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Thermische plasma's van hoge dichtheid en hoge ionisatiegraad 

kennen diverse industriele toepassingen zoals plasma-spuiten en lassen. 

Een dergelijk soort plasma wordt ook gegenereerd in een cascadeboog. 

Door op een drukgepulst argon cascadeboog-plasma (I - IS bar) 

een stroompuls van 2,2 kA te superponeren wordt het gebied van de zwak

Debye plasma's en hoog geioniseerde systemen bereikt. Dit laatste is van 

meer wetenschappelijk belang voor het onderzoek naar niet idealiteits

effecten in plasma's, 

De electronentemperatuur is als functie van plaats, druk en 

tijd gemeten met een spectroscopische emissie-absorptie methode en be

draagt ca, 28000 K bij 1 bar, afnemend tot ca, 19000 K bij ca. 14 bar, 

De electronendichteid is bepaald met behulp van de absolute 

en relatieve metingen van de emissiviteit van het continuum en bedraagt 
23 -3 24 -3 ca. 2·10 m bij 1 bar, toenemend tot ca. 1.5•10 m bij ca.14 bar. 

De signaalverwerking is volledig gedigitaliseerd, 

Metingen van de conductiviteit van het plasma tonen aan dat 

de optredende niet-idealiteitseffecten goed overeen komen met de in de 

literatuur beschreven theorien en experimenten. 

De radiale metingen van de electronendichtheid- en temperatuur 

worden gebruikt om de impuls- en drukbalans op te lossen, Concluderend 

uit de metingen kunnen we zeggen dat aile beschouwde argon-energie sys

temen vrijwel in 1ocaal !hermisch ~venwicht (LTE) zijn, 
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Dit rapport vormt de neerslag van een afstudeeronderzoek dat 

verricht is binnen de onderwerpgroep atoom- en plasma-fysica. Het onderzoek 

betreft het thermisch plasma van een stroom-en drukgepulste cascadeboog uit

gaande van stationaire druk 1 bar. Dit soort thermische plasma's kan gekarak

teriseerd worden door hoge dichtheden en hoge ionisatiegraden, en vindt veel

al toepassing in de industrie in de vorm van materiaalbewerkingsmethoden zo

als plasma-spuiten en lassen. 

Een meer wetenschappelijke toepassing van deze hoge dichtheids

plasma's is het gebruik ervan als absolute U,V,-standaard en als plasma voor 

het bestuderen van niet-idealiteitseffecten, ~iet-idealiteitseffecten in het 

cascadeboog-plasma worden onderzocht met behulp van de meting van de electri

sche conductiviteit. 

Teneinde de electronendichtheid en -temperatuur te kunnen ver

hogen ten op zichte van de DC-situatie wordt de boog gepulst met een drukpuls 

tot ca. 14 bar en een stroompuls van 2.2 kA gedurende 2 ms. Hierdoor wordt 

het gebied van zwak-Debye plasma's bereikt, De stijgtijden in de stroom- en 

drukpuls zijn groat ten op zichte van de atomaire tijdschalen, zodat men het 

plasma quasistationair mag veronderstellen, 

De electronendichtheid- en temperatuur zijn tijdens deze stroom

en drukpuls spectroscopisch gemeten als functie van de radiale positie, ·tijd 

en druk. De zo verkregen radiale profielen worden gebruikt om de impuls- en 

drukbalans op te lassen, zodat een beschrijving van de in de boog optredende 

ambipolaire diffusie mogelijk is. Wegens het gepulste karakter van het expe

riment is het data-acquisitie-en -verwerkingssysteem volledig gedigitaliseerd, 

De diagnostische methoden ter bepaling van de electronen-dicht

heid n en de -temperatuur T zijn de volgende, 
e e 

T - De source-functie methode: emissie en absorptie 
e 

n - Absolute continuumemissiviteitsmethode 
e 

- Continuumverhoudings-methode. 

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de impuls- en drukbalans, 

terwijl hoofdstuk 3 enkele aspecten bevat van het electrisch geleidingsver

mogen, In hoofdstuk 4 worden de diagnostieken beschreven, terwijl hoofdstuk 

5 de practische implemantatie ervan beschrijft, Hoofdstuk 6 bevat de resulta

ten en discussie va~ metingen en theoretisch model. 



2.1 

2 De impuls- en drukbalans ------------------------

2. I 

Bii de beschrijving van een geioniseerd gas (plasma) 

speelt de verdelingsfunctie van alle deeltjessoorten een belangrij

ke rol. De Boltzmannvergelijking geeft de totale tijdsafgeleide van 

de verdelingsfunctie f (r,v,t) van een deeltjessoort "a". 
a - -

In de kinetische theorie van gassen en plasma's wordt de Boltzmann-

vergelijking afgeleid met behulp van bet theorema van Liouville. De 

Boltzmannvergelijking luidt 

~ f = !_ f + v •V f + qa (E + v xB)•V f • E C b(f ,fb) (2. I) 
dt a at a -a r a - -a - v a b a a 

m 

Hierin is: v r' 

qa' 

cab 

v v 

m a 

a 

Ruimtelijke afgeleide in plaats- resp.snelheids

ruim.te 

Lading, resp. massa van deeltje "a" 

Botsingsintegraal· die de interactie met andere 

deeltjessoorten in rekening brengt. 

Met behulp van de momenten methode kunnen uit deze Boltz

mannvergelijkingen de behoudswetten voor massa, impuls en energie af

geleid worden (Bra-65). Hierbij wordt de Boltzmannvergelijking verme

nigvuldigd met resp. 1, yen v2 en daarna geintegreerd over de snel

heidsruimte. Dit leidt dan tot de voornoemde behoudswetten. 

Samen met de wetten van Maxwell en een gaswet (bijvoor

beeld de wet van Dalton), alsmede de aanname van quasi-neutraliteit 

vormen deze vergelijkingen een gesloten stelsel. 

De snelheid y wordt gesplitst in een gemiddelde component 

w (macroscopische stromingssnelheid) en een 'random' component Yr = 

v - ~ volgens 

r v f dv I r f dv <v > = f v f dv I f f dv ~ 0 
-r -r 

(2.2) 

De verschillende momentvergelijkingen worden nu, waarbij ter verduide

lijking de subscrips a en b zijn weggelaten: 



2.2 

e 
2--~~~~~!l continuiteitsvergelijking 

3n at + V•(n ~) = f C dv (2.3) 

!~-~g~~~!: impulsvergelijking 

3 
<1t (n m ~) + V•(n m <yy>) -en (~ + (~x~)) = f mv C dv (2.4) 

~~~g~~~!l energievergelijking 

(2.5) 

Men kan nu vervolgens de vergelijkingen in elkaar sub

stitueren om de vorm doorzichtiger te maken (Bra-65). Het resultaat 

is dan een set van zgn. inwendige of intrinsieke balansvergelijkingen. 

Deze luiden als volgt 

Intrinsieke impulsbalans 

3w 
nm at + nm(~·V)~ + Vp + V·~- e n(~ + (~x~)) 

Intrinsieke energiebalans 

~t ( ~ nkT) + V·( ~ nkT ~) - ~·Vp + ~:V~ + V•g 

f m v C dv -r 

Q = f !mv
2 

C dv 

5 De onbekende termen V•( 2 nkT ~) en ~·Vp van vergelij-

(2.6) 

(2.7) 

king (2.7) worden nu zodanig omgeschreven dat ze uit metingen of uit 

theoretische beschouwingen te evalueren zijn. Daartoe gebruiken we de 

wet van Dalton. Het resultaat luidt aldus 

d 3 5 3 at ( 2 nkT) + 2 kTV•(n~) + 2 nw•VkT- kT w·Vn + ~:V~ + V•g = Q 
(2.8) 

In deze vergelijkingen geldt 

n = f f(!·~·t) dv 

p = nkT 

= ! 2 q 2 nm <v.v > r-r 

IT=nmvv ··p1 = -r-r '= 

l = o .. 
l.J 

- K•VT 

deeltjesdichtheid 

scalaire druk 

warmtestroom, K is de warmte

geleidingscoefficient 

viscositeitstensor 

eenheidstensor 



Q 
2 

f !mv C dv 
r -

2.3 

bronterm. 

De viscositeistensor brengt de botsingen tussen identieke 

deeltjes in rekening (visceuse wrijving), terwijl de bronterm Q de 

warmte in rekening brengt die ontstaat of verloren gaat ten gevolge 

van botsingen met andere deeltjes. 

In dit hoofdstuk zal in paragraaf 2.2 allereerst ge

sproken worden over de in dit rapport toegepaste evenwichtsmodel

len. Ret vervolg van dit hoofdstuk zal het impulstransportmodel 

van het cascadeboog-plasma behandelen. In de paragrafen 2.3.1 t/m 

2.3.3 zullen de intrinsieke impulsvergelijkingen van alle te be

schouwen deeltjessoorten opgesteld worden. Paragraaf 2.3.4 behan

delt het speciale geval van de impulsvergelijking in de stationai

re boog. In paragraaf 2.4 zal de ambipolaire diffusie ter sprake 

komen, terwijl in paragraaf 2.5 de drukbalans wordt uitgewerkt. 

Bij het opstellen van de vergelijkingen wordt ervan uit

gegaan dat alle deeltjestemperaturen ongeveer gelijk zijn; dat wil 

zeggen Te T . 
0 



2.4 

2.2.1 1~1~f~f~g 

Zoals uit de resultaten van de experimenten zal blijken 

is het noodzakelijk om in het plasma van de cascadeboog verschillende 

geloniseerde systemen te beschouwen. Zowel het argon-neutraal (Ar-I) 

als het enkel geioniseerd (Ar-II) en het tweemaal geioniseerd systeem 

(Ar-III) zullen onderscheiden moeten worden.Voor het drievoudig geio

niseerd systeem zullen de geexciteerde niveau's niet mee in beschou

wing genomen worden. Voor dit systeem beschouwen we het grondniveau. 

als de begrenzing van het energiecontinuUm. 

Voor de beschrijving van de twee argon-ion systemen zal 

onderscheid gemaakt worden tussen het grondniveau en de geexciteerde 

niveau's, waarbij we veronderstellen dat de geexciteerde toestanden 

van beide argon-systemen in evenwicht zijn met de aanliggende grond

niveau's van de hoger gelegen systemen. 

Voor alle te beschouwen systemen gaan we uit van het PLTE 

(~artial 1ocal Thermodynamic ~quilibrium) evenwichtsmodel, hetgeen ~n

houdt dat de grondniveau's overbezet kunnen zijn ten op zichte van de 

aangeslagen niveau's, maar dat deze aangeslagen niveau's zeer dicht bij 

evenwicht liggen. De interacties tussen geexciteerde niveau's van ver

schillende systemen worden hierbij verwaarloosd. 

De verschillende toestanden in de te beschouwen systemen 

zijn schematisch weergegeven in figuur 2.1. 



2.5 

....,(2+) 

"L __ ~ _ iLllL£UUL LLLLLL LLL LL LLi (3+) 
grondniveau Ar-IV n1 

---- --NU;+) (2+) 
AE(2+) r(2+) 

1+ . q(2+) 
p 

Ar-III 

Ell+) ~ (2+) 
grondniveau Ar-III L-- n1 

(1+) /1+) 
tl+) 

AE1+ . r (1 +) 
q ( 1+) 
p 

Ar-II 

(1+) 
grondniveau Ar-II n1 ---t---AE N 

r 
q 1+ 
p 

t Ar-I 

Energie 
n1 grondniveau Ar-I 

(neutraal) 

Fig. 2.1 : Sahematisahe weergave van de energienivea u.' s van Ar-I, 

Ar-II en Ar-III. 

Hoogst besahouwde toestanden in resp. hrt Ar-I~ 

Ar-II en Ar-III systeem. 

~ AE(1+)~E( 2+) Ionisatienotentiaalverlani~nen 1 +" 1 + .I 1 + 1:' ., ' "0 

(1+) (t.+) (J+) D' hhd d h' 77 d . nd. ' n1.,n1 ~ n1 ., n1 1-a teen van e versa '~-'"'en e 1-ongro n1-veau s. 

(£.+) (i+) (X,+} 
n , n , r: 
p q r 

Diahtheden van de gefJxaiteerde niveau 's in 

i - voudig ge£oniseerd systeem. 



2.6 

2.2.2 PLTE- en LTE evenwichtsmodellen -------------------------------
Uitgaande van een willekeurig geioniseerd systeem z re

lateren we de Saha-dichtheid nz van niveau qz aan de dichtheid van q,s 
het grondniveau van het (z+l)-maal geioniseerde systeem middels de 

introductie van de Saba-coefficient Sz volgens q+ 

2 z+ 1 2 k 3/2 z z Ez 
gl l mne Te} El+ - l.El+ -

"' - 2 exp(- --k:-:T::--__ .... q) 

g~ h e 

De relatie tussen de Saha-dichtheden van de niveau's qz en rz 

wordt gegeven door de Boltzmann-verdeling 

nz gzr Ez - Ez 
Bz = ~ = - exp(- r q) 
rq z z kT 

n g e q,s q 

(c. 1) 

(c.2) 

z+l z 
In vgl.(c.1) en (c.2) zijn g

1 
eng de statistische gewichten 
Z+l q 

h d . h . z z. van resp. et gron n~veau van Ar en et n1veau q , en ~El+ 1s 

A z+l de ionisatiepotentiaalverlaging r . 

Volgens Drawin geldt (Dra-65) 

t:.Ez 
1+ (eV) 

Hierin is ~> het effectieve ladingsgetal van de ionen 

volgens 

~> 
2 

=I: z.n./n 
i ~ l. e 

en Zeff de lading die het vertrekkende electron ondervindt. 

Zeff = 1 voor Ar-I ,2 voor Ar-II etc. 

(c.3) 

(c.4) 

Zijn de dichtheden van de niveau 1 s te beschrijven met behulp van 

vgl.(c.l) en (c.2) dan spreken we van een LTE (~ocal Ihermodynamic 

~quilibrium) evenwicht. 

We kunnen nu de afwijking van elk subsyteem z tot dit LTE

evenwicht karakteriseren door middel van de introductie van de over

bezettingsfactor b~ en de relatieve afwijking ob~ van de Saha-bezet

ting volgens 

z 
nl 

bz = --
1 z 

n I , s 

en obz = bz - I 
1 q 

Deze beschrijving laat overbezettingen van de grondniveau's toe 

en wordt PLTE-evenwicht genoemd. 

(c.S) 



2.7 

In deze paragraaf zal het impulstransport van het cascade

boogplasma uitgewerkt worden aan de hand van de intrinsieke impulsver

gelijkingen voor alle te beschouwen deeltjessoorten. Primair gaat de 

interesse hierbij uit naar de berekening van de radiale driftsnelheden 

van deze deeltjes. 

Aan de hand van deze snelheden kan vervolgens het as

pect van de ambipolaire diffusie, zoals dit in radiale richting in 

het plasma van d.e cascadeboog zal optreden, nader beschouwd worden.· 

Om ieze snelheden en het ambipolaire veld te kunnen be

rekenen worden d.e impulsvergelijkingen van de te beschouwen deeltjes 

in een dusdanige vorm geschreven zodat een stelsel lineaire vergelij

kingen ontstaat dat vervolgens op numerieke wijze kan worden opge

lost. 

Alle deeltjesdichtheden in deze paragraaf en in het verdere vervolg 

van di~ rapport zijn totale dichtheden (grondniveau + geexciteerden), 

en worden genoteerd als ne,n
0

,n 1,n
2 

en n
3

• Het subscript geeft de la

ding van het desbetreffende deeltje weer. 

2.3.2 

Bij het toepassen van de intrinsieke impulsvergelijkingen 

op het plasma van de cascadeboog kunnen naar aanleiding van de geome

trie van het plasma enkele vereenvoudigingen worden gemaakt. 

We veronderstellen het plasma axiaal homogeen en cylindersymmetrisch, 

zie figuur 2. 2 .. 

I 

e -r 

-
\ 
\ 

. 2.2 : 8ahematisahe weergave van het aasaadeboog-pZasma~ 

c~ylindersymmetrisah en axiaaZ homogeen. 



2.8 

Verder wordt verondersteld dat alleen de snelheden 

wz(r) en wr(r) ongelijk nul zijn en dat 3/36 = &/az = 0, zie fig.2.2. 

Aangezien bij de heersende omstandigheden voor alle te beschouwen 

deeltjes geldt dat het produkt van cyclotronfrequentie w = eB/m en 

een karakteristieke botsingstijd T ordes kleiner is als een, m.a.w. 

WT << I, is er sprake van een niet gemagnetiseerd plasma. 

Ret magnetische veld dat in de berekeningen wordt meegenomen is geen 

extern aangelegd veld, doch het geinduceerde magneetveld ten gevolge 

van de axiaal gerichte stroom. 

De berekeningen beperken zich tot de stationaire boog en 

het quasistationaire gedeelte van de stroom-gepulste boog. 

De stationaire intrinsieke impulsbalans voor deeltjessoort a luidt, 

zie ook vgl.(2.4) 

n m (w •V)w + Vp + V•IT - z q n (E + (w xs)) + R = 0 
a a -a -a a =u a a a - -a - -a 

waarin q = - e. en q, = e. 
e L 

In deze vergelijking representeert R de wrijvingskracht die deel
-a 

(2.9} 

tjessoort a ondervindt ten gevolge van botsingen met andere deeltjes 

R = f m v C dv 
-a a-ar -a 

Ret impulstransportmodel voor het cascadeboog-plasma kan nu met 

behulp van de volgende impulsvergelijkingen voor resp. electronen, 

ionen en neutralen beschreven worden 

n m (w •V)w + Vp + V· + en (E + (w xB)) + R = 0 e e -e -e e e - -e - -e 

n.m. (w. •V}w. + 'ii'p. + 'ii'•IT. z.en. (E + (w.xB)) + R. = 0 
L J. -J. -L ]. =t ]. ]. - -J. - -L 

n m (w •'ii')w + 'ii'p + ll·IT + R = 0 
o o -o -o o ""0 -o 

(2. I 0) 

(2. lie) 

(2.11i) 

(2.11o) 

Bij de heersende druk en temperatuur in het plasma van de cascade

boog (p ~ I - IS atm, T z 10000 - 27000 K) is de botsingsfrequen-
e 

tie voor impulsoverdracht tussen electronen en neutralen ordes klei-

ner dan de botsingstijd voor impulsoverdracht tussen electronen en 

ionen. Diente~gevolge is de wrijvingskracht tussen electronen en 

neutralen te verwaarlozen ten op zichte van de wrijvingskracht tus

sen electronen en ionen, m.a.w. [R I << [R. 1. -eo -eJ. 
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De hoge ionisatiegraad van bet plasma, zowel in de DC-boog als in 

de stroomgepulste boog, impliceert dat bet impulstransport voorna

menlijk wordt beheerst door Coulombinteracties. 

De wrijvingstermen in vgl.(2.10) worden in volgend sche

ma opgesplitst naar de bijdragen van de afzonderlijke deeltjessoor

ten. 

Fig. 2. 3 Sahematisahe weergave van de versahillende wrijvings

termen. 

De notaties in figuur 2.3 Z~Jn zo gedefinieerd dat R 
0 

de WT~Jv~ngs
-a..., 

kracht voorstelt die deeltjessoort a. ondervindt ten gevolge van elas-

tische botsingen met deeltjessoort s. Hierbij geldt uiteraard R 
0 

= 
-a.IJ 

- Ro • -..,a. 

In figuur 2.3 stelt ~ Rei de impulsoverdracht voor van de ionen aan 
~ -u 

de electronen ten gevolge van het verschil in driftsnelheid tussen de 

deeltjes u = w - w .. 
. -e -~ 

~ ~~ is de impulsoverdracht van de ionen aan de electronen ten gevol-

ie van de gradient in de electronentemperatuur. 

E R .. is de wrijvingskracht die ionsoort i ondervindt ten gevolge van 
i -~J 

botsingen met ander ionen. 

De ui tdrukkingen van Braginskii (Bra-6'5) voor de in fig. 2. 3 weergege

ven wrijvingskrachten luiden (g;~ gedefinieerd uitgaande van de aan-

wezigheid van drie ionsoorten i,j en k. N.B.geen sommatie conventie) 

R •• 
-J.J 

= m n a (z .) (w - w.) v . 
e e o e,~ -e -~ e~ 

= m.n.a (z .. ) (w. - w.) \J •• 
~ ~ 0 ~.J -~ -J ~J 

= 

m.n.(w. - w) v. 
~ ~ -~ -o ~o 

- R • 
-o~ 

- R~e 
;;.VT 

(2.12) 

(2.13) 

(2.14) 

(2. IS) 



Hierin zijn 

2.10 

factoren, afhankelijk van de ladingen z en 
a 

zb van beide deeltjessoorten: ~ (z b)•a (zb ) o a, o ,a 
en B (z b)=S (~ ) o a, o o,a 

Tab ' \1 ab botsingstijd resp. botsingsfrequentie voor 

impulsoverdracbt tussen deeltjessoorten a en b. 

De voorkomende botsingstijden worden in appendix A gedefinieerd. 

In de inleiding van deze paragraaf is reeds opgemerkt dat de interes

se bij de bebandeling van bet impulstransport in bet plasma voor

namenlijk uitgaat naar de berekening van de driftsnelbeden van de te 

bescbouwen deeltjes, daar deze van belang zijn voor de ambipolaire 

diffusie. 

Omdat deze ambipolaire difussie zal optreden in radiale ricbting, zal 

nu de radiale component van de impulsvergelijking worden uitgewerkt. 

2.3.3 ~~!~2!Ponent im2ulsvergelijkin~ 

De uitdrukking voor de radiale component van de impuls

vergelijking van deeltjessoort a luidt 

In bet geval van de cascadeboog is ! bet geinduceerde magneetveld. 

Aangezien de stroom in axiale ricbting loopt (zie fig.2.2) beeft dit 

veld alleen maar een bijdrage in azimutbale ricbting. Gebruikmakend 

van cylindercoordinaten geldt derbalve 

In vgl.(2.16) verwaarlozen we vervolgens de viscositeits- en 

traagheidstermen ten op zichte van de wrijvingstermen. 

Gebruikmakend van deze verwaarlozingen kan vgl.(2.16) gescbreven 

worden als 

ap 
a 

ar z q n (E - B
6
w ) + RNr = 0 a a a r az ~ 

(2. 17) 

(2. 18) 
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De stroom in de z-richting zal hoofdzakelijk door de electronen 

gevoerd worden, daar de mobiliteit van deze electronen groter is 

dan de mobiliteit van de ionen. Dit impliceert w. << w • 
~z ez 

Hierdoor vereenvoudigen zich de radiale impulsvergelijkingen tot 

(lp 
e + en (E - B w ) R 0 Clr + = e r e ez er 

Clp. 
~ - ez.n.E + R. "' 0 

ar ~ ~ r ~r 

Clp 
0 + R = 0 ar or 

(2.19e) 

(2.19i) 

(2. l9o) 

De wrijvingstermen R R. en R worden hierbij in appendix A ge-er' ~r or 
definieerd. 

Het electrische veld E dat in bovenstaande vergelijkingen voorkomt 
r 

is geen uitwendig aangelegd veld, maar een ambipolair veld in radiale 

richting, dat evenals de driftsnelheden berekend zal worden. 

De onbekende grootheden in vgl.(2.19e) t/m (2.19o) zijn de 

radiale driftsnelheden van alle deeltjessoorten, de electrische veld-

sterkte E 
r 

en de zgn. "pinch" term B w • Tussen de afzonderlijke tere ez 
men B

9 
en w ez bestaat een afhankelijkheid via de wet van Ampere. In 

paragraaf 2.5 zal hierop nader worden ingegaan. 

Om deze onbekende term B
9
w te berekenen wordt gebruik gemaakt van ez 

de sommatie van vgl.(2.19e) t/m (2.19o). Het resultaat hiervan is 

= Ci xB) = en B
9
w , z - r e ez 

(2.20) 

waarbij quasineutraliteit van bet plasma, d.w.z. ne = r zini , is ver

ondersteld. Uit vgl.(2.20) volgt nu een uitdrukking voor B
6
w ez 

1 aptot 
Bw =---e ez en ar---

(2. 21 ) 

e 

De totale druk p t is hierbij gedefinieerd als de som van alle parto 
tiele drukken, m.a.w. ptot = pe + ~ Pi + P

0 
= Pe + PH· 

~ 

Uitgaande van het plasma van de cascadeboog, waarbij drie verschillen-

de soorten ionen aanwezig zijn (i = I, 2, 3), zijn de nu nog overblij

vende onbekenden: w , w1 , w2 , w3 , w en E • er r r r or r 
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Omdat bij de berekening van de term B6w gebruik is gemaakt van de ez 
sommatie van alle afzonderlijke impulsvergelijkingen, staan er nu 

nog maar vier ter beschikking voor de berekening van deze zes onbe

kenden. 

De twee resterende vergelijkingen die nodig zijn om het 

stelsel te completeren bestaan uit de zware-deeltjes balans, volgend 

uit de continuiteitsvergelijking 

(H • 1, 2, 3, 0) , (2.22) 

en de voorwaarde dat de stroom in radiale richting te verwaarlozen is 

ten op zichte van de axiale stroom, in feite dus de essentie van am

bipolaire diffusie 

j = e(n w - E n.z.w. ) = 0 
r e er i 1 1 1r 

(2.23) 

Voorwaarde bij het gebruik van de zware-deeltjes balans, volgens vgl. 

(2.22),is de axiale homogeniteit van het plasma. 

Ter beschikking staan nu zes vergelijkingen met evenveel on

bekenden, waarbij de keuze van die zware-deeltjes impulsvergelijking 

die niet meer in het stelsel voorkomt facultatief is. In dit rapport 

wordt hiervoor de impulsvergelijking van de driemaal-geioniseerde io-

nen genomen. 

He.t uiteindelijk verkregen stelsel vergelijkingen luidt 

nu, in matrix-vorm geschreven 

_!,_ 
- L 

a
0

(1,1) a
0

(1,2} "'o(l,3) 
0 E c 111 e Tel • Te2 Te3 r e e 

e ao(l,l) a ( 1 ,2) a
0

(1,3) 
I 

- Ll ....2....._ v c, 
~ Tie T12 TI3 TIO er 

2e 
a

0
(2,l) a

0
(2,1) a

0
(2,3) 

I 

~ T2e T2l 
- L2 

T23 T2Q VIr c2 

= 
0 0 I 1 _.1_ 

- L co TOI TQ2 TQJ 0 v2r 

0 n - nl - 2n2 - Jn3 0 w3r 0 e 

0 0 nl n2 n3 n w 0 
0 or 

(2.24) 
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De volgende notaties z~Jn hierin gebruikt 

L 
a 

L 
0 

c = 
e 

~ = 
"2 

c = 
0 

L: a (z . ) v . 
J o a, J aJ 

a= 1,2,e J f:. a 

L: v . 
J OJ 

[~ ar 

[ap2 . 
ar 

ap 
0 

ar 

+ L: 

J 

J f:. e 

S (z . ) akT ) 
o e,J e /( ) --1,_.;:..-::...L.o~--,./--...,.. n -;;---- m n 

T . T k+ T . T .+ e or e e 
eJ e eJ e~ 

So(zl e) 3kT ) 
are /(~nl) 

'e/Te2+ 'e/Te3+ 
n 

e 

s < z2 ) 3kT } o ,e 
n ~ /(~n2) 

'e2/Tel+ Te2/Te3+ e 

j f:. k,i,e 

(2.25) 

Het stelsel bestaat uit zes lineaire vergelijkingen met zes onbeken

den en kan met behulp van een standaardprogramma opgelost worden als 

functie van de radiale positie r. 

Vooruitlopend op de resultaten die ~n paragraaf 6.8.1 zullen worden 

gepresenteerd kan opgemerkt worden dat alle driftsnelheden een na

genoeg lineiar verband tonen met de radiale positie r, indien deze 

positie niet te veel van de as ven.;rijderd is (r/R) 2 
< I. De drift

snelheden ajn dan te schrijven als 

w r U (r) 
ar ar 

waarin U (r) een functie ~s die slechts zwak afhankelijk is van r. 
ar 

In appendix C wordt dit lineair afhankelijke verband aangetoond 

aan de hand van de z-component van de impulsbalans. 

In de volgende paragraaf zal het impulstransport ~n de 

stationaire boog besproken worden. Vanuit deze beschrijving waarin 

het aspect van de ambipolaire diffusie vrij eenvoudig te beschrijven 

~s, is de overgang naar de in paragraaf 2.4 te behandelen ambipolaire 

diffusie in de gepulste boog mogelijk. 
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In deze paragraaf zal de impulsbalans die de DC-situa

tie van de cascadeboog beschrijft uitgewerkt worden. Hierbij zullen 

geen nieuwe theoretische aspecten naar voren komen, daar het for

mularium in deze DC-situatie als een speciaal geval van de meer al

gemene opzet zoals die in de vorige paragraaf is besproken, te be

schouwen is. 

Ret plasma van de cascadeboog in de DC-situatie kenmerkt 

zich door de a~nwezigheid van electro~en, eenmaal geioniseerde ionen 

en neutralen. De dichtheden van meervoudig geioniseerde ionen zijn te 

verwaarlozen. 

De veronderstelling van quasineutraliteit impliceert nu, gebruikma

kend van de wet van Poisson 

e: V•E 
0 ---"' << I (2.26) 
en 

e 

Evenals in de vor1ge paragraaf zullen ook nu de traagheidstermen 

en viscositeitstermen verwaarloosd worden ten op zichte van de wrij

vingstermen. 

De radiale componenten van de afzonderlijke impulsvergelijkingen 

luiden nu 
3kT 

~ + enE + e (1,1)~ + (w -WI )a (l,l)nm v I + enBew = 0 ar r o or er r o e e ez 
(2.27) 

3kT 
~- enE - B (1,1)~ + {(w 1 - w )a (l,l)v 1 + (w

1
- w )v 1 }n~.= 0 a r r o "r r er o e r or o J:t 

ap 
0 

-- + ar 
(w - w

1 
)v 1 ~.n = 0 , or r o J:t o 

waarin ne = n 1 = n , en Pe = Pi = P• 

Ook nu is de wrijvingskracht tussen electronen en neutralen te 

verwaarlozen ten op zichte van de wrijvingskracht tussen electro

nen en ionen. 

(2.28) 

(2.29) 
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Evenals in de vorige paragraaf wordt er vanuit gegaan dat er 

geen stroom loopt in radiale richting. Uitgaande hiervan geldt der

halve 

n w - n w = n(w - w ) = 0 e er 1 I r er I r (2.30) 

Dit impliceert dat de radiale electronen-en ionen driftsnelheden 

aan elkaar gelijk zijn 

w ==w =w 
er lr r (2. 31) 

In de DC-situatie is verwaarlozing van de term enB
9
w ten op 

ez 
zichte van de drukgradient geoorloofd. Gebruikmakend van deze ver-

waarlozing en van vgl.(2.31) ontstaat het volgende stelsel impuls

vergelijkingen 

ClkT 
¥-r + enE + S (I • 1 )n __ e_ == 0 
fJ r 0 ar (2.32) 

:3kT 
2.£. - enE + ( w - w ) v nm.. - S ( I 1 ) n __ e = 0 
ar r r or lo t1 o ' ar (2.33) 

ap 
_..2. 
Clr 

Somma tie 

gradient 

aptot 
Clr 

van 

nul 

= 0 

+ (w - w )v 
1
n a. • 0 or r o o t1 

vgl. (2. 32) t/m (2.34) laat zien dat de totale druk-

is, m. a.w. 

ap 
- 22.£._ ofwel 0 , --= ar ar 

Aangezien de experimentele radiale electronentempera

tuur- en dichtheidsprofielen negatieve gradienten vertonen, m.a.w. 

een bol profiel, betekent dit noodzakelijkerwijs een hol neutra

lendichtheidsprofiel met positieve gradient, onafhankelijk van een 

eventuele LTE of PLTE modelveronderstelling. Overigens blijkt wel 

dat onder genoemde evenwichtsmodellen inderdaad een hol profiel 

voor n optreedt. 
0 

Indien de experimentele profielen voor n en T be-
e e 

(2.34) 

(2.35) 

kend zijn, dan kan hieruit het neutralendichtheidsprofiel berekend 

worden, gebruikmakend van vgl.(2.35). 

De vooralsnog onbekende termen in vgl.(2.32) t/m (2.34) 

zijn de radiale driftsnelheden w 1 w en het ambipolaire veld E . r or r 
Een uitdrukking voor E volgt eenvoudig uit vg1.(2.32) 

r 
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(I + S (1,1))3kT kT ~ 
E = ________ o_____ e e on 

r e ar--en-rr (2.36) 

Uitgaande van een constante electronentemperatuur gaat vgl.(2.37) 

over in de meer bekende uitdrukking voor het ambipolaire veld 

-kter7n) 
Eamb = -;- l"nJ r 

Terugkerend naar vgl.(2.32) t/m (2.34) zien we dater 

nu nag rwee onbekenden overblijven, nl. w en w 
r or 

Omdat de sommatie van deze vergelijkingen een voorwaarde oplegt 

VOOr het neutralendichtheidsprofiel, Staat nu nag maar een impuls

vergelijking ter beschikking voor de berekening van de resterende 

twee onbekenden. Evenals in de vorige paragraaf wordt de zware

deeltjesbalans als resterende vergelijking toegevoegd 

nw + n w .. 0 
r o or 

waarbij uit is gegaan van axiale homogeniteit van het plasma. 

Substitutie van vgl.(2.39) in vgl.(2.34) leidt tot een uitdruk

king voor w 
r 

23p/ar 

Deze drifsnelheid is gelijk aan de ambipolaire snelheid w • a 
Het zelfde resultaat wordt ook gevonden, uitgaande van de relatie 

nw 
o or = - nw 

r 
. - D 3p 

a 
nw a == 2 -w- ar , 

e 

waarin D de ambipolaire diffusiecoefficient voorstelt volgens 
a 

Devoto (Dev-65) 

D 
a 

:::: 6kTe 
8(n+n )G(i.'l)m... 

0 ~0 t1 

Hierin is n(l~l) de eerste benadering van de ion-neutraal bot
~o 

singsintegraal, die berekend kan worden volgens 

(2.38) 

(2.39) 

(2.40) 

(2.41) 

(2.42) 

(2.43) 
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Uit de Ln hoofdstuk 6 gepresenteerde resultaten van deze bereke-

nLngen zal blijken 

(T ~ 12700 K, n ~ 
e 

dat onder standaardcondities van de DC-boog 
-22 -3 

8·10 m en p =I atm), de driftsnelhe-tot 
den enkele meters per seconde zullen bedragen (voor r = 1 mm). 

Het fysische beeld dat we aan deze resultaten zullen 

koppelen is een proces van ionisatie op de as, waarbij de dicht

heid van electronen en ionen maximaal is. Daaropvolgende diffusie 

van de geladen deeltjes naar de wand (w > 0), waarbij een ambi-
r 

polair veld ontstaat, en recombinatie van ionen en electronen 

naarmate ze dichter bij de wand komen. 

Dientengevolge zal een naar de as gerichtte neutralen-difussie 

(w < 0) ontstaan. Een en ander is schematisch in figuur 2.4 or . 
weergegeven. 

Ion. r E 
!' 

I 
I 
I 
I as 
0 

Fig. 4.2 

(j =0) 
!' Rea. 

w or 

1'- R 

Sahematisahe weergave van de deeltjesdriftsnel

lwden in de stationaire boog. 

In de volgende paragraaf zal de ambipolaire diffusie 

besproken worden, zoals die zal optreden in de stroomgepulste 

boog. 
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In de vorige paragraaf is aan de hand van de impuls

vergelijking in de DC-situatie het aspect van de ambipolaire dif

fusie reeds ter sprake gekomen, waarbij het mogelijk bleek de ra

diale driftsnelheden te berekenen, gebruikmakend van de ambipolai

re diffusiecoefficient volgens vgl.(2.40). 

In de stroomgepulste situatie is een eenvoudige be

schrijving van de ambipolaire diffusie echter niet mogelijk, aan

gezien in dit geval rekening gehouden dient te worden met electro

nen, neutralen, drie verschillend geladen ionsoorten en het gein

duceerde magneetveld. 

Vergelijken van de volgens paragraaf 3.2 berekende drift

snelheden met de driftsnelheden die met behulp van het volgende 

vereenvoudigde model berekend kunnen worden, waarbij geen tempe

ratuurgradient en geen magneetveld mee in beschouwing zijn geno

men, geeft informatie over de invloed van de aanwezige thermische 

krachten en het geinduceerde magneetveld op de driftsnelheden. 

Y!!!!avoudig~-~~!! 
Ambipolaire diffusie in een plasma bestaande uit neu-

tralen, electronen, een- en tweemaal geioniseerde ionen, is te be

schrijven met behulp van de volgende relaties (Hoo-73) 

r = - D Vn = n w -e ae e e-e 

r = - D Vn = n2w_ 2 -2 a2 2 

waarin r -e 

D D D ae' a!' a2 

(2.44) 

(2.45) 

(2.46) 

Deeltjesstroomdichtheden van resp. electro

nen, een- en tweemaal geioniseerde ionen. 

Ambipolaire diffusiecoefficienten van boven

genoemde deeltjes. 
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Bovengenoemde diffusiecoefficienten hangen samen volgens 

waarin Dal ~ 2D 1 en Da2 = 3D2• 

D
1 

en D2 zijn hierbij de diffusiecoefficienten van de een- en 

tweemaal geioniseerde ionen. Gebruikmakend van de diffusiecoef

ficient volgens Devoto, nl. n1 = !Da (zie vgl.(2.42}), zijn de 

radiale driftsnelheden te berekenen volgens 

w = - [2 nnl + n2 lnl + noJ·)~ ane 
er 6 n- n

2 
+ n n ar 

e e o e 

(2.47) 

(2.48) 

(2.49) 

(2.50) 

In paragraaf 6.8.1 worden de radiale driftsnelheden volgens vgl.(2.48) 

t/m (2.50) vergeleken met de waardes volgend uit de in paragraaf 2.3 

geschetste methode. 
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2.5.1 !nleidi~ 

Ret plasma van de cascadeboog heeft een geinduceerd 

azimuthaal gericht magneetveld ten gevolge van de in de z-rich

ting lopende stroom, en vertoont derhalve een zgn. "z-pinch" con

figuratie waarbij het plasma in zekere mate wordt samengeknepen 

door de pinch-kracht ix~. 

De drukbalans beschrijft de samenhang tussen deze 

pinch-kracht en de kracht die optreedt ten gevolge van drukgra

dienten. In deze paragraaf wordt de drukbalans uitgewerkt, het

geen informatie zal geven over het radiale drukprofiel in het 

plasma. 

Drukbalans -------
Uitgangspunt voor de drukbalans vormt de sommatie van 

alle afzonderlijke impulsvergelijkingen, volgen~ vgl.(2.20) 

~ = (i xB) = en (r)B8(r)w (r) dr tot z - r e ez 

Tussen de termen B
8

(r) en w (r) bestaat een afhankelijkheid via ez 
de wet van Ampere 

t B·ds = ~ I 1(r) 
, -- o oms 

Hierbij stelt I 
1

(r) de door een cirkel met straal r omsloten oms 
stroom voor, volgens 

I (r) - JrJ.z(r')2nr'dr' , omsl -
G 

waarin j (r') de axiale stroomdichtheid is volgens 
z 

j (r') 
z 

en (r')w (r') e ez 

Combinatie van vglL(2.52) en (2.53) leidt tot de volgende relatie 

= ~ rrj (r')r 1dr 1 

c b z 

(2.51) 

(2.52) 

(2.53) 

(2.54) 

(2.55) 
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Differentieren van vgl.(2.55) naar r geeft 

dB
8
(r) 

B8(r) + r ~ = ~ojz(r)r 

Tesamen met de uit vgl.(2.51) volgende relatie j =- ~ -1-
z dr B

8 
ontstaat nu een differentiaalvergelijking voor het magnetische 

veld B8 (r) (met p wordt nu p bedoeld) 
tot 

De oplossing van deze vergelijking laat zich schrijven als 

2B2 == - 2" rr r' 2 i£:,dr' 
r e ~o ~ dr · 

Vgl.(2.58) is ook te schrijven als(r ~ 0) 

p(r) 
B;(r) 

+---
2~ 

0 

I Jr = :z p(r 1 )2r'dr' 
r 0 

Vgl.(2.59) laat ZLen dat de som van kinetische druk pen magneti-
2 sche druk B8/2ll

0 
in het algemeen niet constant is, in tegenstel-

ling met een p:..asma dat een zgn. "8-pinch" configuratie vertoont. 

In dit laatste geval is er een axiaal gericht magneetveld en een 

azimuthaal gerichte stroom. 

Op de as van het cascadeboogplasma is B
9 

uiteraard nul, 

daar er geen stroom omsloten wordt. 

Omdat onze interesse voornamenlijk uitgaat naar de be

rekening van het radiale drukprofiel, wordt vgl.(2.58) geschreven 

als 

i£:= 
dr 

Gebruikmakend van vgl.(2.55) luidt de uitdrukking voor her radia

le drukprofiel 

1 Jr 1 d ( !f ) 2 p(r) = p(O) - ~ :z df ll
0 

jz(r')r'dr' dr 
o 0 r 

(2.56) 

(2.57) 

(2.58) 

(2.59) 

(2.60) 

(2.61) 
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De experimenteel gemeten druk p is een over de boogdoorsnede exp 
gemiddelde waarde, zodat de druk op de as p(O) vooralsnog niet 

bekend is. De definitie van deze gemiddelde druk p luidt 
exp 

2 JR p = .....!_
2 

rp (r)dr 
exp R 

(2.62) 
1r 0 

Uit vgl.(2.62) en (2.59) volgt dat deze gemiddelde druk gelijk is 

aan de som van kinetische en magnetische druk aan de wand (Jac-75), 

m.a.w. 

p = p (R) exp 

B~(R) 
+--

21.1 
0 

Gebruikmakend van vgl.(2.63) en (2.61) is bet radiale drukprofiel 

uiteindelijk te schrijven als 

Hierbij is gebruik gemaakt van B8(R} • u
0

I/2rrR, waarin I de to

taal omsloten stroom voorstelt. 

Indien nu uitgegaan wordt van een aangepast Gaussisch profiel voor 

de stroomdichtheid j (r) volgens 
z 

(2.63) 

(2.64) 

(2.65) 

dan kan bet radiale drukprofiel berekend worden volgens vgl.(2.64). 

Ret radiale stroomdichtheidsprofiel is zodanig gekozen 

dat er aan de wand (r = R) geen stroom loopt. De halfwaardebreedte 

van bet j (r) profiel kan bepaald worden uit de voorwaarde dat de 
z 

totaal omsloten stroom I gelijk dient te zijn aan de experimenteel 

vastgelegde stroom I, m.a.w. 

IR. 2 2 10 
2rr J exp(-r /A.)(1 - (r/R) ) rdr =I 

0 J 
0 

De waarde van de stroomdichtheid op de as j kan berekend worden 
0 

met behulp van de microscopische wet van Ohm 

(2.66) 



cr E 
0 z 
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waarin cr de conductiviteit van het plasma op de as is. E. is 
0 z 

het axiale electrische veld. 

In paragraa£ 6.8.2 worden enkele resultaten van de op 

deze manier berekende drukprofielen gegeven. 

(2.67) 
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3. I !;;!~i~!;;g 

Het electrische geleidingsvermogen in een plasma kan re

latief eenvoudig en vrij nauwkeurig gemeten worden, en is daarom een 

ze~r geschikte transportgrootheid om niet-idealiteitseffecten in ho

ge dichtheids plasma's te bestuderen. 

Een probleem dat hierbij optreedt is dat in het algemeen de te bestu

deren plasma's niet volledig geioniseerd zijn, zodat bijkomende theo

retische moeilijkheden ontstaan betreffende de invloed van neutralen. 

In dit onderzoek is aan de hand van metingen van het elec

trisch geleidingsvermogen nagegaan in hoeverre het plasma van de cas

cadeboog niet-idealiteitseffecten vertoont. 

Allereerst zal in paragraaf 3.2 een beschouwing gegeven wor

den over de conductiviteit van een ideaal plasma. Ideaal in die zin 

dat het aantal deeltjes in de Debye-bol veel grater is als een. 

In de paragrafen 3.3 en 3.4 zullen een.tweetal problemen 

die bij de berekening van de conductiviteit aan de orde komen, resp. 

niet-idealiteit en afschermingslengte. nader worden toegelicht. 

In paragraaf 3.5 tenslotte worden enkele berekeningen gepresenteerd 

van de conductiviteit voor de in de cascadeboog geldende condities. 

Bij berekening van de conductiviteit o kan onderscheid wor

den gemaakt tussen het zeer zwak geioniseerd, het sterk geioniseerd en 

het volledig ge!oniseerd plasma. Deze onderverdeling uit zich o.a. in 

het plasma van de cascadeboog, nl. een sterke ionisatie in de DC situ

atie en een volledige ionisatie in de gepulste situatie. 

Het is slechts mogelijk een eenvoudige analytische uitdruk

king voor o te geven in het limietgeval van de zeer zwakke ionisatie. 

Uitdrukkingen voor a, waarbij de botsingen van electronen met neutralen 

en ionen evenals de botsingen van electronen onderling worden meegenomen, 

moeten d.m.v. de kinetische theorie afgeleid worden. 

Het verband tussen de electronenstroomdichtheid en de con

ductiviteit wordt gegeven door volgende uitdrukking 

a E = 
e- -en w "" e-e 

3 -e Jv f (v) d v 
- e -

(3 • I) 



Hierin 1s 

l. electronenstroomdichtheid 
e 

cr conductiviteit van de electronen e 

~e macroscopische stromingssnelheid van de electronen 

f (v) verdelingsfunctie van de electronen in de snelheidsruimte. 
e -

Achtereenvolgens zullen nu de twee limietgevallen, nl. zeer zwakke en 

volledige ionisatie, worden besproken. Daarna zullen enkele relaties 

toegelicht worden die geldig zijn voor de sterke ionisatie; 

v /v << 
ee eo 

teit cr 

a 
eo 

eo 

Wanneer uitgegaan wordt van zeer zwakke ionisatie, d.w.z. 
2 

~ , is cr uit te drukken in de zgn. Lorentz-conductivi-

4 ' 
v fM 
v (v) 

eo 
dv (3. 2) 

Hierin is v (v) de botsingsfrequentie voor impulsoverdracht tussen 
eo 

electronen en neutralen, gedefinieerd i..n -3.ppendix A. f' is de ge-
' o X 

reduceerde Maxwell-verdeling volgens fM = fM/ne. 

Wanneer uitgegaan wordt van volledige ionisatie, d.w.z. 

v /v >> I , ontstaat de conductiviteit volgens Spitzer (Spi-56) 
ee eo 

cr sp 

Hierin is 

y m e 
e e 

6kT C .<Z> 
e e1. 

v 

C . = e4 lnA/8~E 2m 
e1. o e 

(3.3) 

-Ye factor die de anisotrope afwijking van de Maxwellse snel

heidsverdeling in de richting van het electrische veld re

presenteert, door Spitzer numeriek bepaald. 

<Z> effe·~tieve ladingsgetal van de ionen, gedefinieerd in para

graaf 2.2. 

Uitvoeren van de integratie levert dan de bekende uitdrukking van 

Spitzer voor het geleidingsvermogen van een ideaal volledig geioni

seerd plasma (Spi-56) 
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cr = sp 

Hierin is Ye afhankelijk van het ladingsgetal van de ionen. 

Spitzer geeft een korte tabel voor deze constante (Spi-56) 

ionlading z Ye 
0.582 

2 0.683 

4 0.785 

16 0.923 

00 1.000 

TabeL 3.5 y voor enkeLe waarden van de ionLading z. 
e 

Vgl. (3.4) is ook te schrijven als 
2 

cr sp 

n e e 
m v . 

e e1. 

(3. 4) 

(3.6) 

Dit resultaat met y = I wordt ook verkregen met het eenvoudige model 
e 

in een volledig geioniseerd plasma, waarbij het impulsverlies van een 

electron tijdens een botsing met een ion gebalanceerd wordt met de im

pulstoename van dit electron verkregen uit het electrische veld. 

Bij berekening van cr in het tussenliggende gebied van ioni-

satie, sterke ionisatie waarbij v /v 
ee eo 

~I, treden wiskundige compli-

caties op bij het berekenen van f (v). In dit geval is het dan ook niet 
e -

mogelijk een eenvoudige analytische uitdrukking te geven voor de con-

ductiviteit. 

Wel is het mogelijk cr te benaderen aan de hand van ontwik

keling naar Sonine-polynomen (Mit-73)-(0de-83). Analoog aan de uitdruk

king voor de Lorentz-conductiviteit geldt dan 

cr son 

0 

4 I 

v fJl dv (3. 7) 
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Hierin is D een :;calaire functie van de electronensnelheid In de 

benadering wordt D ontwikkeld naar Sonine-polynomen 

D ::: 

waarin 

n graad van de benadering 

== m v2/2kT 
e e 

(n) 
cr 1 ontwikkelingscoefficient 

S(~)(x) is het Sonine-polynoom, gedefinieerd volgens 

s(n) (x) := 
m 

n 

2 
p•O 

(m+n): p 
(m+p)!p!(n-p)!(-x) 

(3.8) 

(3.9) 

Gebruikmakend van deze ontwikkeling luidt de nde benadering van het 

electrisch geleidingsvermogen 

(n) 
cr = son 

In vele praktische gevallen is het wenselijk benaderende uitdruk

kingen voor cr te hebben, die numeriek eenvoudig te berekenen zijn. 

Twee van zulke uitdrukkingen, de zgn, mengregels, zijn 

de som-regel en de mengregel van Frost. 

(3. I 0) 

De eenvoudige som-regel (Lin-55) gaat ervan uit dat de resistiviteiten 

die betrekking hebben op botsingen van electronen met neutralen en 

ionen, kunnen worden opgeteld. 

De uitdrukking voor deze regel luidt 

1/cr 
som 

1/cr + 1/cr . = 1/cr + 1/cr 
eo e~ eo sp 

(3.11) 

Deze som-regel levert per definitie exacte resultaten op voor de con

ductiviteit in de beide limieten van de ionisatiegraad. Tussenliggende 

gevallen van ionisatiegraad kunnen echter nog een fout opleveren van 

ca. een factor 2. 
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Een andere mengregel gaat uit van de uitdrukking voor de 

Lorentzconductiviteit (vgl. 3.2), waarbij een gemodificeerde electron

ion botsingsfrequentie is toegevoegd aan de electron-atoom botsings

frequentie, om een eenvoudige uitdrukking te krijgen voor het electrisch 

geleidingsvermogen, Deze mengregel van Frost (Fro-61) 1evert goede re

su1taten op in het gehe1e gebied van ionisatiegraden. 

De uitdrukking voor deze mengrege1 1uidt 

= 

waarin: 

(F) 
v = cr 

2 
4m e 

e 
3kT 

e j 
0 

4 ' 
v fM 

(F) 
\) 

cr 

v 
eo 

+ \)(~) = \) 
e~ eo 

dv , 

+ 

2 2 
0,476 ~ g,. [ e J<Z> 

y 2 4n-e: m 
e v o e 

( 3. 12) 

" 1' . k (F) ( . ) 1 . d b h 1 verge ~J en van v . met v . append~x A aat z~en at e a ve een ver-
e~ e~ 

andering van de numerieke factor ook een verandering is aangebracht in 

de snelheidsafhankelijkheid, De term l/v3 is vervangen door (m /2kT )~/v2 . 
e e 

d . f. d (F) . d . k d t l 3 12 . h t 1 Deze gemo ~ ~ceer e v . ~s zo an~g ge ozen a vg • • ~n e geva 
e1 

van volledige ionisatie overgaat in cr (vg1. 3.3). 
sp 

In de 1imietgevallen van de ionisatiegraad levert vgl.(3.12) evenals 

vg1. (3. II) exacte uitdrukkingen op voor de conductiviteit. 
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Bij de berekening van transportgrootheden zoals cr, speelt 

de definitie van de Debye-lengte, zoals deze voorkomt in de Coulomb

logarithme, een vrij belangrijke rol voor de numerieke waarden van 

deze transportgrootheden, met name in plasma's waarbij lnA < 10. 

De definitie van de Coulomblogarithme luidt 

(3. 13) 

Hierin is Ad de Debye-lengte en b
0 

de impact-parameter voor 90° ver

strooiing in het m.m.p, systeem. Voor de Debye-lengte Ad' die in feite 

een soort afschermingslengte voorstelt t.o.v. de Coulombpotentiaal, 

zijn twee definities in omloop: A~ en A~i. Bij de eerste definitie 

gaat men ervan uit dat het slechts de electronen zijn die zorgen voor 

de afscherming van de Coulombpotentiaal, terwijl de tweede definitie 

ervan uit gaat dat en electronen en ionen zorg dragen voor deze afscher

ming. De twee definities luiden aldus 

2 l(e kT /n e ) o e e en , ei ·"d .- l(e kT /n (l+<Z>)e2) 
o e e 

(3. 14) 

Het blijkt dat A evenredig is aan het aantal deeltjes in de Debye-bol, 

nd, en in de praktijk te benaderen valt door 9nd' 

De twee definities die aldus ontstaan voor lnA luiden derhalve 

ln~ :;: en 

In het gebied van plasma's waarbij ln~i= 4, zoals dit bij 

het cascadeboog-plasma het geval is, leidt dit tot een verschil van 

ca. 20 %in de waarde van de conductiviteit, waarbij de hoogste waarde 

van cr correspondeert met de definitie ln~~ In paragraaf 3.5 worden 

enkele berekeningen gepresenteerd waarin dit verschil tot uiting komt. 

Tenzij anders vermeld wordt in dit rapport de definitie 

lnKi gebruikt in overeenstemming met o.a. Gunther (Gi.in-83) en 

Goldbach (Gol-78), omdat het tussenliggende medium uit electro

nen en ionen bestaat. 

De keuze van Ad speelt ook een rol in een eventuele correc

tie op de niet-idealiteit van het plasma. Hierop zal in de volgende 

paragraaf nader worden ingegaan. 
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3.4 Niet-idealiteit ---------------
Een niet-ideaal plasma kan gedefinieerd ~orden als een 

plasma ~aarin de verhouding r van de gemiddelde potentiele energie 

U van een electron en de gemiddelde kinetische energie Uk. van pot 1n 
dat electron van de orde een of groter is. Voor een niet ideaal plas-

ma geldt derhalve (Kul-72) 

r := U t/Uk. po 1n 
2 -(e /4rrE r )/kT 

o e e 
> I , (3.16) 

~aarin r de gemiddelde afstand tussen de electronen representeert 
e 

volgens r :• (3/4rrn ) 113 • 
e e 

Overeenkomstig wordt er van een ideaal plasma gesproken indien r < I. 

Omdat tevens geldt • « r-3/ 2 en A 9 k t d d " ~ nd om eze voorwaar e overeen 

met 

lnA > ofwel > I • (3. 17) 

Het probleem van het opstellen van een toepasbare theorie 

voor een niet-ideaal plasma komt feitelijk neer op het vinden van een 

correcte beschrijving van de interactie tussen geladen deeltjes, 

Voor kleine waarden van de Coulomblogarithme, lnA < 5, 

moeten correcties worden toegepast, Oeze zgn. "kleine lnA correcties" 

zijn door een reeks van auteurs opgesteld, waaronder o.a.(Kih-63)

(Lib-59) en (Day-70). 
In fig. 3.1 is deze "kleine lni\ correctie" y op het 

electrisch geleidingsvermogen van een volledig geioniseerd plas

ma weergegeven 

(Vie-71). 

L60 

!.50 

p.. 1.40 
til 

0 ·--... 1.30 
0 

L20 
<-

LIO ye 

1.0 
0 :2 4 

Fig. 3.1 

voor beide definities van de afschermingslengte 

8 10 1:2 I~ 16 

lnK 

Correctiefactor y op het geZ.eidingsvermogen van een 

vo Uedig gef:oniseerd p Z.asma. 
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De eerder genoemde invloed van de definitie van de Debye-lengte op 

de correctie v::>or de niet-idealiteit wordt door fig. 3.2 duidelijk 

gemaakt. Opgemerkt dient te worden dat de correcties kleiner worden 

bij toenemende <Z>. 

In paragraaf 6.7 zal aan de hand van meetresultaten nader op de niet

idealiteit van het cascadeboog plasma worden ingegaan. 

In deze paragraaf zullen enkele resultaten van de bereke

ningen van de in paragraaf 3,2 genoemde mengregels gepresenteerd wor

den, waarbij o.a. de invloed van de afschermingslengte op de conducti

viteit belicht wordt, 

Een praktisch probleem bij de berekening van alle in para

graaf 3.2 genoemde uitdrukkingen voor de conductiviteit (behalve cr
5
p), 

is de relatief grate spreiding in de waardes van de impuls-overdracht 

botsingsdoorsnede q voor electron-atoom botsingen die verschillende 
ea 

auteurs geven,(Fro-64)-(Gol-66)-(Mil-77), Met name het Ramsauer-mini-

mum vertoont een grote spreiding in qea' zie fig. 3.2. 

,. 

, .. 

0·1 

e (eV) 

Fig. 3.2 : Eleotron-atoom botsingsdoorsnede voor impulsover

draoht als funotie van de energie. 
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Een benadering voor deze q aan de hand van de meest recente data van ea 
Milloy en Frost wordt gegeven door Hirschberg (Hir-79). Deze benade-

ring luidt 

(3.18) 

Hierin is 

2 2 -3•10-21 (m2) -35 2 y = mv /kT 1 • 13 =-1,7•10 (m) e 0 

H = 5• 10-zo (m2) 11 = 1,4·10-24 (m2) 
0 

Hl = 1,7·to-3 
12 = 0 

Met deze set c:onstanten worden de waarden van Milloy en Frost benaderd 

binnen 15%, bij electronentemperaturen van 0.02 eV tot 20 eV, 

In onderstaande figuur 3.3 zijn oF en o , genormeerd op het gelei-son 
dingsvermogen van het volledig geioniseerd plasma cr , weergegeven als sp 
functie van de temperatuur. 

ei- afscherming 

0Son/ 0 Sp 

--- aF I asp 

30 

Fig. 3. 3 cr /cr en cr /cr aZs fUnctie van de temperatuur~ son sp Y sp 
met aZs parameter de druk. 
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In figuur 3.4 is op analoge manier o weergegeven. De in beide fi
som 

guren weergegeven geleidingsvermogens zijn berekend onder LTE-condi-

ties. 

Fig.3.4 

ei- afscherming 

30 

o /a a~s funatie van de temperatuur, met 
sorrt sp 

de druk. 
parameter 

Uit figuur 3.3 en 3.4 blijkt dat de mengregel van Frost een onderschat

ting geeft van het geleidingsvermogen, terwijl de som-regel een over

schatting geeft. Dit impliceert dat de som-regel de invloed van de 

neutralen op de conductiviteit te weinig in beschouwing neemt, ter

wijl de regel van Frost deze invloed te veel meeneemt. 

Veronderstelling van een plasma in PLTE-evenwicht ver

toont een lichte afname van a ten op zichte van a in een LTE-plasma. 

Dit is een gevolg van een toenemende neutralendichtheid die ten koste 

gaat van de electronen- en ionendichtheden (overbezetting van de grond

niveau1s, obi> 0). 

Beide figuren tonen tevens aan dat bij toenemende druk 

de invloed van de neutralen op de waarde van de conductiviteit gra

ter wordt, hetgeen zich uit in verlaging van de op o genormeerde sp 
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Onderstaande figuren 3.5 en 3.6 tonen het beeld van cr en oF als 
sp 

functie van de temperatuur, waarbij de druk als parameter optreedt. 

e 
> ....... 
<( 

m 
0 ...... 

ei- afscherming 

---- e-afscherming 

. Fig. 3. 5 : o als functie van de temperatuU!', voor ei- en e
sp 

-E 
> ....... 
<( 

m 
0 ...... 

2[saherming, met als parameter de d~~k. 

ei- afscherming 

---- e-afschermng 

Fig.3.6 oF als funatie van de terrrperatuU!', voor ei- en e-

2fsaherming, met aZs parameter de druk. 
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Uit figuren 3.5 en 3.6 (LTE-condities) blijkt dat het geleidingsver

mogen toeneemt bij toenemende temperatuur en toenemende druk. Duide

lijk is op te merken dat cr meer gaat afwijken van oF naarmate de sp 
temperatuur lager is. Voor hoge temperaturen (Te > 20000 K) komen oF 

en a vrijwel met elkaar overeen. Bij hoge druk (p > 5 bar) zal a sp sp 
hager liggen dan crF' oak bij hoge temperatuur. 

BeLde figuren tonen duidelijk de invloed van de defini

tie van de Coulomblogarithme op de waarde van de conductiviteit. In

dien uitgegaan wordt van e-afscherming dan ligt de aldus berekende 

conductiviteit lager dan in het geval van ei-afscherming. We zien da.t 

dit verschil toeneemt als de druk en/of de temperatuur grater wordt. 

Een andere conclusie die we uit figuur 3.6 kunnen trek

ken is dat er een temperatuur bestaat waarbij drukverhoging in het 

plasma vrijwel geen invloed zal hebben op de waarde van crF. 

Ten slotte is in figuur 3.7 de conductiviteit van het 

plasma weergegeven als functie van de druk, waarbij de temperatuur 

als parameter O?treedt. 

E 
> -<( 

""" 0 
..:---c. 
bVl 

u.. 
b 

Fig.J.? : 

ei- afscherming 

- --

en a als funatie van de druk, met als parameter sp 
de temperatuur (LTE-aondities}. 

Bovenstaande figuur illustreert nogmaals de invloed van temperatuur 

en druk op crF en asp 
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In die hoofdstuk worden de fysische principes be

sproken van de meetmethodes die Z1Jn gebruikt ter bepaling 

van de electronendichtheid (n ) en- temperatuur (T ), 
e e 

Paragraaf 4.2 behandelt de continuumstraling, ter bepaling van 

ne, terwijl in ?aragraaf 4.3 de emissie en absorptie van lijn

straling wordt ~esproken voor de bepaling van T • 
e 

Elke paragraaf wordt onderverdeeld in een gedeelte dat han-

delt over de theoretische aspecten, en een 

het gebruik als meettechniek wordt toegelicht. 

lte waarin 

Het continuumemissie-spectrum van een plasma 

bestaat in feite uit de superpositie van continuumstraling 

die vrijkomt bi~' een aantal verschillende processen. 

Deze processen zijn onder te verdelen in free-free, ofwel 

Brehmsstrahlung, en free-bound, ofwel recombinatie-stra

ling. 

Emissie van Brehmsstrahlung, ook wel remstraling 

genoemd, treedt op indien een vrij electron wordt afgeremd 

door electromagnetische wisselwerking met een ion of neu

traal. 

Stralingsrecombinatie wordt opgewekt indien een vrij electron 

onder uitzending van een foton recombineert met een een- of 

meermaal geioniseerd ion (Ven-71)-(Sij-75). 
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4. 2. 2 Theorie -------

De uitdrukkingen van Chapelle en Cabannes (Ven-71) 

voor de versehillende stralingsbijdragen tot de speetrale 

emissiviteit die door het plasma als eontinuUmstraling wordt 

uitgezonden, kan men samenstellen tot 

€ 
tot 

De termen 

ei 
eff = E 

z 

ea c2 

+ + 

nader gespeeifieerd zijn 

ct n n 2 -he e z 
~ff(.>..,Te,z) -;? - z exp( kT1: ) 

IT e e 

he 2 -he T3/2 Q(T ) + I) eff = ; n n ((I+ 'k'TT ) exp( kT ;\ 0 e e e 
e e 

efb = E 
z 

waarin de 

cl = 
3 

= 

Hierin is: 

n 
e 

n z 

cl n n 2 -he gz I e z 
) ) z ( I - exp ( kT"1: .-:::..t.:.. ~fb(A,Te,z) 2 IT u 

A. e z e 

eonstantes cl en c2 als volgt zijn gedefinieerd 

6 4 I 

I Fi _43 J K~ 1T e I , 63 21 10 m 
I = . 

2 (61rmk) 2 411"€ e s sr 
e 0 

( k )3/2 

211" m 
= 1 ,026 . I0-34 

e 

golflengte 

411"€ 
0 

eleetronendiehtheid 

diehtheid z-maal geioniseerd systeem 

z ladingsgetal ion 

( 4, I) 

(4.2) 

(4.3) 

(4.4) 

(4.5) 

(4.6) 
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e elementaire lading 

k constante van Boltzmann 

~ff Bibermanfactor free-free straling 

~fb Bibermanfactor free-bound straling 

c 

€ 
0 

licht.sne lheid 

dieelectrische constante 

gz 1 statistisch gewicht grondniveau z-maal 
' geioniseerd systeem 

U partitiefunctie z-maal geioniseerd systeem 
z 

Q(Te) snelheidsgeintegreerde electron-neutraal 

botsingsdoorsnede voor impulsoverdracht 

(C) 

(J K-1) 

-I 
(m s ) 

(C2 J-lm-1) 

De Bibermanfactoren, welke de atoomstructuur mee in beschouwing 

nemen voor niet waterstofachtige atomen, zijn afhankelijk van de 

temperatuur en de golflengte. Hofsaess heeft deze berekend en ge

tabelleerd (Hof-78), 

Voor berekeningen bij de golflengte 468.8 nm (continuum) 

zijn deze Bibermanfactoren geinterpoleerd naar golflengte en 

temperatuur (Val-83), Hierin vindt men tevens benaderingen voor de 

door Drawin (Dra-65) gegeven partitiefuncties, en de door Devoto 

(Dev- 73) berekende botsingsdoorsnede Q(T ) • 
e 

Het blijkt dat de druk een belangrijke parameter is 

voor de afzonderlijke bijdragen van de verschillende free-free 

en free-bound processen tot de totale spectrale emissiviteit van 

het continuum, zie fig. 4.3 en 4.4. 

Figuur 4. I toont de bijdragen van de verschillende processen tot 
e: (A), genormeerd one: (A), als functie van de temperatuur. 
tot · tot 

Figuur 4.2 toont dezelfde bijdragen, maar nu als functie van de 

golflengte. 



A•468.8 nm 

- -1bar 
---10bar 

4.4 

Fig.4.1 : Retatieve bijdragen van de versehitlende free-free en 

free-bound proeessen tot ~tot als funotie van de tempe

r~tuur voor p=1 en 10 bar . 

. 8 

0 .6 
....... w ..._ 

w 

.2 

3 6 9 

Fig. 4. 2 Relatieve bi.fdragen van de vers.chillende free-free en 

free-bound processen tot ~tot als functie van de golf

Zengte voor p=5 bar. 
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Uit de figuren 4.1 en 4.2 kan geconcludeerd worden dat de bijdrage 

van de e-a wisselwerking tot de totale spectrale emissiviteit bij 

een druk van 1 bar slechts van belang is bij temperaturen beneden 

10000 K. Bij een druk van 10 bar verschuift deze temperatuur naar 

ca. 12000 K. Globaal gezien kan men zeggen dat de relatieve bijdra

ge van de free-bound processen afneemt en de relatieve bijdrage van 

de free-free (ei) processen toeneemt als functie van de temperatuur. 

Figuur 4.1 toont aan dat drukverhoging bij een tempera

tuur beneden 20000 K een verhoging teweegbrengt van de relatieve 

bijdrage van de. e-a processen. Dit gaat voornamenlijk ten koste van 

de free-bound processen. Bij temperaturen boven 20000 K leidt druk

verhoging tot relatieve "winst 11 van de free-bound processen ten op 

zichte van de free-free (ei) processen. 

Figuur 4.2 maakt duidelijk dat bij toenemende golf

lengte de free-free processen toenemen, ten koste van de free-bound 

processen. De absolute emissiviteit van het continuUm zal afnemen 

indien de golflengte toeneemt (Kro-83). 

In onderstaande figuur 4.3 is de absolute emissiviteit 

van het continuUm (A = 468.8 nm) weergegeven als functie van de druk, 

waarbij de temperatuur als parameter optreedt. 

-c... 
Ill 
Ill 

..;te: 
...... 
-"\ 

101 -w 

Fig. 4.3 

Ef.J2 __ _______ ....... -----......... -------a- --- ~ ---. t;ff 
~~ 

_,. -----/ ---. ,., --- te• 
ff 

Absolute continuum-emissiviteit (A = 468.8 nm) 

als functie van de druk, parameter Te. 
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Figuur 4.3 laat z~en dat £~; sterker drukafhankelijk is bij hoge 

temperaturen dan bij lage temperaturen. Verder kan geconcludeerd 

worden dat de electron-atoom bijdrage groter is dan de electron

ion bijdrage tot de totale emissie 'indien T = 10000 K. Voor hoge 
e 

temperaturen (b.v. T = 25000 K) zal de electron-ion bijdrage het 
e 

winnen. 

Tenslotte zijn in figuur 4.4 de afzonderlijke bijdra

gen van de free-free en free-bound processen tot de totale emissi

viteit van het continuum weergegeven als functie van de electro

nentemperatuur, voor drukken van I en 10 bar . 

101 

10 

Fig. 4.4 

...... -- ------ __ =-\ ____ _ , ____ '":=.. ... 

/ --
/ ..... ----------/ -1~ Efb 

-- ---
A• 468.8m 

-•1bar 
•10 bar 

25 

Afzonderlijke bijdragen van de free-free en free

bound proaessen tot de totale aontinuam-emissivi

teit als funatie van de temperatuur , voor 1 en 10 

bar (A = 468.8 nml. 
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4.2.3 ~eettechniek 

In dit afstudeeronderzoek ZlJn twee verschillende 

methodes gebruikt ter beoaling van de electronendichtheid n . . e 

Allereerst zal de methode besproken worden die gebaseerd is op 

een absolute intensiteitsmeting. 

Absolute intensiteitsmethode 

Uitgangspunt van deze methode is de beschrijving van 

de totale spectrale intensiteit van het continuum als functie 

van de electronendichtheid, bij gegeven temperatuur. 

de dichtheden n en n te rela-
z 0 

Hiertoe is het noodzakelijk om 

teren aan n , hetgeen voor een Ar(I-II) model 
e uitgewerkt zal wor-

den. De beschouwde deeltjes in dit model zijn electronen, neu-

tralen en ionen (een- en twee maal geioniseerd). 

Voor het Ar(I-II-III) model, waarin ook driemaal geioniseerde 

ionen worden meegenomen, is een analoge berekening op te zetten. 

Uitgangspunt vormt de Saha-vergelijking voor de totale dichtheden 

n en n 
1 

van het z resp. z+l-maal geioniseerde systeem z z+ 

n 
1
/n z+ z = 2S I /n = z+ e 

2 Uz+l [2nmekTel3/2 
-- exp(-
n U h2 ; 

E -t:.E 
z,z+l z+l) (4 . 7) 

kT 
e z · e 

Hierin 1s t:.E 
1 

de ionisatiepotentiaalverlaging van het systeem z+ 
z+ I. Volgens de Debye-Huckel theorie geldt (Dra-65) 

t:.E = 2.085·I0- 11 (z+l) I(<Z> +I) l(n /T) 
z e e 

(eV) 1 

waarin <Z>het effectieve ladingsgetal van de ionen is volgens vgl. 

(c.4), 

Substitutie van de Saha-relaties 

n = 2S
1
n /n 

I o e 
en 

1n de quasineutraliteitsvoorwaarde n 
e 

(4.8) 

(4.9) 
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3 
+ 85152) n n /(2n 51 ( ~. l 0) 

0 e e 

2 
85152) nl = 25 1n/(2ne5l + ( 4. I I ) 

n2 == 4S 1s2ne/(2ne5l + 8S 152) ( 4. 12) 

Substitutie van vgl.(4.10) t/m (4, 12) in vgl.(4,2) t/m (4.4) leidt 

dan tot een uitdrukking voor de totale emissiviteit die alleen nog 

maar van A, n en T afhangt. 
e e 

Indien men nu deze uitdrukking die nog impliciet n bevat, gelijk 
e 

stelt aan de gemeten intensiteit, kan hieruit op numerieke wijze 

de electronendichtheid berekend worden. 

De tweede methode van de n bepaling gaat uit van de 
e 

electronen-temperatuur en dichtheid in de DC situatie, Omdat deze 

DC-waarden goed bekend zijn (Ros-81)-(Her-82),is het gerechtvaar

digd de waarde van n in de puls te relateren aan de DC-waarde van 
e 

deze grootheid. 

Dit gebeurt met behulp van een continuumverhoudingsmethode, waarin 

de volgende relatie wordt toegepast 

n e,p 

Hierin is 

n e,p 

n e,dc 

T e,p 

T e,dc 

e:P 
A 
de 

ex 

1 p de r(<.,/r::., ) • n d • D(A,T ,T d ) 
A " e, c e,p e, c 

(4.13) 

electronendichtheid in de puls 

electronendichtheid ~n de DC-situatie 

electronentemperatuur in de puls 

electronentemperatuur in de DC-si~uatie 

totale continuumemissie ~n de puls 

tot ale continuumemissie in de DC-situatie 

De factor D(A,1 ,T d ) wordt met behulp van de formules 4. I t/m 
e,? e, c 

4,6 afgeleid (Val-83). 

Het blijkt dat, ondanks de afhankelijkheid van golflengte, tempera

tuur, Bibermanfactoren en druk, de factor D niet veel van 1 afwijkt. 
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Deze D-factor is numeriek bepaald als fuctie van de electronentem

peratuur en de druk voor de golflengte 468.8 nm. In fig. 4.6 is deze 

factor grafisch weergegeven. 
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a::: 
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::;:, 
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0 
u .g 
a::: 
0 
~ 

~ .a 
v... 

I 

0 
.7 
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tOOOO 14000 16000 22000 26000 30000 
ELECTRONENTEMPERATUUR IN KELV!N 

Fig. 4.6 : D-faator van de continuumverhoudingsmethode, A=468.8 nm. 

In de praktijk blijkt dat beide methodes die in deze paragraaf ter 

sprake zijn gekomen binnen 10% met elkaar overeenkomen, hetgeen de 

nut van de laatst genoemde vrij eenvoudi~e methode aantoont. 

In hoofdstuk 6 wordt deze overeenkomst aan de hand van meetresul

taten toegelicht. 

34000 
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4 De Source-functie 

In deze paragraaf wordt de emissie en absorptie van 

lijnstraling nader besproken. De bepaling van de electronentem

peratuur volgens de emissie-absorptie methode is binnen de on

derwerpgroep goed bekend en is, vooropgesteld dat er voldoende 

absorptie optreedt, een nauwkeurig en betrouwbare methode geble

ken (Ver-78)-(Ros-81)-(Her-82). 

4.3.2 Theorie -------
De Source-functie wordt gedefinieerd als de verhouding 

van de spectrale-emissiecoefficient EA en de spectrale absorptie

coefficient K(A), Uitgaande van PLTE-condities geldt voor de Source

functie SA (Ros-81) 

= 
-1 -3 -I (Js m sr ) (4,14) 

Uitgaande van een cylindersymmetrisch, axiaal homogeen plasma luidt 

de stralingstransportvergelijking 

= (4.15) 

Integreren van vgl.(4.IS), metals randvoorwaarde IA(r,O)•O, geeft 

dan een uitdrukking voor de intensiteit IAals functie van de straal r 

en de plasmalengte i 

( I - exp (-K ( A , r )t) ) (4.16) 

De Source-functie SA(r,i) kan met vgl.(4,16) geschrven worden als 

IA(r,i) 
= I - exp(-K(A,r)i) 

(4.17) 
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Het meten van IA(r,t) en exp(-K(A,r)l) geeft dan SA(r,l), waaruit 

met behulp van vgl.(4. 14) de electronentemperatuur T berekend 
e 

kan worden. 

4.3.3 Meettechniek ------------
Behalve de absolute ijking van de intensiteit is het oak 

nodig de absorptiecoefficient K! te bepalen. Hiertoe wordt naast 

IA 1(r,t) ook de intensiteit van het licht dat, via de achter de 
' cascadeboog geplaatste holle spiegel, door het plasma eveneens op 

de monochromator valt, IA 2(r,1) te meten. 
' Uitgaande van de stralingstransportvergelijking geldt dan 

"' 
2 I A I ( r , 1 ){ 1 + T R exp ( -K (A , r) 1 } t 

• 
(4. 18) 

2 
waarbij T R het produkt is van de reflectiecoefficient van de spie-

gel en het kwadraat van de transmissiecoefficient van het tweemaal 

gepasseerde boogvenster (Her-82). 
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5 ~ETOPSTELLING EN DATAVERWERKING 

5. I 

In dit hoofdstuk komen de experimentele opstelling 

en de dataverwerking aan de orde van de experimenten die in 

het kader van dit afstudeeronderzoek zijn verricht. Het hoofd

stuk bestaat uit de volgende zes paragrafen. 

5.2 In deze paragraaf komt de mechanische constructie van 

de cascadeboog aan de orde. 

5.3 Hier wordt het electrisch circuit van de boog en de 

condensatorbank besproken. 

5.4 Het optisch stelsel van de spectroscopie. 

5.5 Schematisch overzicht van de drukpulsregeling. 

5.6 Instrumentatie en montage van de druk- en resistivi

teitsmetingen. 

5.7 Schematisch overzicht van het data-acquisitie- en 

verwerkingssysteem. 

De wand van het plasmakanaal van de cascadeboog is 

opgebouwd uit een stapeling van een aantal (in ons geval 34) 

cascadeplaten, die van elkaar geisoleerd zijn d.m.v. siliconen

ringen. De electrode-constructie is zodanig dat zgn. end-on 

metingen mogelijk zijn. In figuur 5.1 is de mechanische con

structie geschetst, terwijl figuur 5.1 een cascadeplaat in voor

en zijaanzicht toont. 
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ElECTRODE Cl!x) ElECTRODE (~x) 

WATER CHANNEl 

WATER FlOW 

\IINDO\I VI NDO'J 

ARGON FlOW 

IIATU COllECTOR 

PI.ASIIA CHANNEl 

Fig. 5.1 De meahaniaahe aonstruatie van de aasaadeboog. 

SECTION AA' 

·--..+Qi--· r WATER C~=~~- -· ~. A 

PLASHA CHANNEl 

Fig. 5.2 Een aasaadepLaat in voor- en zijaanziaht. 

Door de in figuur 5.2 weergegeven waterkanaaltjes wordt onder 

hoge druk (ca.S atm) water geperst, zodat een geforceerde koeling 

tot vlak bij he~ plasmakanaal bereikt wordt. 

De gehele boogconstructie is gemonteerd op een lateraal 

verplaatsbaar plateau. Hierdoor zijn optische metingen op verschil

lende radiale posities mogelijk. 
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100 A 
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De boog wordt stationair (DC) gevoed door een diode

voeding (700V,IOOA). De gepulste boog wordt bereikt door op 

deze DC-stroom met behulp van een condensatorbank een stroom

puls van ca. 2 kA met een tijdsduur van ca. 2 msec te superpo

neren. In figuur 5.3 is het schakelschema van de condensator

bank, de DC-voeding en de cascadeboog weergegeven. 

7 
ign 

a 

60 uF 
10 kJ 

k maakbank 

4mF 

2kJ 

Fig. 5.3 : Eteatrisoh sohaketsohema van de oasoadeboog~ de 

DC-voeding en de aondensatorbank. 

k : kathode van de boog 

a anode van de boog 

Rb: betasti~gsweerstand 

ign: igni tr,:m-sahake taars 

Door de combinatie van maak- en clamp-bank is het 

mogelijk een stroompuls met een korte stijgtijd te genereren 

(ca. 80 microsec) die na een stationaire fase van ca, I ms 

(zie fig. 5.4) langzaam afvalt. 
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In verband met de sterkte van de stroompuls (2kA) 

en de korte stijgtijd (80 us) is zorg besteed aan de beveili

ging en aarding ter voorkoming van geinduceerde storingen. 

Dit wordt nader besproken door Hermkens (Her-82). 

De stroom door de boog wordt gemeten met behulp van 

een Rogowski-spoel die om de cascadeplaten heen is aangebracht. 

De spanning V die in de spoel wordt opgewekt wordt gegeven 

door 

v ( t) 

waarin ~ de coefficient van mutuele inductie van het plasma

kanaal en de Rogowski-spoel is. Met behulp van een integrerende 

versterker wordt de stroom gemeten als functie van de tijd. 

Figuur 5.4 toont de vorm van de stroompuls die op deze manier 

gemeten is. 

4 
1 0 

CL 
L: 3 a: 1 0 
0 
0 
0 
CD 

L: 2 
0 1 0 
0 
0::: 
f-
(f) 

I 
l 0 

. 2 

Fig .. 5. 4 

1 1 . 8 2.6 3.4 4.2 5 
TIJD (MILLISECl 

Het verloop van de stroomsterkte als funotie van 

de tijd, p = 1 bar. 

(5. 1) 

Alle experimenten van dit afstudeeronderzoek zijn verricht met 

dezelfde stroompuls (2.2 kA,2ms), waarbij rekening gehouden is met 

de verandering van de weerstand van het plasma bij hogere drukken. 

Hiertoe is een variabele instelling van de condensatorbank nood

zakelijk. 
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Het cascadeboogplasma is cylindersymmetrisch en in de 

lengterichting homogeen. Randeffecten bij de uiteindes mogen ver

waarloosd worden, aangezien de lengte vele malen groter is dan 

de diameter. Het telecentrisch optisch systeem beeldt een cylin

der in het plasma van ca. I mm doorsnede af op de intreespleet 

van de monachromator, In figuur 5.5 is de lichtweg geschetst. 

ARC 

I -i .. RS 
CHI Gf 

CL 

Fig. 5.5 

' . 
' ' , , 

~ J, 

t t 
01 02 

11 

De :~ichtweg voor de spectroscopie schematisch 

weergegeven. 

RS : ho lle spiegel 

ARC 

CL 

D1,D2 

L1,L2,L3iL4 

F 

de ''ascadeboog 

wol_+'rambandla:mp 

diaf'ragma 's 

lenzen 

tweede orde filter 

M : spiegel 

PM photomultiplier 
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Lens Ll beeldt het axiale midden van de boog 1:1 af 

op diafragma D2, waarvan de diameter de grootte van het detec

tievolume bepaalt. Diafragma Dl bepaalt de tophoek ervan. 

De holle spiegel RS beeldt het plasma op zichzelf af, waardoor 

absorptie-metingen mogelijk zijn. De rest van het optisch sys

teem beeldt het detectie-volume af op de intreespleet van de 

monochromator. Het tweede-orde filter is aangebracht ter onder

drukking van de tweede-orde afbuigingen van de monochromator. 

Door draaien van de spiegel RM kan men in plaats van 

het midden van de boog de wolfram-bandlamp op de monochromator 

afbeelden. Hier,door is een absolute ijking van het door het 

plasma uitgezonden licht mogelijk. 

Ret plasma vertoont bij een continue druk boven de 

3 atm instabiliteiten. Omdit tegen te gaan is een drukpulscir

cuit aangebracht, waardoor het mogelijk is om op de stationaire 

atmosferische boog een drukpuls (tot ca. IS bar) te superponeren 

gedurende een relatief korte duur van ca. 50 msec. 

In figuur 5.6 is dit drukpulscircuit schematisch weergegeven, 

De wezenlijke bestanddelen van het hoge-druk gedeelte zijn de 

twee magneetkle?pen Ml en M2. Door middel van een electronische 

schakeling is het mogelijk de stroompuls te genereren op een in

stelbaar tijdstip t van het quasistationaire gedeelte van de druk-
p 

puls. 
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PH 
+Ar 

~~---
I 
I 
I 
I 

Ar 
S1 ......... 

PL I 
J 
I 
I K1 
I 
I 
.__ -+-

Fig. 5.6 : Sahematisahe weergave van het drukpulsaircuit. 

M1JM2~M3 magneetkZeppen 

K1JK2 : harulkleppen 

s1Js2 veiligheidsventielen 

T terug slag k lep 

M marrometer 

p : vacuilmpomp 

PH hoge drui<. argon 

L 
: lage druk argon 

F filter 

In figuur 5.7 is het drukverloop tijdens een drukpuls als func

tie van de tijd weergegeven. 
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-'-
tQ 
.c 

Fig. 5.7 Druk ats funatie van de tijd tijdens de drukputs. 

Op tijdstip ta wordt maneetklep M2 geopend en tegelij

kertijd Ml gestoten. Hierdoor kan de gewenste druk in de boog 

worden bereikt. Op tijdstip t wordt Ml geopend en M2 gesloten, 
q 

waardoor de boog weer op 1 bar wordt gebracht. 

Door deze drukregeling zijn metingen mogelijk bij 

quasistationaire drukken tot ca. 15 bar. De enige voorwaarde die 

aan het quasistationaire gedeelte van de drukpuls wordt gesteld 

is dat de duur ervan langer dient te zijn dan de duur van de 

stroompuls, m.a.w. t - t > t 1 ::: 2 ms, hetgeen natuurlijk 
q p pu s 

eenvoudig te realiseren is. 

De resistiviteit van het plasma wordt bepaald door de 

spanning over een deel van de boog te vergelijken met de stroom~ 

sterkte. Deze spanning wordt gemeten door het potentiaalverschil 

tussen twee cascadeplaten te meten die tien platen van elkaar ver

wijderd zijn. Na impedantieaanpassingen en verzwakkingen wordt 

het tijdsafhankelijke signaal aangeboden aan het data-verwerkings

systeem. Een schets van de ruimtelijke configuratie is gegeven in 

figuur 5, 8. 



5.9 

AV 
naar gegevens verw.,.... ....... ===;:-\ 

systeem 

Fig. 5. 8 : Ruimtelijke configu.ratie van de dztuk- en 

resistiviteitsmetingen. 

De betrokken platen worden zo centraal mogelijk 

gekozen, om invloed van randeffecten te elimineren (Hac-71)

(Uhl-69). 

De druk wordt geregistreerd met behulp van een piezo-electrische 

drukopnemer (Kistler 601A} die aangesloten wordt op een Kistler 

5001 ladingsversterker, De complete set is absoluut geijkt met 

behulp van een drukvat (Wil-82}. 

Wegens het gepulste karakter van de experimenten is 

opslag van de te meten signalen tijdens de puls in een digitaal 

geheugen noodzakelijk. Dit gebeurt met behulp van 4 LeCroy 20 

MHz Waveform digitizers en een 8-kanaals transient-recorder(Hus-

83}. Beide instrumenten kunnen, door middel van resp. een Camac

en Eurobus-systeem uitgelezen worden door de micro-computer 

(PDP-11/03}. Deze computer verzorgt eveneens de sturing van het 

experiment en de daarop volgende data-manipulatie 

Nadere informatie hierover is te vinden in(Kro-83). 

Met behulp van een terminal wordt via de PDP-11/23 een 

meetprogramma ingelezen in het werkgeheugen van de PDP-11/03 

dat de start van de drukpuls en het afvuren van de condensator

bank evenals de coordinatie van de datamanipulatie stuurt. 

Figuur 5.9 toont een vereenvoudigd flowschema van dit programma. 
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Fig. 5.9 : 

5. 10 

controle 

verwerldng 

vorige 

controle instellingen 

>--4----lm.iddelen van 
enige 

Flowschema van het meetprogramma op de locale 

PDP-11/03 computer. 

Met behulp van verwerkingsprogramma's vindt de definitieve ver

werking van de data plaats middels de B7700, hetgeen de mogelijk

heid biedt figuren, tabellen en data-files te genereren. 
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6 • 1 !nl~i~ing 
In de DC-boog gelden de volgende standaardcondities: 

vuldruk 1 ,2, ..•• , II bar 

booggas argon 

stationaire stroom: 60 A 

lengte boog 

doorsnede kanaal 

gas flow 

85 - 90•10-3 m 

5·10-3 m 

5 nl/hr. 

In paragraa£ 6.2 worden de resultaten van de metingen 

van de stroomsterkte, de electrische veldsterkte en de druk gegeven. 

In de paragrafen 6.3 en 6.4 worden de tijds- en drukafhankelijke me

tingen van resp. electronentemperatuur- en dichtheid behandeld. 

Faragraaf 6.5 bevat radiale profielen van electronentemperatuur- en 

dichtheid. Paragraaf 6.6 handelt over de resultaten van de absolute 

intensiteitsmetingen, terwijl in paragraa£ 6.7 de niet-idealiteit 

van bet plasma aan de orde komt. 

Tenslotte worden resultaten gepresenteerd van de analyse van de me

tingen aan de hand van de in hoofdstuk 2 opgestelde impulsbalans, pa

ragraaf 6. 8. 1 , en drukbalans, paragraa f 6. 8. 2. 

6.2 §!!22!~~1~fEi~£g_y~!~~!!-~E~~ 
Allereerst zullen nu enkele resultaten gegeven worden van de me-

tingen van de stroomsterkte (fig. 6.1), de electrische veldsterkte 

(fig. 6.2) en de druk (fig. 6.4 en 6.5}. 
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I~ 

1 . 8 2.6 3.4 4.2 5 
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Het verloop van de stroomsterkte als functie van 

de tijdJ p
0 
= 1 bar. 

Po=11bar 

l . 8 2.6 3.4 4. 2 5 
TIJO (MlLLISECJ 

De electrisahe veldsterkte als functie van de tijd, 

p = 1 en 11 bar. 
0 
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Figuur 6.2 toont het verband tussen het electrische veld en de 

microscopische wet van Ohm. Bij hogere druk neemt E af (zie ook 

fig. 6. IS) ten gevolge van een toenemde conductiviteit van het 

plasma (de stroomdichtheid blijft vrijwel constant). Vanaf ca. 

8 bar verandert het electrische veld niet veel meer, ten gevol

ge van een vrijwel constant blijvende conductiviteit, zie fig. 

6.3. 

e 
> ...... 
< m 
0 
~ 

ei- afscherming 

Fig. 6. 3: Conductiviteit vo'Lgens Frost als functie van de tem

peratuur. In fig. is tevens de temperatuur 1'werklijn 11 

aangegeven(gestippeZdJ. 

In het max~mum van de stroompuls wordt de bereikte temperatuur la

ger indien de druk stijgt. Dientengevolge zal er een soort "verza

diging" optreden in de conductiviteit. 
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Figuur 6.4 toont het verloop van de druk in de drukpuls als func

tie van de tijd, terwijl figuur 6.5 de druk in het plasma weergeeft 

tijdens de stroompuls, voor verschillende vuldrukken p • 
0 

Fig. 6. 4 : Drukver "loop tijdens de d:t>ukp uls a"ls functie van. de 

tijd. Op tijdstip tp wordt de stroompu"ls gegeven.. 
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Drukverloop tijden.s de stroompuls a"ls fun.atie van. de 

tijd voor versahiZlen.de vuZ~kken. p
0
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6.3 ~~-~1~£!!~g~g!~~E~!~!~~! 
De electronentemperatuur in de cascadeboog is bepaald 

met de in paragraaf 4.3 besproken source-functie methode. Deze me

thode is goed toepasbaar indien voor de optische diepte geldt 

K~ > 0.3. In de aanloopfase van de stroompuls wordt dit reeds bereikt 

na ca. IS- 20 ~s. In de quasiastationaire fase van de stroompuls, 

250 - 1400 ~s, is K~ = 3. Na deze quasistationaire fase daalt de 

stroom relatief langzaam tot ca. 500 - 600 A bij t = 2 - 2.2 ms. 

Na deze tijd is de temperatuurbepaling met behulp van de source

functie methode op de argon-ion lijn 480.6 nm (overgang 4p4PS/2 -

4s 4PS/2) niet meer toepasbaar. 

In onderstaande figuur 6.6 zijn de tijdsafhankelijke 

resultaten van de source-methode voor p = 4, 9 en II bar weergege
o 

ven. 

29 
27 
25 
23 

:::s::: 21 
(T) 

19 lQ} 

17 
LJJ 1 5 
1-

13 
1 1 

9 
7 
5 

. 2 

Fig. 6.6 

1 1 • 8 2.6 3. 4 4.2 5 
TIJO MILL I SEC 

De eLeatronentemperatuur voLgens de Sourae~ethode 

aLs funatie van de tijd, voor p
0 

= 4, 9 en 11 bar. 

Temperatuur is gemeten op de as (r=OJ van de boog. 



6.6 

Figuur 6.7 toont het verband tussen de electronentemperatuur (in 

het maximum van de stroompuls) en de druk. De gepresenteerde tem

peraturen zijn gemeten op de as van de boog (r=O). 

-~ 22 0 ..,...--a, 
t-= 20 

Fig. 6.? 

16 

Verband tussen de e~ectronentemperatuur (in het maxi

mum van de stroompu~s} en de druk. 

De electronendichtheid ----------------------
De electronendichtheid in het cascadeboog-plasma is 

gemeten met behulp van de voor absorptie gecorrigeerde continuUm

emissie (zie paragraaf 4.2.3). De resultaten hiervan zijn weerge

geven in figuur 6.8, voor verschillende vuldrukken. 

Bovendien zijn de resultaten van deze methode vergele

ken met de berekening die uitgaat van de continuUmverhoudingsmetho

de. Het blijkt dat er een uitstekende overeenstemming bestaat, zie 

tabe 1 6. l. 
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1.8 2-6 3.4 4.2 5 
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Fig. 6.8 ELeatronendiahtheid voLgens de aontinuum-emissie 

aLs funatie van de tijd~ voor p = 1~3~4 en 11 bar. 
0 

DATU I'! " 821116 
I DC (A) 6() 

STIHO.tll"'l• a 

T l1 TE 

CUSICJI1'13.S.SI!l (I() 

0 1.10E+13 1.25E+04 
250 1,39E+14 1.8~E+04 
500 t.c4E+14 Z,55E+04 
750 1,69E+14 2.~0E+04 

1000 1.44E+14 2,4iiE+04 
12~0 1,37E+14 2,44E+04 
1~00 1 .20E+14 Z.3dE+Q4 
1750 1,13!;+14 Z.29E+Q4 
zooo 1.06E+14 2 .05E+04 
2250 1,04E+14 1.25E+04 
2500 9,1!8E+13 1,1!!1E+04 
2750 l\,41F+1'5 1.41E+04 

TabeL 6.1 

P~OG~A .. •U = ~E/aERIA~SIVERHIGE~'~lODELD 

"'HIII'iNR 7 LA11180A C ~NGSTIU • 4688.000 
t PULS (A)• 2200 or~•. (111111 ) .. 5. 000 
PO (lTIII) • z.ooo S~"PLETlH (US) • '5.000 

p 0 ltEVEI!H IIE.IIS ltF.LTE 

(Af"') F•c ( 111-3) ( 1'1- 3) ( 111•1) 

?,IJO 1.00 1,14£+2'1 1,14E+25 1.29E+23 
2,'\1 1. 11 4,59E+25 4. 55E+Zl 4,461'+2~ 
z.n 1 • 14 4,42£+23 4.41f!+B 'l,fi~E+B 
2,62 1 .1 '5 5.21E+23 5,19E+23 4,0SF.+ZS 
2.'>2 1.15 4,!11E+23 4, 78E+23 4,0H+23 
2.37 1.15 4,61!E+23 4,66E+B ~.69E +23 
z. '14 1.1'i 4, 38E+2J 4, 3'5E+23 3,97E+B 
2.'\1 1.15 4.24E+23 4.ZOE+23 3,97E+23 
2.~6 1.12 4.o:se+n 3.99E+B 3,1l'iF+l5 
Z,2R 1.00 l.71E+23 l,63E+2~ 1 ,l9E+2"S 
2.21 1 .1 Q 3.83E+2l l. 791!+21 4,01E+2, 
2.20 1.0] 1,35E+2J J. HE+Z3 2,6.11£+21 

VergeLijking van de metingen van de eLeatronendiaht

heid voLgens de aontinuUm-emissie methode (neabs)~ de 

aontinuumverhoudingsmethode (neverh)~ en de met be

huLp van LTE uit de druk en de temperatuur berekende 

waardes ( neLTE) . 
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Het verband tussen de electronendichtheid in het maximum van de 

stroompuls en de druk is gegeven in figuur 6.9. 

r=Q 

-LTE 
--experiment 

Fig. 6.9 : Ve~band tussen de eteat~onendiahtheid (maximum van 

de st~oomputs) en de druk. 

In figuur 6.9 LS tevens de electronendichtheid uitgaande van LTE

condities. De experimenteel gemeten electronendichtheid komt bin

rten 20% overeen met de volgens LTE-berekende electronendichtheid. 

Figuur 6. 9 toont duidelijk de toename. van n. bij toenemende. druk.~ 
e 
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6.5 tl~~-E!~!~1~_2!~fi~1 
De electronendichtheid en -temperatuur zijn niet al

leen als functie van de tijd maar ook als functie van de radiale 

positie gemeten. Figuur 6.10 geeft het radiale profiel van de elec

tronentemperatuur voor p = 1,3,7 en 11 bar. Figuur 6.11 geeft het 
0 

radiale profiel van de electronendichtheid voor p = 1,4 en II bar. 
0 
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~ 10 
-....._ 

w 
1-

3 
10 

0 

Pig. 6.10 
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0 

p =1 ba:ro 
0 

5 10 15 
R IN 0.1 MM 

20 25 

Bet radiale profieZ van Te voor p
0
=1,3,? en 11 bar. 

5 10 1 5 20 25 
R IN 0.1 MM 

Pig. 6.11 : Bet radiale profiel van ne voor p
0
=1,4 en 11 bar. 
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§~§ ~2!£1U!!_i~~~~!i!~i!!~!ing~~ 

In deze paragraaf zullen de resultaten gepresenteerd 

worden van de absolute intensiteitsmetingen. In onderstaande figu

ren 6.12 en 6.13 zijn de voor absorptie gecorrigeerde waarden van 

de gemeten continulimemissie en de theoretische waarden van de con

tinuUmemissie gegeven, voor verschillende vuldrukken, als functie 

van de electronentemperatuur. 
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Fig. 6.12 
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Fig. 6.13 

14000 

11 bar 

A = 468.8 nm 

18000 22000 26000 30000 
TE IN K 

Theoretisahe en experimenteZe emissiviteit aZs 

funatie van de temperatuur, voor p0=2,4 en 11 bar. 

14000 

A= 468.8 nm 

18000 22000 26000 30000 
TE IN K 

Theoretisahe en experimenteZe emissiviteit aZs 

funatie van de temperatuur, voor p
0
=1,3,7 en 9 bar. 
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De in figuur 6.12 en 6.13 gegeven theoretische curves represente

ren de totale emissiviteit van het continuum (som van free-free 

en free-bound processen), berekend onder LTE-condities (zie ook 

paragraaf 4.2.2). Beide figuren tonen een goede overeenkomst tus

sen theorie en experiment. 

Onderstaande figuur 6.14 toont de totale emissiviteit 

van het continulim als functie van de electronendichtheid. Bij de be

rekening van de theoretische kromme is uitgegaan van LTE-condities. 

w 

0 

Fig. 6.14 

- theorie 
o experiment 

Po=1bar 

4 

Theoretisahe en experimente~e emissiviteit van het 

aontinuum als funatie van de eleatronendiahtheid. 

Theorie uitgaande van LTE, p
0 

= 1 bar en A=468.8 nm. 

Figuur 6.14 toont een uitstekende overeenkomst tussen theorie en 

experiment, hetgeen impliceert dat het plasma van de cascadeboog 

vrijwel in LTE-evenwicht verkeert. 
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6.7 Niet-idealiteit ---------------
In paragraaf 3.4 is het aspect van de niet-ideali

teit van het plasma reeds ter sprake gekomen. In deze paragraaf 

zullen de resultaten gepresenteerd worden van de verhouding tus

sen experimentele en theoretische conductiviteit. In paragraaf 

3.4 is aangeduid dat de afwijking van experimentele en theoreti

sche conductiviteit een maat is voor de niet idealiteit. 

De experimentele waarde van de conductiviteit wordt 

bepaald uit het quotient van axiale stroomdichtheid en electrische 

veldsterkte. Ter illustratie is in figuur 6.15 de drukafhankelijk

heid van het electrische veld gegeven. Tevens is in deze figuur de 

electrische veldsterkte weergegeven zeals die zou volgen uit het 

quotient van axiale stroomdichtheld en de theoretische conductivi

teit volgens Spitzer (cr ). 
sp 

9 

-8 E 
:> 
b7 ....--w 

\ x Eexp 
\ ~ .. Esp 
\ '·,o o Gunter {Gun-831 
\I ·, I ~, ~.-o~ 

\ ·-o-·-·-·-·.A.·-·-·-o--· 

),,{ 
'~ 

------+---i---f-
0 

40~~~~5~~~~~~~~~15 
p(bar) 

Fig. 6.15 Experimen.tele veldsterkte en. veldsterkte 11Volgen.s 

Spitzer 11 als fun.ctie van de druk. E is berekend 
2 sp 

volgens : E = I/(cr rrR ) 3 waarin. I de stroomsterk-sp sp 
te is en. R de straal van de boog. 
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Figuur 6.15 toont duidelijk dat de afwijking tussen E en E 
exp sp 

groter wordt indien de druk toeneemt. Dit impliceert dat de ex-

perimenteel bepaalde conductiviteit hoger zal liggen dan de con

ductiviteit volgens Spitzer. In onderstaande figuur 6.16 is het 

quotient gegeven van cr en cr , als functie van de Coulomblo-exp sp 
garithme (electron-ion afscherming). 

0.. 
c c 

x dit rapp::rt 
o Bauder lBau-76) 
c Rusche [Rus-731 

um Kulik [Kul-72) 

J<tf) 1 
0.. 
>< 

bOJ 
-----------;;Jili~~~~;--------

2 3 4 5 
lnA 

6 

Fig. 6.16 Quotient van cr en cr als functie van de Coulomb-ezp sp 
logarithme (electron-ion afsahermimg). 

Figuur 6.16 geeft in feite de zgn. "kleine lru\ correctie" weer zoals 

die zou volgen uit ons experiment. De getrokken lijn in figuur 6.16 

geeft de volgens Kihara en Aono (Kih-63) voorgestelde correctie op 

het electrische geleidingsvermogen weer. Uit bovenstaande figuur 

blijkt dat de resultaten uit het experiment goed overeenkomen met 

de voorgestelde correctie. 

De kleinste waardes van de in fig. 6.16 gegeven Cou

lomblogarithme komen overeen met de hoogste drukken in het plasma. 

De niet-idealiteit van het plasma neemt derhalve toe indien de druk 

toeneemt. Voor grote waarden van de Coulomblogarithme (d.w.z. veel 

deeltjes in de Debye-bol) gaat het quotient cr /cr asymptotisch exp sp 
naar I, hetgeen betekent dat het plasma als "ideaal11 beschouwd mag 

worden. 
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6. 8. I !~E.!:1!£§:la!}§. 

In deze paragraa£ zullen de resultaten besproken worden 

van de analyse van de metingen met behulp van de in paragraa£ 2.3 op-

gestelde impulsbalans. 

Uitgaande van de in de DC-boog geldende relaties (2.36} en (2.40) zijn 

de radiale driftsnelheden en het ambipolaire veld berekend. Onderstaan

de figuren 6.17a en 6.17b geven resp.de driftsnelheden en het ambipolai

re veld als functie van de radiale positie r voor p = 1 bar. 

1 
wr= Wer:: W1r' 

\ 

\ 

~';; 0.5 
(a) 

\ 
\ 
\ I 

0 1 2 0 1 2 
r(mm> r<mm> 

Fig.6.1?a en 6.1?b : Radiale dPiftsneZheden (al en ambipoZaire veZd

sterkte (b/ in de DC-boog voor p = 1 bar. Condities: n =n =8 •10
22 

-3 23 _3 eo 1o 
m , n =4.1·10 m , T =12?00 K. oo eo 

Veelal wordt bij de beschrijving van het ambipolaire veld de tempera

tuurgradient niet mee in beschouwing genomen. Figuur 6.17b laat zien 

dat dit veld ( met ~T = 0) lager ligt dat het veld waarbij deze gra-
e 

dient wel meegenomen is. 

De berekende veldsterkte komt goed overeen met de door Uhlenbusch (Uhl-

69), met behulp van sonde-technieken, gemeten veldsterkte. 

Zoals in paragraaf 2.3.4 al is vermeld is de neutralendriftsnelneid 

naar de as gericht, terwijl de geladen deeltjes van de as a£ bewegen. 
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In de stroomgepulste boog ajn de radiale driftsnelheden en de ambi

polaire veldsterkte berekend met behulp van vgl.(2.24). In de figuren 

6.18a en 6.18b zijn de driftsnelheden als functie van de straal gege

ven voor p = 1,65 bar, terwijl de figuren 6.18c en 6.18d de driftsnel

heden geven voor p = 13,8 bar. 
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Fig.6.18a en 6.18b RadiaLe dPiftsneLheden we~ w
1
r (a) en w2~ 

w (b) in de stroomgepuLste boog voor p = 1,65 bar. Condities: 
or 23 -3 22 -3 23 -3 20 -3 

n =3.2•10 m , n1 =9.9•10 m , n2 =1.1•10 m , n 7 =1.84•10 m , eo ·) 1 _3 o o vO 

n =1.8•10u m ~ T =27400 K. oo eo 
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Fig.6.18o en 6.18d Radiale driftsneZheden wer' w1~ w2r (o) en 

w (d) in de s troomg epu lste boog voor p = 1 3, 8 bar. Condi ties: 
or 24 -3 20 -3 13 -3 23 -3 

n =n =1.3•10 m n =7.5•10 m , n3 =4·10 m , n =5.3·10 m , 
eo 1o , 2o o oo 

T =18400 K. eo 
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De ambipolaire veldsterktes voor beide drukken zijn gegeven ~n fi

guur 6.J9a (p = 1,65 bar) en 6.19b (p = 13,8 bar). 

, 
10 "' / 

/ .. .. 
/ 8~ / 

I 

I 

I 
E 6 I 
So I 0 ...... I 
~4 I 

(b) 

2 0 1 
r(mm) r(mm) 

I 
I 

J 
I 

2 

Fig.6.19a en 6.19b : Ambipolaire veldsterktes in de stroomgepulste 

boog voor p::: 1~65 bar (a) en 13~8 bar (b). Condities voor (a) iden

tiek als voor fig.6.18a-b. Condities voor (b) identiek als voor fig. 

6.18c-d. 

Uit de figuren kan geconcludeerd worden dat voor kleine waa~den van r 

(r/R < 1) de driftsnelheden en het ambipolaire veld lineair afhanke

lijk zijn van de radiale positie r (zie ook blz. 2.13 en appendix C). 

Verder kunnen we concluderen dat de neutralen in alle ge

vallen naar de as toe bewegen, en dat de driftsnelheden van de geladen 

deeltjes in de stroomgepulste boog lager liggen dan die in de statio

naire boog, terwijl de neutralendriftsnelheid hoger ~s. 

Dit is onder meer een gevolg van het feit dat de temperatuur~ en dicht

heidsgradienten in de gepulste boog kleiner zijn dan de overeenkomsti

ge gradienten in de DC-boog. Andere oorzaken zijn de hogere geladen

deeltjesdichtheden en de lagere neutralendichtheid die in de gepulste 

boog voorkomen in vergelijking met de stationaire boog. 
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Ret blijkt dat we naar aanleiding van de samenhang tussen de ver

schillende deeltjesdriftsnelheden drie gebieden kunnen onderschei

den: 1) de stationaire boog , 2) de stroomgepulste boog bij lage 

druk (p < 3 bar) en 3) de stroomgepulste boog bij hoge druk (p~ 3 

bar). Deze drie gebieden onderscheiden zich door de orientatie van 

w1r en door de onderlinge verhoudingen van deeltjesdichtheden. 

In onderstaande figuur 6.20 zijn deze drie gebieden schematisch 

weergegeven. 

Ion. Ion. Wzr~3r ~r 
Wer•w1r 

Reel 

Wer len Wer•W1r 

l l ~c~ l Er Er Er 

""'VI.br .. 'IJI.br,W1r 
~ ~ 

Reel 

..; V'tr 

0 r- R 0 r- R 0 r- R 

1) stationaire boog 2) stroompuls,lage druk 3) stroompuZ.s,hoge druk 

Fig. 6.20 :De drie te onderscheiden '?lasma-gebieden 11 met de ver

schillende orientaties van de drif~neZ.heden. 

Ret stationaire plasma (gebied 1) kan beschouwd worden als een enkel

voudig geioniseerd plasma, waarbij de geladen deeltjes gezamenlijk van 

de as af bewegen (w = w1 > 0). er r 
Ret stroomgepulst plasma bij lage dr~ (gebied 2) kan beschouwd worden 

als een plasma waarbij drie verschillend geladen ionsoorten aanwezig 

zijn. Tengevolge van een netto ionisatie-proces op de as van de boog 

zullen de hierdoor geproduceerde ionen gezamenlijk met de electronen 

naar buiten bewegen. De eenwaardige ionen nabij de as zullen tengevol

ge van de hoge temperatuur (hoge rate-coefficient voor ionisatie) vrij

wel direct verder geioniseerd worden. Delage driftsnelheid (ca. 0.1 

m/s) is niet voldoende om, in de relatief korte duur van de stijgtijd 

en het quasistationaire gedeelte van de stroompuls (ca. l ms), deze 

eenwaardige ionen de kans te geven naar de wand te bewegen. De neutra

len en de eenwaardige ionen zullen positieve gradienten vertonen (hol 

profiel), terwijl de andere ionen en de electronen negatieve gradien

ten zullen vertonen (bol profiel). 



6. 18 

Het stroomgepu~st plasma bij hoge druk (gebied 3) kan gezien worden 

als een plasma waarbij twee verschillend geladen ionsoorten van belang 

zijn. Bij drukken hoger als 9 bar kunnen we spreken van een enkelvou

dig geioniseerd plasma met hoge di.chtheden. De dichtheid van de meer

voudig geladen ionen is bij deze drukken ca. 3 a4 ordes lager dan de 

dichtheid van b.v. de electronen (zie de LTE-grafieken in appendix D). 

Het beeld van de driftsnelheden vertoont dan ook veel overeenkomst met 

dat in de stationaire boogJ nl. w = w
1 

• Bij deze hoge drukken is de 
er r 

temperatuur niet meer hoog genoeg om de eenmaal ge!oniseerde ionen ver-

der te ioniseren. 

Analoog aan de situatie in de stationaire boog vertonen de geladen deel

tjes-profielen positieve gradienten (bol profiel). 

In .feite kunnen we het quasistationaire gedeelte van 

het plasma bij hoge druk (p > 9 bar) beschouwen als een DC-boog op 

"hoog-nievau". De dichtheden liggen ca. anderhalve orde hoger dan 

die in de DC-boog, maar de ionisatiegraad zal bij nog hogere druk

ken die van de DC-boog benaderen, zie figuur 6.21. 

-~ 
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l'tl 
l'tl 
~ 
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0 

Fig. 6.21 

stroomg~:~pulst~:~ boog 
2200A 

2 6 8 
p(bar) 

GOA 

10 12 

Ionisatiegraad in de stationaire en stroomgepuZste 

boog als funatie van de druk. 
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De grootte van w3r ligt in dezelfde orde als die van bijvoorbeeld 

w2r. De dichtheid van de driewaardige ionen is echter zo klein dat 

ze ln de impulsbalans van ondergeschikt belang zijn. Daarom is w
3

r 

in de figuren niet weergegeven. 

De driftsnelheden w , w1 en w
2 

ZlJn ook berekend 
er r r 

uitgaande van vgl.(2.48) t/m (2.50). De resultaten hiervan (voor 

p = 13.8 bar) zijn weergegeven in figuur 6.19c en 6.19d. 
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Fig.6.19c en 6.19d: RadiaZe driftsneZheden voor p=l3,8 bar. 
(8 (8 

w!' berekend voZgens paragraaf 2.3 en w!' , w2!' berekend voZgens 

parugruaf ~l. 4. 

figuur 6.19c ook w weergegeven volgens fi
r 

2 

Ter vergelijking is in 

guur 6.18c. Uit figuur 

elkaar overeenkomen.De 

6.19c kunnen we afleiden dat w en w* goed met 
r r 

driftsnelheid w* loopt iets vlakker dan w 
r r 

maar komt qua grootte zeer goed overeen met die van w • 
r 

Vergelijken we figuur 6.19d met figuur 6.l8c dan kunnen we vast-

* . 1 stellen dat w
2 

groter 1s a s w2 . r r 
Voor p = 1.65 bar liggen de snelheden herek.end uit .... 

gaande van vgL(2.48l t/m (2.50l allemaal circa een factor 10 l:toger 

dan de volgens paragraaf 2.3 berekende snelheden. 
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6.8.2 Drukbalans ---------
I~ deze paragraaf zullen enkele resultaten van de in 

paragraaf 2.5 opgestelde drukbalans gepresenteerd worden. Uitgangs

punt van de berekeningen vormt het aangepast Gaussisch stroomdicht

heidsprofiel j (r) volgens vgl.(2.6S). Dit profiel is voor o = 8,7 
z 

bar gegeven i~ figuur 6.22. 

.25 
1 4 

1 2 . 2 
....... 

1 0 z 
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=,N· CD .as 
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Fig.6.22 : Aa~epast Gaussisch 

stroomdichtheidsprofieZ j (r) 
z 

voor p = 8.?0 bar. 

Fig.6.23 : RadiaaZ profiel van de 

magnetische veldsterkte B
8 

voor 

p = 8.70 bar. 

De keuze van ·:tet j (r) profiel is gebaseerd op de volgende ov:erwe-z . 
gingen. Uitgaande van de de relatie j = cr(T ,n )E kunnen we ver-

z e e z 
onderstellen, daar de experimenteel bepaalde radiale profielen van 

n en T nagenoeg vlak lopen tot ca. 2mm en E #E (r), dat het stroom-
e e z z 

dichtheidsproHel j (r) eveneens vlak zal lopen tot ca. 2 mm. 
z 

Omdat dicht bij de wand het plasma slecht geleidend wordt zal j (r) z 
vanaf ca. 2 mm sterk moeten afnemen. 

De spectroscopische metingen voor zowel T als n zijn uitgevoerd 
e e 

met een ruimtelijke oplossing van I mm. De metingen op de radiale 

posities r = J, 1 en 1.5 mm overlappen elkaar daardoor, maar een in

druk van het radiale profiel op r = 2 mm kan hierdoor verkregen wor-

den door de meting op positie r 1.5 mm. De door Bauder (Bau-761 be-

paalde radiale profielen van T en n in een hoge druk argon cascade 
e e 

boog (5 mm diameter) blijken bij ca. 2 mm sterke gradienten te ver-
tonen. 
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6.21 

Uitgaande van het profiel uit figuur 6.22 is ook het geinduceerde 

magneetveld B
0

(r) berekend volgens vgl.(2.55). Figuur 6.23 toont 

dit veld voor p = 8.7 bar. Duidelijk hieruit blijkt het lineaire 

verband tussen B
8 

en de radiale positie r. 

Gebruikmakend van ons j (r) profiel ZlJn ook de radiale 
z 

drukprofielen berekend zoals weergegeven in figuur 6.24a, p = 1.65 

bar, en 6.24b, p = 8.7 bar. 

N N 
z:: z:: 

' ' z z 
TE 

z z v 
_ • .B:x:r?- - - - - - -

a:: a:: 

a.. a.. 

s.s.n!i 

• • 10 tO 
N N 
z:: z:: 

' ' z z 
z z 

- 10
3 3 

a::; ~ 10 

z 
0 
a: 
z:: 
a.. 

(a) (b) 
z 
0 
a: 
z:: 
a.. 

2 2 
10. 10 

0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 
R IN 0. 1 MM R IN 0. 1 MM 

Fig.6.24a en 6.24b: Radiale profielen van kinetische en magneti

sche ~~kin de stroomgepuZste boog voor p = Pexv = 1.65 bar (a} 

en p = p = 8.? bar. {b). o is de kinetische druk op de as. exv · · o 
Verdere Verklaring in onderstaande tekst. 

Opgemerkt moet worden dat de gemeten experimentele druk p een over - exp 
de straal van de boog gemiddelde waarde is (zie ook blz. 2.22). 

Uit de figuren valt af te leiden dat de kinetische drukprofielen een 

nagenoeg parabolisch verloop vertonen. 
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6.22 

Ter vergelijking is in figuur 6.24a-b ook het drukprofiel gegeven 

zoals dit zou volgen uit de wet van Dalton p(r) =En (r)kT (r), waar-
a a e 

bij de dichtheden zijn berekend uitgaande van LTE-condities (dicht-

heden op de as van de boog zijn berekend uitgaande van p = p ). 
0 

Het uit j (r) berekende drukprofiel vertoont een drukval van ca. 0.3 
z 

bar over de straal van de boog, terwijl het LTE-drukprofiel een druk-

val geeft van ca. 0.2 bar. Het verschil tussen de drukval onder LTE

condities en de drukval berekend uit het veronderstelde stroompro

fiel is ca. I - 5 % van de experimenteel gemeten druk. 

Uit de figuren is tevens te concluderen dat de som van kinetische en 

magnetische druk niet constant is (zie ook blz. 2.22). Wel is het zo 

dat de som van kinetische druk en magnetische druk aan de wand gelijk 

is aan p , zoals al eerder is vermeld in paragraaf 2.5. exp · 
Tenslotte is in figuur 6.25 het radiale profiel gegeven 

van de axiale electronendriftsnelheid w (r). ez 

3 

2.5 ;?ezp = 1.65 bar 
(j) 

' I: 

\ i 2 t-
(Y") 

9 

z l . 5 \j a::: 

l?exp = 8.7 bar 
N 
w 
3: .5 

0 
0 5 10 15 20 25 

R IN 0. 1 MM 

Fig.6.25 Het radiaZe profieZ wez(r) voor l?exp = 1.65 en 8.7 bar. 

Bovenstaande figuur toont duidelijk de afname van wez(r) bij ho

gere drukken. Deze afname gaat vrijwel omgekeerd evenredig met de 

toename van de electronendichtheid, hetgeen eenvoudig in is te zien 

als we de relatie j "' - en w beschouwen (j is vrijwel drukonaf-
z e ez z 

hankelijk). 
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A.l 

Appendix A 

In deze appendix worden de botsingstijden T 

'ei' T .. en T. gedefi-
1J 10 

nieerd, evena~s de totale wrijvingstermen R 
er' R. en R 

1r or 

electron-ion botsingstijd 

voor impulsoverdracht 

ion-ion botsingstijd 

voor impulsoverdracht 

ion-neutraal botsingtijd 

voor impulsoverdracht 

R 
er 

R. 1r 

(

m n a (z .) L e e o e,1 
T • . · e1 
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i#k,j,e 

[

m.n.a (z .. ) 
L 1 1 o 1,] 

T • • ' 1J j 
j #i 

T • e1 

3 5·1011r3/2 , e 
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z. n. lni\ 

1 1 

12n312
E

0
21m.(kT.) 3/ 2 4,9·10 1 1 r~ 12 1m. 

1 1 1 1 
T • • 

1J 4 2 ::: ----=2----
e (z.z.) n. lni\ (z.z.) n. lni\lm 

1J J 1J J e 

I 
3,52·10 16 T~0 , 36 

T • = ---;-:--;-, 
10 n n (I~ I) 

::: ------~1--
n 

0 0 10 

(w -w. ) + 
er 1r 

(w. -w. ) } 
u Jr J 

B (z . ) 
o e,1 

T ./T k+ T ./T ,+ 
e1 e e1 eJ 

m.n. 
1 1 ---
T • 10 

(w -w. ) + 
or 1r 

S (z. ) 
o 1,e 

T ./T k+ T ./T .+ 
e1 e e1 eJ 

ClkT 
e 

R 
or 

J 
j#e 

m n 
0 0 

T • OJ 
(w - -w. ) 
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Appendix C 

In deze appendix zal aangetoond worden dat de radiale driftsnel

heden w een nagenoeg lineair verband tonen met de radiale posia.r 
tie r, indi~n deze positie niet ver van de as verwijderd is, d.w.z. 

2 
(r/R) << 1. Voorwaarde hierbij is dat de deeltjesdichtheidspro-

fielen benaderd mogen worden door Gaussische curves, hetgeen voor 

de uit de experimenten volgende dichtheden een goede benadering is. 

De electronentemperatuur zal eveneens door een Gaussisch 

profiel benaderd worden. 

Uitgangspunt vormt de z-component van de impulsvergelij-. 

king, waarbij we allereerst de electronen-impulsvergelijking zullen 

beschouwen. 

§lect~ll~ll:imJ2..!:!1S~!_geliikillg.z._!:£21!m.2ll~! 

Aangezien de viscositeits-bijdrage tot de impulsvergelij

idng te verwaarlozen is ten op zichte van de wrijvingsterm, luidt 

de z-component van de electronenimpulsbalans 

aw 
m n w ~ = - en (E + w B ) - R = 0 e e er Clr e z er a ez 

In axiale richting wordt de stroom hoofdzakelijk door de electro

nan gedragen (zie ook blz. 2.11), hetgeen betekent 

w >> w. ez ~z 

Met behulp van vgl.(C.2) is vgl.(C.l) te schrijven als 

aw 
newer(me Clrez + eBa) + eneEz + nemewez Ja.o(ze,j)vej= 0 

(C. 1) 

(C. 2) 

(C.3) 

Uit paragraaf 6.8.2 (fig.6.23 en 6.25) blijkt dat de term maw /Clr e ez 
te verwaarloze~ is ten op zichte van de term eB6 • 

Gebruikmakend hier van vinden we voor de radiale electronendrift

snelheid 

w er 

mw e ez +---
e 

Ea. (z • ) v . ) 
. o e,J eJ 
J 

(C.4) 

In benadering kunnen we w (r) als een Gaussisch profiel beschrijez 
ven voor (r/R) 2 

< 1 (zie figuur 6.25), \Olgens 



~ ) 
I...·-

2 2 w (r) = w exp(-r /~ ) 
ez ezo w 

Uit de electronenimpulsvergelijking op de as (r=O) vinden we 

eE 
z w 

ezo m Ea ( z • ) v . ' 
e j o e ,J eJ o 

waarin v . de electron-ion botsingsfrequentie voor impulsover
eJo 

dracht is op de as. 

In goede benadering mag voor E een vlak profiel wor
z 

den aangenomen (Hac-71) , (Uhl- 70 ). 

Substitutie van de aldus verkregen uitdrukking voor w (r) 1n vgl. 
ez 

(C.4) leidt tot 

~v e • 2 2 
(I - .i....!l... )exp (-r I~ ) 2:-0- .- w 

. eJo 
J 

E 
w (r) = - ._z_. -
er s

9 
(r) 

In vgl.(C.6) is duidelijk de ~x~ drift te herkennen. 

(C.S) 

(C.6) 

(C.7) 

Uit paragraaf 6.8.2 (zie fig.6.23) volgt dat voor kleine 

waarden van r, (r/R) 2 
<< I , het magnetische veld B

9
(r) te schrijven 

1s als 

= !~ j r 
0 0 

-!~ en w r o eo ezo 

Substitutie van vgl.(C.8) Ln (C.7) leidt nu tot de volgende uit

drukking voor w (r) 
er 

w (r) 
er 

2m 
e 

2 
~ e n o eo 

.!. E(v • 
r j eJo 

2 2 v .exp(-r /A )) 
eJ w 

Door reeksontwikkeling laten we nu z1en dat w (r) voor kleine r 
er 

lineair afhankelijk is van r. We maken hierbij gebruik van de in 

appendix A gedefinieerde botsingsfrequentie v . 
2 eJ 

(C.8) 

(C.9) 

z .n. lnA II 
v.::: J J C C::: 3,5•10 (C.IO) 

eJ -3/2 ' T 
e 

Voor de eenvoud stellen we lnA, vanwege de logarithmische afhanke

lijkheid van n en T , straalsonafhankelijk, hetgeen echter geen 
e e 

essentiele beperking met zich mee brengt. 



C.J 

Voor n. en T worden Gaussische profielen genomen volgens 
J e 

2 2 2 2 n. = n. exp(-r /A.) , T = T exp(-r /AT) 
J J o J e eo 

waarin Aj en liT de halfwaardebreedtes van de desbetreffende 

profielen voorstellen. 

Substitutie van vgl.(C.Il) ~n (C.IO) en (C.9) leidt tot 

(C. II) 

c 
... _1 \' w (r)=-- L 

2 z.n. 
J JO( 
-3/2 
T 

2 2 2 2 2 2 
exp(-3r /2AT) - exp(-r /A.)exp(-r /Aw) 

2 2 ), er n r 
eo J e exp(-3r /2AT) 

De exponent-termen ~n de teller van (C.l2) kunnen nu ontwikkeld 
-2 

worden. Uit metingen blijkt dat AT ~ Aw ~ A. ~ 10 m, zodat bij de 
J 2 

ontwikkeling volstaan kan worden met de eerste orde term c~ r ). 
4 6 Hogere orde termen met r , r etc. zijn te verwaarlozen. 

Uitvoeren van de ontwikkeling geeft 

(C. 12) 

2 2 2 2 2 2 exp(-3r /2AT) - exp(-r /A.}exp(-r /A ) 
] w 

= r2( .!._2 + .!._2 - ..2_2) + H.O.T. 
A A. 2A 
w J T 

Substitutie van deze ontwikkeling Ln (C.I2) geeft nu 

w (r) 
er 

c+ I 
=--;--- -T3/2 r 

eo 
exp(3r /2AT} L zJ.nJ.o :-2 + - -2 2 2 \ 2 (1 I } 

j n A. 2AT eo 

Voor (r/A ) 2 
<< I geldt derhalve 

T 

w (r) ~ rU 
er er 

waarin 

u er 

w J 

Uit vgl.(C.\3) volgt dat de radiale electronendriftsnelheid op de 

as w (O) = 0, hetgeen te verwachten was. 
er 

(C.l3) 

(C.14) 



c.:. 

We zullen nu een uitdrukking geven voor de radiale 

ionendriftsnelheid w1r(r), waarbij we ons voor de eenvoud zullen 

beperken tot een model waarbij slecht twee soorten ionen van be

lang zijn (een- en tweemaal geioniseerd). 

De z-componenten van de ionenimpulsvergelijkingen 

voor r = 0 luiden 

0= ez
1
n

10
Ez + n 1 ~.{w a (J,e)v

1 
+ (w2 - w

1 
)a (1,2)v

12
} o ~ ezo o eo zo zo o o (C. IS) 

0= ez
2
n

2 
E + n2 ~.{w a (2,e)v

2 
+ (w 1 - w

2 
)a (2,1)v

21 
} 

o z o ~ ezo o eo zo zo o o 

Uit vgl.(C.JS) vinden we voor &w 21 := w2 - w1 zo zo zo 

De impulsvergelijking voor de eenwaardige ionen op radiale positie 

r luidt 

Op blz.C.2 is reeds aangeduid dat w (r) door een Gaussisch pro-ez 
fiel beschreven kan worden indien (r/R) 2 

<< 1. We veronderstellen 

nu dat w2z - wlz = ~w21 z eveneens door een Gaussisch profiel gere

presenteerd kan worden, volgens 

2 2 
~w21 z(r) = ~~w 21 z0 f(r) , met f(r) = exp(-r /A) 

Met behulp van vgl.(C.JS) t/m (C.20) vinden we voor w1r 

(c. 16) 

(C. IS} 

(C.19) 

(C.20) 

w
1
r(r) =- (ez 1Ez + ~(a0 (l,e)wezovle + a

0
(1,2) ~w21 z0v 12 )f(r)}/ez 1 B 9 

(C.21) 

Ook in deze uitdrukking is weer de §X~ drift te herkennen. 

Substitutie van vgl.(C.8) en (C.18) in bovenstaande vgl.(C.21) leidt 

na enig rekenwerk tot 

2ao(l,e)~f(r) 1 't2o I 
2 [-, --, -, 1 

rz
1
e ~ n le 12 leo o eo 

(C.22) 



c.s 

Substitutie van w volgens vgl.(C.6) in vgl.(C.22) geeft tenslotte ezo 

Evenals bij de radiale electronendriftsnelheid w (r) kan nu door er 
reeksontwikkeling van de in vgl.(C.23) voorkomende deeltjesdicht-

heden en botsingstijden aangetoond worden dat voor kleine waarden 

van r, w1r(r) lineair afhankelijk is van r. Op de as is w1r, even

als w gelijk nul. er 
De tweewaardige radiale driftsnelheid w2r(r) is op ana

loge wijze te berekenen, waarbij op de juiste plaatsen de indices 

verwisseld moeten worden. 

(C.23) 



1). 1 

Met behulp van een computerprogramma zijn de dichtheden van de elec

tronen, neutralen en ionen evenals de Coulomblogarithme bepaald val

gens LTE als functie van de temperatuur en de druk. 

Figuur·D.l geeft de verschillende dichtheden terwijl figuur D.Z de 

Coulomblogarithme geeft als functie van de temperatuur voor p = l en 
IS bar. 

Fig. D.1 v~:ahtheden voZ.gens LTE. --p=1 bar" --- . p=15 bar. 
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Fig.D.2 Cou'lombZogarithme (e-i a.fsahermingL 
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