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Samenvatting

Met de experimenten die de grondslag vormen van het onderhavige

afstudeerrapport is een onderzoek gedaan naar het funktioneren

van een luchtbeblazen schakelaar.

Of de stroom door de schakelaar wel of niet onderbroken wordt

hangt af van het gedrag van de boogontlading in de buurt van de

nuldoorgang van de stroom.

De boog brandt tussen de twee elektroden van de schakelaar en

wordt gekoeld door een luchtstroming die onder andere bepaald is

door de vorm van de boogkamer, in dit geval een Laval-nozzle.

Voor de luchtstroming is tevens het drukverschil van belang dat

bestaat tussen in- en uitgang van de boogkamer.

Deze luchtstroming is in het onderzoek betrokken met de hulp van

de "schlieren"- methode, waarmee de dichtheidsgradienten in de

stroming zichtbaar werden gemaakt.

De schakelaar waaraan de experimenten werden uitgevoerd, was geschikt

voor een maximale tankdruk van 15 Bar.

::J

Doel van het onderzoek was het funktioneren van de schakelaar te

korreleren aan het gedrag van de boogontlading in de buurt van de

nuldoorgang van de stroom.

Hiertoe werden bij tankdrukken van 13,4 resp 8,0 Bar de boogspanning,

de stroom in de ontlading en de druk ter plaatse van de vernauwing

van de boogkamer gemeten gedurende een periode van de wisselstroom.

Tevens zijn de boogspanning en de stroom gemeten gedurende een

tijdsinterval van 400~sek, tijdens de nuldoorgang van de stroom.

De stroom (frekwentie 50 Hz) had topwaarden die varieerden tusseri

140 Amp en 3000 Amp (13,4 Bar) resp 550 Amp en 2200 Amp (8,0 Bar).

Het beeld van de stroming is fotografisch vastgelegd teneinde enig

inzicht te verkrijgen in de wederzijdse beinvloeding van lucht

stroming en ontlading.
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De kansen op herontsteking bleken gelijk groot bij topwaarden van

de stroom resp 2300 Amp (13,4 Bar) en 1600 Amp (8,0 Bar) .

Bij 3000 Amp resp 2300 Amp vond geen onderbreking van de stroom

meer plaats.

De invloed van de koeling op het gedrag van de ontlading neemt af

met toenemende topwaarde van de stroom.

De grootte van de wederkerende spanning neemt toe met de stroom

sterkte zolang geen herontsteking plaatsvindt.

Bij herontsteking neemt de grootte van de wederkerende spanning af.

Ook de gradient van de wederkerende spanning neemt toe met toenemende

stroomsterkte ongeacht het af al niet optreden van herontsteking.



Hoofdstuk 1

1. 1. Inleiding

De in het onderhavige rapport beschreven experimenten hadden

betrekking op de werking van een schakelaar voor groot vermogen.

Dergelijke schakelaars zijn op diverse plaatsen opgenomen in de

transmissienetten en dienen voor het in- en uitschakelen van

nominale stromen doch ingeval van kalamiteiten in het net eveneens

voor het uitschakelen van kortsluitstromen.

Deze kortsluitstromen kunnen zeer hoge waarden aannemen. Tevens

kunnen over de kontakten van de schakelaar hoge spanningen ontstaan

bij het onderbreken van de kortsluitstromen.

Teneinde de kans op schade aan de in het net aanwezige komponenten

zo gering mogelijk te houden en de kontinuiteit van de energie

voorziening te waarborgen is het zaak dat deel van een net waarin

een kortsluiting is opgetreden zo snel mogelijk af te schakelen van

het "gezonde" gedeelte.

De schakelaars moeten v66r de installatie getest worden.

Dit kan gebeuren in hoogspanningslaboratoria, waar op direkte

wijze of met behulp van synthetische circuits de netkondities worden

gereali:seerd. (9)

De werking van een schakelaar voor groot vermogen is als voIgt.

In geleidende (gesloten) toestand zijn de beide kontakten van de

schakelaar tegen elkaar gedrukt waardoor de overgangsweerstand

gering is.

Moet de stroom worden onderbroken dan gaan de kontakten uit elkaar

waardoor tussen de kontakten een lichtboog ontstaat.

Deze lichtboog bestaat uit een plasma met een zeer hoge temperatuur.

Er is een sterke gradient van de temperatuur aan de grens van de

lichtboog.



Het radiale temperatuurverloop T(r) van een lichtboog die onder

statische kondities brandde bij een stroom van 1900 Amp en een

beblazing met lucht onder 23 Bar werd gegeven in lit (10).
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Blussing van de ontstane boogontlading geschiedt in een wissel

stroomcircuit altijd in een nuldoorgang van de stroom.

Op dat moment is de energie, die aan de ontlading geleverd wordt,

minimaal.

De warmte van de boog wordt met behulp van een aantal mechanismen
,

afgevoerd:

- er is een sterke axiale luchtstroming; vanwege de hoge temperatuur

in het centrum van de ontlading en de ermee samenhangende lage

dichtheid ontstaat een transport van relatief koude lucht van

de omgeving in de richting van de as; deze lucht wordt verhit

en wei door de Joule-energie van de boogontlading;

volgens lit(10) geschiedt de verhitting van het instromende gas

hoofdzakelijk door straling vanuit het zeer hete centrum van

de boog;

~ het tweede mechanisme is de konvektie,

terwijl ook radiale warmtegeleiding van belang is.

Er zijn een aantal modellen ontwikkeld die een mathematische

beschrijving trachten te geven van de fysische processen bij een

boogontlading.

De bekendste beschrijvingen zijn van Mayr en Cassie.

Het verschil tussen beide modellen berust op de aanname in het
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model van Cassie dat de afvoer van warrnte uit de boog hoofdzakelijk

geschiedt door konvektie, terwijl Mayr de radaale geleiding als

belangrijkste mechanisme ziet.

Inmiddels zijn de oorspronkelijke modellen verscheidene malen

aangepast op basis van verfijningen van de theoretische beschouwingen

en experimentele gegevens.

Volgens lit (11) geeft het model van Cassie meer overeensternrning

met het fenomeen v66r de nuldoorgang van de stroom terwijl Mayr's

model beter voldoet bij de beschrijving van het gebeuren na de

nuldoorgang.



1.2. Doel van de metingen

Er is de laatste tientallen jaren zeer veel onderzoek gedaan

naar het gedrag van boogontladingen in een geforceerde luchtstroom.

De veelheid aan publikaties geven hiervan getuigenis. En toch lijkt

het einde zeker nog niet in zicht.

De grootste moeilijkheid voor de beschrijving van de fenomenen

bij een ontlading in een luchtstroom is gelegen in het feit dat de

toestand niet stationair is dichtbij dt nuldoorgang van de stroom.

Bij wisselstroom kan men elektrischi o gezien wel een kwasi-stationaire

toestand aannemen gedurende de korte tijd dat de stroom maximaal is.

oak is voor experimenten stationariteit gecreerd door stromen op

te wekken met een blokvorm zodat de stroom over langere tijd (bijv.

5 msek) konstant was.

Zulke experimenten zijn dan bedoeld om klaarheid te verschaffen

omtrent de physische processen die bij de ontlading een rol spelen.

Anders is het wanneer het funktioneren van de stroomonderbreking

het doel van onderzoek is.

Voor het al of niet onderbreken van de stroom is het gebeuren in

een klein tijdsinterval rond de stroomnuldoorgang bepalend.

Een mathematische beschrijving is nu zeer moeilijk omdat de boog

instabiel wordt tijdens het afnemen van de stroomsterkte.

De ontlading verplaatst zich over het oppervlak van de elektroden

en heeft niet meer de "nette" cilindrische vor-m waarop de eerder

genoemde modellen zijn gebaseerd.

Bet gedrag van de gasontlading in dit tijdsinterval kan worden

uitgedrukt in vier elektrische parameters namelijk de piek van de

boogspanning bij het nulpunt van de stroom, de grootte van de

wederkerende spanning tijdens het doven van de boog, de gradient

van de wederkerende spanning en de gradient van de stroom.

Er zijn nog enige andere faktoren die de werkzaamheid van een

luchtbeblazen schakelaar beinvloeden.

Zo wordt de mate van koeling van de boog bepaald door de hoeveelheid
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lucht die per tijdseenheid langs de boog blaast, met andere woorden

door het drukverschil tussen de in- en uitgang van de nozzle.

Tevens is het stromingsprofiel van invloed. De werkzaamheid van de

schakelaar is beter wanneer de ontlading door de beblazing goed

opgesloten wordt (12).

Het stromingsbeeld is onderzocht door de dichtheidsgradienten

zichtbaar te maken met behulp van de "schlieren"- techniek (1)

en(?) en fotografisch vast te leggen.

Daartoe werden opnamen gemaakt met een streak-kamera, waarbij de

observatie van het fenomeen plaatsvond gedurende ongeveer 1 msek

en wel tijdens de nuldoorgang van de stroom.

1.3. De experimentele schakelaar

Alle in dit rapport beschreven experimenten zijn uitgevoerd

met behulp van een experimentele schakelaar, die door F.J. Andriessen

gebruikt werd voor de experimenten in het kader van zijn promotie.

De boogkamer werd gevormd door een symmetrische Laval nozzle van

roestvrij staal met een minimale doorsnede van 40 mm.

Als elektroden werden taps toelopende cilinders gebruikt van koper

doch uitgerust met Elmet (80% wolfram, 20% koper) toppen.

De elektrodenafstand bedroeg ongeveer 40 mm.

Bij deze konfiguratie berusten de gevallen waarin de stroom niet

wordt onderbroken op thermische herontsteking.

Dielektrische doors lag treedt alleen dan op wanneer de elektroden

dicht bij elkaar staan.

Thermische herontsteking ontstaat doordat de wederkerende spanning

optreedt over het medium tussen de elektroden terwijl het medium

door de nog heersende temperatuur een niet te laag geleidingsvermogen

heeft. Er gaat weer stroom 19pen (de post-arc~current) waardoor de

temperatuur kan toenemen en daarmee het geleidingsvermogen.

Dielektrische herontsteking ontstaat wanneer de wederkerende spanning

een doorslag veroorzaakt over het medium, waarvan de doorslagvastheid



q

nog niet voldoende is toegenomen.

Deze laatste vorm van herontsteking vindt plaats langere tijd na

het nul worden van de stroom dan de thermische herontsteking.

Er bestaat een optimale elektrodenafstand, waarbij het onderbrekings

vermogen van een schakelaar maximaal is.

Grotere elektrodenafstand geeft verhoogde kans op thermische heront

steking terwijl een kleinere afstand meer dielektrische doors lag

veroorzaakt (3).

Q)--

0---- ~

0-

#
@---

0---

Fig 1.3-1

Doorsnede van de boogkamer

¢ diameter (rom)

1 elektrodehouder

2 elektrode (koper)

3 boogkamer (RVS)

4 Elmet toppen

5 kwartsvensters

6 tapgat voor drukmeting



10

Hoofdstuk 2

De meetopstelling

2.1. Inleiding

Zoals reeds eerder aangeduid zijn gedurende dit onderzoek

zowel elektrische als optische metingen gedaan.

De reproduceerbaarheid van de boogontlading is niet groot.

Vanwege vele, veranderlijke parameters is het gedrag van elke

ontlading verschillend ook al is de stroomsterkte hetzelfde.

Een grote mate van toevalligheid ontstaat bijvoorbeeld door de

beblazing van de boog.

Doordat de ontlading niet op een vaste plaats staat doch over

het elektrode-oppervlak beweegt hangt de koeling door de beblazing

af van de momentane plaats van de ontlading.

Ook varieert de druk, waarmee de beblazing plaatsheeft.

Verder wordt een spreiding in het gedrag van de ontladingen

getntroduceerd door het feit dat de inschakeltijden van de verschillende

komponenten in de meetopstelling niet oneindig nauwkeurig vastliggen.

Een en ander hield in dat meerdere metingen noodzakelijk waren

om informatie te verkrijgen over boogontladingen behorend bij

een bepaalde topwaarde van de stroom.

2.2. Het elektrische meetcircuit

Met behulp van het elektnsche meetcircuit werden de elektrische

gegevens vastgelegd, die bepalend zijn voor het gedrag van de

boogontlading.

Behalve de spanning tussen de elektroden en de stroom in de ontlading

betrof deze meing ook het verloop vande druk ter plaatse van de

vernauwing in de boogkamer, evenals de druk in het reservoir

van de schakelaar.

Dit drukverschil bepaalt het massatransport van lucht vanuit het

reservoir door de boogkamer naar de buitenlucht en daardoor de

koelfunktie van de beblazing.
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Van groot belang was de nauwkeurige meting van de stroom door en

de spanning over de boogontlading in de buurt van de nuldoorgang

van de stroom door de schakelaar.

Omdat het hier ging om de meting van spanningen tot ruim 10KV ten

opzichte van aarde en stromen in de orde van enkele an'-':;Jeres,

waarbij deze gegevens gedurende een tijdsinterval van enkele

honderden mikrosekonden geregistreerd werden, waren speciale

voorzieningen nodig.

In het hiernavolgende wordt een beschrijving gegeven van de
e

~omponenten van het elktrische meetcircuit zoals dat schematisch

is weergegeven in de figuur 2.2-1A.

De voeding van het circuit en initiatie van de ontlading.

AIle me~ngen zijn gedaan met wisselstroom met frekwentie 50 Hz.

Deze stroom werd verkregen door kondensatorbatterijen op te laden

met behulp van een 10 KV transformator en vervolgens te ontladen

in een LC~circuit waarin de experimentele schakelaar was opgenomen.

De transformator was van het fabrikaat Smit&Co, met een primaire

~panning van 380 volt en sekundair 10KV. De drie-fazen wikkelingen

waren primair in ster - en sekundair in driehoeksschakeling door

verbonden.

Sekundair werd de spanning gelijkgericht.

Het opladen van de kondensatorbatterijen geschiedde over een

weerstand van 30 kndoor middel van het sluiten van een scheider.

Met behulp van een 1:10.000 spanningsdeler en een DC-digitale

voltmeter van het fabrikaat Hickock ~on de spanning worden afgelezen

waarop de kondensatoren waren opgeladen.

Elke kondensatorbatterij had een kapaciteit van111,2~F.

In serie met elke kondensatorbatterij was een luchtspoel opgenomen

met een zelfinduktie van 91,4 mHo

De resonantie-frekwentie van deze LC- kombinatie is ongeveer 50 Hz.

Een kombinatie van kondensatorbatterij en luchtspoel kon, indien opgeladen

tot de maximale spanning van 15 KV, een wisselstroom leveren van

iets meer dan 500 Amp topwaarde.
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G

TR drie-fazentransformator 0,380/10 KV (no 3521)

G hoogspanninsgelijkrichter (TH EH 227 GR 19)

5 scheider ten behoeve van het opladen van de kondensatorbatterijen

R oplaadweerstand 30 kr.l

C kondensatorbatterij C =111,2;UF

L luchtspoe1 L = 94,1 mH

52 beveiligingsschakelaar om het circuit te aarden

(fabrikaat Brown Boveri)

51 hoofdschakelaar om de stroom in te schakelen en eventueel

te onderbreken

5 de expeimentele schakelaar
e

Rs1 ' Rs2 : shuntweerstanden voor meting van de stroom

resp 1,93 mn (TH EH 905502) en 2,78 mr.l(TH 5H 7905518)

Fig 2.2-1A

Het elektrische meetcircuit
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Wanneer een grotere stroom nodig was dan kon hieraan voldaan worden

door meerdere batterijen parallel te schakelen.

Om een boogontlading te verkrijgen is als volgt te werk gegaan.

Tussen de beide elektroden werd een zilverdraadje gespannen ( 00,lmm ).

Door het laten inkomen van de vermogensschakelaar Sl (fabrikaat

Brown Boveri) kwam de kondensatorspanning over het draadje te staan,

waardoor dit in enkele honderden mikrosekonden verdampte en aldus

de ontlading inleidde.

De verdampingssnelheid hangt af van de gradient van de stroom en

dus van de topwaarde.

De elektroden waren van koper. Om te snelle erosie van de

elektroden te voorkomen bestonden de toppen uit Elmet, een 80%

wolfram~, 20% koperlegering.

Toch was de elektrode-erosie bij de ontladingen,waarbij,de topwaarde

van de stroom 3000 Amp bedroeg, nog zo groot dat na ongeveer 20

ontladingen nieuwe elektroden moesten worden ingezet.

De elektroden-afstand bedroeg ongeveer 40 mm, doch nam in de loop

van de metingen toe tot ongeveer 43 mm, waarna zij vervangen werden.

De meting van de drukken.

Omdat de experimentele schakelaar voor metingen toegankelijk moest

zijn waren hiertoe enkele voorzieningen aangebracht.(Zie fig 1.3-1)

Zo waren ter hoogte van de plaats van de ontlading twee diametraal

tegenover elkaar ge~en kwartsvensters aangebracht, waardoor de

ontlading optisch toegankelijk was.

Op dezelfde hoogtewas een opening waardoor het drukverloop ter

plaatse van de ontlading kon worden gemeten.

Eveneens werd de druk gemeten vlak boven de aansluiting van de

boogkamer op het drukreservoir van de schakelaar.

Aanvankelijk waren drukopnemers beschikbaar van het fabrikaat

Standard Controls,serie 212.

De uitgangsspanning bedroeg 5 volt bij een nominale druk van

500 PSI (35 Bar,) f de nauwkeurigheid bedroeg + 0,5% van de volle schaal
-::'

en de frekwentierespons was goed tot 10 KHz.
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Nadat al snel gebleken was dat deze opnemers erg gevoelig waren

voor elektrische en mechanische storingen, werd na het defekt

raken van deze opnemers overgegaan op drukopnemers van de fabrikaat

National Semiconductors, type LX 1730 G.

Niet alleen waren deze opnemers goedkoper, zij bleken in elk

geval voor de onderhavige experimenten beter geschikt.

Er was minder last van storing ten gevolge van magnetische en

elektrische velden en de duurzaamheid was groter.

De nauwkeurigheid echter was minder nl + 3% over de volle uitslag.

Volgens opgave van de fabrikant was de frekwentierespons beter

dan 5 KHz.

Het bereik van de opnemers liep van 0 - 300 PSI (20 Bar), de uit

gangsspanning was 12,5 volt bij 300 PSI, 15 volt voeding en een

omgevingstemperatuur van 21 oc.
De drukmeting is relatief ten opzichte van de druk van de omgeving.

De meting van stroom en boogspanning.

Ten beqoeve van de registratie van het verloop van de stroom door

de experimentele schakelaar werd de spanning gemeten over de shunt

weerstand R
s2

(fig 2.2-1) van 2,78 m.~(fabrikaat Heafely).

Deze shuntweerstand was in het circuit opgenomen tussen de retour

geleider naar de kondensatorbatterijen en de laboratoriumaarde.

Alle aardverbindingen waren zo kort mogelijk gemaakt en uitgevoerd

met koperen strips om geen potentiaalverschillen te introduceren

die de nauwkeurigheid van de metingen zouden verminderen.

De boogspanning werd gemeten met een spanningsdeler tussen de anode

en de laboratoriumaarde.

Deze gemengde deler was in de vakgroep gebouwd uit een met teflon

geisoleerde doorvoer.

De spanningsverhouding bedroeg 1

respons goed was tot 500 KHz.

Voor de samenstelling van een dergelijke deler zij verwezen naar

literatuur (4).

Boogspanning, stroom in de ontlading, en de druk ter plaatse van de

ontlading werden aIle geregistreerd met behulp van een oscilloscoop,

Tektronix 556, voor de duur van een periode, dus 20 msek.
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Voor de meting van het verloop van de stroom en de spanning gedurende

de nuldoorgang dan wel het blussen van de boogontlading waren

enige speciale voorzieningen noodzakelijk.

Wat betreft de stroommeting gaat het hier om stromen in de orde

van amperes, terwijl de topwaarde tot 3000 Amp kon bedragen·R~ertoewerd

de spanning gemeten over de shuntweerstand van 1,93 mn.

Het was noodzakelijk dit kleine signaal te versterken om het

geschikt te maken voor registratie.

Hiervoor is een versterker gebouwd.

Verder diende voldoende aandacht te worden besteed aan het

onderdrukken van stoorsignalen op de meetkabels en vooral aan

de ingang van de versterker.

In de loop van de metingen zijn twee versterkers gebruikt.

De eerste was een IC- versterker die door Hellwig gebouwd was.

Omdat het uitgangssignaal van deze versterker werd toegevoerd aan

een "transient recorder", waarvan de ingangsimpedantie 50.0. bedroeg,

moest de schakeling worden omgebouwd.

Het schema is weergegeven in figuur 2.2-2.

De versterker was in het meetcircuit opgenomen zo dicht mogelijk

bij het meetobjekt, de stroommeetshunt van 1,93 mn.

Om storende invloeden zo klein mogelijk te houden geschiedde de

versterking differentiaal, was de versterker ingebouwd in een

koperen omhulling en waren de beide uitgangskabels naar de registreer~

apparatuur afgeschermd met een litze-mantel.

Hoewel deze versterker wat betreft het aspekt versterking bevredigend

werkte bleek de levensduur van het IC erg kort.

Meerdere malen moest een nieuw IC ingezet worden waarbij dan nog

kwam dat de versterking telkens een andere waarde aannam, zodat

ijking noodzakelijk was.

Vanwege deze redenen is naderhand een verschilversterker in gebruik

genomen van het fabrikaat Tektronix type 1A7, gekombineerd met een

voedings/versterker-unit 132.



Deze versterker was aanmerkelijk groter van afmetingen en stond

binnen de aluminium kooikonstruktie waarin ook de stuurkasten voor

de triggeringen en de registreerapparatuur stonden opgesteld.

Om overs turing van de versterker te voorkomen werd het signaal

van de stroomshunt eerst aan de ingang toegevoerd nadat de stroom

door de shunt voldoende was afgenomen, dus vlak v66r het eerste

nulpunt van de stroom.

Dit werd gerealiseerd met een vertragingsschakeling die een

reedrelais openstuurde, waarvan de gesloten kontakten de versterker

ingang verbonden met aarde. Zie A in fig 2.2-1B.

Het verloop van de stroom in de ontlading en de boogspanning

tussen de elektroden ten tijde van het einde van de eerste halve

periode van de stroom werden geregistreerd met behulp van een

"transient recorder" van het fabrikaat Biomation.

Na een omzetting van analoog naar digitaal werden de signalen

opgenomen in het geheugen van de rekorder.

Via een interface was het mogelijk de opgenomen signalen weer te

geven op het scherm van een oscilloscoop (Tektronix 553) .

Verder ~estond de mogelijkheid de in het geheugen aanwezige

informatie uit te ponsen op ponsband om eventuele latere verwerking

van de meetresultaten mogelijk te maken.

Als laatste konden de signalen worden ui~eschreven met behulp

van een XY- schrijver (Plotamatic).

De "transient recorder" had twee kanalen, elk met een differentiiHe

ingang. Ingangsimpedantie 50n per kanaal.

Met behulp van het A- kanaal werd de stroom geregistreerd, de

spanning op het B- kanaal.

Ook de uitgang van de Tektronix-versterker was differentiaal

uitgevoerd en werd met korte koaxiale kabels aangesloben aan de

rekorder.

De boogspanning is niet differentiaal gemeten.

Vanwege de 5011- impedantie van de rekorder was een impedantie

omvormer nodig tussen de rekorder en de spanningsdeler.
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De ingangsimpedantie bedroeg 1 MQ, de uitgangsimpedantie san.

Wanneer de uitgang van de omvormer werd afgesloten met 50~impedantie

dan was V, Iv 't een faktor 0,5.
In Ul

Aan de ingang van deze omvormer was nog een lax verzwakker opgenomen

(Tektronix) om overs turing van de omvormer bij de piekwaarden van

de boogspanning te voorkomen.

Tijdens de metingen was de "transient recorder" ingesteld met een

sample - frekwentie van 5 MHz.

Omdat registratie van signalen plaatsvond op beide kanalen is dan

het tijdsinterval tussen twee opeenvolgende samples bij elk kanaal

0,4j<-sek.

Daar voor elk kanaal 1000 samples beschikbaar waren was de

registratietijdsduur dus 400~sek.



2.3. Het optische meetcircuit

Teneinde een zichtbaar beeld te ve"rkrijgen van de stromings

patronen bij een boogontlading in een geforceerde luchtstroom zijn

fotografische opnamen gemaakt met een streill~kamera.

De stromingspatronen zijn zichtbaar gemaakt met behulp van de

"schlieren"- methode.

Met deze methode kunnen gradienten in de dichtheid van een licht

doorlatend medium worden gedetekteerd.

Het wezen van de "schlieren"- methode berust op hei:. feit dat licht

wordt afgebogen wanneer in de lichtweg de dichtheid verandert in een

richting loodrecht op de lichtweg.

Wanneer een bundel evenwijdig, monochromatisch en koherent licht

valt op het plasma van een luchtbeblazen ontlading dan zal dit

licht niet meer evenwijdig zijn na het uittreden uit het plasma.

Dit blijkt wanneer het uittredende licht fotografisch wordt vastgelegd.

Er zijn lichtere en donkerder plaatsen op de foto te onderscheiden.

De opname is gemaakt van de luchtstroming zonder dat een ontlading

plaatsvond. Foto 2.3.1."

In tegenstelling tot de opstelling zoals weergegeven in fig 2.3-3/A

werd in dit geval het uittredende licht niet met behulp van lens

L
3

gekonvergeerd.

10 jJ-St&.

Foto 2.3,1-

Schad~l-opname van de luchtstroming zonder ontlading

Deze methode is beschreven in literatuur (1) en (8), de aldus



verkregen registratie wordt een schaduw-opname genoemd.

Veel duidelijker patronen kan men verkrijgen wanneer men de lichtere

plekken laat vallen op een donker vlak.

Daartoe wordt de lichtbundel doorsneden met een vlak met scherpe

kant loodrecht op de lichtweg, een "schlieren - mes".

Vindt geen afbuiging van het licht plaats, dan is op de foto alleen

de door het mes scherp begrensde lichtbundel te zien.

Worden echter lichtstralen afgebogen dan kan licht, dat anders

in het l±chte vlak zou vallen, nu terechtkomen in het donkere deel

en daar een goed zichtbare belichting geven op de reeds aanwezige,

dankere ondergrond.

Als voorbeeld diene Foto 2.3.2,die is genomen met de opstelling

als in fig 2.3-3/B.

[~~~=':~fi_)-::-:..... ::~L".
~'''~....~'''"_. - ...----, :~~'''''~!' ~'''~~;....":"~~~"",-,,~,,.., ..- •• ':~~~~';t<~¥~'" ~ .-.-""'~.
~';'''li~( ...., ..r. ·n~';.ii··-""''''''''~,';Z~,\,';'~,:''.'

~;-:::~~;~:',~,~:~;'~:;"~~:'.~,,~:~~:~:;;~ :'o'~""'<:;:;"~~~~':~~.~~.~:~~~:;;""- "-"'--'.'","",' ~ ::

Foto 2.3.2.

Opname van de luchtstroom in de boogkamer zonder dat een

ontlading plaatsvond.

De optische vergroting van het beeld ten opzichte van de afdruk

is 2 maal.

Op de foto is de plaats van de scherpe kant van het "schlieren-mes"

te onderscheiden als de scheiding tussen de grove en de fijne

lichtpatronen.

Afbuiging van licht ten gevolge van een dichtheidsgradient.

Valt een lichtbundel op een lichtdoorlatend medium, waarin een

dichtheidsgradient heerst, dan wordt de bundel afgebogen in de

richting van toenemende dichtheid.
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Dit kan worden aangetoond met behulp van fig 2.3-1 en het onderstaande.

Neem aan een smalle lichtbundel met breedte .6 x valt in z-richting in

punt Po waar de brekingsindex n in alle richtingen verandert: grad{n~, ny.n~)F?.

Het ko6rdinatensysteem in Po kan nu z6 worden gelegd dat grady n=O.

Dit betekent dat de dichtheid in Po alleen in x-en z-richting verandert.

De voortplantingssnelheid van licht is omgekeerd evenredig met de
cdichtheid van het medium volgens v=- (c is de lichtsnelheid).
n

Fig 2.3-1

-------

" r
I

c/.f
ax

0~ I> ~

1'0

Afbuiging van licht ten gevolge van een cichtheidsgradient

Omdat de brekingsindex n evenredig is met de dichtheidj' volgens n=l+ l<S)

zal bij het punt Po de voortplantingssnelheid van een lichtstraal ter

plaatse X+dX kleiner zijn dan ter plaatse x.

Het gevolg is dat de lichtbundel wordt afgebogen in positieve x

richting dus in de richting van toenemende dichtheid.

Voor kleine afbuigingshoek~ volgen de lichtstralen bij x en x+~x bij

benadering een cirkelbaan.

Dan is I
II

Een exakte afleiding van het verband tussen afbuigingshoek en

dichtheidsverandering wordt gegeven in lit (6) en (7) en wel voor het

geval dat het licht valt op een medium met cilindersymmetrie.

Deze afleiding is in het navolgende kort weergegeven om de meetmethode

te verduidelijken.



Opgemerkt dient te worden dat in het geval van de onderhavige

experimenten de "schlieren"-methode enkel gebruikt is om een

kwalitatieve indruk te krijgen van de luchtstroming en niet om de

dichtheidsverdeling kwantitatief te rekonstrueren uit de meetresultaten.

Het is namelijk mogelijk om de dichtheidsverdeling n(r) af te leiden

ui t de gemeten afbuigingshoek ex als funktie van y.

Fig 2.3-2

Afbuiging van licht ten gevolge van een cilindersymmetrische

dichtheidsverdeling

Volgens lit (2) wordt de weg van de lichtstraal~terplaatse y

de ontlading.

tot het middel-

dr- 1no

o/./" V,. (r1nl _'1l ,,:)'

brekingsindex is op grote afstand van
-0

::t J rLr'1 nOr0 -/,,---'-'V~r'l".....'~--1"n""",,;:-;-ri

de kleinste afstand is van de lichtstraal

gegeven door;

waarin r
o

punt van de dichtheidsverdeling i.e. de plaats van de ontlading.

waarbij n de
o

De afbuiging bedraagt



Zou er geen dichtheidsgradient zijn, dus n=n =konstant dan is
o

,0 ....

A 1'" 2.? tlo J «r = 1. i j ocr '" 7f.
~ rV/'"\o'-~'n/ 1- r~rl_tl

De afbuiging ten gevolge v~ het plasma is dus:

(t (OJ.) " It. - :l. 't. ho J tl.r
, (rVr 'ln2 _ 41.,,:-'ro ,

Deze integraal is slechts oplosbaar indien wordt aangenomen dat:

- n (r) kontinu is en ol;,:r)stuksgeWijS kontinu

- n(r)=n = konstant voor r~R

- j.{rn (r~ >0 voor O~r~R
Dan voIgt na invoering van de nieuwe variabele s= rxn(r)/n en

o
differentiatie naar s:

-t. .!.. { h dr -+ r fin olrJ
h o ol$ a./'" til s

d.r _ no
waarui t voIgt oLs - n of r ~

ott-
Invullen in de formule voor de afbuiging geeft:

()({) '-LfnoJR I{s)ol.s met I(s)= ~ ~;.::'I:: ( ~ V" st_ 11. 1

Orngekeerd kan de dichtheldsverdeling n(r) worden afgeleid uit de

gemeten afbuigingshoek volgens:
R

J
s

1"1 0nCr) :: IX (1J J
V~'I._S'2.i -di

De optische meetopstelling is weergegeven in fig 2.3-3.

Orndat in de loop van de experimenten de opstelling in enige details

veranderd is zijn beide versies geschetst.

Er voIgt nu een korte beschrijving van de komponenten van de

meetopstelling.

De streak-kamera.

Het beeld dat ontstond door de afbuiging van het invallend

licht op het lichtdoorlatend plasma rond de ontlading kon fotografisch

worden vastgelegd met behulp van een streak-kamera.

De kamera was een Uyemura Ultra-High Speed Streak Camera van het

fabrikaat Hitachi, model SP-l.

Met deze streak-kamera wordt het beeld, dat op het objektief valt,

in de tijd kontinu uitgeschreven op een filmlengte van 755 mm.

Dit in tegenstelling tot een beeldjeskamera die achtereenvolgens met



korte belichtingstijd opnamen maakt, van elkaar gescheiden door

een tijdsinterval.

De streak-kamera is schematisch weergegeven in fig 2.3-4.

roterende
sluiter relay

objektief 11 nenzenn'
-(E I -v-v

Fig 2.3-4

Streak-kamera, schematische opbouw

roterende
spiegel

-0

De onderdelen zoals die van links naar rechts in de schematische

figuur zijn weergegeven worden in het nu volgende kort beschreven.

Het objektief,

fabrikaat Canon; de lichtsterkte was 3,5 en de brandpuntsafstand

200 rom. Scherpstelling op het objekt was mogelijk door het opnemen

van tussenringen (de iingen A en B) •

De roterende sluiter.

Omdat de normaal gebruikelijke spleetsluiter niet snel genoeg is

om sluiteropeningstijden te realiseren korter dan 1 msek was de

kamera uitgerust met een speciale sluiter.

Deze sluiter bestaat uit twee kunststof schijven die langs elkaar

draaien met gelijke omloopsrichting.

Een schijf (dikte 1,5 rom) draait met een toerental dat 10 maal zo groot

is dan dat van de andere schijf (dikte 3,5 rom) •
oIn beide schijven is een uitsparing gemaakt ter grootte van 18 ofwe 1

1/20 deel van de schijfomtrek (zie fig 2.3-5).

Gedurende de tijd dat beide uitsparingen zich tegelijk ter plaatse

van de optische as bevinden kan het licht, dat via het objektief

invalt, worden doorgelaten.

De tijdsduur dat de roterende sluiter opent, de belichtingstijd

dus wordt hoofdzakelijk bepaald door de schijf met het hoge toerental.



Wanneer het toerental van deze sehijf op 2000 omwentelingen per

minuut wordt ingesteld dan is de beliehtingstijdl ongeveer 1,5msek.

r--
I
I
I,
I
I
I
I
I

+--------

Een geheel andere funktie heeft de langzaam roterende sehijf.

Heeft op een bepaald tijdstip beliehting plaatsgevonden doordat

beide uitsparingen tegenover elkaar ter plaatse van de optisehe as

stonden dan zal de eerstvolgende beliehting pas mogelijk zijn

wanneer de langzaam roterende sehijf een volledige offiYlenteling

heeft gemaakt.

Bij een toerental van 200 omw/min betekent dit een tijdsinterval

van 300 msek.

Fig 2.3-5-

Streak-kamera, de roterende sluiter

Een laatste funktie van de langzaam roterende sehijf was het afgeven

van een synehronisatie-puls.

Met behulp van deze puls was het mogelijk het elektriseh en het

optiseh gedeelte van de meting te synehroniseren.

Op de sehijf was een lipje bevestigd dat gedurende elke omwenteling

een liehtbundeltje onderbrak. Het liehtbundeltje was afkomstig

van een lampje, waarvoor zieh een klein lensje bevond om het lieht

te bundelen.

Dit lieht viel op een CdS-eel, zodat tijdens de korte onderbreking

van het liehtbundeltje door het lipje op de sehijf de eel een

negatief pulsje afgaf.

Bij een toerental van 200 omw/min gebeurde dit dus elke 300 msek.

Het lampje en de CdS-eel waren in een huis samengebouwd.

Deze opnemer kon over de omtrek van de sehijf versehoven worden

over een kwart eirkel (fig 2.3-5).



Door de opnemer te verplaatsen was het mogelijk het tijdsinterval

te varieren tussen de synchronisatiepuls en het moment van belichting.

De vaste sluiter.

Deze sluiter was ingebouwd in een kamera-body en verschafte de

mogelijkheid om ook lange verschijnselen fotografisch te registreren.

In het kader van de hier beschreven experimenten was deze sluiter

niet van belang omdat gefotografeerd werd gedurende ongeveer 1 msek.

De roterenee spiegel.

Ret via het objektief invallend beeld wordt, indien doorgelaten door

de roterende en de vaste sluiter en na passage van twee lenzen die

voor een juiste focussering zorgdragen, door een roterende spiegel

afgebeeld op de film.

De film is ongeveer 750 mm lang en wordt over een kwart cirkelomtrek

ingespannen in een geleiding.

Een cilinder met acht spiegelende vlakken fungeert als roterende

spiegel.

Op het moment dat een lichtstraal onder een hoek van 45 0 op een

van de spiegelende vlakken valt zodat dit licht wordt afgebeeld aan

de uiterste bovenzijde van de film dan zal op het volgende ogenblik

de afbeelding geschieden door het volgende spiegelvlak en wel aan

de uiterste onderzijde van de film (fig 2.3-4).

Dit houdt in dat op elk willekeurig tijdstip met de afbeelding op

de film kan worden gestart.

De film wordt kontinu beschreven gedu~ende de tijd dat belichting

plaatsvindt.

Ret toerental van de spiegel moet in overeenstemming zijn met de

belichtingstijd omdat anders de film twee maal belicht zou kunnen worden.

De lichtbron.

Een andere belangrijke komponent in de opstelling voor het

maken van "schlieren"-opnamen is de lichtbron.

De lichtbron en de kamera zijn tegenover elkaar geplaatst op de

optische as. Tussen beide in bevindt zich het objekt dat in onderzoek is.

Gedurende de experimenten is getracht tot resultaten te komen met

behulp van enkele lichtbronnen.

In eerste instantie is een bollenvonkbrug gebruikt. Deze methode was

al toegepast tijdens experimenten in het kader van het promotiewerk

van Andriessen.



Een kondensatorbatterij werd opgeladen tot 10 KV waarna met een

ontsteekpuls een ontlading geinitieerd werd.

De opstelling is weergegeven in fig 2.3-6.

C = 1I1.2pF

Fig 2.3-6

Lichtbron met behulp van

een bollenvonkbrug

Optische opstelling voor het

verkrijgen van een evenwijdige

li chtbunde I

De gloeilarnp L diende om het uitrichten van de opstelling mogelijk
g

te maken. Het brandpunt van lens L
1

ligt precies ter plaatse van

de ontlading van de bollenvonkbrug.

Er waren zowel optische als elektrische nadelen aan het gebruik

van de vonkbrug als lichtbron voor het zichtbaar maken van "schlieren"

in de boogkarner.

De optische nadelen bestonden hierin dat het niet mogelijk is om een

goed evenwijdige lichtbundel te verkrijgen voor de doorschijning

van de boogkamer en verder de afhankelijkheid die bestaat tussen

de afbuiging van licht ten gevolge van dichtheidsgradienten en de

frekwentie van het invallend licht.

Orndat het licht van de ontlading van de vonkbrug een uitgebreid

frekwentiespektrum omvat zijn de verkregen "schlieren"- beelden

aIleen aanschouwelijk bruikbaar.

Wanneer "schlieren"-opnarnen voor kwantitatieve doeleinden bedoeld

zijn dan moet gebruik worden gemaakt van een monochromatische

lichtbron.

Onderstaande foto toont de "schlieren"- opnarne van een ontlading

waarbij de belichting werd gerealiseerd met de vonkbrug.
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Fig 2.3-3/A Optische meetopstelling (vergroting 1,3xl

L He-Ne laser, 15 mW, 633 nm
L

1
konvergerende lens f20rom, ¢ 10 rom, achromaat

L
2

konvergerende lens f200mm, ¢ 200 rom, achromaat
8

1
horizontale spleet, hoogte 2 rom

E elektroden in de qoogkamer
8

2
spleten aan weerszijden van L

3
, hoogte ongeveer 4 mm

L
3

konvergerende lens f300 rom, ¢ 40 mm
F plaats van het wratten filter (Kodak 25), doorlaatgebied

vanaf 600 nm
M "schlieren"-mes, V vaantje, 0 objektief
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Fig 2.3.... 3/B Optische meetopstelling (vergroting 0,67xl
<



De registratie begint rechts op de foto ongeveer 600~sek voordat

de stroom nul wordt.

Foto 2.3.3

Schlierenopname, gemaakt met de ontlading van bollenvonkbrug

als lichtbron.

De topwaarde van de stroom was 300 Amp, de schrijfsnelheid van de

streak-kamera 0,5 mm~ek.

Het grootste bezwaar echter tegen het gebruik van de vonkbrug

als lichtbron was gelegen in het feit dat de metingen van de

elektrische grootheden boogspanning, ontladingsstroom en de drukken

verstoord werden door de ontlading van de vonkbrug.

Dit betekende dat niet gelijktijdig elektrisch en optisch kon worden

gemeten.

Orndat dit beslist wel noodzakelijk was diende gezocht te worden

naar een andere lichtbron.

Nadat was gebleken dat de lichtintensiteit van elektronenflitsers

voor het verkrijgen van "schlieren"-opnamen te gering was, werd een

laser als lichtbron in gebruik genomen.

Na enig experimenteren met een He-Ne laser van 0,5 mW (fabrikaat

Spectra Physics), waarbij het vermogen wat te gering bleek werden

vervolgens alle "schlieren"-opnamen gemaakt met een He-Ne laser

van 15 mW (eveneens van Spectra Physics) .

De golflengte van het licht is 6328 R; het licht van een laser is

monochromatisch.

In fig 2,3-3 is de uiteindelijke opstelling weergegeven.

Het verschil tussen de fig 2.3-3/A en B is slechts gelegen in een

verschillende plaatsin] van lans L
3

._
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Hierdoor was ook de optische vergrotingsfaktor van beide opstellingen

verschillend.

De lenzen L
1

en L
2

waren achromaat hetgeen wil zeggen dat zij voor

optische vertekening en verkleuring gekorrigeerd waren.

Met het lensje L
1

werd de zeer smalle laserbundel ( 0~ 1,5 mm)

gekonvergeerd. Lens L
2

stond zodanig dat het brandpunt van L
1

overeen

kwam met het brandpunt van L
2

• De lichtbundel die uit L
2

komt i$ dan

evenwijdig en heeft een diameter van ongeveer 15 mm.

Deze evenwijdige lichtbundel belichtte het plasma dat in de boogkamer

aanwezig was tijdens de ontlading.

Het licht dat uit de boogkamer treedt en waarin dus lichtstralen

voorkomen die afgebogen zijn) wordt door de lens L
3

gekonvergeerd.

Praktisch in het brandpunt van deze lens staat de scherpe kant van

het "schlieren"-mes.

Aan weerszijden van lens L
3

waren horizontale spleten van 5 mm hoogte

aangebracht om te verhineeren dat te veel licht van de ontlading

in het objektief zou kunnen vallen.

Door middel van de spleet aan de laserkant van de boogkamer werd

Slechts een beperkt gedeelte van het plasma belicht zodat de

fotografische registratie betrokken kan worden op een bepaalde plaats

tussen de elektroden.

Bij de gedane experimenten werden opnamen gemaakt van een doorsnede

van enkele mm hoogte, midden tussen de elektroden en in het nauwe

gedeelte van de boogkamer.

De laatste komponent van het optische meetsysteem was een

vaantje dat in de lichtweg stond tussen het "schlieren"-mes en het

kamera-objektief.

Dit vaantje opende even v66rdat de belithting moest plaatsvinden

en blokkeerde de lichtinval in het objektief weer na ongeveer 200 msek.

Zonder de opname van het vaantje in de lichtweg zou bij elke opening

van de roterende sluiter belichting van de film door de laser plaats

vinden.
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2.4. De meetcyclus

Zoals beschreven in het voorgaande kan de meetopstelling gedacht

worden te bestaan uit twee onderdelen namelijk een elektrisch en een

optisch deel.

De meting in de beide onderdelen diende synchroon te verlopen.

Op het moment dat elektrisch gezien de stroom in de ontlading de

eerste nuldoorgang doorliep diende in het optisch gedeelte het

vaantje, de vaste sluiter en de roterende sluiter te zijn geopend

zodat de film belicht kon worden.

Omdat de afzonderlijke triggeringen van zowel de vermogensschakelaars

als de meetapparatuur beheerst konden worden echter het moment van

opening van de roterende sluiter niet, moest de meetcyclus geinitieerd

worden door de synchronisatiepuls van de roterende sluiter.

Reeds bij de beschrijving van deze sluiter in paragraaf 2.3. is

opgemerkt dat voor synchronisatiedoeleinden op de sluiter een opnemer

gemonteerd was. Deze opnemer gaf per omwenteling van de langzame

schijf een negatieve puIs af.

Het tijdsinterval tussen .twee opeenvolgende synchronisatiepulsen

was 300 msek wanneer het toerental van de roterende sluiter geregeld

werd op 2000 orow/min zoals bij aIle metingen gebeurd is.

De korresponderende belichtingstijd bedroeg ongeveer 1,5 msek,

hetgeen voldoende was voor een duidelijke belichting van de streak-film.

Nu was het tijdsinterval tussen de synchronisatiepuls en het moment

van openen van de sluiter in beperkte mate variabel door verschuiving

van de opnemer langs de omtrek van de sluiter.

De mogelijke uiterste standen van de opnemer zijn in de figuur

aangegeven met 1 en 2. (Zie fig 2.4-1)

Staat de opnemer op de plaats 1 dan passeert het lipje de opnemer

op het moment dat de sluiter opent. De synchronisatiepuls valt

samen met het moment van sluiteropening.



Fig 2.4-1

Instelling van het tijdsinterval tussen de synchronisatiepuls

en de opening van de roterende sluiter.

Dit houdt in dat de eerstvolgende opening van de sluiter plaatsvindt

na 300 msek zodat de start van de ontlading zolang moet worden vertraagd

dat die opening gebeurt even v66r de eerste nuldoorgang van de stroom

in de ontlading.

Omdat het toerental van de motor niet erg nauwkeurig konstant was

bleek het nodig am de opnemer zodanig in te stellen dat het tijds

interval tussen de afgifte van de synchronisatiepuls en het openen

van de roterende sluiter-minimaal was.

Deze situatie wordt bereikt met de opnemer in stand 2.

Bij 2000 orow/min bedraagt het tijdsinterval 75 msek.

In fig 2.4-2 is de voortgang van de cyclus geschetst.

0 /0 20 ,,"0 '1O -ro lio 90 100 n<lSUC
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Fig 2.4-2

Voortgang van de meetcyclus

Op de tijdschaal zijn triggertijdstippen aangegeven waarmee de

komponenten in de meetopstelling werden bediend.



Bij t
1

wordt de eyelus gestart door de negatieve synehronisatiepuls

van de opnemer op de roterende sluiter. De nuldoorgang van de stroom

~oet nu na 75 msek samenvallen (op tijdstip t
5

) met het openen van

de sluiter. De vaste sluiter in de kamera-body is met de hand open

gezet en blijft zo gedurende de gehele eyelus.

Nadat de negatieve synehronisatiepuls is omgevormd in een positieve

puIs wordt een relaiskast bediend, waardoor na ongeveer 60 msek het

vaantje v66r het objektief opent en gedurende 200 msek in deze stand

blijft. De instelling van het vaantje is niet kritiseh zolang maar is

voldaan aan de voorwaarde dat het tijdig opent en de liehtweg weer

blokkeert na de beliehting en in elk geval v66r de volgende opening

"van de sluiter.

Bet tijdsinterval tussen t 1 en t 2 is de vertraging die nodig is om

de nuldoorgang van de stroom te verkrijgen op het moment dat de

sluiter open is.

Op tijdstip t
2

ontvangt de sehakelaar 8
1

het kommando om in te sehakelen;

de uitvoering van dit kommando komt 50 msek later en veroorzaakt het

begin van de stroom.

De beblazing van de boogkamer begint ongeveer 5 msek voordat de

stroom begint te vloeien; het kommando voor de beblazing wordt gegeven

op t 3 "

Op t
4

wordt de oseilloseoop getriggerd ten behoeve van de registratie

van de stroom in de ontlading, de boogspanning, de drukken in de keel

van de boogkamer en in het reservoir en de tijd waarin beliehting

van de film plaatsvindt.

Dit laatste wordt opgenomen met behulp van een fotoeel die gemonteerd

is achter de roterende sluiter, zodanig dat tijdens het openen van

de sluiter de eel belieht wordt door een lampje dat v66r het objektief

is opgesteld dan weI door het lieht van de ontlading.

Ret liCht van dit lampje heeft een"te kleine intensiteit om de

film te beliehten.

Eveneens op tijdstip t
4

wordt het kommando gegeven om de sehakelaar

51 te doen uitgaan. Dit is gedaan om er zeker van te zijn dat de stroom

onderbrdken wordt in het geval dit niet is gelukt met de experimentele



schakelaar S •e
Teneinde na het uitschakelen van S1 het circuit te ontladen komt op

t
6

een kommando waardoor S2 inschakelt na ongeveer 50 msek, zodat de

lading kan wegvloeien over de weerstand van 65n.

Aldus is de situatie na het uitvoeren van de meetcyclus. De schakelaar

S2 is ingeschakeld, S1 en de experimentele schakelaar Se zijn uitgeschakeld.

Voordat nu met een nieuwe meetcyclus kan wordelbegonnen moet een

zilverdraadje tussen de elektroden in de boogkamer en eenonbelichte

lengte film in de streak-kamera worden ingespannen.

Alvorens de kondensatorbatterijen te kunnen opladen wordt schakelaar

S2 uit- en de experimentele schakelaar Se ingeschakeld.

Na het opladen van de batterij is de opstelling gereed voor de

volgende meting.

Gedurende de tijd dat de boogontlading brandt worden de volgende

grootheden gemeten met behulp van de oscilloscoop Tektronix 556 (6 kanalen) ;

- de boogspanning, over een tijd van 20 msek, te beginnen bij het

moment dat de stroom begon te vloeien door het zilverdraadje;

~ de stroom tussen de elektroden, eveneens gedurende 20 msek;

uit de topwaarde van de stroom en de korresponderende waarde van de

boogspanning werd de weerstandskarakteristiek van de boogontlading

bepaald;
e

- de drukken ter plaatse van het midden tussen de etktroden en het

reservoir;

- de belichtingstijd van de streakfilm, met behulp van een fotocel,

die gemonteerd was achter de roterende sluiter;

~ het toerental van de roterende spiegel van de kamera, om nauwkeurig

de schrijfsnelneid te kunnen bepalen, waarmee het fenomeen werd

geregistreerd op de streakfilm.

Gedurende een tijdsinterval van 400~sek werden het verloop van de

boogspanning en de stroom in de ontlading aan het eind van de eerste

halve periode geregistreerd met behulp van de "transient recorder".

uit de gegevens zijn de topwaarden van de boogspanning in de buurt van

de nuldoorgang, de gradi~nt van de boogspanning en de gradient van

de stroom bepaald.



Hoofdstuk 3

De meetresultaten

3.1. Inleiding

In het voorgaande hoofdstuk werd beschreven welke meetgegevens

gedurende het bestaan van de boogontlading zijn geregistreerd.

Tevens is de werking van de apparatuur toegelicht alsmede het funkto

neren van de komplete meetopstelling.

Er rest nu nog de taak om te trachten de gemeten grootheden te

korreleren aan het funktioneren van de experimentele schakelaar, meer

algemeen aan het gedrag van een luchtbeblazen boogontlading.

Hiertoe zal achtereenvolgens een uiteenzetting gegeven worden over:

- de drukmetingen

- de weerstands- (en de U-I)karakteristiek van de boogontladingen en

- de gedragingen van de boogontladingen omstreeks het tijdstip

dat de ontlading dooft dan wel opnieuw ontsteekt na de eerste

halve periode;

hierbij' zullen de "schlieren "-opnamen moeten dienen als verbinding

tussen het elektrisch en het fysisch gebeuren.

3.2. De drukmetingen

In de beginfaze van de experimenten zijn de drukmetingen uitgevoerd

met opnemers van het fabrikaat Standard Controls, geschikt voor drukken

tot 35 Bar.

Na het defekt raken van deze opnemers is overgegaan op het fabrikaat

National Semiconductors, maximum druk 20 Bar. De uitgangssignalen van

beide fabrikaten als funktie van de druk is uitgezet in de grafieken

van fig 3.2-1.

Beblazing van de boogkamer geschiedde gedurende ongeveer 50 msek.

Na het u~chakelen van de experimentele schakelaar werd de druk in de

boogkamer in ongeveer 10 msek opgebouwd.





Ter plaatse van de boog bedroeg de maximale druk 5,3 Bar, terwijl in

de bovenstroom (dieht bij het reservoir) 9,2 Bar en veer de geluid

demper 7,6 Bar gemeten werd.

Na ongeveer 50 msek waren de drukken afgenomen tot de waarden resp.

3, 7 Bar, 7,0 Bar en 5,5 Bar.

Een en ander kan worden afgeleid uit de bijgevoegde foto 3.2.1,

waarop het verloop van de drie drukken is weergegeven.

De tankdruk was 13,4 Bar.

10 msek/cm

3,9, Bar /em

registratie:

boven, druk bovenstroom

midden, druk in de keel

beneden,druk t.p.v. de

geluiddemper

Foto 3.2.1

Ret verloop van de drukken

De storing die in de drie registraties ziehtbaar is werd veroorzaakt

door het insehakelen van de sehakelaar Sl.

In onderstaande fig 3.2-2 zijn de waarden van de drukken in de keel

van de boogkamer en in de bovenstroom weergegeven als funktie van de

tankdruk. De figuur is ontleend aan lit (5).

Fig 3.2-2

De drukken in keel en boven-

stroom als funktie van de

tankdruk.



Tijdens de experimenten viel op dat de drukken veranderden ten gevolge

van de ontlading. Dit was des te meer opvallend daar Andriessen in zijn

thesis (5) van dit fenomeen geen melding maakt.

Er werd een toename van de drukken gekonstateerd ongeveer ten tijde van

het begin van de ontlading.

Werd de boogkamer kortgesloten dan was er geen sprake van een druk

toename, zodat kan worden aangenomen dat dit evenmin het geval was

tijdens de geleiding van de stroom door het zilverdraadje.

Er bestond een tijdsverschil tussen het moment waarop het draadje

verdampte, hetgeen overeenkwam met het begin van de ontlading, en het

stijgen van de druk. Deze stijging trad het eerst op ter plaatse van de

vernauwing in de boogkamer, daarna bij uitstroomopening in de beneden

stroom en als laatste werd de stijging geregistreerd door de opnemer

bij het reservoir, in de bovenstroom.

De voor de hand liggende vraag is nu of deze stijging veroorzaakt

wordt doordat de ontlading een bepaald volume inneemt in de nauwe

doorgang van de boogkamer of dat een andere oorzaak aanwijsbaar zal zijn.

5 msek/cm

1 Bar/em

Foto 3.3.2

Drukstijging ten gevolge van

een pijpje, 0 15 rom, tussen

de elektroden.

Om een antwoord te verkrijgen is een plastic pijpje met diameter van 15

rom gemonteerd tussen de elektroden.

Op de foto 3.2.2 is de gemeten druk weergegeven met en zonder pijpje.

De topwaarden van de druk bedragen respektievelijk 4,4 Bar en 3,7 Bar.

Na ongeveer 15 msek is het drukverschil ongeveer 0,5 Bar.
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Duidelijk is te zien dat de luchtstroming minder behept is met wervels,

wanneer het pijpje tussen de elektroden is opgenomen. Deze wervels worden

veroorzaakt door de aanwezigheid van de elektroden in de luchtstroming.

In de fig 3.2-3,is het verband uitgezet tussen de maximale waarde van de

drukstijging in de vernauwing van de boogkamer tijdens de ontlading als

funktie van de topwaarde van de stroom.

De stijging van de druk vindt plaats omstreeks het moment waarop de

ontlading begint te branden. Het is dus mogelijk dat deze stijging

afhangt van de gradient van de stroom in de ontlading m.a.w. van de

snelheid waarmee de ontlading aangroeit na het verdampen van het

zilverdraadje.

Daar de gradient van de stroom onmiddellijk te korreleren is met de

topwaarde kan het verband van fig 3.2-3 ook gelezen worden als de

drukstijging als funktie van de gradient van de stroom in de ontlading.

In de onderstaandetabellen zijn de gemeten waarden uitgezet van de

topwaarde van de stroom en de toename van de druk.

De gemiddelde waarden, zoals die zijn uitgezet in de grafiek, werden

opgenomen in de laatste kolom van de tabellen.

I(A) AP (Bar) I (A) AP (Bar.) I (A) AP (Bar.) I (A) AP (Bar.)

320 2 850 2 1300 3 2000 3

320 2 850 3 1300 3 2000 3

320 2 860 2 1300 3 2000 3

330 2 850 2 1300 2 1900 3

330 2 850 2 1300 3 2000 3

330 2 850 2 1400 3 1900 3

330 2 850 2 J.300 3

330 2 860 2 1300 2

330 2 ....1400 3



I (A) '" P (~ar) I (A) L~P (Bar) I (A) {, P (Bar)

2200 4 3000 4 330 2

2400 4 3200 4 850 2

2400 4 3200 4 1300 3

2400 4 3300 4 2000 3

2400 4 3200 4 2400 4

2400 4 3200 4 3200 4

2400 4 3200 4

2400 4 3200 4

2400 4 3200 4

2400 4 3100 5

3100 5

3300 5

Tabel 3.2/1

De druks ti j ging ter plaatse van de vernauwing van de boogkamer

als funktie van de topwaarde van de stroOffi;

tankdruk 13 ,4 Bar

I (A) .b P (Bar) I (A) a P (Bar) I (A) h P (Bar) I (A) AP (Bar)

550 1,4 870 2,2 2300 2,3 560 1,9

550 2,2 880 2,3 2300 2,4 890 2,1

550 1,9 890 2,3 2300 2,7 1600 2,3

550 2,0 890 1,9 2300 2,3 2300 2,5

570 2,1 890 1,8

1600 3,2 890 2,1

1600 1,8 900 2,3

1600 1,9 920 2,0

1600 1,9 1100 2,6

1800 2,6

Tabel 3.2/2

De drukstijging in de keel als funktie van de strooffi; tankdruk 8,0 Bar



Nauwkeurigheid van de meting van de drukstijging.

Op het moment, waarop de druk begint te stijgen ten gevolge van de

inyloed van de ontlading, is de druk ongeveer 4,5 Bar. Omdat hier

het drukverschil~P bepaald wordt tussen de maximale druk en de druk

van 4,5 Bar is de onnauwkeurigheid in het eindresultaat groot.

Volgens de opgave van de fabrikant (National Semiconductors) is de

nauwkeurigheid van de opnemer ~ ~3% van de volle schaal (20 Bar) .

De absolute fout in de drukstijging ten gevolge van de onnauwkeurigheid

van de opnemers bedraagt ~ 1,2 Bar.

Registratie met behulp van de oscilloscoop was behept met een

onnauwkeurigheid van ~ 3% van de volle schaal. Dit resulteerde voor

de drukstijging AP in een absolute fout van ~ 0,6 Bar.

De fout in de aflezing was niet zo groot omdat de opnamen Van de

geregistreerde signalen uitvergroot werden. De absolute fout bedroeg

~ 0,2 Bar.

De totale absolute fout in de drukstijging, gemeten bij een tankdruk

~an 13,4 Bar, bedroeg dus + 2 Bar.

/"

Bij de tankdruk van 8,0 Bar was de absolute fout in het eindresultaat

iets minder omdat registratie plaatsvond met twee maal zo grote

gevoeligheid van de oscilloscoop.

De fout bedroeg + 1,7 Bar.

Konklusie

De maximale drukstijging blijkt afhankelijk .. te zijn van de gradient

van de stroom in de ontlading op het moment van de initiatie van de boog.

Daar weI aangetoond is dat de stijging niet wordt veroorzaakt door de

inname van een deel van de keeldoorsnede vanwege de ontlading lijkt de

meest aannemelijke oorzaak een drukgolf in radiale richting ten gevolge

van de zeer snelle verhitting van lucht ter plaatse van de zich

ontwikkelende boogontlading.





3.3. De weerstandskarakteristiek van de boogontlading

Voor het opnemen van de karakteristiek van de booogontlading

is met behulp van de gefotografeetde meetgegevens de topwaarde van

de stroom alsmede de daarmee korresponderende momentane waarde van

de boogspanning bepaald.

Het verloop van de boogspanning en de stroom in de ontlading werden

zichtbaar gemaakt op een Tektronix 556 oscilloscoop, unit lA2,

en gefotografeerd met een robotkamera.

De films van de kamera zijn ontwikkeld in He-ll0 (Kodak) gedurende

8 minuten.

Voor het bepalen van de topwaarde van de stroom en de momentane

waarde van de boogspanning is het negatief van de opname met behulp

van de vergroter uitvergroot tot twee maal de afmeting van tet

scherm van de oscilloscoop.

Variatie van de topwaarde van de sinusvormige wisselstroom

geschiedde door verandering van het aantal kondensatorbatterijen en

door het varieren van de oplaadspanning van deze batterijen.

De boogspanning is afhankelijk van;

de stroomsterkte

de druk in de boogkamer

de afstand tussen de elektroden

het elektrode-materiaal.

Van deze parameters werden de stroomsterkte en de druk in de

boogkamer gevarieerd. De afstand tussen de elektroden bedroeg

ongeveer 40 mm, terwijl de elektroden van koper waren doch voorzien

van een Elmet-top ( 80% wolfram en 20% koper ) .

In de fig 3.3-1 is de stroom - spanningskarakteristiek uitgezet,

terwijl het bepaalde verband van de boogweerstand als funktie van

de stroom is weergegeven in fig 3.3-2.



Elk meetpunt is de gemiddelde waarde van zoveel mogelijk afzonderlijke

metingen, teneinde de statistische onnauwkeurigheid te verkleinen.

De afzonderlijke meetgegevens zijn, sarnen met de gemiddelde waarden

opgenomen in de tabellen 3.3/1 en 3.3/2.

I (A)

2700

2800

3000

3000

3000

3000

3000

3000

U
b

(V)
oog

390

390

410

420

380

380

390

400

R (.0.)
boog

0,14

0,14

0,14

0,14

0,13

0,13

0,13

0,13

I (A)

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3100

3100

3100

U
b

(V)
oog

4000

370

390

370

380

430

380

410

410

lboog (Q)

0,13

0,12

0,13

0,12

0,13

0,14

0,13

0,13

0,13

De gemiddelde waarde van I bedraagt 3000 Amp, van de boogspanning

390 volt en de boogweerstand 0,13~.

I (A)

2200

2300

2300

2300

2300

2300

2400

2400

U
b

(V)
oog

400

390

380

390

400

400

400

380

Iboog (n)

0,18

l',18

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,16

I (A)

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

U
b

(V)
oog

410

410

390

400

410

430

400

R Cn)
boog

0,17

0,17

0,16

0,17

0,17

0,18

0,16

De gemiddelde waarden zijn I = 2400 Amp, U = 400 volt zodat
boog

R = 0,17.n...boog



I (A) U (V) lboog (.n. ) I (1\) U (V) lb Crt}boog boog oog

1700 360 0,20 1900 380 0,19

1800 370 0,21 2000 370 0,19

1800 360 0,20 2000 370 0,19

1900 360 0,19 2000 370 0,19

1900 380 0,19 2000 370 0,19

1900 360 0,19 2000 380 0,19

2000 380 0,19
A

De gemiddelde waarden zijn I = 1900 Amp, U 37(') volt en
boog

lboog
= 0,19n..

I (A) U
b

(V) lboog La) I(A) u
b

(V) lboog Ln.)oog oog

1300 380 0,29 1300 350 0,26

1300 340 0,26 1300 350 0,26

1300 370 0,28 1300 340 0,25

1300 350 0,27 1400 360 0,27

1300 360 0,27 1400 350 0,26

1300 360 0,27' 1400 350 0,27

, 1300 360 0,27 1300 340 0,26

1300 380 0,28 1200 310 0,25
---.:-

De gemiddelde waarden zijn I = 1300 Amp, U = 350 volt en
boog

lboog = 0,1.7.n.

I (A) U
b

(V)
lboog C.n. ) I (A) U (V) lboog Co.)oog boog

820 350 0,42 850 380 0,45

830 390 0,44 850 370 0,43

830 340 0,41 850 370 0,43

840 370 0,44 860 380 0,45

840 370 0,44 860 370 0,44

850 370 0,42 860 370 0,43
A

De gemiddelde waarden zijn I = 850 Amp, U = 370 volt en
boog

lb = 0,44.Cl..oog



I (A) U
b

(V)
oog Iboog (n ) I (A) U

b
(V)

oog
R Ln.)

boog

430

440

140

140

130

130

140

430

440

720

670

690

700

720

1,0

1,0

5,3

5,0

5,2

5,6

5,3

300

310

310

310

320

320

320

320

500

530

510

500

460

500

520

490

1,6

1,7

1,6

1,6

1,4

1,6

1,6

1,5

== 1,0n.

= 5,3.n..

resp I = 310 Amp, U
boog

U = 700 volt, R
boog boog

De gemiddelde waarden zijn I = 430 Amp, U
b

440 volt, ~
~ oog -;:;-. " ,oog

500 volt, R = 1,6.Q en I = 130 Amp,
boog

Tabel 3.3/1

De boogweerstand van de ontlading, tankdruk 13,4 Bar;

topwaarden van de stroom van 130 Amp tot 3000 Amp

I (A) U
b

- (V) Iboo'g
Co. ) I (A) U (V)

Iboog
(.0.)

oog boog

870 280 0,3 550 280 0,51

900 280 0,3 550 300 0,54

920 280 0,3 556 310 0,55

1060 260 0,2 560 290 0,52

890 310 0,4 560 380 0,66

880 320 0,4 550 380 0,69

890 220 0,2 560 340 0,61

890 290 0,3 570 350 0,61

890 300 0,3

2270 330 0,1 1570 280 0,17

2280 340 O,~ 1780 290 0,16

2230 320 , 0,1 1550 260 0,17

2250 330 0,1 1570 270 0,17



De gemiddelde waarden zijn:

-~
I (A) U

b
(V) ~oog (Q.)oog

550 290 0,53

900 280 0,32

110 260 0,25

1600 270 0,17

1800 260 0,15

2300 330 0,15

Tabel 3.3/2

De boogweerstand van de ontlading, tankdruk 8,0 Bar,

topwaarden van de stroom 550 Amp tot 2300 Amp

Tevens is in fig 3.3-2 het verband uigez_et van de boogspanning U alsboog

funktie van de topwaarde van de stroom (I).

Uit de fig 3.3-1 blijkt de ·afname van de boo~eerstand met toenemende

stroomsterkte ten gevolge ~an de toename van de geleidbaarheid van het

plasma.

Bespreking van de meetnauwkeurigheid

Stroommeting

De waarde van de meetshunt was R
s2

Tankdruk 13,4 Bar.

2,78 + 0,01 mn (+ 0,4%).

Vanwege de onnauwkeurigheid van de oscilloscoop lag de procentuele fout

tussen + 5 en ~ 9%, afhankelijk van de ingestelde gevoeligheid.

De onnauwkeurigheid in de aflezing van de registratie varieerde eveneens

met de ingestelde gevoeligheid en lag tussen + 1 en + 2%.

De totale relatieve fout bedraagt dus + 8 tot + 11%.

Tankdruk 8,0 Bar.

De totale relatieve fout in de stroommeting bedraagt hier + 7 tot + 13%.
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Spanningsmeting

Tankdruk 13,4 Bar.

De spanningsdeler had een frekwentierespons beter dan 500 KHz.

Vanwege de tolerantie van de weerstanden van de deler bedraagt de

onnauwkeurigheid ~ 2%.

Ten gevolge van de aflezing ontstaat een mogelijke fout van ~ 3%, terwijl

de onnauwkeurigheid van de registratie met de oscilloscoop ongeveer

+ 60 volt bedraagt.

De totale onnauwkeurigheid bedraagt tussen + 80 en + 95 volt (14 tot 22%) .

Tankdruk 8,0 Bar.

Hier ligt de onnauwkeurigheid tussen + 36 en + 46 volt (ongeveer + 14%Y.

Boogweerstand

Uit het voorgaande volgt dat de fout in de boogweerstand maximaal

ongeveer ~ 30% en minimaal ongeveer ~ 20% bedraagt (13,4 Bar) .

De onnauwkeurigheid en de boogweerstand gemeten bij een tankdruk

8,0 Bar varieert tussen + 21% en + 27%.
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3.4. Het gedrag van de boogontlading in de buurt van de

nuldoorgang van de stroom

opzet van de hier beschreven experimenten was meer klaarheid

te verkrijgen over de ,invloed van een aantal parameters op het

£unktioneren van een luchtbeblazen vermogensschakelaar.

Vlak veer de nuldoorgang van de stroom wijkt het verloop van de

stroom af van de sinusvorm.

De oorzaak is de invloed die door de ontlading wordt uitgeoefend

op het circuit waarin de vermogensschakelaar is opgenomen.

Door deze deformatiestroom is de gradient van de stroom groter dan

te verwachten zou zijn indien de stroom sinusvormig was.

Dit £enomeen wordt veroorzaakt door het feit dat met het kleiner

worden van de stroomsterkte vanaf een gegeven ogenblik de door de

stromende lucht en andere middelen afgevoerde energie groter is dan

de energie die door de ontlading wordt geleverd.

Het plasma begint af te koelen en het geleidingsvermogen neemt af.

De boogspanning loopt snel op om een maximaIe waarde te bereiken

op het moment dat de st+oom nul wordt.

Vanaf dat ogenblik zal de spanning tussen de elektroden na een

overgangsverschijnsel streven naar de waarde van de sinusvormige

wisselspanning die door de spanningsbron wordt opgedrukt.

Gedurende het overgangsverschijnsel treden spanningspieken op

waarbij waarden van 10 tot 15 KV normaal zijn.

Deze wederkerende spanning nu kan herontsteking van de ontlading

veroorzaken.

In dit verband is voor het al dan niet onderbreken van de stroom

door de schakelaar de kleine stroom van belang, die in de ontlading

vloeit onmiddellijk nadat het nulpunt van de stroom bereikt werd

(de post - arc - current). Deze stroom ontstaat doordat de hoge

wederkerende spanning optreedt tussen elektroden, waartussen zich

een nog heet plasma bevindt met een niet te lage geleidbaarheid.



Is deze stroom voldoende groot om verdere afkoeling van het plasma

tegen te gaan dan ontstaat een thermische herontsteking.

Om te trachten het funktioneren van de schakelaar te karakteriseren

met het gedrag van de boogontlading in de buurt van de stroomnul

doorgang zijn de volgende parameters bepaald:

- het drukverloop
.... ....

- de positieve en de negatieve topwaarden van de boogspanning ( U+en U.)

- de gradient van de wederkerende spanning (:~) tijdens het nul

worden van de stroom

de gradient van de stroom (:~) in de ontlading enkele tientallen

fSek v66r het nul worden van de stroom.

Tesamen met de genoemde parameters is met behulp van de "schlieren"

opnamen een kwalitatief beeld vastgelegd van de luchtstroming in het

nauwe gedeelte van de boogkamer en van de interaktie tussen ontlading

en luchtstroming.

Gedurende de metingen, waarvan de resultaten betrekking hebben op

het onderhavige hoofdstuk, zijn de drukopnemers gebruikt van het

fabrikaat National Semiconductors.

De experimenten zijn uitgevoerd bij verschillende drukken en weI

bij 13,4 en 8,0 Bar tankdruk.

Het drukverloop werd fotografisch vastgelegd op kleinbeeldfilm,

samen met de stroom en de boogspanning, de tijd gedurende welke

de belichting van de streakfilm pl~atsvond en de schrijfsnelheid

waarmee de streakfilm belicht werd.

De foto's zijn genomen met een robotkamera die bedreven werd door

het van een der kontakten van een relais dat in de loop van de

meetcyclus werd bekrachtigd. De sluiter van de kamera bleef open

zolang het relais bekrachtigd was i.e. tot het einde van de cyclus.

Ofschoon films gebruikt werden van verschillende fabrikaten en

gevoeligheden varierend van 17 tot 27 Din werden goede resultaten

bereikt bij ontwikkeling in HC-110 (verdunning 1 + 7) .

Voor de bepaling van de schrijfsnelheid kon bet signaal van een



opnemer van de roterende spiegel dienen waaruit het toerental en de

schrijfsnelheid afgeleid konden worden.

Op de regeltafel van de kamera was weliswaareen meter aanwezig

waarop het toerental van de spiegel kon worden afgelezen doch deze

aanwijzing was zo onnauwkeurig dat de aflezing slechts bruikbaar

was voor de instelling. Bet toerental werd op de meter ingesteld

op 4000 orow/min hetgeen resulteerde in ongeveer 5000 omw/min in

werkelijkheid.

Bet verloop van de spanning en de stroom nabij het nulworden van

de stroom kon in digitale vorm worden vastgelegd met behulp van

de Biomation "transient recorder". Van de signalen werden per kanaal

1000 samples genomen waarvan de waarde werd opgeslagen in het 2 K~

geheugen van de rekorder. Zowel het begin als de duur van de registratie

kon worden gevarieerd.

Doordat echter vanwege toevalligheden het tijdstip van het nulworden

van de stroom niet zeer nauwkeurig vastlag, zijn praktisch alle

metingen gedaan over een tijdsduur van 400jUsek. Vooral bij lage

stroomsterktes, in de orde van 300 Amp, was de spreiding aanzienlijk

vanwege de variatie in de tijd die verstreek voordat het zilverdraadje

verdampte .'

De in het geheugen opgenomen informatie is uitgeponst op band

ten behoeve van eventuele latere bewerkingen.

Om de gradient van de spanning te bepalen is het spanningssignaal

zi~htbaar gemaakt op een monitor en fotografisch vastgelegd met'

behulp van een polaroidkamera. De gradient volgde ui~meting van de

uitslag ~u met een nauwkeurige lineaal en het met deze uitslag

korresponderende aantal samples vermenigvuldigd met het sample~

interval (0,4j"sek).

Bij de metingen waarbij de IC-versterker gebruikt is ten behoeve

van de stroommeting werden de topwaarden van de spanning en de

gradienten van spanning en stroom bepaald door het opmeten van de

registraties op polaroidfoto's.



Nadat deze versterker vervangen is door de differentiaalversterker

1A7 gekombineerd met de unit 132 is met behulp van een XY-schrijver

het verloop van stroom en spanning uitgeplot.

Voor de gradient van de stroom is de helling van de stroom

bepaald in het tijdsinterval van enige tientallen tot enige mikro

sekonden v66r het moment waarop de stroom nul werd.

Bepaling van de topwaarden van de spanning geschiedde middels

meting van de uitslag ten opzichte van het nulnivo met behulp

van een lineaal.

Alle "schlieren"-opnamen zijn gemaakt op rolfilm met een gevoeligheid

van 27 Din (400 ASA). Naar gelang de verkrijgbaarheid in de handel

is gebruik gemaakt van Ilford HP4 en Agfa Pro ~OO, waarbij de

films van het fabrikaat Agfa de voorkeur hadden omdat ze kontrast

rijker waren.

Nadat ontwikkeling van de streakfilms in Neofin (Rood) niet het

gewenste resultaat opleverde vanwege de te grote korrel na het

uitvergroten is na pogingen met Microdol -x en HC-ll0 telkens

ontwikkeld in Diafine.

Deze ontwikkelaar had een aantal voordelen. Zowel de korrel als

de scherpte van de afdrukken bleken niet minder goed te zijn dan

afdrukken van'lfilms ontwikkeld in een fijn-korrel-ontwikkelaar als

Microdol-X.

De ontwikkeltijd was kort nl 2 x 3~ minuut en niet kritisch.

Met deze ontwikkelaar werd de gevoeligheid van de films verhoogd

van 27 tot 32 Din.

Zoals reeds beschreven in paragraaf 2.3 (fig 2.3-3) is de optische

meetopstelling tijdens de experimenten een keer veranderd.

Omdat hierdoor ook de vergroting van het systeem veranderde is

voor beide opstellingen een ijking verricht.

De vergroting van beeld ten opzichte van afdruk wordt bij elke

weergegeven streakopname vermeld.



In de onderstaande tabellen zijn de waarden opgenomen van de eercl.er

genoemde parameters: de topwaarden van de spanning tussen de elektroden,

de gradienten van spanning en stroom tijdens resp kort voor het

nulworden van de stroom en de topwaarde van de stroom in de eerste

halve periode. Tevens is ter vergelijking de helling bepaald van

de stroom ten tijde van de eerste nuldoorgang ingeval de stroom

een zuivere sinusvorm heeft.

,.. ...
AI<

~ (Af;L<-sek)I(AI u..(KV) u..(KV) A-t(KV/j'"sek) wI (A/ysek)

430 3,5 9,8 1,7 0,22 0,14

440 3,4 8,8 1,4. 0,18 0,14

780 3,1 10,6 1,9 0,25 0,24

820 2,7 10,4 1,7 0,26 0,27

830 2,5 9,9 1,6 0,26 0,27

830 3,1 10,8 1,9 0,26 0,27

840 3,8 11,7 2,1 0,26 0,27

840 2,9 9,9 1,6 0,26 0,27

850 3,8 9'8 2,0 0,27 0,27, ,r-

850 3,4 10,0 1,5 0,27 0,28

850 3,1 9,8 1,8 0,27 0,28

850 3,6 9,9 1,9 0,27 0,28

860 3,6 9,9 1,9 0,27 0,28

860 3,3 9,9 1,8 0,27 0,28

860 2,3 9,9 1,5 0,27 0,28

890 3,5 11 ,4 2,1 0,31 0,28

1000 3,2 12,0 2,1 0,30 0,33

1100 4,1 13,0 2,4 0,38 0,34

1300 2,8 15,7 2,3 0,41 0,40

1300 3,3 16,0 2,5 0,46 0,41

1300 2,8 15,1 2,3 0,43 0,41

1300 3,2 15,1 2,5 0,44 0,41

1300 2,6 14,7 2,4 0,45 0,42

BOO 2,3 15,2 2,1 0,42



" A

~(KV/rsek) ~ (Alj--sek)leA) U~(KV) UJKV) wI (Alj..sek)

1300 2,1 15,1 2,2 0,47 0,42

1300 2,6 2,2 0,45 Ok42

1300 2,0 11,1 1,8 0,47 0,42

1300 2,2 16,1 2,1 0,45 0,42

1300 3,7 15,1 2,4 0,45 0,42

1400 3,1 15,1 2,6 0,42

1400 2,9 15,6 2,2 0,44 0,42

1600 3,0 11,8 2,2 0,59 0,50

1600 3,2 12,2 2,4 0,66 0,51

1700 2,4 13,1 2,4 0,54 0,52

1700 3,2 17 ,6 3,1 0,57 0,53

1700 3,4 8,4 2,0 0,53 0,55

1800 2,1 10,0 1,9 0,64 0,55

1800 2,7 9,8 2,0 0,60 0,57

1900 2,6 11,8 1,9 0,58 0,59

1900 3;1 10,6 2,0 0,68 0,59

1900 2,1 14,1 2,5 0,61 0,61

1900 3,9 13,8 2,8 0,64 0,61

1900 2,3 13,8 2,5 0,58 0,61

2000 2,2 13,8 2,2 0,67 0,62

2000 2,8 14,4 2,8 0,64 0,62

2000 2,3 15,2 2,8 0,64 0,62

2000 2,0 14,6 2,3 0,70 0,62

2000 2,7 15,0 2,3 0,69 0,62

2000 2,2 15,1 2,5 0,65 0,62

2000 2,1 15,3 2,4 0,66 0,63

2200 2,7 14,8 2,6 0,70 0,70

-2300 2,2 -11,9 2,4 0,71 0,71

2300 3,0 12;6 2,7HO 0,71 0,71

HO = heronts teking



A " ~ (K,Vl;u-sek) ~ (AljLsekI
(l

I (A) ~(KV) U_(KV) wI (A!rsek)

2300 2,4 8,8 2,8HO 0,72 0,72

2300 3,2 9,8 2,4HO 0,67 0,72

2300 2,6 7,2 2,6HO 0,72 0,72

2400 1,4 12,4 1,9 0,74 0,74

2400 2,3 17 ,2 3,1 0,75 0,75

2400 1,7 17 ,3 2,8 0,75 0,75'

2400 2,3 15,8 2,6 0,75 0,75

2400 2,1 17,3 2,8 0,75 0,75

2400 3,3 6,7 2,OHO 0,76 0,76

2400 1,7 15,1 2,5HO 0,76 0,76

2400 2,0 12,7 2,3 0,75 0,76

2400 1,3 10,3 2,OHO 0,78 0,77

2400 2,0 15,1 2,8HO 0,77 0,77

2700 3,1 14,0 3,3HO 1,6 0,86

2800 3,1 12,6 3,2HO 1,3 0,87

3000 2,4 12,6 2,8HO 1,1 0,93

3000 2,1 10,2 2,6HO 1,1 0,94

3000 1,9 11 ,3 2,6HO 1,4 0,94

3000 2,1 10,8 2,8HO 1,1 0,96

3000 2,0 10,3 2,7HO 1,0 0,96

3100 0,8 10,9 3,8HO 1,4 0,96

Tabel 3.4/1

Meetresultaten; tankdruk 13,4 Bar,

topwaarde van de stroom en de elektrische parameters van de nuldoorgang

HO = herontsteking
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A " 4L t?AI(
wI (A/r-sek1I (A) U..(KV) U.JKV) Al(KV0sek) .ii (Alj<sek)

550 3,4 12,2 1,8 0,20 0,17

550 1,7 0,19 0,17

550 3,3 12,6 1,9 0,20 0,17

SSG 4,0 12,9 2,1 0,20 0,17

550 3,7 141,2 1,7 0,19 0,18

560 2,9 12,0 1,6 0,19 0,18

570 2,9 11,9 1,6 0,21 0,18

570 3,5 13 ,2 1,4 0,21 0,18

870 2,8 7,3 1,6 0,34 0,27

900 2,1 7,0 1,9 0,32 0,28

920 2,2 9,8 1,8 0,31 0,29

1100 2,4 10 ,4 1,7 0,38 ,0,33

880 2,2 9,4 1,5 0,29 0,28

890 2,0 8,4 1,3 0,35 0,28
890 1,7 7,8 1,2 0,34 0,28

890 _2,4 9,5 1,5 0,29 C3'~28

1500 2,4 12,9 2,IHO 0,62 0,49

1600 1,8 10,7 1,9 0,59 0,49
1600 2,0 13,5 2,2HO 0,54 0,49
1800 1,7 8,9 2,3HO 0,55 0,56
1600 1,9 10,8 3,OHO 0,47 0,50
1600 2,0 14,4 2,5 0,54 0,50
1600 2,0 14,4 3,3 0,55 0,50

2200 1,7 5,5 1,9HO 0,76 0,70
2200 2,1 8,G 2,IHO 0,73 0,71
2300 1,6 6,0 2,OHO 0,79 0,71
2300 2,1 8,1- 2,5HO 0,76 0,72
2300 1,1 .3,6 1,5HO 0,76 0,72
2300 1,3 3,5 1,7HO 0,80 0,72
2300 1,4 8', !j) 2,1HO 0,72 0,71
2300 1,6 14,4 2,5HO 0,62 0,71

Tabel 3.4/2 Meetresultateni tankaruk 8,0 Bar



Wanneer de meetgegevens worden gerangschikt naar de grootte van

de topwaarde van de stroom dan is het verband op te maken van
~ ~ bl&

de parameters U+' U_, en ~ als funktie van de s troom.

Dit verband is bepaald door uit een zo groot mogelijk aantal

meetgegevens de gemiddelde waarde te bepalen van de topwaarde

van de stroom.

De bij die groep van meetresultaten behorende waarden van de

parameters zijn eveneens gemiddeld.

Bij het middelen zijn de gevallen waarbij herontsteking optrad

gescheiden van de gegevens in dezelfde groep waarbij de stroom

onderbroken werd.

Het resultaat van de middeling is opgenomen in tabel 3.4/3.

De gegevens uit de tabel zijn uitgezet in fig 3.4~1.

Natuurlijk is de betrouwbaarheid van een meetpunt groter

naarmate de middeling is gedaan over een groter aantal meetwaarden.

I (A) U+ (KV) (KV) 6" aantal metingenU At (KV/Asek)....

440 3,4 9,3 1,5 2

840 3,2 10,2 1,8 13

1100 3,7 12,5 2,2 2

1300 2,7 15,0 2,2 3

1600 3,0 1;,7 2,5 4

1800 2,8 10,1 1,9 5

2000 2,5 14,5 2,5 10

2300 1,9 15,4 2,6 7

2300 2,6 10,8HO 2,5 8

3000 2,2 11,lHO 2,9 8

Tabel 3.4/3

De gemiddelde waarden van de parameters U , 0 en ~ als funk tie+- -
van de stroom; tankdruk 13,4 Bar

Uit beschouwing van de grafiek volgt dat de positieve topwaarde van



de boogspanning (de bluspiekl afneemt als funktie van de stroam!

Ook voor de meetwaarden verkregen bij een tankdruk van 8 Bar

zijn de gemiddelde waarden bepaald van de topwaarde van de stroom~

de topwaarden van de spanning en de gradient van de spanning

(tabel 3.3/4).

I (A)

560

890

1600

1600

2300

U+ (KV)

3,2

2,2

1,9

2,0

1,8

..,
U (KV) :1 (KV0sek)

12,3 1,7

9,5 1,5

13,2 2,6

11,5 2,4

7,31;0 2,0

aantal metingen

7

7

3

4

8

Tabel 3.3/4
AI(

Oe gemiddelde waarden van de parameters U , U en Al als funk tie+ --
van de stroom; tankdruk 8,0 Bar

Oe gegevens uit de tabelzijn eve~eens uitgezet en wel in

fig 3.4-2.

1(1

Ook nu weer blijkt dat de bluspiek U+ afneemt naarmate de stroom

groter wordt. Oit houdt verband met de verminderde invloed

van de koeling van de boog door de luchtstroming wa~neer de

stroom groot is.

Wanneer herontsteking plaatsvindt is de bluspiek wat hoger ten

opzichte van de gevallen waarin de stroom wordt onderbroken,

Oit is vooral goed te zien bij een stroom van ongeveer 2200Amp

en 13,4 Bar resp. 1600 Amp en 8Bar.

Oe negatieve topwaarde van de spnnning, de wederkerende spanning,

neemt aanvankelijk toe met toenemende stroomsterkte. nit volgt uit

de !:arakteristiek wanneer rekening wordt gehouden met de overweging

dat de topwaarde van de spanning ook afhankelijk is van de

oplaadspanning van de batterijen, Het overgangsverschijnsel is
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gesuperponeerd op de stationaire waarde van de spanning.

Voor de gevallen waarbij herontsteking plaatsvindt neemt U af

met toenem~~de stroomsterkte. Een afname van de negatieve

topwaarde als funktie van de stroom is aannemelijk daar bij hogere

stromen gemakkelijker (dus sneller) herontsteking plaatsvindt

dan bij lagere stromen.

De temperatuur van het plasma is bij grotere stromen hoger op

het moment dat de spanning met nesatieve polariteit gaat toenemen

zodat de na-geleidingsstroom een sterkere toename vertoont.

Betreffende de gradient van de boogspanning blijkt deze toe te

nemen als funktie van de stroomsterkte.

Een grote spanningsgradient geeft meer kans op herontsteking

omdat de per tijdseenheid afgegeven energie groter is terwijl

de koeling praktisch niet verandert.
41<Uit de grafieken is niet met zekerheid op te maken of 4-t af gaat

nemen wanneer sprake is van herontsteking.

In fig 3.4~1 lijkt er geen wezenlijk verschil bij stromen van

2200 Amp en ~OOO Amp.

De vergelijkbare pun~en in fig 3.4~2 liggen wei iets lager dan

wanneer de' stroom wardt onderbroken,

E f "" bl' J' h t k . t kten a name van At eron ste lng en grote strooms er en zou

te wijten kuneen zijn aan het feit dat de kans op herontsteking

nu z6 groat geworden is dat dit ook al gebeurt bij lagere

gradienten..van de wederkerende spanning.



grotere waarden hadden was de

Bespreking van de meetnauwkeurigheid

Spanningsmeting

De onnauwkeurigheid van de registratie met de XY- rekorder was + 5%.

Naarmate de spanningen U en U
+

afleesnauwkwurigheid heter.

Deze varieerde voor u+ van + 6 tot + 10% en voor U van + 1 tot + 2%.

De onnauwkeurigheid in 1~werd hoofdzakelijk bepaald door de oscilloscoop

en bedroeg ongeveer + 10%.

De totale relatieve fouten zijn + 17% CU+), + 9% CU

bij de tankdruk 13,4 Bar als 8,0 Bar.

Stroommeting

De waarde van de shuntweerstand was R
s1

= 1,93 + 0,01 mf.t.

De fout in de registratie bedraagt + 5%.

Verder wordt de onmauwkeurigheid bepaald door de wijze waarop de

helling bij de nuldoorgang gelegd wordt en is geschat op + 10%.

De totale fout is ongeveer + 15%.



, '. ';,,'\" " . ,,', \. "''''" ..'\."De "schli'€'rEm '"", 'Streakofmamen
.. (4.. '''', ,4,<."<:SS'\"

Bij aIle afdrukken van de "schlieren"", opn~men valt 0;I? qa,t

de donkere rand langs het beeld van de ontlading het sterkst

optreedt aan de zijde van de ontlading waar de rand van het

mes wordt afgebeeld,

Op de afdrukken is dit telkens aan de onderzijde van de ontla,ding.

Aan de bovenzijde is de ontlading dikwijls maar nauwelijks te

onderscheiden van het andere licht. Slechts wanneer het negatief

bij het afdrukken lang belicht wordt kan de ontlading goed Van

het andere licht onderscheiden worden.

Hoe ontstaat nu het beeld zoals dat te zien is op de foto's?

Is het "schlieren"~ mes geplaatst in de omgeving van het brand~

punt van de v66r het kamera~objektiefopgestelde lens dan

wordt een deel van het laserlicht opgevangen door het meso

Verder treedt bij het afbeelden een verschuiving op van de

lichtinval.

Het "schlieren"- mes stond niet precies in het brandpunt van de

focuSeringslens teneinde het instellen van het mes mogelijk te

maken.

Fig 3.4-3 Verklaring van de strea~-opnamen

Volgens het principe van de methode is de onderste helft van

de afbeelding in oorsprong donker en de bovenhelft licht.

In het donkere deel kan slechts licht vallen dat aan de bovenzijde

van de ontlading wordt afgebogen. Dit veroorzaakt de slecht

zichtbare overgang van ontlading naar het resterende licht.

I'



De werkelijke " schlieren"- afbeelding ontstaat aan de bovenzijde

van het beeld en wel door de afgebogen lichtstralen aan de

onderzijde van het plasma.

Zoals bekend vindt de grootste afbuiging plaats aan de rand

van de ontlading. Hier ter plaatse invallend licht wordt

in het beeld lager afgebeeld zodat het wordt geblokkeerd door

het meso Dientengevolge ontstaat een donkere band vlak naast

het beeld van de ontlading (A).

Behalve deze donkere band ontstaat het "schlieren"- patroon ten

gevolge van de minder uitgesproken afbuiging aan de onderzijde

van het plasma en wel zijn deze patronen terug te vinden tussen

de donkere band en de afbeelding van de mes-scheiding (van A tot B) •

Uit de streakbeelden is af te leiden dat de stroom nog wat

intermitteert tijdens het doven. Het is vaak moeilijk om met

zekerheid te onderscheiden of licht te wijten is aan de

uitdovende ontlading of aan het stromingsprofiel.

Toch lijkt het wel aannemelijk dat de stroom niet volledig

onzichtbaar is gedurende de tijd dat het kontinue verloop

eindigt e~ weer herbegint als gevolg van de herontsteking.

Er is telkens gedurende enkele~sek ontlading te zien, die

weer voor eenzelfde tijdsduur verdwijnt en weer verschijnt.

Zie bv de foto op bladzijde 68.

Dit gebeurt tussen het duidelijk zichtbare verloop v66r en

na de herontsteking meestal 3 tot 6 maal.

Ook wanneer geen herontsteking plaatsvindt wordt de ontlading

instabiel vlak v66r het uiteindelijke doven.

De ontlading verspringt en intermittert (bladz 72 ) •

Het tijdsinterval tussen het duidelijk einde en herbegin van

de ontlading bedraagt bij 3000 Amp (13,4 Barl) over het algemeen

ongeveer 50 tot 100rsek. Bij de afdruk op bladzijde 75

bedraagt het interval ongeveer 100 )<.sek.

Deze tijdsintervallen verschillen weinig in de gevallen van

herontsteking bij topwaarden van de stroom 2600 Amp en 2000 Amp.

Hier liggen de intervallen tussen 70 en 14~ sek.



Duidelijk is te zien dat het stromingsprofiel door de lage

stromen minder beinvloed wordt.

Bij een stroom 440 Amp (13,4 Bar) is het ongestoorde stromings

patroon reeds na 250 l~sek weergekeerd.
,/

Dit is zeker niet het geval bij een stroom van bijvoorbeeld

2400 Amp.

Bij de afgebeelde foto's is de geschatte momentane waarde

van de stroom aangegeven. De nauwkeurigheid is niet groot

daar als nulpunt van de stroom de plaats op de foto gekozen

is waar nog juist met redelijke zekerheid licht tengevolge

van de ontlading is te zien.

Wanneer het tijdsinterval tussen het zichtbare doofpunt en

het zichtbare herontsteken van de ontlading ingepast wordt in

het verloop van de stroom bij de nuldoorgang dan blijkt

ruwweg dat stromen die kleiner zijn dan 8 Amp niet meer

zichtbaar zijn.

Het aangenomen nulpunt kan dus nogal afwijken van het werkelijke

nulpunt doch het gaat hier niet om de exakte korrelatie van de

stroom aan de streak-foto.

Ook bij de ontladingen met tankdruk 8,0 Bar waren de intervallen

tussen het zichtbare doofpunt en de herontsteking van de orde

60 tot 100y sek (bladz 68 en 70).

Er is geen verschil te zien in de opnamen met vergelijkbare

stromen doch verschillende tankdrukken.

De stromingsprofielen zijn zeer sterk overeenkomend zoals

blijkt uit vergelijking van bijvoorbeeld de foto's op de

bladzij den 79 en 80 resp 70 en 77.

Ter illustratie is ook nog een opname weergegeven van een

ontlading met topwaarde van de stroom I = 120 Amp, tankdruk 13,4 Bar

die gemaakt is met behulp van de bollenvonkbrug.
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Nawoord

Hoewel het voornemen was geweest om tenminste nog een serie

metingen te doen bij een derde waarde van de tankdruk moest

hiervan worden afgezien vanwege tijdgebrek.

Er zijn een aantal oorzaken aanwijsbaar. Enerzijds was de

meting van elk meetpunt tijdrovend. Na elke ontlading werden

de elektrische gegevens geponst op band en geregistreerd met

de XY-schrijver. In de boogkamer werd een nieuW'ozilverdraadje

ingespannen tussen cle elektroden.

De streakfilm moest worden ontwikkeld en afgedrukt.

Anderzijds was het vanwege de statistische spreiding in de

meetgegevens noodzakelijk om voor elk meetpunt voldoende metingen

te doen.

Ook is zeer veel tijd besteed aan het operationeel houden van

de apparatuur van de meetcyclus.

Stond de veiligheid van de meetopstelling op hoog peil, de

hiermee gepaard gaande sturing en elektronika introduceerde

bij de optredende hoge stromen en spanningen storingen in de

metingen en de sturing.

Afsluitendlijkt de mening gerechtvaardigd dat bij experimenten,

waarbij aanzienlijke gradienten van stroom en spanning voorkomen,

de meetopstelling eenvoudig van opzet dient te zijn.

De onontbeerlijke meet- en stuurkabels kunnen dan gemakkelijker

tegen storende invloeden worden afgeschermd hetgeen beter

gerealiseerd kan worden door de kabels te omhullen met een

koperen buis dan met litze-draad, zoals nu het geval is geweest.

Wat het optische gedeelte van de experimenten aangaat is

gebleken dat "schlieren II..,. opnamen goed te verwezenlijken zijn

met een laser van voldoende groot vermogen.

Wanneer men opnamen wil maken op kleinere tijdbasis dan zal een

laser met een vermogen van tenminste enige tientallen milliwatts

nodig zijn.
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Interessant zou zijn geweest om opnamen te maken met een

rooster in plaats van het "schlieren"- meso Dergelijke opnamen

geven een lijnenpatroon waarop elke lijn de verzameling is van

alle lichtstralen met gelijke afbuigingshoek.

De intensiteit van elke lijn is een maat voor de dichtheids

gradient ergens in het plasma.

Voor de ijking van het systeem kan een medium gebruikt worden

met bekende afbuigingshoek bijvoorbeeld een lens met grote

brandpuntsafstand.
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