13) 

De grootheid Q representeert de som van alle toegevoerde en 
afgevoerde energie, zoals Ohmse dissipatie en stralingsverlies. Deze 
termen worden bepaald in hoofdstuk 4. De derde term uit het linker 
lid staat voor de arbeid die het plasma verricht op de omgeving ten 
gevolge van de stroming. 

' 
Opmerking Substitutie van de uitdrukkingen voor h en Q in 
vergelijking {2.13) levert, met gebruikmaking van de 
toestandsvergelijking (2.14) uiteraard weer de uitdrukking (2.11) op. 
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§ 2 .1. 4 de Toestandsvergelijking 

Behalve 
toe stand 
door 

de massa-, impuls- en energievergelijkingen is ook de 
van het plasma van belang. Deze toestand wordt beschreven 

(2.14) 

Met de introductie van de ionisatiegraad 

n 
a = n~n (2.15} 

e a 

en gebruikmakend van de quasineutraliteit (ne =nil kan (2.14) worden 
herschreven tot 

P = (1 +ex) okT M (2.16) 

met M: de massa van een argon atoom 

De verhouding k/M wordt aangeduid met 'specifieke gasconstante• R 

zodat 

p = oRT(1+a) 

met voor argon R= 208.3 J/(kgK) 

In differentHHe vorm wordt ( 2.17) : 

net a = p 
a a 

<aT)p en a = T 

(2.17) 

(2.18) 
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§.2.2 Stelsel Vergelijkingen 

De stroming van het plasma door het kanaal moet dus voldoen aan 
vier vergelijkingen massa-, impuls- en energiebehoud en de 
toestandsvergelijking. 
Voor het (quasi-) stationaire geval kan de tijdsafhankelijkheid van 
de balansvergelijkingen worden genegeerd en wordt de eendimensionale 
stroming beschreven door 

v.(pu) = 0 

o(u.v)u + vp = - 4 ~ 
vh + (u.v)u = Q: 
d~ ( 1- 1:~ ) - _d~ + d+ ( 1 + ~~: ) 

met f de mqssaflow i = fuA 
en A het doorstroomoppervlak A= 0 Tr Dl 

(2.19 a) 

(2.19 b) 
(2.19 c) 

(2.19 d) 

Orndat aileen de verplaatsing in de axiale richting een rol speelt zal 
alleen de axiale afgeleide d 
eliminatie van de dichtheid 
stelsel herschreven worden tot 

/dz een rol spelen. Zodoende kan na 
(met behulp van (2.17) en (2.19 a)) het 

d pu 
P + RT(l+a) 

Crdp + 

l ( 1- ~)dp + l du 
p 1+a u 

du 

udu 

en c; 

= - i2.. dz 
QA D 

C~> dT ¢ dz 

1~)dT = 0 
1+a 

(2.20 a) 

(2.20 b) 

(2.20 c) 
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Dit stelsel is nu te herschrijven met de regel van Kramers: 

1 p u 
RT(1+a) 

met de Jacobiaan N .- ~ u 
I 
j1_( 1_ aT P) 
lp 1"+a 

1 
u 

geldt: 

0 

Cp 

-!:_(1+ apT) 
T 1"+a 

(2.21) 

(2.22 a) 

du =.! {-(.f:r (1-aT p)-~1' (1+ ~)) ~- 1(1+ a:p T)RT(1+a) Q } dz (2.22 b) 
N T 1 +a p 1 +a 0 T 1 +a p U 

dT = .! { ( Cr- ~( 1- ~:)) ~ + ( l(l- ~)- RT { l+a) ) Q } dz ( 2. 22 c) 
N lL p 1 +a D p 1 +a p U 2 

N = u \ c,-r (1- .:::.r__e.) + ~ (1+ ~)-(1+ a:p T )L f.r T lRT(1+a) l+a ~Y 1+a 1+a ) u 
(2.22 d) 

Het stelsel kan echter niet op bovenstaande wijze worden geschreven 
als N =0. 
In dat geval is het stelsel (2.20) afhankelijk. Deze situatie is 
equivalent met de gasdynamische toestand waarin de stroomsnelheid u 
gelijk is aan de geluidssnelheid a ,ofwel als het Machgetal M= u/a 
gelijk aan 1 is. Voor M<1 is de noemer N negatief, voor M>1 is N 

positief. De geluidssnelheid a is eenvoudig af te leiden door in 
vergelijking (2.22) N gelijk nul te stellen. Dit geeft 

2 Cp RT ( 1 +a) a = ------------~~~-~~~------------~~ 
r (1- a.,. p)+C £.(1+ ~) - R(1+a) (1+ a

1
, T) 

"1' l+a rr 1 +a +a 

(2.23) 

Het stelsel (2.22) kan nu, met geschikte randvoorwaarden, worden 
doorgerekend. Daartoe is het noodzakelijk de stofgrootheden en de 
rechterleden uit (2.18 b) en (2.19 c) te kennen als functie van de 
druk en temperatuur. De stofgrootheden worden gegeven in hoofdstuk 3, 
terwijl de impuls en energie brontermen zijn gegeven in hoofdstuk 4. 
Bij de berekeningen met het stelsel (2.22) zullen de grootheden p,u,T 
(en f ) veranderen met toenemende z. De tendens van deze 
veranderingen is samengevat in tabel 2.1. 
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van de belangrijkste grootheden bij stroming 
met constante diameter (stroming in pos. 

M < 1 M > 1 

grootheid 
tgv tgv t_9V tgv 

wrijving dissipatie wrijving dissipatie 

dp/dz < 0 < 0 > 0 > 0 

du/dz > 0 > 0 < 0 < 0 

dT/dz < 0 > 0 > 0 < 0 

df/d7.. < 0 < 0 > 0 > 0 

Uit deze tabel blijkt reeds dat de stroming, ongeacht de 
begincondities, tendeert naar M = 1. Daarom zal vaak aan het uiteinde 
van het kanaal 'choking' optreden omdat daar de flow wordt begrenst 
door de maximale (= geluids) snelheid. Oat dit pas aan het uiteinde 
van het kanaal gebeurt is essentieel daar alleen aan de rand van het 
geldigheidsgebied het stelsel differentiaal vergelijkingen (2.20) 
afhankelijk kan worden. 

Het stelsel (2.22) kan in het geval van een geringe ionisatiegraad 
nog vereenvoudigd worden, maar enkele termen mogen daarbij niet 
zonder meer verwaarloosd worden. Zo zal Cp nog belangrijk afwijken 
van 5/2 R ook als de ionisatiegraad slechts enkele procenten bedraagt 
en zal ·de term met ~~ nog aanzienlijk van nul verschillen ook als _?< 

niet groter is dan 1%. 
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3 Karakteristieke stofgrootheden 

In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste grootheden van een argon 
plasma worden beschreven 1 tenminste voor dat temperatuur- en 
drukinterval dat voor deze studie van belang is. Achtereenvolgens 
komen aan de orde: de plasmasamenstelling (electronendichtheid 1 

massadichtheidl ionisatiegraad) 1 inwendige energie van het plasma 
(enthalpie 1 soortelijke warmte) 1 en de transportgrootheden 
(conductiviteit 1 viscositeit en warmtegeleidings vermogen). 

3.1 Plasmasamenstelling 

Het plasma is eer:. verzameling van electronenl ionen en al dan niet 
geexciteerde neutrale atomen. Geexciteerde ionen en hoger 
geioniseerde atomen zullen vanwege hun geringe bijdrage in deze 
studie buiten beschouwing worden gelaten. Een uitbreiding van het 
model met deze extra deeltjessoorten zal echter t.z.t. weinig 
problemen opleveren. 
In thermische plasma's zal ten gevolge van botsingen en 
stralingswisselwerking de bezetting van elk niveau zich zo instellen 
dat de bevolkings- en ontvolkingsprocessen elkaar balanceren. Dit 
leidt ertoe dat de bezettingen van de geexciteerde toestanden zich 
onderling verhouden volgens de Boltzmann verdelingl terwijl het 
verband tussen een geexciteerde toestand en de hoger gelegen ion 
toestand wordt beschreven door de Saha relatie 

n n. ~ { 2nmekT}~ E1-E(1_liE; 
Sq (T) = e 1 = 

9 
- h2 exp (3.1) 

nq q kT 

met ne 
ni 
n· 
' 

9 

me, 

E . 
AE' 

de electronendichtheid 
de dichtheid van atomen in toestand q 
de ionendichtheid 
het statistisch gewicht van de desbetreffende 
toe stand 
de electronen massa 
de energie van het atoom in de aangegeven toestand 
de ion.isatiepotentiaalverlaging 

De ionisatiepotentiaalverlaging wordt gegeven door de Debije-Huckel 



theorie [DRA'65]: 

k'ht;;" 
liE = 2. 95 I0- 11rr11:.V ~e-
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(3.2) 

De druk in een plasma wordt gegeven door de vergelijking van Dalton: 

(3.3) 

Een plasma waar\'an de dichtheden bepaald worden door uitsluitend de 
vergelijkingen (3.1) en (3.3) en waarin aan alle deeltjes gelijke 
temperatuur kan worden toegekend is in Locaal Thermodynamisch 
Evenwicht (LTE). Rosado c.s. [ROS'81] hebben echter aangetoond dater 
in veel gevallen in cascadeboog-plasmas afwijkingen van LTE optreden. 
De belangrijkste afwijking blijkt een overbezetting van de 
grondtoestand te zijn. Deze overbezetting is voornamelijk het gevolg 

van recombinatiestraling naar het grondniveau en diffusie. Het 
model dat deze afwijking van evenwicht meeneemt in de plasma 
beschrijving is het Partieel Locaal Thermodynamisch Evenwicht (PLTE) 
model. 
Essentieel · is dat de keuze van de parameters ter beschrijving van het 
(P)LTE plasma in principe vrlJ is, mits de parameters fysisch 
relevant zijn. Daarom kan bij LTE bijvoorbeeld worden gekozen voor 
twee parameters ui1: de reeks temperatuur, druk, electronendichtheid 
of ionisatiegraad. Het is daarentegen niet relevant om afwijkingen 
van LTE te beschrijven met een extra temperatuur daar door de hoge 
botsingsfrequentie alle deeltjes nagenoeg dezelfde kinetische 
temperatuur zullen hebben. Daarom is het onjuist dat de 
tweetemperaturen beschrij\'ing nog in de literatuur wordt gebruikt 
(zoals in [AUB'83]). 

In de rest van deze paragraaf zal de samenstelling van het plasma 
worden berekend en worden enkele beschrijvende grootheden 
gedefinieerd. Bij de berekening van de bezetting van de afzonderlijke 
niveaus. in het argon-systeem zouden in principe alle andere 
bezettingen een rol spelen maar omdat de dichtheid van de 
geexciteerde deeltjes klein is kan de bezetting een\'Oudiger worden 
verkregen. Eerst wordt met de vergelijkingen (3.1) en (3.3) de 
neutralen- en electronendichtheid bepaald onder verwaarlozing van de 
geexciteerde deeltjes en met het principe \'an quasi-neutraliteit (ne 
=n;). Eventueel kan hierbij vgl (3.3) worden uitgebreid voor PLTE : 
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(1 + cb 1 ) n + n + n. = p/kT a e 1 (3.5) 

Vervolgens kan nu met (3.1) en de berekende electronendichtheid de 
bezetting van alle geexciteerde toestanden worden bepaald [ROS'81J. 
Bij de berekeningen in de rest van dit hoofdstuk is gekozen voor een 
LTE model daar dit beter aansluit bij de berekeningen van andere 
auteurs waarvan in sommige paragrafen gebruik is gemaakt (bovendien 
wordt hiermee het twee temperaturen model van deze auteurs vermeden) • 
De hierdoor gemaakte fout bedraagt ca. 10%. Allereerst wordt in 
figuur 3.1 de Saha functie gegeven die de relatie beschrijft tussen 
de dichtheden van de ion-, electron-, en neutrale toestand. Deze 
functie is slechts via de ionisatiepotentiaal afhankelijk van de 
druk, en deze afhankelijkheid is te gering om in de figuur tot 
uitdrukking te komen. 

/ 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Figuur 3. 1 Saha relatie als functie van de temperatuur. De 
drukafhankelijkheid van deze functie is te verwaarlozen. 
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Uit (3.3) en de Sahafunctie S kan nu de electronen dichtheid worden 
berekend volgens 

ne = S ( VI +&s 1 
-1) (3.6) 

Aan (3.6) is te zien dat de electronendichtheid toeneernt bij hogere 
druk. Dit is ook te zien in de electronendichtheidsgrafiek, figuur 
3.2. 
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1019~' ------~--~--~------~--~--~--~---' 

6 '7 
I 8 16 11 12 13 14 15 9 10 

Temperatuur [ 10 3 I<J --> 

Figuur 3.2 Electronendichtheid metals parameter de druk p <1,2,3,5 bar). 

Een volgende belangrijke grootheid is de ionisatiegraad 

~·u..-
n 
e 

Uitwerken met (3.1) en (3.3) geeft hier 

et= (1 + _e_ )·~ 
kTS 

(3. 7) 

(3.8) 
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Hieraan is te zien dat in tegenstelling tot de electronendichtheid de 
ionisatiegraad juist afneemt naarmate de druk toeneemt. De 
ionisatiegraad is weergegeven in figuur 3.3. Opvallend daarin is dat 
de ionisatiegraad voor temperaturen tot ca. 10 000 K zeer klein is. 
Dit betekent dat hierdoor voor niet al te hoge temperaturen 
aanzienlijke vereenvoudigingen mogelijk zijn. 
Enige voorzichtigheid is hiermee echter wel op zijn plaats • 

...... • 1 
I 
I 

0 
"1:1 

10-2 <II 
<II 
.... 
01 
Ill 

..... .. 
N 

10-3 -c::: 
0 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Te1peratuur t 10~ Kl --> 

Figuur 3.3 Ionizatiegraad als functie van de temperatuur. In tegenstelling 

tot de electronendichtheid is de ionizatiegraad lager naarmate de druk hoger 

is. 
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Tenslotte wordt in deze paragraaf nog de specifieke dichtheid 
beschreven: 

(3.9) 

en P-e =ni wordt di t 

(3.10) 

Gebruik makend van de vergelijkingen 
worden geschreven als 

( 3 • 7) en ( 3 • 8) kan ( 3 .1 0) 

(3.11) 

Voor o< << 1 zijn di t hyperbolen als functie van T, / (T) = CIT ; en 
voor 0(::;::.:; 1 zijn dit eveneens hyperbolen maar met p(T) = C/2T. Dit 

patroon is :duidelijk herkenbaar in figuur 3.4. 
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Figuur 3.4 Specifieke ~assadichtheid in kg/~ 3 als functie van de 

temperatuur voor verschillende drukken. 
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f_ 3. 2 Enthalpie van een plasma 

De specifieke enthalpie h zal zijn samengesteld uit enerzijds de 
interne bewegingsenergie 
de geexciteerde en de 

en anderzijds uit de potentiele energie van 
geioniseerde atomen. De specifieke enthalpie 

kan worden geschreven als [HSU 1 84] : 

h ( 3 .12) 

met r = i,a 

Z = p gp exp ( - Ep /kT ) de partitiefunctie van het 

geexciteerde argon neutraal systeem, p>1 

Het eerste lid van (3.12) is de thermische energie van de atomen en 
is met de toestandsfunctie te schrijven als 

h = 5/2 RT(l+a) (3.13) 

De derde term uit (3.12) is de potentiele energie in de aangeslagen 
toestanden, en is altijd te verwaarlozen ten opzichte van de andere 
termen [OLS 1 63]. De tweede term, de potentiele energie bij ionisatie 
speelt vooral boven de 9000 K een belangrijke rol bij de berekening 
van h. De totale specifieke enthalpie volgens vergelijking (3.12) is 
weergegeven in figuur 3.5. Daar is te zien dat tot 9000 K de 
enthalpie nagenoeg drukonafhankelijk is, in overeenstemming met 
(3.13). Voor temperaturen boven de 9000 K gaat de ionendichtheid 
(d.w.z. de tweede term) uit (3.12) een rol spelen wat tot uitdrukking 
komt in de toenemende drukafhankelijkheid. 

De gradienten van de specifieke enthalpie zijn te beschrijven met 
de partiele afgeleiden 

met de specifieke soortelijke warmten: 

ah en C = ( ) 
T ~ip T 



Zodat 

Voor 1age temperatuur is 

(1 + ~) 
l+a 

a a) 
en aT = (a-p T 
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(3.17) 

(3.18) 

(3.19) 

Zo1ang de temperatuur zo 1aag is dat de ionisatie in Cp en C~ geen 

ro1 spee1t zijn deze verge1ijkingen nog te vereenvoudigen tot 

De soorte1ijke warmte bij constante druk Cp wordt gegeven in figuur 

3.6. 
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Figuur 3.5 Specifieke enthalpie met als parameter de druk p in bar. Voor 

temperaturen tot 9000 K is de enthalpie gelijk aan 5/2 RT. 
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Figuur 3.6 Soortelijke warmte bij constante druk als functie van de 

temperatuur bij verschillende drukken (in barl. Het maximum rond 15000 K is 

het gevolg van het energieverschil tuusen de ion- en de neutraaltoestand. 
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~3.3 Transportgrootheden 

Het 
door 

transport van 

een drietal 

ladingsdragers, impuls en energie wordt bepaald 
transportgrootheden: de conductiviteit, de 

viscositeit en het warmtegeleidingsvermogen 

~ 3.3.1 Conductiviteit 
...) 

De conductiviteit kan in eerste instantie worden benaderd met een 
eenvoudig model waarin de energiewinst van de electronen uit het 
electrische veld wordt gebalanceerd door het verlies van energie bij 
botsingen met zware deeltjes. Dit model geeft voor de geleidbaarheid: 

a = 

met 

me( v .+v ) e1 ea 

e de lading van een electron 

(3.20) 

~i de botsingsfrequentie tussen electronen en ionen 
v~ de botsingsfrequentie tussen electronen en neutralen 

Deze botsingsfrequenties zijn te schrijven als 

v = <n nq~ ... v > er r ., e (3.21) 

met q1r: de botsingsdoorsnede voor de aangegeven interactie 
r i of a 
vQ electronensnelheid 

Hiermee kan in principe de conductiviteit worden berekend, maar een 
tweetal · zaken bemoeilijken dit. In de eerste plaats representeren de 
doorsnedes uit vergelijking (3.21) de wisselwerking van twee 
gecompliceerde ruimtelijke potentialen. Dit bemoeilijkt de berekening 
van de botsingsfrequenties volgens vgl. (3.21). Ten tweede is het 
onjuist om in vergelijking (3.20) de gemiddelde botsingsfrequenties 
uit (3.21) te substitueren omdat deze niet onafhankelijk van elkaar 
zijn. 
Devoto 

Meer geavenceerde berekeningen zijn uitgevoerd door o.a. 
en Aubreton. Onderlinge vergelijking van 

modelberekeningen en de metingen van o.a. Bauder laat zien 
Devoto en Bauder onderling 

Frost, 
deze 

dan de 
tot op conductiviteit volgens Aubreton, 

10% overeenstemmen, terwijl Frost ca. 20% lager uitkomt. Bovendien 
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heeft Aubreton ook alle andere plasmagrootheden berekend zodat de 
Aubreton data een consistent geheel vormen. Daarom is in deze studie 
gebruik gemaakt van de resultaten van een berekening van J. Aubreton 
en P. Fauchais ( [Aub 1 83] en [Aub 1 85]) waarin zij met een geavanceerd 
model en realistische interacties de transportgrootheden bepalen. Hun 
resultaten wat betreft de conductiviteit zijn weergegeven in figuur 
3.7. 

2 
,, 
I 
I 

103 

e 
:> - 5 
<1: 

..... .... 
'Ill 

2 ..... -> 
..... 

10
2 u 

::I 
"1:1 
c 
0 
u 

5 

2 

10 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Te11peratuur [ 10 5 Kl --> 

Figuur 3.7 Conductiviteit als functie van de temperatuur 11et als parameter 

de druk p in bar. 
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§. 3. 3. 2 Viscosi teit 

De viscositeit kan met een relatief simpel model beschreven worden 

met : 

1 
n = 3 p't (3.22) 

met c gemiddelde snelheid van de atomen ~ = J~~ 
1 

1 
1 : gemiddelde vrije weglengte 1 = ~ 
q botsingsdoorsnede voor zware deeltjes botsingen 

Voor lage temperaturen wordt de viscositeit volledig gedomineerd door 

de neutraal-neutraal botsingsdoorsnede en is in het geval van een 
harde boll en gas evenredig met de wortel uit de temperatuur en 
onafhankelijk van de druk. In een model waarin een realistische 
botsingsdoorsnede wordt gehanteerd zal voor lage temperatuur de 

viscositeit evenredig zijn met de temperatuur tot de macht 0,67. Voor 
een geionfseerd medium is de viscositeit veel lager (omdat de 
botsingsdoorsnede voor ionen veel groter is) maar ook weer evenredig 
met een macht van de temperatuur. Aubreton heeft met een dergelijke 
realistische doorsnede de viscositeit berekend en zijn resultaten 
zijn gegeven in figuur 3.8. De betrouwbaarheid ligt in de orde van 

ca. 5%. 
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Figuur 3.8 Viscositeit van een Argon plasma voor verschillende drukken. 

Dpvallend is dat de viscositeit tot ca 10000 K niet van de druk afhangt. 
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J£3.3.3 Warmtegeleiding 

Analoog aan de conductiviteit en viscositeit levert een simpele 

kinetische theorie hier: 

met ..\ : het warmtegeleidingsvermogen [ W/mK ] 

Cv: soortelijke warmte bij constant volume 

1 : gemiddelde vrije weglengte 

c gemiddelde snelheid 

(3.23) 

Ook hier geldt dat de botsingsdoorsnede \'OOr harde bollen botsingen 

het verschijnsel onvoldoende beschrijft, maar bovendien spelen bij 

warmtegeleiding zowel zware deeltjes (bij lage temperaturen) en 

electronen (bij hoge temperaturen) een rol. Daarnaast is er volgens 

veel auteurs nog sprake van een reactieve warmtegeleiding in het 

tussentemperatuurs gebied. Dit proces komt overeen met diffusie van 

ladingsdragers en neutralen in tegenovergestelde richtingen. 

Bovendien rekenen enkele auteurs de stralingsreabsorptie tot de 

warmtegeleiding. Daarom moet bij elke berekening duidelijk worden 

vastgesteld welke termen tot de warmtegeleiding worden gerekend en 

welke niet.Hier wordt gebruik gemaakt \'an de door Aubreton en 

Fauchais berekende totale warmtegeleidingscoefficient waarin naast de 

gewone kinetische warmtegeleiding de reactieve warmtegeleiding is 

inbegrepen. Deze is weergegeven in figuur 3.9. De drie afzonderlijke 

bijdragen tot de warmtegeleidingscoefficient zijn gegeven in 

[DEV'73]. De gegevens van Aubreton en Devoto stemmen tot op 10% 

overeen, terwijl ook het uit vroegere experimenten ( [BOL'84]) 

afgeleide warmtegeleidingsvermogen hiermee in het relevante 

temperatuursgebied goed (ca. 20%) overeenstemt. 
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Figuur 3.9 Warmtegeleidingsvermogen van een Argonplasma voor verschilende 

drukken (1,2,3,5 bar). Bij lage temperatuur wordt het 

warmtegeleidingsvermogen bepaald door de zware deeltjes, bij hoge temperatuur 

door de electronen. 
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4 De brontermen van de impuls en energie vergelijking 

)>4.1 Impulsbronterm 

De remmende kracht van de wand op het plasma wordt beschreven met 
een schuifspanning op de buitenrand \'an de plasmakolom, welke wordt 
veroorzaakt door de impuls uitwisseling tussen het plasma en de wand. 
De bronterm R uit de impuls balans is nu gelijk aan de schuifspanning 
"t' maal het oppervlakte van de plasmawand gedeeld door het 
doorstromingsoppervlak wD,./4: 

4t 
R =-D (4.1) 

De grootte van de schuifspanning wordt bepaald door het plasma, de 
wand en de geometrie van het grensvlak en deze onderlinge samenhang 
maakt het nagenoeg onmogelijk om deze schuifspanning analytisch te 
bepalen. Om toch enig houvast te verkrijgen worden in deze paragraaf 
enkele resultaten van semi-empirische modellen gepresenteerd voor 
enkele gevallen van medium-wand interactie waarvan wel iets bekend 
is. 

In het algemeen kan de schuifspanning worden herleid tot een 
dimensieloze wrijvingscoefficient f I welke een functie is van een 
geometrie-parameter en het Reynolds getal dat de stroming van het 
medium beschrijft. De schuifspanning en de wrijvingscoefficient f 
hangen samen volgens: 

met I' 
u 

de specifieke dichtheid van het medium 
de stroomsnelheid van het medium 

f de wrijvingscoefficient 

(4.2) 

Achtereenvolgens zullen nu enkele typische stromingsgevallen worden 
toegelicht. 
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1) Laminaire stroming 

Er is in de praktijk sprake van laminaire stroming als aan twee 
voorwaarden is voldaan: het Reynolds getal moet kleiner zijn dan ca. 
2000 en de aanlooplengte moet groter zijn dan een zekere 
minimumwaarde 

R = e 

L := 0.058 Re·D 

met Re het Reynolds getal 
L de minimale aanlooplengte 

(4. 3) 

D de diameter van het stromingskanaal 

~ de viscositeit 

(4.3) 

(4.4) 

Voor een lamina ire 
onafhankelijk te zijn 
functie te zijn van het 

stroming blijkt nu de wrijvingscoefficient 

van de wandeigenschappen en uitsluitend een 
Reynoldsgetal: 

f = 64/Re (4.5) 

Substitutie hiervan in de impulsbalans geeft na integratie over d% 

, de massaflow [kg/s] 

Dit is de bekende uitdrukking voor drukval over een kanaal met 

laminaire stroming. 

2) Turbulente stroming met geringe wandruwheid 

De wandruwheid wordt gekarakteriseerd met de verhouding van de 
afmeting van de oneffenheden tot de diameter. Een kanaal met geringe 

wandruwheden heeft ruwheid van maxiaal orde 0, 05. De 
wrijvingscoefficient f is nu een functie van zowel Re als van de 
wandruwheidsverhouding. De waardes van f zijn voor pijpen met ronde 
doorsnede experimenteel bepaald door o.a. Colebrook en Nikuradse en 

hun resultaten zijn samengevat in figuur 4.1 ([BOB'80]). 
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Figuur 4.1 Moody diagram met de wrijvingscoefficient als functie van het 

Reynoldsgetal en de wandruwheid E/D. 

3} Turbulente stroming met periodieke wandoneffenheden 

In dit geval wordt f bepaald door drie parameters, namelijk Re , 
E 'D en p/E waarbij £ een karakteristieke maat is van de oneffenheden 
en p een maat voor de afstand tusen twee opeenvolgende oneffenheden. 

Daarnaast zou nog 
daarover bestaan 
wrijvingscoefficient 
[HAN'B4] : 

Vf= 0.95(~)0.53 

een vormparameter ingevoerd kunnen worden maar 
nagenoeg geen consensus in de literatuur. De 

wordt onder eerder genoernde omstandigheden 

-2.5 (4.6) 

Hieraan is alleen voldaan als 0.01 < E/D < 0.04 en p/€. > 10 
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Hierin is f dus onafhankelijk van het Reynoldsgetal. In modellen waar 
het Reynolds getal wel bijdraagt wordt aan (4.6) een extra term aan 
het rechter lid toegevoegd 

- 1.12 ln ( Re If' ) ( 4. 7) 

Hierbij moet wel worden aangetekend dat deze uitdrukkingen vooral 
berusten op empirische benaderingen en dat met name de voorfactoren 
van auteur tot auteur blijken te verschillen. In (4.7) is de 
voorfactor gebaseerd op Colebrook [Col'38]. 

4) Stroming door een abrupte vernauwing of verwijding 

De wrijving ten ge\'olge van een plotselinge diameterverandering laat 
zich niet beschrijven met een wrijvingscoefficient f of een 
schuifspanning , maar wel volgens: 

(4.8) 

met C een geometriefactor 

De 'theorie' van dergelijke stomingsweerstanden is beschreven door 
o.a. Bober [BOB'BO]. Enkele van zijn bevindingen zijn hier 
samengevat. 

Voor verwijding geldt (zie fig 4.2) 

(4.9) 

Figuur 4.2 Stroming door een kanaal met abrupte verwijding. 
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Voor vernauwing is de coefficient C weergegeven in figuur 4.4. 

Vena contracta 

Figuur 4.3 Stroming door een kanaal met abrupte vernauwing. 

0.!'> 

--
"" "' ' 

0.4 

0.3 

" \ 
c 

0.2 

. "" 
0.1 

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

D2tD1 =V~=./A.' 

Figuur 4.4 Weerstandscoefficient voor stroming door een kanaal met abrupte 

vernauwing. 

Geen van de vier bovengenoemde gevallen sluit echter voldoende aan 
bij de omstandigheden waaronder onze experimenten zijn uitgevoerd. De 
laminaire stroming komt niet tot ontwikkeling omdat de aanlooplengte 
L veel groter is dan de lengte van de boog, terwijl de wandruwheden 
in de experimentele situatie een orde groter zijn dan welke in deze 
paragraaf zijn beschreven. Tenslotte is de theorie van kanalen met 
veranderende diameter aileen geldig wanneer na de abrupte verandering 
de stroming zich weer volledig ontwikkelt , wat in de cascadeboog ook 
niet aannemelijk is. Daarom kan in de berekeningen met het model uit 
hoofdstuk 2 geen gebruik gemaakt worden gemaakt van een op 
theoretische gronden bepaalde wrijvingscoefficient f. Daarom zal 
gerekend moeten worden met een schatting van f zodanig dat de 
modelberekeningen overeenstemmen met de experimentele resultaten. 
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§ 4. 2 Energiebronterm in een Argon plasma 

§' 4. 2.1 Inleiding 

De energiebronterm uit de 
uit twee delen, namelijk 
energie in het plasma: 

energiebalansvergelijking (2.11) bestaat 
enerzijds de dissipatie van electrische 

(4.10) 

en anderzijds uit het energieverlies door straling. De verliezen door 
warmtegeleiding naar de wand en diffusie van geladen deeltjes, zoals 
beschreven in [Bol'B4], zullen worden verwaarloosd omdat verwacht 
wordt dat de gradienten in de radiale richting kleiner zullen zijn 
dan bij de experimenten van Rosado c.s. en daar speelde de 
warmtegeleiding al een betrekkelijk geringe rol bij temperaturen 
beneden de 11 . 000 K. Het verlies door straling zal in de paragrafen 
4.2.3 t/m 4.2.8 worden berekend, terwijl de energie toevoer door 
dissipatie berekend wordt in paragraaf 4.2.2. 

f 4. 2. 2 Dissipatie in een plasma 

Het verband tussen de (bekende) gemiddelde stroomdichtheid j en het 
electrische veld E wordt gegeven door de electronen-impulsbalans: 

vp + en E e e-

met Pe de electronendruk 
e de lading van een electron 
ne de electronendichtheid 
E de electrische veldsterkte 
j_ ·: de stroomdichtheid 
cr de conductivitei t 

Herschrijven geeft: 

E j -~ j - oiJp Ct 
= = 

ene en l+a e 

met p de totale druk in het plasma 

[N/m'L] 

[As] 
[m·3] 

[V /m] 

[A/m1-] 

[A/Vm] 

o< de ionisatiegraad van het plasma 

(4.11) 

(4.12) 
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In tabel 4.1 worden de termen uit vgl. (4.12) afgeschat. 

Tabel 4.1 Enkele karakteristieke waarden Yoor ygl. (4o12). 

------~-~----

T 
o-pp 0( 

j 
60 A 2 = 3 10

6 
A/m

2 en t+o( 

20 mm 
[103 K] [Aim2] 

p = 1 bar/ 0.1 m = 6 200 

106 N/m3 10 12000 

16 58000 

i 

Daaruit blijkt dat in het door ons bestudeerde geval (4.12) kan 
worden vereenvoudigd tot j =erE. Dit geeft dan voor de electrische 
dissipatie: 

Aangezien in hoofdstuk 
weinig afhangt van de 

( 4 .13) 

twee al is gebleken dat de conductiviteit 
druk, zal het toegevoerde vermogen dn (T) 

vooral een functie zijn van de temperatuur. 

§4.3 Straling in een eindig plasma 

§.4.3.1 Basisgrootheden 

De stralingsprocessen zullen in dit hoofdstuk worden beschreven met 
de coefficienten voor volume-emissie en -absorptie van 
electromagnetische straling E enx (Zie Appendix B). Per definitie is 
de emissiecoefficient E:: het uitgezonden verrnogen per ruimtehoek per 
volume element [J/(s sr m3)]. en de absorptiecoefficient )c is de 
relatieve afnarne van de radiantie L per afgelegde weg [rn•'] : 

K = 

Meer specifiek worden de emissiecoefficient en de radiantie beschouwd 
per frequentiebandje dV 
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Voor een willekeurige lichtbundel ter plaatse x=O zal voor de 
radiantie de volgende balansvergelijking gelden : 

dl 
d/(~,v) = E)~.v) - K (~,v) • L)~.v) (4.14) 

Deze balansvergelijking geldt uiteraard altijd, ongeacht de omgeving. 
Daarom kan een relatie worden afgeleid tussen de emissiecoefficient 
en de absorptiecoefficient door aan te nemen dat de omgeving bestaat 
uit een oneindig uitgestrekt homogeen medium zodat dL/dx gelijk aan 
nul is. Nu is de radiantie in een oneindig uitgestrekt medium gelijk 
aan de radiantie in een zwarte stralingsholte (Planck): 

B 2hv 3 
L ( v) = ---..,,...----

v 2 hv 
c (exp(-kT)-1) 

Zodat ook de verhouding van de emissiecoefficient en de 
absorptiecoefficient een functie is van uitsluitend de temperatuur: 

E) V) B-
-( ) = L (v) 
K V V (4.15) 

Deze relatie wordt genoemd naar de fysicus G.R. Kirchhoff 
(1824-1887). 

In het geval 
(4.14) worden 
vo1gt hieruit 

van een eindige omgeving kan de balansvergelijking 
geint.egreerd over de plaatsparameter x en met ( 4.15) 

L)~) = L~ {1 - exp( - K·X) } 

mits LJOl =0 

Gewoonlijk worden nu twee gevallen 
plaats een optisch dik medium, waarin 
(bijna) _ gelijk aan de zwarte straler 
is het optisch dunne medium waarin ~1 
(4.16) worden herschreven tot 

Ly (X) = € J) X I als L(O) = 0 

In het optisch 
reabsorptie, terwijl 
verwaarlozen is. 

dikke 
in 

geval is 
het optisch 

(4.16) 

onderscheiden in de eerste 
~1 > 1. Hierin is de radiantie 
radiantie LP. Het tweede geval 
<< 1. Hierin is L << 18 en kan 

dus sprake van significante 
dunne geval de reabsorptie te 
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~4.3.2 Emissiecoefficienten 

Bij straling die wordt uitgezonden door een plasma wordt 
onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten straling: 

1) free-free straling tgv neutralen-electronen interacties 
2) free-free straling tg\~ ionen-electronen interacties 
3) recombinatiestraling (free-bound straling) 
4) lijnstraling 

Deze 
Hier 

stralingsprocessen worden 
de 

beschreven 
algemene 

in [VEN'71] en [TIM'84]. 

worden slechts uitdrukkingen 
emissieco~fficient gegeven. 

/ft.o.(v) 
3,t 

{ (I +x) 2 +I} -x 
C2n n T l. Q(e,a) e 

v e a 

Jft'< v) C1n n. -'Is. -·x 
= T e t;,ff v e ~ 

<)b (v) C1n n. 
·'4g. . -x 

t;,fb T -' < 1-e ) 
v e ~ U; . 

EL (v) =~(v) dv = L: A n hv 
~ pq p pq 

0 

v 
IXl 

X = 

de overgangswaarschijnlijkheid van 
t d [s

_, ] 
toes an p naar q 

de dichtheid van het boven niveau p 
de frequentie van het vrijkomende foton bij 

overgang p -> q 
de electronen atomen botsingsdoorsnede 
h~/kT 

(4. 17) 

(4. 18) 

(4. 19) 

(4.20) 

voor 

t;,ff. : de z.g. Biberman factor voor free-free processen, 
welke niet-waterstof en quantum effecten beschrijft 

t;,fb Bibermanfactor voor free-bound (= recombinatie) 
straling 

ni dichtheid van de iontoestand 
gi statistisch gewicht van de ion toestand 
U£ partitie functie van de ion toestand 

de 
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Aangezien de vergelijkingen (4.18) 
hebben worden bij de berekening van 
twee vergelijkingen samengenomen tot 

en (4.19) dezelfde structuur 
het totale stralingsverlies deze 

(4.21) 

~ { -x ~ (1-e-x) gi ~ } 
~eff = e ~ff + u~ ~fb 

In deze uitdrukking (4.21) is de structuur te herkennen van de 
oorspronkelijke vergelijking voor stralingsemissie van een waterstof 
atoom volgens het klassieke model van Kramers en Unsold [KRA'57] 

In de 

-'h. = C n n. T 
I e ~ 

vergelijking 

(4.22) 

(4.21) kan ook nog 
rapport wordt 

de 
de 

lijnstraling worden 
lijnstraling apart geintegreerd, maar in dit 

behandeld in paragraaf 4.3.6. 
Bovendien wordt een deel 
recombinatie naar het 

van de recombinatiestraling, namelijk de 
neutraal grondniveau apart behandeld in 

omdat voor die straling de bijbehorende paragraaf 4.3.5. Dit 
Biberman-factor onvoldoende nauwkeurig bekend is. Zodoende bestaat de 
berekening van het totale stralingsverlies uit vier delen : 

§4.3.3 

§.4.3.4 

§4.3.5 

f4.3.6 

§ 4.3.3 

Free-free straling electronen-atomen 
Free-free straling electronen-ionen plus recombinatie 
straling naar geexciteerde niveaus 

Recombinatiestraling naar grondniveau 
Lijnstraling 

e-a Free-free stralins 

De totale energie uitstraling ten gevolge van free-free stralings 
interactie met neutralen volgt uit vergelijking (4.17) door 
integratie over de frequentie en de ruimtehoek. Dit geeft: 

¥L foo -x = 4;rC~ n n T Q(e,a) (2+2x+x2)e dv 
a e (4.23 a) 

24;r Ca. k Q ( 
0

) TS/z. 
= h nane e,a (4.23 b) 
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De botsingsdoorsnedeQ(e.CL)wordt gegeven in [DEV' 73]. 

1 o 1 c_, ------,--..---..,...------,----.----.-----

A 108 

,..., 
r• 
e 

106 ...... 
:!II: 

"' I 
Qj 

00 

10
4 c .... 

"' t..._ 
+' 
Ill 

Qj 

102 Qj 

.... ..... 
I 
Qj 
Qj .... 

..... 

1 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Temperatuur ( 10 3 KJ --> 

Figuur 4.5 De stralingsstroom voor free-free straling ten gevolge van 

electronen-atomen wisselwerking. De parameter is de druk in bar. Duidelijk is 

bij hoge T en lage p de afname van de neutralendichtheid te zien. 
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§4.3.4 Continuum staling met effectieve Bibermanfactor 

De totale stralingsemissie van de free-free straling e-i plus de 
recombinatiestraling naar 
door vergelijking (4.21), 

aangeslagen toestanden 
geintegreerd over de 

wordt beschreven 
frequentie en de 

ruimtehoek. De 
beperkt aantal 
[HOF 1 78]. De 
frequenties van 

effectieve Biberman factor is echter maar voor een 
waarden van de frequentie in de literatuur gegeven 

integratie is daarom numeriek uitgevoerd voor de 
0 tot 3 1015 Hz • Deze bovengrens hangt samen met de 

grens van het continuum voor recombinatie naar het grondniveau. De 
integratie is op twee verschillende manieren verricht. Allereerst 
zijn 
uit 

met stapjes van 0.5 eV de effectieve Biberman factoren bepaald 
de tabellen van [HOF 1 78] , welke in golflengte stapjes staan 

gegeven, en daarna werden deze effectieve Biberman factoren 
gesommeerd volgens vergelijking (4.24) 

A 
I 
I 

"" 0 
0 
0 

.... 
0 .... ... .. ... 

= 

10 

5 

2 

.2 

• 1 

,02 

(4.24 a) 

(4.24 b) 

0 1 2 3 4 5 6 7 
Fotontntrgit CtVl --> 

Figuur 4.6 Effectieve Bibermanfactor voor p = 1 bar. Voor hogere drukken zal 

deze factor slechts weinig afwijken van het hier getoonde verloop. 
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Deze integratie werd uitgevoerd voor 6000 K < T < 16000 K met zoals 
gezegd stapjes van 0.5 eV (0.121 1015 Hz). 
Daarnaast is ter contole een 
overeenkomstige golflengte 
(4.25) en (4.26). 

domein, 

sv(v) dv = t:l>c) d>c 
/3 .,:PH. 

zodat f'eff(v) dv -

0 

.~ 

c /h 'eff(') dA 

10_.,,., 

integratie verricht 
gebruikmakend van de 

(4.25) 

(4.26) 

over het 
relaties 

Deze integratie is 
elk vanaf 150 nm 

uitgevoerd 
tot aan 1.8 

met veel kleinere stapjes van 10 nm 
pm. Voor grotere golflengten (die 

nauwelijks bijdragen) is een extrapolatie gebruikt. De resultaten van 
beide integraties zijn weergegeven in figuur 4.7. Daaruit blijkt dat 
de controle intergratie over de golflengte de forse stapgrootte van 
de eerste methode geheel rechtvaardigt • 

.::: 
Ill -2.5 L 
0 ..... 
u .. 2.0 -.::: .. 
e ,, 
L I 1.5 Ill I 

.1:1 

CD ,.... 
1. 0 - .. .. I .. Ill ... 

Jl 0.5 t::l' 
Ill .. 
..... 0 
.::: -.... 

OQO 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Temperatuur [ 10 3 Kl --> 

Figuur 4.7 Integraal van de effectieve Bibermanfactoren over de frequentie. 

De punten geven de uitkomst over de frequentie, het kruis representeer{ de 

controleberekening met integratie over de golflengte. 
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Wanneer nu een aanpassing aan de punten in figuur 4.7 wordt bepaald 
kan hierrnee voor elke ternperatuur het totale stralingsverlies ten 
gevolge van free-free straling (e-i) en recornbinatiestraling (behalve 
naar grondniveau) worden berekend. De resultaten van deze procedure 
zijn weergegeven in figuur 4.8. 
De daarbij gebruikte aanpassing aan de punten uit figuur 4.7 is 
gegeven in vergelijking (4.27). 

3 10'
5 Hz 

}eff( v) dv " ( o. 675 + 150bo( K) ) 10 15 [s·•J (4.27) 

0 

,, 
I 
I 

., 
&i -::s ..... 

CJI 
c .... 

..... 
Ill 
..... ..... 
U'l 

&i 
::I 
::I 
c .... 

..... 
c 
0 
u 

"' .. , ,,:..._ 
1 -· 

108 

106 

10
4 

102 

1 

/; ,{; 
/; 

J 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Figuur 4.8 

electronen-ionen 

toestanden. 

Te11peratuur [ 103 Kl --> 

Totale continuumstralingsstroom welke is sa11engesteld uit 

free-free straling en recombinatiestraling naar aangeslagen 
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§4.3.5 Recombinatiestralingsverlies 

Fotonen met een frequentie boven de 3 1015 Hz worden vrijwel 
uitsluitend uitgezonden bij recombinatie van een ion en electron tot 
een neutraal atoom in de grondtoestand. Van deze straling is de 
Biberman factor echter niet nauwkeurig bekend, omdat de golflengte 
van de fotonen die bij dit proces vrijkomen van dezelfde orde van 
grootte is als de stapgrootte waarmee de Biberman factor gegeven 
wordt [HOF'78]. Daardoor staan in de Biberman factoren tabel slechts 
enkele waarden 
grondniveau een 

voor 
ro1 

de Biberman factor waarin recombinatie naar het 

recombinatie 
energiebalans 

naar 
in 

het 
speelt. Los daarvan is het proces van 
grondniveau belangrijk in de totale 

de uitgezonden fotonen een hoge energie 
heeft het recombinatie proces een hoge 

gevolge van de hoge ionendichtheid in een 
belangrijk dat het recombinatie stralings 

doordat 
meedragen en bovendien 
waarschijnlijkheid ten 
plasma. Daarom is het 
verlies met een acceptabele nauwkeurigheid wordt beschreven, waarbij 
bovendien ook nog de reabsorptie in rekening moet worden gebracht. 

Het proces van stralingsrecombinatie zal, in volledig 
thermodynamisch 
het grondniveau 
van een foton 
is, zal hier 

evenwicht, worden gebalanceerd door fotoionisatie van 
naar de iontoestand. Aangezien de kans op absorptie 

door een ionisatie proces wel (bij benadering) bekend 
gebruik van worden gemaakt om de ratecoefficient voor 

recombinatie naar het grondniveau te berekenen. 
In overeenstemming met het principe van detailed balancing moet per 
frequentiebandje het aantal ionisaties gelijk zijn aan het aantal 
recombinaties 

k+l( ) d = n P1+(v) dv ne n+ v v v a v (4.28) 

k +v 1 ( v )·. met de ratecoefficient voor recombinatie per stapje d" 
pl+ ( v )= de ratecoefficient voor fotoionisatie per stapje d}> 

v 
nr de deeltjesdichtheid van deeltjessoort r 
1 de grondtoestand 
+ de iontoestand 
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Door nu de verhouding van de deeltjesdichtheden en de ratecoefficient 
voor fotoionisatie te bepalen en in te vullen in (4.28) en vervolgens 
de zo verkregen uitdrukking te integreren over de frequentie kan de 
totale ratecoefficient voor recombinatie naar het grondniveau worden 
berekend. Daarnaast kan door in (4.28) beide leden te 
vermenigvuldigen met de fotonenergie h\7 en daarna over de frequentie 
te integreren het energieverlies ten gevolge van recombinatiestraling 
worden berekend. 

1) Bepaling van de dichtheidsverhouding 

De relatie tussen de deeltjesdichtheden die nodig is om uit (4.28) 
de ratecoefficient voor recombinatie op te lessen is gelijk aan de 
Sahafunctie voor het grondniveau 

3/, + 1 + 
2£!.!. ( 2n m(kT )'2. (- (E -E -6E )) 

gl h2 exp kT (4.29) 

In deze vergelijking is .6£"" de ionisatiepotentiaalverlaging welke 
wordt beschreven met de Debye Huckel theorie [DRA'65]: 

(4.30) 

Deze ionisatiepotentiaalverlaging bedraagt typisch 0,05 eV 

2) De rateco~fficient voor fotoionisatie P 

De ratecoefficient voor fotoionisatie wordt beschreven met een 
botsingsdoorsnede a-Ph voor fotoionisatie die samenhangt met de 

ratecoefficient volgens : 

-
pl+(v) dv = crph(v) nph(v) · c ·dv 

v 
(4.31) 

Hierin is ~ het aantal fotonen met een energie tussen h~ en h~ +hd~; 

= CJ{e X p ( X ) - 1 J 
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De botsingsdoorsnede a'wordt o.a. gegeven door [HOF'78], [MAR'76] en 
[KAT'76] maar allemaal gaan zij uit van een niet-verlaagde 
ionisatiepotentiaal van 15.759 eV. Dit komt overeen met de 
ionisatiepotentiaal van een argon atoom dat geen enkele wisselwerking 
heeft met andere deeltjes in de omgeving. In werkelijkheid echter 
zullen de aanwezige electronen en ionen de ionisatiepotentiaal wel 
degelijk verlagen, zodat ook fotonen met een energie kleiner dan 
15.759 eV kunnen worden geabsorbeerd. Deze verlaging van de 
ionisatiedrempel is echter niet dezelfde als beschreven in 1) omdat 
hier ook het zogeheten quasi-continuum een rol speelt. Dit 
quasi-continuum wordt gevormd door hoog aangeslagen maar gebonden 
toestanden die zo verbreed zijn dat het energie spectrum ter plaatse 
een quasicontinuum vormt. De grens tot waar dit quasi continuum zich 
uitstrekt is echter zeer moeilijk te bepalen en er was dan ook maar 
een bruikbare publikatie te vinden waarin een voor deze studie 
bruikbaar overzicht van dit verschijnsel beschreven is ([BAT'69]).In 
deze publikatie geven Batenin en Minaev de resultaten van 
experimenten waaruit de verlaagde ionisatiedrempel is afgeleid. Een 
benadering voor hun meetresultaten (bij 1 bar) is : 

aEopt = 10~50{K) - 0.62 [ev] {4.32) 

Deze ionisatiepotentiaalverlaging bedraagt orde 0.5 eV. De grootte 
van de botsingsdoorsnede vanaf deze verlaagde drempel is echter 
helemaal 
gemaakt 
functie 

niet bekend, zodat voor 
zal moeten worden. Nu 
in de fotonendichtheid 

de berekeningen hiervoor een aanname 
zal ten gevolge van de exponentiele 
vooral de doorsnede vlak boven de 

drempel zwaar wegen in 
het verloop van de 
belangrijk. De gegevens 
drempel doen vermoeden 
toenemende energie, zodat 
de drempel en constant 
van Katsonis zal voor de 
m~ worden gebruikt. 

de totale ratecoefficient. Daarom is vooral 
botsingsdoorsnede vlak boven de drempel 
van de doorsneden boven de ongestoorde 

dat de doorsnede redelijk vlak verloopt met 
een benadering in de vorm van : nul beneden 
boven de drempel een reeel is. In navolging 
constante doorsnede de waarde van 0.35 E-20 

Al deze gegevens kunnen nu in 
integratie leidt dit tot : 

(4.28) worden gesubstitueerd en na 

met hv 
y= kT 

Oo 

3/:z. +1 + J ( kT) exp((E -ET-nE )) 0 ph(v) 
me k 

~111 

y = E+ - nEopt 
rn 

dy (4.33) 
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Fotonenergie CeVJ --> 

50 

50 

Figuur 4.9 Botsingsdoorsnede voor fotoionizatie van Argon grondniveau naar 

ionniveau. Boven de doorsnede zoals gemeten door Marr ~ West, onder de 

doorsnede zoals hier gebruikt met de Marr ~West curve als stippellijn, 

Figuur 
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De ratecoefficient voor recombinatiestraling naar het 

grondniveau van Argon berekend volgens de in dit hoofdstuk gepresenteerde 

methode. De berekeningen zijn strikt genomen uitgevoerd bij 1 bar, maar de 

drukafhankelijkheid is gering. 
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Voor de stralingsemissie geldt nu analoog : 

QR(T) = ~ ~ £ l ( kT) kT exp(E -E -~E ) 0 ph(y) --y-- dy (4.34) n2 {f M + 1 + f y3 
4" ~ n c2 m kT e -1 

e ~m 
De beide integralen uit (4.33) en (4.34) zijn niet analytisch 
oplosbaar, maar Chang en Rhee hebben in de loop van 1984 een 
oplossing gepubliceerd waarmee de integra1en geschreven kunnen worden 
als een snel convergerende reeks [CHA'84] : 

= F(m,a,x 1 ) - F(m,a,x2) (4.35 a) 

F(m,a,x) ( n+a)- i -1 xm-; J } (4.35 b) 

De eerste term uit deze reeksontwikkeling is ook te vinden door in de 
beide integralen de 1 in de noemer te verwaarlozen t.o.v. de (veel 
grotere) e-macht. 
Het resultaat van deze berekeningen is weergegeven in figuur 4.10 
voor wat betreft de stralingsemissie en in figuur 4.11 is de 
ratecoefficient voor recombinatie naar het grondniveau weergegeven. 

Let op! De uitkomsten van de berekening met (4.34) zoals weergegeven 
in figuur 4.10 moeten nu nog worden gecorrigeerd voor reabsorptie. 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de methode waarbij reabsorptie 
wordt beschreven met z.g. escapefactoren [HER'68]. De escapefactoren 
zoals Hermann [HER'68] die berekend heeft zijn echter gebaseerd op 

onjuiste aannamen over de omstandigheden in de ontlading. Zo gaat 
Hermann uit van LTE en houdt hij geen rekening met de verlaging van 
de ionisatiedrempel die bij de recombinatiestraling een rol speelt. 
Herberekening van escapefactoren zou dan ook nuttig zijn, 
bijvoorbeeld aan de hand van [SEV'79] en [GOE'81]. In deze studie 
zijn bij gebrek aan beter de escape factoren volgens Hermann 
gebruikt. 
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Figuur 4. 10 Stralingsstroom ten gevolge van recombinatie naar het 

grondniveau met als parameter de druk p in bar. Deze stralingsstroom is niet 

gecompenseerd voor reabsorptie. 

§ 4.3.6 Lijnstraling 

Het energieverlies 
beschreven met: 

=L: n A hv 
f>.q p pq pq 

ten gevolge van lijnstraling kan worden 

(4.36) 

met np de dichtheid van het bovenniveau 
AP! : de overgangswaarschijnlijkheid van p naar q 
v, de frequentie van het vrijkomende foton 
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De overgangswaarscbijnlijkbeid kan zowel worden berekend als gemeten. 
Hier maken we gebruik van data van Katsonis [KAT'76J. Deze baseert 
zicb op een kornbinatie van modellen en een aantal gemeten 
overgangswaarscbijnlijkbeden. De dicbtbeden n kunnen met de Saba 
relatie worden berekend uit de ion dicbtbeid en de temperatuur. 
Wanneer nu wordt aangenomen dat de o\•ergangswaarscbijnlijkbeden en 
bet spectrum niet van de dicbtbeid en de temperatuur afbangen dan zal 
de totale stralingsemissie uitsluitend via de dicbtbeden van de 
bovenniveau's dus via de Saba-relatie van de druk en temperatuur 
afbangen. Hier,•an is gebruik gemaakt door de stralingsemissie bij een 
temperatuur en druk te berekenen en vervolgens de zo verkregen 
stralingssterkte te scbalen met een Saba-functie voor een tweetal 
gemiddelde niveau's. Deze scbaling gaat conform (4.39): 

Daarnaast 
grondniveau 
reabsorptie 

[TIM'84b] en 

{\ 

moet bij lijnstraling vanaf 
rekening worden gebouden met 
geldende escapefactoren zijn 

zijn te benaderen met: 

T 
= exp( 2IOO(k) - 9.90 ) 

T = exp{ 2215(K) - 11.19 ) 

(4.39) 

4s,5s en 3d naar bet 
reabsorptie. De voor deze 
berekend door Timmermans 

(4.40 a) 

(4.40 b) 

Bij de scbaling moet nu de totale emissie worden verdeeld in een 
optiscb dik en een optiscb dun gedeelte. 
Voor T = 10000 K en p = 1 bar is de lijnstralingsemissie gegeven in 
tabel 4. 2. Voor niveau • s boger dan p = 10 maar onder de 
ionisatiedrempel kan worden aangenomen dat de stralingsemissie per 
boofdkwantumgetal p afneemt met de derde macbt van bet 
boofdkwantumgetal. Gemiddeld zal de stralingsemissie ca. 30.000 W/mJ 

bedragen. Dit is een 
4.2. Katsonis geeft voor 
ionisatiedrempel p-max de 

R 

extrapolatie van bet onderste stuk van tabel 
bet bovenste nog voorkomende niveau onder de 
uitdrukking 

p2 - y 
'(1')11~ 11Eopt-

met RY = 13.6 eV (4.41) 

De met hoven bescbreven procedure bepaalde lijnstralingsemissie is 
weergegeven in figuur 4.12. 
Tenslotte bevat figuur 4.13 alle stralingstermen tesarnen, welke samen 
met de energieinput de gezocbte energiebronterm Q oplevert. 
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energie 

[ev] 

11.653 
13.172 

14.084 

14.571 

14.855 

14.966 

1.5.088 

1.5.211 

1.5.276 

1.5.302 

1.5.406 

15.443 

15.484 

15.520 

15.540 

1.5.57 
15.60 

15.62 

Bron 
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Tabel 4.2 Lijnstralingeemissie bij T = 10 000 K en p = 1 bar 
Toor Argon 

boY en- statietiech dichtheid emissiviteit 
niTeau gewicht bovenniYeau 

[1o 18m-3) (1o3 w;m3] 

4s 12 5.07 31000 
4p 36 2.69 230 

3~&5e 72 1,80 2510 

5p 36 0.52 18.3 
4d&6s 72 0.75 19.0 

4f 84 0.76 44.1 . 
6p 36 . 0.28 4.3 

5d&7e 72 o.49 17.7 

5f&5g 192 o.44 52.6 

7p 36 0.22 2.2 

6d&8e 72 0.39 7-5 
6!&6g •• 324 1.70 46.2 

8p 36 0.18 0.9 

7d&9e 72 0.35 3.2 

7f&7g •• 324 2.25 42.4 

8d&8f •• 720 3.12 39.5 
9p&9d •• 960 3·95 48 

10e&10 ••• 1200 5.07 44 

i ---

Katsonis '76 + Saha-Yergelijk:ing ( T = 10.000 K, 



-49-

108 

A 
I I I 

10
6 ~ 

,..., 
n 
E 

....... 
3 ..... 

C'l 10
4 

jY c 

"' L ..... 
Ill ,;f c 

102 ...... 
'/ .. 

1 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Temperatuur 10 3 Kl --> 

Figuur 4. 12 Lijnstralingsstroom als functie van de temperatuur met als 

parameter de druk p in bar. Hiervoor is de stralingssterke berekend bij 

10000 K en bar en zijn de overige pun ten bepaald volgens de schaalwet 

(4.39). 
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Figuur 4. 13 Tot ale stralingsstroom vanuit een Argonplasma als functie van de 

temperatuur met als parameter de druk p in bar. Deze totale stralingstroom is 

tevens het total e energieverlies van het plasma en vormt samen met de 

electrische dissipatie in het p 1 asma de energiebronterm Q uit de 

energiebalans. 
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5 Experimenten 

Inleiding 

Met een bestaande cascadeboog opstelling [ROS'81] zijn experimenten 
uitgevoerd aan de stroming van een thermisch plasma. In dit hoofdstuk 
zullen achtereenvolgens aan de orde komen: de mechanische constructie 
van de boog, het electrische circuit, de gas toe- en afvoer en de 
diagnostieken. Daarnaast worden enkele eerste meetresultaten 
gepresenteerd evenals een aantal resultaten van berekeningen volgens 
het in eerdere hoofdstukken ontwikkelde model. 

§ 5 .1 De cascadeboog: mechanisch 

De wand van het plasmakanaal bestaat uit een aantal (enkele 
tientallen) watergekoelde koperen platen, welke van elkaar geisoleerd 
zijn door middel van siliconenringen. Dit pakket platen plus ringen 
wordt bijeengehouden door twee kollectorblokken die tevens de 
aansluitingen voor het koelwater bevatten. Daarnaast zijn in beide 
collectorblokken vier electroden gestoken welke als anode resp. 
kathode fungeren. Dit alles is zo opgebouwd dat de as van het kanaal 
vrij is zodat gas en plasma vrijelijk in en uit het kanaal kunnen 
stromen. 

ELECTRODE (4xl ELECTRODE ( ltx) 

WATER CHANNEL 

WATER FLOW WATER FLCJ\1 

WI NDOII 

WATER COLLECTOR 

PLASAA CHANNEL 

Figuur 5.1 Mechanische constructie van de cascadeboog 
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§5.2 De cascade boog: electrisch 

Het plasma wordt gevoed met een "Diode 700V/100A" 
stroomgestabiliseerde gelijkrichter, die wordt beschreven in appendix 
C. Deze gelijkrichter levert zowel voldoende spanning om de boog te 
kunnen ontsteken (nabij het Paschen-minimum) als een voldoend grote, 
regelbare, gelijkstroom om het plasma tot maxiaal ca. 14 000 K te 
verhitten. De stroom is regelbaar van 10 A tot 100 A maar is behept 
met een aanzienlijke rimpel van 300 Hz(ca. 5-10%). Deze rimpel is het 
gevolg van het achtereenvolgens 'aansnijden' van de thyristoren in de 
gelijkrichter. 

Het voedingsapparaat is via acht afzonderlijke 
voorschakelweerstanden verbonden met de acht electroden. Deze 
weerstanden moeten zo de ontlading stabilizeren. Daarnaast is een 

condensatorbank beschikbaar waarmee gedurende enkele milliseconden 
een stroom van enkele kiloamperes kan worden opgewekt. Deze kan via 
acht diodes op de electrodes worden aangesloten. In de leidingen die 
de voeding met de anodes verbinden zijn vier zelfinducties opgenomen 
die de voeding moeten beschermen tegen de stroompieken uit de 
condensatorbank. Dit alles is uitgebreid beschreven in [HER'83] en 
samengevat in figuur 5.2. 

~11 

s a}.fl 

1<--------~----~ 
I <----al-----l 

I <'------~---t 
I <'--------~-----' 

Figuur 5.2 Electrische constructie van de cascadeboog 
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5.3 De cascadeboog: Gas toe-en afvoer. 

De toevoer en afvoer van Argon is opgebouwd volgens figuur 5.3. 

Kranen 

~I PDP "~'I 
_ _a 

I I 

IST .. 
1

~u
1

As1 

<------' 

1' 1' 

Figuur 5.3 Gas toe- en afvoer voor de cascadeboog 

A 
B 

Ml 
M2 
Rh 

Rl 
s 
Ul 
U2 
T 

Toevoer van hogedruk Argon richting boog 
Afvoer van gas naar buiten 
Toevoer van lagedruk Argon richting boog 
Verbinding boog met pomp 
Smoorventiel voor regelen hogedruk flow 
Smoorventiel voor regelen lagedruk flow 
Handbediende klep, parallel aan B 
Verbinding boog met buitenwereld 
Verbinding hoge druk leiding met buitenwereld 

Terugslagklep om hoge en lage druk gedeelte te 

scheiden 



Achtereenvolgens 
beschreven: het 
met axiale flow. 

De start 
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zullen nu drie toestanden \ran het systeem worden 
starten van de boog, de stationaire boog en de boog 

Tijdens het start~en moet de boog zijn afgepompt dus staan M2 en B 
open, en U1, A en Ml dicht. De druk daalt door het pompen tot ca. 100 
Pa. Wanneer nu de electrische voeding wordt ingeschakeld zal in het 
plasmakanaal doorslag (moeten) optreden en ontstaat een boog tussen 
anodes en kathodes. Nu wordt M2 gesloten en Ml geopend waardoor de 
druk in de ontladi.ngsruimte stijgt. Als in het kanaal een druk van 
iets meer dan een bar wordt bereikt wordt Ul geopend zodat de druk 
constant blijft en een geringe doorstroming van Argon de boog schoon 
houdt. 

De stationaire boog 

Gedurende de stationaire ontlading stroomt ca. 5 Normaalliter per 
uur van de lagedruk Argon voorraad via Rl, M1 en T de boog in om 
ofwel via S of B en U1 de boog te verlaten of via de geopende 
schuifklep rechtstreeks van anode naar buiten te stromen., ~ 2 m:rls) 

De boog met axiale gasstroom 

Bij een gepulste axiale gasstroom wordt gedurende ca 1 sec klep B 
gesloten en klep A geopend. Hierdoor stroomt gas (ca 1 g/s) van het 
hoge druk reservoir door de boog naar buiten. De klep T zal gedurende 
dit proces gesloten zijn. Het blijkt dat na het sluiten van A en het 
openen van A de flow afneemt volgens een eerste orde 
differentiaalvergelijking: alleen de druk en de eerste afgeleide van 
de druk spelen een rol in de beschrijving van de flow na het 
heropenen van A. Dit maakt het mogelijk om de flow in het quasi
stationaire deel van de puls te bepalen. 



-54-

f 5.4 Diagnostieken 

Gedurende het axiale flow experiment worden een aantal grootheden 
gemeten: het electrische veld in de boog, de druk in de boog, de druk 
in het buffervat, en de stroom door de boog. 

Het electrisch veld wordt gemeten door twee afzonderlijke platen 
aan te sluiten op een (zwevende) verschilversterker (Tektronix 
0-unit) en het verzwakte verschilsignaal te bemonsteren met een ADC 

en een transient recorder (1024 getallen). Een andere mogelijkheid is 
het meten van de plaat-potentiaal ten opzichte van de geaarde 
kathode. Bij dit type meting wordt het signaal met een condensator 
oc-ontkoppeld en via een verzwakker aangeboden aan de ingang van de 
transient recorder. 
De in de recorder opgeslagen metingen kunnen dan vervolgens worden 
uitgelezen door een locaal computersysteem (PDP 11/03). Het gemeten 
potentiaalverschil gedeeld door de afstand tussen de twee platen 
levert de electrische veldsterkte. De meetmethode met de 0-unit is 
zowel gev9elig voor OC-spanning als voor variaties van ca. 1 ps. De 
meting zonder o-unit via de ontkoppel-condensator is bruikbaar van ca. 
1 kHz tot 400 kHz. 

Figuur 5.4 Schakeling voor het meten van de electrische veldsterkte 
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De druk in het plasma wordt gemeten met een subminiatuur 
piezo-electrische drukopnemer met ingebouwde versterker (PCB 105B12) , 
gevoedt met een bijbehorende DC stroornbron. Deze cornbinatie geeft een 
signaal van 72.5 mV/bar. Het hiermee verkregen signaal wordt nu 
analoog aan de E-veld meting met een ADC en een transient recorder 
geregistreerd. De stijgtijd van de meetsysteem bedraagt ca. 2 ps 
terwijl de langzaamste meetbare fluctuaties een karakteristieke 
tijdsconstante hebben van 1 sec of korter. Deze tijdsconstante wordt 
bepaald door de RC tijd van de ingangsimpedatie van de transient 
recorder en een ontkoppelcapaciteit aan de uitgang van de 
drukopnemer. De drukopnemer is gemonteerd in een extra dikke 
cascadeplaat met behulp van een isolerende kunststof huls. De 
isolatie moet voorkomen de de geaarde buitenmantel van de drukopnemer · 
kontakt maakt met de op plasmapotentiaal staande cascadeplaat. 
Bovendien is de dikke plaat voorzien van een zodanig kanaal van 
drukopnemer naar plasma dat straling vanuit het plasma niet direct op 
het piezo kristal kan schijnen daar dit de meting kan beinvloeden. 
Deze holte zal echter wel de overdrachtsfunctie voor drukvariaties 
vervormen, vooral rond de resonantiefrequenties van de holte (orde 20 
kHz), maar dit is onvermijdelijk. 

De druk in het buffer-vat is gemeten met een Kistler drukopnemer 
(type 601A) met afzonderlijke ladingsversterker. De stijgtijd van 
dit meetsysteem bedraagt ca. 1 ps. De tijdsconstante is hier 1000 sec 
bij een gevoeligheid van 200 mV/bar. 

De stroom wordt gemeten met een interne weerstand in de gelijkrichter 
(zie appendix C). De spanning van de meetshunt wordt behalve voor. 

meting ook gebruikt voor de stabilisatie van de stroornbron. 

De gegevens van de E-veld meting en de beide drukopnemers worden uit 
de transientrecorders uitgelezen met de locale computer en vervolgens 
opgeslagen bij de host computer (PDP 11/23). De verwerking van deze 
meting vindt plaats op ofwel de locale computer (PDP 11/03) of op de 
centrale THE computer (B7900). Daarbij wordt gebruik gemaakt \'an de 
mogelijkheid om de meetresultaten van de PDP 11/23 over te sturen 
naar de B7900. 
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§ 5. 5 Metingen 

De metingen zijn uitgevoerd aan een 50 mm lange cascadeboog met een 
plasma kanaal van 5 mm diameter. Hierdoor wordt een stroom geleid van 
60 A, terwijl gelijkertijd een gasstroom wordt aangebracht van 
kathode naar anode. Deze gasstroom wordt \'eroorzaakt door gedurende 
ca. 1 · seconde de kathode ruimte via een reduceerventiel te verbinden 
met een Argon gasfles. Gedurende dit experiment vallen een aantal 
zaken op. Ten eerste verlaat aan de anode zijde een stroom gloeiend 
gas het plasmakanaal.Daarnaast \'alt op dat het plasma in het kanaal 
gedurende de gasdoorstroming aanzienlijk minder licht uitstraalt dan 
tijdens de stationaire fase. Hierbij is anode regio het donkerst, 
terwij 1 de verandering aan kathode zijde geringer is. Opvallend 
hierbij is dat na het sluiten van de hoge druk klep (klep A in figuur 
5.3) er een scherpe scheiding van 'donker' en helder plasma van de 
anode naar de kathode beweegt als was het alsof het plasma van anode 
naar kathode abrupt verandert van een koude fase naar een warmere 
fase (die uiteraard meer licht uitzendt) • Deze scheiding plant zich 
voort met snelheid van minder dan een meter per sekonde. 

Uiteraard zijn gedurende de puls ook het electrische veld en de 
druk gemeten als functie van de tijd. Deze metingen zijn verricht bij 
verschillende waarden van de druk in het kathode- buffervat. Een van 
deze metingen is 
metingen hetzelfde 

weergegeven in 
beeld vertonen 

samengevat in figuur 5.6. 

figuur 5.5 terwijl de overige 
als in figuur 5.5 en daarom zijn 

Belangrijk 
Immers, de 

is dat uit het E- veld de temperatuur valt af te leiden. 
stroomdichtheid j is bekend en de conductiviteit is 

vrijwel uitsluitend een functie van de temperatuur en nauwelijks van 
de druk..·Hierop wordt nog teruggekomen in paragraaf 5.6. 
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• j D (Secc~rde) 

Figuur 5.5a Gemeten electrische veldsterkte bij constante stroom. 
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Figuur 5.5b Gemeten druk bij floM e~periment. 
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Relatie tussen druk en electrische veldsterkte gedurende de 

quasi- stationaire stroming. 
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Opvallend bij de E-veld meting is dat een zekere tijd na het begin 
van de puls er een aanzielijke fluctuatie op het signaal zichtbaar 
wordt. Deze fluctuatie is echter te snel om met de gebruikte sample 
tijd de frequentie te bepalen. Daarom is het E-veld nogmaals gemeten 
maar nu met een sample tijd van 5 ps. Hiervan zijn enkele metingen 
gegeven in figuur 5.7. Duidelijk is nu een oscillatie te herkennen 
van ongeveer 8 kHz. Ook is nabij het midden een scherpe dip te zien 
welke wordt \'eroorzaakt door het aansnijden van een van de 
thyristoren in de gelijkstroom voeding. 

~ 

• 
' 

"' c 

c 
c • a. .. 

T 

11""'' 

t1 Jd Cul --> 

a.fs:" rJ 
t"t 

' I ;,Ctcn . .--~~~: 

Figuur 5.7 Pote~tiaal van een vijftal verschillende cascadeplaten, gemeten 

tov. ·een geaarde kathode. Bij deze meting werden alleen de AC co•ponenten van 

de spanning bepaald. 

De oscillatie 
verschilt van 
wordt naar 

is terug te vinden op alle afzonderlijke platen maar 
plaat tot plaat een beetje in fase. Deze oscillatie 

alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door akoestische 
trillingen in radiale richting in de ruimte tussen twee aangrenzende 
platen. Deze trilling wordt beschreven met: 
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p(r,t) = R(r) exp(iwt) ( 5 .1) 

De radiale functie R is een besselfunctie met als randvoorwaarde 

w r 
= 2.403 ( 5. 2) -c 

De straal waarvoor R maximaal is moet gelijk zijn aan de straal van 
de trillingsholte zodat de geluidssnelheid in de holte ca. 300 m/s 
zal bedragen hetgeen redelijk overeenkomt met de snelheid in gas bij 
kamertemperatuur. 

De trillingen 
gasstroom. Het 

van de verschillende holtes zijn gekoppeld door de 
faseverschil 

daarom een functie van de 
stroomsnelheid van het medium 

tussen twee opeenvolgende holtes is 
frequentie, de onderlinge afstand en de 
([HAA'BS]). Uit metingen van het E-veld 

tussen verschillende platen kan dus uit de faseverschillen van de 
oscillaties- de stroomsnelheid en uit de gemiddelde waarde \'an het 
veld kan de temperatuur worden bepaald. 

De drukrnetingen 
het begin van 

aan het vat leveren ten eerste uiteraard de druk aan 
het kanaal maar ook kan uit de drukverloop na het 

sluiten van de hoge-drukklep de massastroom (flow) worden bepaald. 
Deze flow volgt uit de verandering van de hoeveelheid massa in het 
buffervat met volume V: 

= 
a at ( V.p) ( 5. 3) 

Nu blijkt dat het drukverschil over de boog afneemt volgens(figuur 
50 8) 

t 
~p =~p 0 exp( - - ) 

T (5.4) 

Zodat onder de aanname van isotherme uitstroming voor de flow geldt: 

¢= 1. 66 V (em 3 ) 
~p bar) 

T ms) (5.5) 
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Figuur 5.8 Daling van de druk na het sluiten van de hogedruk toevoer. 

j 5. 6 Interpretatie 

Uit de metingen zoals beschre\•en in paragraaf 5.5 kunnen een aantal 
parameters van het stromende plasma worden afgeleid. 

1) De plaatsafhankelijkheid van de temperatuur is bepaald uit de DC 
waarde van de electrische veldsterkte dat gemeten is in het 
quasi-stationaire deel van de puls. De zo verkregen temperaturen zijn 
gegeven in figuur 5.9. De bepaling is verricht door de meetpunten van 
de potentiaal van de afzonderlijke platen te benaderen met een tweede 
graads krornrne zodat het electrische veld een eerste graads functie 
wordt (na differentia tie) van de plaats. Met de bekende 
stroorndichtheid en de gegevens van de conductiviteit kan nu de 
temperatuur als functie van de plaats worden berekend. 



Figuur 5.9 
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Gemeten temperatuursverloop als functie van de plaats (zie 

2) Uit de faseverschuiving van de oscillaties zoals te zien in 
figuur 5.7 is de stroomsnelheid te bepalen door het verschil in 
afstand tussen de twee meetplaatsen te delen door het gemiddelde 
tijdsverschil tussen twee nuldoorgangen (zie figuur 5.7). 
Deze methode levert echter geen al te nauwkeurige resultaten op, 
vooral ten gevolge van de vrij grove digitalisering en het feit dat 
er bovendien sprake is van een verschilmeting waardoor de 
onnauwkeurigheid nog \'ersterkt wordt. Daarom zijn de stroomsnelheden 
in figuur 5.10 \'oorzien van een aanzienlijke marge. 
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3) Van de plaatsonafhankelijke grootheden zijn de totale druk\•al en 
de massaflow door de boog bepaald. De eerste \'olgt direct uit de 
drukmeting aan het buffervat in het quasi stationaire deel van de 
puls. De flow is bepaald uit de drukdaling in het buffervat na het 
sluiten van de gastoevoer. Deze twee gemeten grootheden zijn tegen 
elkaar uitgezet in figuur 5.11. Opgemerkt dient te worden dat het 
gemeten drukverschil tussen buffervat en buitenwereld niet in z'n 
geheel over het plasma staat, maar dat de kathode- en anodeomgeving 
een bijdrage aan de drukval zullen geven. Deze laatste drukval is 

echter helaas niet te kwantificeren. 
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Figuur 5.11 Verband tussen de flow in en de drukval over de boog. 

§ 5. 7 Modelberekeningen 

Voor het beschrijven van het stromend plasma met het in vorige 
hoofdstukken ontwikkelde model is een computerprogramma geschreven 
dat het stelsel differentiaal vergelijkingen doorrekent. Dit 
programma gaat uit van een aantal randvoorwaarden aan de kathode 
zijde en berekent de parameters temperatuur, druk, stroomsnelheid, 
specifieke dichtheid en Machgetal als functie van de plaats. Hiervoor 
moeten aan het begin van elke berekening startwaarden voor p(O) , 
T(O) , flow, diameter, stapgrootte, wrijvingscoefficient en gewenste 
rekennauwkeurigheid worden gegeven. Voor de stofgrootheden en andere 
grootheden maakt het programma gebruik van aangepaste uitdrukkingen 
voor deze grootheden: 
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0( = exp[ -11.1 ( 10-'fT-1. 4842 )a- 1.217}/ (0. 72+3.2 10-S p) ( 5. 6) 

oc'p= (32.95 - 2.22 10-l T) .0( m1/N ( 5. 7) 

Q = [ (1.40 +3.5 -6 10 p)-(1.01 + 3.5 
_, 

10 p) J 10
10 

W/ID'~ ( 5. 8) 

r = -u
1
"ff ~ N lm,_ ( 5. 9) 

c = 520.33[ exp(-16.53 + 2.54 101T + 8.25 10BT~ 
- 0.473 ln(p/1d)) +1) J/kg K ( 5 .10) 

In het experiment 
parameters waarnaar 
wrijvingscoefficient 

zijn 

de 
niet 

f, p(O) en p(eind) of M(eind) de bepalende 

rest zich zal instellen, maar aangezien de 
voldoende bekend is zullen in het model bij 

gegeven p(O) en flow de overige 
dat 1) de omstandigheden 
voorwaarde ·p (eind) -· 1 bar of 

zo moeten worden aangepast 
uiteinde voldoen aan de 

parameters 
aan het 

M(eind) =1 en 2) dat de berekende 
grootheden overeenstemmen met de gemeten grootheden.De zo bepaalde 
grootheden zijn weergegeven in figuur 5.12. 

Q 

b 
c 

d 

In figuur 5.12 zijn enkele berekeningen weergegeven voor de 

volgende waarden van de invoerparameters: 

p T ¢ f 

[bar] [1<IK] fg/s] [-] 
0.2 9.5 0,415 0.075 
0.4 9.0 0.610 0.075 
0.7 8.5 o.84o 0.075 
1.5 B.o 1.350 0.075 

Allen met een etapgrootte van 5 mm en een kanaaldiameter 

van eveneens 5mo. 
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Figuur 5.12a Berekende druk als functie van de plaats. 
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Figuur 5.12b Berekend temperatuursverloop als functie van de plaats. 



A 

I 
I 

..... 
VI 

...... 
E ..... 

"0 

Ill 
.£:: 

Ill 
1:: 
VI 

1600 

1400 

1200 

1000 

Boo 

600 

400 

200 

0 5 

-65-

Cl -··· -
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positie £••J --> 

Figuur 5.12c Berekende stroomsnelheid als functie van de positie. 
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Figuur 5.12d Berekend Machgetal als functie van de plaats. 
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Vergelijken we het gemeten temperatuursverloop (fig 5.9) met het 
model (onderste curve uit figuur 5.12 b) dan blijkt de overeenkomst 
niet al te goed te zijn. Immers, de starttemperatuur T(O) is er bij 
de modelberekening ingestopt, zodat de overeenkomst van de absolute 
grootte logisch is, terwijl de kromming van de beide curves 
tegengesteld is. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de methode 
waarmee de temperatuur uit de spanningsmetingen is bepaald 
{curve-fitting door de potentialen van de opeenvolgende platen). 

Ten tweede kan de gemeten snelheid worden vergeleken met de 
snelheid \•olgens de modelberekening. Ook hier is bij de berekeningen 
weer de waarde bij de kathode (positie =0) aangepast aan de 
meetresultaten. Tot ca. 30mm vanaf de kathode stemmen theorie en 
praktijk dan nog redelijk overeen, maar daarna voorspelt de theorie 
een veel lagere snelheid dan gemeten is. Dit is ofwel het gevolg van 
de onbetrouwbaarheid van de snelheidsmeting of van een te lage flow 
in de modelberekening, aangezien de metingen op 'choking' nabij de 
anode wijzen. 
Tenslotte blijkt ook nog dat de uit de stroomsnelheid afgeleide flow 
groter is {factor 2) dan de flow welke uit de drukdaling na het 
sluiten van de gastoevoer is bepaald. 

De relatie tussen theorie en experiment is dan ook onbevredigend 
en vraagt om betrouwbaarder en liefst onafhankelijke 
controlemetingen zoals een absolute flowmeting en een optische 
electronendichtheidsbepaling (waaruit de temperatuur is af te 
leiden) • 
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6 Conclusies 

1) Experimenten 

Een belangrijke eerste conclusie van de verrichtte experimenten is 
dat een cascadeboog met axiale gasstroom werkt: ondanks de 
aanzienlijke warmteafvoer vanuit het plasma door de stroming van het 
medium blijft de ontlading intakt en afgezien van oscillaties in 
radiale richting is de ontlading ook met aanzienlijke flow stabiel. 
Wel zal het effect van de wandstabilisatie minder zijn dan bij puur 
stationaire bogen ten gevolge van de onvermijdelijk optredende 
convectie maar nadelige gevolgen zijn hiervan tot nu toe niet aan 
het licht gekomen. 

Een tweede conclusie is dat de situatie waarin bij stroming door 
een kanaal met constante diameter sonische uitstroming optreedt \'rij 
eenvoudig bereikt wordt. Het voordeel hiervan is dat bij latere 
toepassingen de toestand van het medium voorbij de uitstroomopening 
nauwelijkS nog invloed kan hebben op de toestand in de boog, omdat 
het gebied van (bijna) sonische stroming het plasma in de 
cascadeboog afschermt van het plasma buiten de boog. Daarom zal de 
bron ongeacht de toepassing steeds dezelfde prestaties leveren. 

Een derde aspect is het rendement van de boog als bron van 
gas met hoge enthalpie. Als voorbeeld gebruiken we het experiment 
waarvan de resultaten staan beschreven in paragraaf 5.6. Bij een 
drukval over het totale plasma van 0.2 bar bleek daar de 
uitstroomsnelheid 1200 m/s te zijn bij een temperatuur van 11000 K. 
Daaruit \'Olgt dat de uittree energie 8.9 101 J/kg bedraagt, terwijl 
de energie bij het begin van de boog (kamertemperatuur) ca. 2 1rf 
J/kg is. Bij een gasflow van 0.21 g/s is dit een vermogen van 1.9 
kW. Bij het genoemde experiment bedroeg de anode-kathode spanning 
plm. 50V zodat het totale gedissipeerde vermogen 3 kW is.Het 
energetisch rende.ment bedraagt dus ongeveer 60 %. 

Een verdere verfijning van de experimenten zou in de eerste plaats 
gelegen 'kunnen zijn in het verbeteren van de snelheidsmetingen via 
de oscillatie-fase-verschil methode. Het huidige probleem bij deze 
meting is de grote onnauwkeurigheid welke wordt veroorzaakt door een 
te grote sampletijd en daarnaast wordt deze fout nog vergroot 
doordat sprake is van een verschilmeting. Een langere meettijd met 
kortere sampletijd zou hier dan ook op z'n plaats zijn. Een andere 
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verbetering is het uitvoeren van controlemetingen van de flow en de 
temperatuur. De flow is te meten met een aparte flowmeter in de 
toevoerleiding, terwijl voor een onafhankelijke temperatuurmeting 
optische diagnostieken gebruikt kunnen worden. Dit laatste zal 
echter aanzienlijke praktische problemen geven doordat de huidige 
constructie geen ruimte biedt voor dit soort apparatuur. 

2) Model 

Het model toont aan dat de temperatuur in de boog vooral in het 
eerste gedeelte van het kanaal stijgt (ten gevolge van de 
dissipatie), dan vrijwel constant blijft om uiteindelijk in het 
geval van 'choking' iets te dalen (onder invloed van de wrijving). 
De drukgradient is vrijwel constant over de gehele boog en is alleen 
significant steiler wanneer de stroming bijna sonisch wordt aan het 
uiteinde van het kanaal. De snelheid tenslotte neemt in het begin 
weinig toe maar stijgt aanzienlijk nabij het uiteinde van de kanaal. 
Bovendien laat het model zien dat tot 10000 K het stralingverlies 
veel kleiner is dan de dissipatie van electrische energie in het 
plasma. To~h blijkt bij de experimenten dat het rendement bij 
temperaturen rond de 10000 K ca. 60% bedraagt zodat blijkbaar een 
deel van de energie het plasma op een andere wijze het plasma 
verlaat. Waarschijnlijk wordt deze energie door middel van 
convectieve warmtegeleiding in radiale richting naar de wand gevoerd 
en daar aan het koelwater afgegeven. Een belangrijke verfijning van 
het model zou dan ook zijn het in rekening brengen van deze 
warmtegeleidingsterm. Het probleem hierbij is echter de moeilijk te 
analyseren convectie in het plasmakanaal. Dit probleem is te 
omzeilen door een simpeler maar minder fraaie aanpak, namelijk door 
de energiebronterm Q te beschrijven met een puur empirische functie 
van de temperatuur en druk. Deze functie zou bepaald moeten worden 
uit de aanpassing van de modelberekeningen aan het experiment. 

Van meer fysisch belang tenslotte is het analyseren van de in 
hoofdstuk 4 gebruikte escapefactoren voor recombinatiestraling. Deze 
escapefactoren zijn berekend aan de hand van twijfelachtige 
uitgangspunten en al eerder zijn twijfels gerezen ([TIM'84] en 
[BOL'84]) aan de juistheid van de met deze escapefactoren berekende 
stralingemissie. 
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Appendix A Const~nten 

gasconstante R 

gasconstante Yoor Argon 

constante van Stefan- or 
Boltzmann 

Boltzmann constante k 

constante van Planck h 

lichtsnelheid c 

permittiYiteit (vacuum) Eo 
elementair lading e 

mass a electron m 
e 

mass a proton m 
p 

= 

= 3.422 

Plaemaeamenetelling 

T n n 

[103 K] 
e a 

[m3] 
0( 

[m~ 
6 2.942 E19 1.223 E24 2.406 E-5 

7 2.722 E20 1.048 E24 ~-597 E-4 

8 1.452 E21 9.145 EC:3 1.585 E-3 

9 5·350 E21 8.048 E2'3 6.604 E-3 

10 1.510 E22 7.039 E23 2.100 E-2 

11 3.466 E22 5.985 E23 5-474 E.-2 

12 6.675 E22 4.796 E. 3 1.222 i:;-1 

13 1.093 E23 3.487 E~;: 0.239 

14 1.526 E23 2.231 E;·; 0.406 

1.5 1.850 E23 1.243 E?3 ().598 

16 2.004 E23 6.293 E~~1 0.761 
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T 

.~,.-~t. 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

J/mol K 

208.3 J/kg K 

5.67 10-S W/ m2 K4 

1.3804 10-23 J/ mol K 

6.6262 1o-34 J 5 

8 2.998 10 m/s 

8.854 10-12 F/m 

1.6022 1o-19 c 

9.11 10-31 k.g 

1.675 1o-27 kg 

n n e a 

[.a3J [,n3J 
4.162 E19 2.446 E24 

3.854 E20 2.096 E24 

2.059 E21 1.831 E24 

7.602 E21 1.616 E24 

2.157 E22 1.425 E24 

5.007 E22 1.235 E24 

9.848 E22 1.029 E24 

1.671 E23 8.002 E23 

2.456 E23 5.655 E23 

3.169 E23 3-558 E23 

3.639 E23 2.021 E23 

o< 

1. 702 E-5 

1. 839 E-4 

1.123 E-3 

4.682 .&-3 

1.491 E-2 

3.896 E-2 

8.735 1>-2 

0.173 

0.303 

0.471 

o.643 
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Appendix B 

B.l Optische grootheden 

In deze appendix worden de diverse grootheden gedefinieerd waarmee 
de optische verschi.jnselen in een plasma (of algemener: in een 
medium) beschreven kunnen worden. 
Als basisgrootheden worden de stralingsenergie Q met de dimensie 
Joule en de strali.ngsstroom j met de dimensie Watt gehanteerd. Per 
definitie geldt: 

J_d.Q 
't'- aT 

De stralingssterkte of 
eenheid van ruimtehoek: 
radiantie 
eenheid 
Bl . 

gedefinieerd is 
van (schijnbaar) 

intensiteit is dan de stralingsstroom per 
I = dj/dA, met de dimensie W/sr, terwijl de 

als de stralingsstroom per ruimtehoek per 
oppervlakte: L = df/(d.lldAcose), zie figuur 

Figuur 8.1 Orientatie van een stralend vlakje. 

De emissie en absorptie worden voor twee- en driedimensionale 
gevallen verschillend beschreve:n. Voor oppervlaktestralers geldt: De 
emittantie M is de stralingssstroom die per eenheid oppervlakte wordt 
uitgezonden (M = dl/dA), terwijl de irradiantie de stralingsstroom is 
die per eenheid van oppervlakte wordt geabsorbeerd. Voor 
volumes\-alers wordt de emissie beschreven met de emissiviteit £. : 
het uitgezonden vermogen per ruimtehoek per volumeelement. De volume 
absorptie wordt beschreven met de afname van de radiantie in een 
medium: 
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Waarin }( de absorptiecoefficient is die de ralatieve verzwakking van 
een lichtbundel geeft ( dimensie 1/m) • 

Daarnaast kunnen 'alle eerder genoemde grootheden 
absorptie coefficient) ook worden gedefinieerd per 
golflengte of frequentie. 

Tabel B1 Stralingsgrootheden 

naam name symbool 

stralingsstroom Radiant flux rj 
intensiteit Intensity I = df/d..IL 
radian tie Radiance L = df/ (d.a.dACOSQ) 

emittantie Exitance M = df/dA 
irradiantie Irradiance E = -dj/dA 
emissiviteit Emissivity € = difd.lldV 
absorptie- absorption- )t = 1/L dL/dx 

coefficient coefficient 

B.2 Straling van een zwart lichaam 

behalve de 
eenheid van 

eenheid 

w 
W/sr 
W/ (sr.m1.) 
W/m1 

W/m'~-

W/m~ sr 

1/m 

Een zwart lichaam is een voorwerp dat alle opvallende straling 
volledig absorbeert (geen reflectie, geen transmissie, en geen 
fluorisentie of phosforisentie) . Voor een dergelijk voorwerp geldt 
dat in elk frequentiegebied de irradiantie gelijk is aan de 
emittantie en dat deze uitsluitend een functie is van de frequentie 
en de temperatuur: 

B P!B I .3 M _ .. _ 27Tn V 
)) - , - .b.!!. · cit I(~-') (B.1) 

De index B in deze vergelijking (vergelijking van Planck) slaat op 
'Black Body': zwart lichaam. Met x = h~/kT kan (B.1) worden 
herschreven tot 

MB IS T'/ h :r3 
J) = ~a- r;;. 

II' Kl -R_~-f (B. 2) 

met : 
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De radiantie van een dergelijke straler kan nu worden afgeleidt 
door aan te nemen dat de straling isotroop wordt uitgezonden. Er 
geldt dan: 

1
,.,.
1

.,.,:. a B ,1 df' si-rle~e Lvfv)Je ::: ff>'(:V; ., zodat 
o 

0 
(B.3) 

[W/m2.sr Hz ] (B. 4) 

De x-afhankelijkheid van (B.2) is weergegeven in figuur B.2 • Het 
maximum van deze functie ligt bij 
X = 2.8214 

1 

"' I 
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"'0 ::I 
.... a-

i-Ill Ill 
Ill .... ...... 
.... 
0 .... 
c: Ill 0 1110.. 
0> 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

X --> 

Figuur 8.2 Genormeerde emmitantie van een zwarte straler per 

frequentiebandje als functie van x. 

De totale emittantie volgt uit (B.l) na integratie over de 
frequentie: ~ 

13 r';Bry) :: r;,.T" ~ :i3 r1a.::: a-T'~ 
M = j 1 Y )

0 
7T'I e1C.-I (B. 5) 

0 

Dit is de wet van Stefan-Boltzmann 

De totale emittantie hoven een zekere minimumfrequentie is minder 
makkelijk te berekenen maar wordt gegeven door een uitdrukking welke 
is gepubliceerd door Chang en Rhee [CHA 1 84] : 

oD 1 j~J!j = F{fh,o.X) _r;.(m,o,60) (B.6 a) 

X l -J 

met 

) oof -nx m [ flm+•) -i-1 m-iJ] 
F{m..o.:Jt-:: z" ';£. rr . ) n :t 

l -o m-l-11 n::' -
(B.6 b) 
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(B. 7) 

Deze functie is gegeven in figuur B.3 

Ill .......... 
1111 1 
1111 

Iii 

1118 t 
Ill 
-a .... 
"- D ....... 

t Ill 
!... X 
0' 

~~~-...... 
t c:: c:: .... .. 

Ill > 
0' 

0 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

)( --> 

Figuur 8.3 Genormeerde totale emmitantie van een zwarte straler vanaf x = 
· t?: 11' "~ -r4 ,.--o0 k. T5 1 .:.J ~!.I 1 ) x .., t o t 00 ( m 3 · j t1 = - cr I · j n " ;:. : ; N ::: or * ' -, u ' • 

IS 0 

Analoog aan de vergelijkingen (B.l-7) kan voor de genoemde 
grootheden per golflengte worden geschreven: 

AAB(.A)- 2. 7T hcl. - .!.! o-T'~l!I 
''A -A'{ .e. .jfi - I ) - rrt he [W/~] (B. 8) 

L:( A); ~ !il(A) [W/m3 sr] (B. 9) 

Joo [ t:.o -llX111 1 / / if M~(A)dA = ~a-T't 1-~ e fx~+!!!n t~-t.!.) (B.lO) 
1\ ,,, n=l n v n n,. fl;, 

~met x = h.V,. :: h c. 
'" ~T ).,. k T 

Het maximum van vergelijking (B.8) ligt bij x=4.9651 
De x-afhankelijkheid van (B.8) is gegeven in figuur B.4 
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Figuur 8.4 Genormeerde emmitantie van een H<~arte straler per 

golflengtebandje als functie van x. 

Uiteraard kan ook het aantal fotonen dat een oppervlakte verlaat 
beschreven worden met de ernittantie: 

(B.ll) 

Voor het aantal fotonen in een zwarte holte geldt dus: 

(B .12) 
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Appendix C 

De gelijkrichter is samengesteld uit twee dubbelzijdige 
driefasebruggen met in totaal twaalf thyristoren (zie figuur C.1) • 
Het principe \'an de gelijkrichting berust op het feit dat de 
voedingsdraden van de transformator elk een sinusvormige spanning 
leveren met gelijke amplitude maar onderling verschillende fase. Als 
bijvoorbeeld de bovenste draad een fase 0 heeft, hebben de andere 
vijf draden een fase van 120, 240, 30, 150, en 270 graden. Wanneer nu 
de bovenste draad op een voldoende hoge spanning staat kan de 
thyristor van deze draad naar de + geleider worden geopend door een 
positieve 
thyristor. 
sperren 
veranderd. 
overneemt. 

spannings puis te geven tussen de gate en de kathode van de 
Hierdoor gaat de thyristor geleiden en zal pas weer gaan 

wanneer de spanning over de thyristor van polariteit 
Dit gebeurt wanneer 
Ditzelfde verhaal 

een naburige thyristor de geleiding 
geldt uiteraard voor aile andere 

thyristoren zodat de 
twaalf thyristoren in 

stroom steeds wordt gedragen door vier van de 
serie, waarbij de thyristoren parallel steeds 

van rol wisselen (maar dan wel netjes uit fase). Daarnaast bevat de 
voeding nog 
afvlakcondensatoren 
het goede verloop 
afvlakken van de 
inherent is. 

een 
en 

van 
300 

a an tal zelfinducties (smoorspoelen) , 
vrijloopdioden die zowel essentieel zijn voor 

het aanstruren van de thyristoren als voor het 
Hz rimpel welke aan dit type gelijkrichter 

+ 

Figuur c.1 Schema van de gelijkrichter in de '700V/100A' voeding. 


