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Samenvatting 

In de vakgroep Deeltjesfysica is een opstelling gebouwd voor het 

onderzoek aan corona-ontladingen in lucht. Dit afstudeerwerk is een 

vervolg op werk aan negatieve corona's dat eerder in deze vakgroep is 

verricht. De bouw (gedeeltelijk) van de 1eetopstelling is een van de 

onderwerpen voor het afstudeerwerk. Een tweede onderwerp is het 

massaspektro1etrisch onderzoek aan corona-ontladingen en tenslotte is 

een aanzet gegeven voor de modelvorming van intermitterende 

stroomfluktuaties van negatieve corona's i.h.b. de Trichelpuls. 

Er wordt een korte behandeling gegeven van werk van andere 

onderzoekers wat betreft de massaspektrometrie en modelvorming aan 

negatieve corona's. De massaspektrometrische experimenten aan negatieve 

corona's in 10 - 40 kPa lucht gaven in tegenstelling tot eerder 

onderzoek grote concentraties NOi, NO; en o-. De ionen 

CO; en Oi komen slechts in geringe mate voor. In tegenstelling 
tot vorige experimenten zijn weinig ionen met waterclusters gemeten. 

De modelvorming strekt zich uit tot de stijgende flank van de 

Trichelpuls. De ruimtelading wordt in de berekeningen meegenomen en 

hiermee is elektrische veldomkering te berekenen. Deze veroorzaakt 

waarschijnlijk het afbreken van de Trichelpuls. De negatieve 

ruimtelading bestaat in de stijgende flank en in de top van de 

Trichelpuls voornamelijk uit elektronen. De stijgtijd is berekend op 

ongeveer 0,5 ns. 
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INLEIDING 

In het kader van het STW-project 'Negatieve corona in lucht' wordt 

in de vakgroep Deeltjesfysica onderzoek gedaan aan negetieve 

corona-ontladingen onder atmosferische omstandigheden. Deze ontlading 

staat in de belangstelling vanwege een aantal uiteenlopende 

toepassingen. Voorbeelden hiervan zijn stoffilters en de 

Geiger-Mullerteller. Corona-ontladingen worden ook toegepast in 

kopieerapparatuur voor het opladen van poederinkt. Tenslotte worden 

corona-ontladingen gebruikt voor de produktie van ozon. De algemene 

noemer is vaak produktie van ionen. Bovendien treden corona's op als 

ongewenst neveneffekt bij het transport van elektrische energie op een 

hoogspanningsnivo en doorslag van de isolatie van hoogspanningskabels. 

Ook veroorzaken corona-ontladingen radiostoringen onder 

hoogspanningsleidingen. 

De corona-verschijnselen worden bepaald door de aanwezigheid van 

sterk inhomogene velden tussen asymetrische elektrode-konfiguraties 

zoals: spits-plaat, draad-plaat. Bij negatieve corona's heeft de sterk 

gekromde elektrode een negatieve potentiaal ten opzichte van de minder 

gekromde. Bij elektro-negatieve gassen worden onder bepaalde condities 

van stroom en spanning intermitterende verschijnselen waargenomen, 

zogenaamde Trichelpulsen. Dit zijn snelle spontane en met vaste 

herhalingsfrequentie optredende stroomfluktuaties. Deze zijn interessant 

omdat het mechanisme niet volledig is begrepen en de ion-vorming voor 

een belangrijk gedeelte plaatsvindt gedurende deze puls. 

In dit afstudeerwerk zijn een tweetal aspekten van de negatieve 

corona-ontlading nader onderzocht. Ten eerste is er een opstelling 

ontworpen en gebouwd om massaspektrometrisch onderzoek te verrichten 

naar het voorkomen van negatieve ionen uit corona-ontladingen in lucht 

bij diverse drukken. Dit deel van het onderzoek staat beschreven in 

hoofdstukken 2 en 3. In hoofdstuk 2 wordt een verhandeling gegeven van 

de gebruikte meetopstelling en in hoofdstuk 3 worden de behaalde 

resultaten besproken. Dit onderzoek is een vervolg op de studie van de 

negatieve corona-ontlading door de Vries CVRI82J. In de thans gebouwde 

opstelling zijn ten opzichte van zijn experiment een aantal essentiele 

verbeteringen aangebracht. 



Ten tweede is er een model opgezet van de vorming van de 

Trichelpuls. Dit model is opgezet om de experimenteel waarneembare 

stijging van de flank van de Trichelpuls te berekenen met behulp van de 

deeltjes-balansvergelijkingen voor elektronen en ionen. De 

Poisson-vergelijking is nodig om het elektrische veld te berekenen. De 

eerste aanzet tot modelvorming is gegeven door de Vries CVRI82l. Hij 

verwaarloosde echter ruimteladingingseffekten. Dit model wordt thans 

verder uitgewerkt door ruimteladingingseffekten mee te nemen. Het model 

en de hiermee behaalde resultaten worden besproken in hoofdstuk 4. 

Eerst zal in hoofstuk 1 enkele algemene kenmerken van negatieve 

corona-ontladingen in het bijzonder de Trichelpuls worden beschreven. 

Ook worden andere onderzoeken summier vermeld. 
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HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BESCHRIJVING VAN EEN NEGATIEVE CORONA-ONTLADING 

1.1 Inleiding 

Een corona-ontlading is een gasontlading, die optreedt in 

niet-uniforme velden tussen asy11etrisch1 elektroden. Het verschil met 

een gewone gasontlading is dat de ionisatie in het gebied •et grote 

veldsterkte geconcentreerd blijft. Het zwakke veld tussen de elektroden 

voorkomt een komplete doorslag tussen de twee elektroden en zorgt voor 

het transport van lading. De eigenschappen van een corona-ontlading 

kunnen in elk sterk inhomogeen veld bestudeerd worden. Het meest 

bestudeerde systee1 is het spits-plaat systeem. Ook vaak voorko1end is 

het draad-cylinder-1y1tee1. 

In de volgende paragrafen wordt uitgegegaan van deze twee 

asymmetrische elektrodensystemen. De meest gekromde elektrode kan zowel 

een positieve als een negatieve spanning hebben voor respektievelijk een 

positieve en negatieve corona. De corona's met wisselspanningen worden 

buiten beschouwing gelaten. De behandeling van corona's in dit verslag 

zal zich alleen uitstrekken tot de negatieve corona. 
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1.2 De negatieve corona-ontlading 

De behandeling van de negatieve corona-ontl~ding wordt gedaan aan de 

hand van een artikel van Gallo CGAL77l. Een ruwe schets van de 

stroom-spanningskarakteristiek voor een spits-plaat-konfiguratie staat 

weergegeven in figuur 1.2.1 

1 
- 1()-Z 
w 

... 
z 
i io-4 
a 

ATMOSPHERIC AIR. 
NEGATIV[ NEEDLE-PLA1.;E CORONA. 

\ J. Af<C ( SPARK) 
\ , __________ _ 

' G. UNSTA8LE TRANSITION REGION 

---------~ ------~·--r. 8REAK00..VN FEAhiERS 

c.;;;rn.üS~w--- - -- --

figuur 1.2.1 Schematische in de tijd gemiddelde stroom-spannings

karakteristiek voor 100 kPa lucht in een spits-plaat 

geometrie met een negatieve gelijkspanning op de spits. Da 

getekende relatie is voor een elektrodenafstand van 6 mm en 

een spitsradius, die gevarieerd is tussen 0.003 mm en 0.05 

mm. 

Het spitsmateriaal en z'n oppervlakte-toestand beinvloeden de 

stroom-spanningskarakteristiek, omdat onder bepaalde kondities de 

elektronenemissie van de spits van invloed is. De gelijkspanning wordt 

langzaam verhoogd. Allereerst verschijnt er een lage achtergrondstroom 

van spontane pulsen tengevolge van de drift van elektronen en ionen. 

Deze worden geinitieerd door kosmische straling en natuurlijke 

radioaktiviteit. 

Als de spanning verder wordt opgevoerd, wordt een in de tijd 

gemiddelde verzadigingsstroom opgebouwd. Alle ladingsdragers door 

eMterne bronnen gegenereerd vloeien effektief weg uit de ontlading. De 
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verzadiging is afhankelijk van de externe produktie van lading en daarom 

zijn er verschillende verzadigingskurven getekend in figuur 1.2.1 

<gebied B>. Dit gebied is ook bekend als het zogenaamde Geiger-regiem. 

Het elektrische veld is nog te zwak om ionisaties te veroorzaken. 

Bij hogere spanningen krijgen de elektronen voldoende energie om het 

gas te ioniseren door middel van botsingen. De hierbij vrijkoaende 

elektronen kunnen op hun beurt weer ionisaties veroorzaken. Dit 

lawine-effekt wordt de Townsend-ionisatielawine genoead. In dit gebied 

CL1 stijgt de stroom zeer snel en treden de eerder genoemde 

Trichelpulsen op. Deze pulsen gaan over in zichzelf onderhoudende 

Trichelpulsen, indien de spanning nog verder wordt verhoogd. De zichzelf 

onderhoudende Trichelpulsen zijn daar uniform en treden op aet een 

konstante herhalingsfrequentie. 

Bij het opvoeren van de spanning wordt, indien tenminste de 

elektrodeafstand niet t1 klein is, het volgende stadium van de corona 

bereikt: de 'pulseless glow' (gebied E>. De ruimtelading is niet 

voldoende om de ionisatie nog te verhinderen, zoals dat wel gebeurt bij 

het afbreken van de Trichelpuls (zie ook paragraaf 1.2>. Er ontstaat 1en 

konstante door ruimtelading begrenste ontladingsstroom. 

In het volgende gebied <F> verschijnen de zogenaamde 'negatieve 

veren', die gesuperponeerd zijn op een konstante ontlading. Deze 'veren' 

zijn ionisatiekanalen, die zich tenslotte uitbreiden tot de anodeplaat. 

De zelfstandige ionisatie strekt zich nu uit van de kathode naar de 

anode. Bij dit punt ontstaat er een instabiel gebied CG) ten gevolge van 

de grote negatieve differentiele weer stand. Een boog of vonkdoorslag 

ontwikkelt zich tenslotte tussen de elektroden. 

Kenmerkend voor een negatieve corona zijn een aantal aspekten. Ten 

eerste zijn ze het eenvoudigst te stabiliseren in relatief lange 

asymmetrische elektrodesystemen, die een positieve differentiele 

weerstand vertonen <gebieden Een Dl. Als de elektrode-afstand te klein 

is bestaat de neiging dat de ontlading direkt in een boog of 

vonkdoorslag overgaat. Ten tweede hangen de diverse corona-eigenschappen 

af van het soort gas, de druk, de elektrode afstand, de kromming van de 

spits, de relatieve vochtigheid en de elektro-negativiteit. Een derde 

kenmerkende eigenschap is dat de kathode een belangrijke rol speelt in 

de ontlading. 
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In de volgende paragraaf zal het meest onderzochte aspekt van de 

negatieve corona-ontlading in elektro-negatieve gassen, de Trichelpuls, 

nader behandeld worden. Daarbij zijn de volgende experimentele methoden 

vermeldenswaardig: 

1. Analyse van de elektrische stromen geïnduceerd in het 

elektràdecircuit. 

2. In de tijd opgeloste analyse van gee•iteerd licht uit de ontlading. 

3. Analyse van geladen en neutrale deeltjes, die geextraheerd worden uit 

de ontlading. 

4. Analyse van mechanische krachten op de elektroden, de in de ontlading 

optredende akoustische drukgolven en de voortgebrachte elektrische 

wind. 

~. Corosie onderzoek van de elektroden. 

Deze methoden zullen hier niet behandeld worden. Hiervoor wordt verwezen 

naar het overzichtsartikel van Sigmond [MEE78J. 
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1.3 De Trichelpul1en 

D1ze paragraaf zal een behandeling geven van de Trich1lpuls. Vaar 

nadere informatie wordt verwezen naar Loeb CLOE65l, Zenter CZEN70l, 

Torsethaugen CTOR73l en een artikel van Lama CLAM74l. Een voorbeeld van 

een stroo11eting is weergegeven in figuur 1.3.1. Het verband tussen de 

in de tijd gemiddelde antladingsstraa1 en de elektodeafstand staat 

weergegeven in figuur 1.3.2. 

spitmateriaal: 

gas soort 

druk 

voedings-

spanning 

lading per 

puls 

herhalings-

tijd 

gemiddelde 

0 50 100 150 200 250 tijd (ns) stroom 

figuur 1.3.1 Een voorbeeld van de stroom als funktie van de tijd 

vaar een Trichelpuls CGRA84l. 

messing 

lucht 

100 kPa 

5 kV 

20 pC 

4 µs 

20 µA 

De Trichelpuls wordt waarschijnlijk als volgt gecreeerd. Een puls 

begint met de aanwezigheid van een elektron bij de negatieve spits, die 

een Townsend-lawine initieert. De positieve ionen iet lage 

beweeglijkheid blijven random de spits hangen en veroorzaken een 

verhoging van het veld, waardoor de ionisatie toeneemt. De pasiti1va 

ionen, die het kathodeoppervlak bereiken, vormen een extra bron van 

elektronen. 
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OENSITY AIR,POINT RADIUS r •086 mm 

Î / / J 
\ + • / 1 1 l 
b + / 

iJJ j / //11 

~ 
f I !• + j 1/ GAP LENGTH 1 

/ 01"smm 

p t + I : ;5 
'•/ I I / ; ,~ ia/ ' I I : :~ 

i~l~ / / /i 'f/ / . ! + 1·/ 
o rA ! IJ ~{ ' ,l 20 24 

CORONA VOLTAGE V ( kV 1 

figuur 1.3.2 Het verband tussen de in de tijdge•iddelde 

ontladingsstroom en de elektodeafstand CHEE78l. 

In niet elektro-negatieve gassen (zoals: stikstof) ontwikkelt de 

strooi zich direkt tot een vonkdoorslag. Haar in elektro-negatieve 

gassen (zoals: lucht) is de hypothese dat de elektronen worden 

ingevangen en dat er negatieve ionen met een lagere beweeglijkheid 

ontstaan. In de gebieden met lage veldsterkte wordt de elektronenlawine 

snel afgebroken. Dit effekt wordt nog versterkt door de negatieve 

ladingswolk, die gevormd is door elektronenvangst buiten het 

ionisatiegebied. Deze negatieve ladingswolk reduceert het veld in het 

ionisatiegebied tot beneden die veldsterkte waarbij een elektron voor 

een lawine kan zorgen. De stroom door het uitwendige circuit zal op dat . 
moment plotseling afkappen. De elektronenlawine verschijnt pas weer als 

de negatieve ruimteladingswolk voldoende ver verwijderd is door het 

elektrische veld. 

De negatieve ionen hoeven niet volledig de ontlading te hebben 

verlaten, voordat een nieuwe puls kan beginnen. De regel•atige 

Trichelpulsen beginnen als gevolg van de aankomst van ionen en of 

metastabielen. De stijgtijd van de Trichelpuls is bij 100 kPa ongeveer 1 

tot 2 ns. De achterflank is'ongeveer 120 ns, zie Gravendeel CGRA84l. 
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In hoofdstuk 4 is onderzocht of in een eenvoudig geval deze 

hypothese door een numerieke simulatie van het ontstaan van 

Trichelpulsen kan worden bevestigd. 
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1.4 Massaspektrometisch onderzoek 

In deze paragraaf wordt het massaspektometisch onderzoek besproken, 

dat in de literatuur is gepubliceerd. Ook zal een beschrijving gegeven 

worden van de extrakt.ieproblemen, die optreden bij 1assaspektro1etisch 

onderzoek. Metingen van ionen uit corona's zijn uitgevoerd in diverse 

soorten gassen zoals lucht en 02 CSHA69, GAR77, VRI82l, CD2 en 

N02 C6AR78, GAR80l. De metingen zijn meestal verricht bij lage 

drukken in de ontladingsruimte. Bij hoge drukken wordt de extraktie van 

ionen bemoeilijkt. 

Shahin CSHA69J gebruikt een draad-cylinder elektrode systeem. Hierop 

zet hij een negatieve gelijkspanning met daarop gesuperponeerd een 

wisselspanning om de corona-ontlading egaal te laten branden langs het 

gehele kathodeoppervlak. Duidelijk is de COi piek. Deze is te 

onderdrukken door de lucht te laten stromen door een C02-filter. 

Dat is weergegeven in figuur 1.4.l. Het verband tussen het relatieve 

voorkomen van negatieve ionen in lucht als funktie van de druk staat 

weergegeven in figuur 1.4.2 

6ardiner CGAR77, 6AR78, 6AR80l heeft metingen aan negatieve corona's 

verricht tot drukken van 4kPa in C02, N02, 02 en lucht. 

Hij werkt bij lage druk om problemen van 1assadiscri1inatie en reakties 

in de expansie bij het extraktiegat te voorko1en. In tegenstelling tot 

Shahin is er een betere definitie van de elektrische condities. Hij 

gebruikt het spits-plaat elektrode systeem. Enige resultaten staan 

weergegeven in figuur 1.4.4 t/1 1.4.6 voor lucht, N02, CD2 en 

02. Uit figuur 1.4.4 blijkt dat het COi-ion weer het meest 
voorkomende ion in lucht is. 

De experimenten van de Vries CVRI82l geven als veel voorkomende 

ionen co; en o;. Deze komen bovendien vaak voor omringd door 

clusters van water1olekulen tot negen 1aal H20 toe. Een voorbeeld 

daarvan is gegeven in figuur 1.4.7. Merk op dat de lucht hier gedroogd 

was, zodat de conclusie gerechtvaardigd is dat waterafgifte door het 

vele perspex in de opstelling plaatsvindt. Ook het C03-ion komt 

veel voor of in clusters in een ontlading in 02. Dat is weergegeven 

in figuur 1.4.8. 
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figuur 1.4.1 Een massascan van negatieve ionen in een negatieve 

corona-ontlading in lucht 3,3 kPa CSHAó9l. 
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figuur 1.4.2 De variatie van het relatieve voorkomen van negatieve 

ionen met de druk voor een negatieve corona-ontlading 
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figuur 1.4.3 Vergelijking van een aassascan in lucht<--> en in 

02<~> voor een negatieve corona-ontlading 12 kPa 

CSHAó9l. 
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figuur 1.4.4 Negatieve ionen in droge lucht voor diverse drukken <a> 

1,3 kPa, (b) 2,7 kPa, <c> 4 10 kPa C6AR77l en met 3 cm 

spits-plaat elektrode afstand, spitsstraal: 0,1 mm. 
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figuur 1.4.5 Een 1assascan van negatieve ionen van een N02 

corona-ontlading. De ge•iddelde stroo• bedraagt 5].JA en een 

ontladingsspanning van 1,119 kV. De druk is 11 3 kPa en de 

spits-plaat afstand bedraagt 3 c• C6AR80l 
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figuur 1.4.6 Het relatieve voorkomen·van negatieve ionen in C02 
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figuur 1.4.7 De voorkomendheid van o;- en C03-clusters in 

een negatieve corona-ontlading in droge lucht 100 kPa 

CVRIB2l. 



..• " 

• 

5.tlt 

- 1. 12 -

0 co3-: ca2o> n 

1 o3:c11zo> 0 

figuur 1.4.8 Het relatieve voorkomen van 03- en 
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02 100 kPa. 
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1.5 De extraktie problemen 

De problemen met de extraktie van negatieve ionen door een klein 

extraktiegat in de anode worden vermeld in een artikel van Sigmond 

CSIG82l. Zie voor andere onderzoeken CSIG80l en CBUC69l. 

Sigmond gebruikte folies met gaatjes van 1 tot 30 µm in diameter, 

die afgeschuinde randen hebben. De folies zijn 10 tot 20 µm dik. De 

gebruikte falies zijn gemaakt van Au, Cu, Al, Moen RVS. Ook gebruikt 

hij een gouden folie met een dun laagje aluminium. De Au-, Cu-, en 

Al-falies laten alleen elektronen door. De laag-energetische ionen kamen 

er niet doorheen. De RVS- en de MO-folies laten wel goed de negatieve 

ionen door. 

Deze nadelige eigenschappen komen volgens hem door het 

potentiaalverschil tussen het folie an da wand van de opening in het 

anodeplaatje. Deze effekten warden nog versterkt door de oplading van 

oppervlaktelagen (oxydes, vuil>. 

Tengevolge van de antladingsstroom laden geisaleerde laagjes zich 

zodanig op dat de ionenstraom stopt. De meer-energetische elektronen 

kunnen de opening nag passeren. De vertragende potentiaal als funktie 

van de geextraheerde stroom staat weergegeven in figuur 1.5.1. Dit 

verband is weergegeven voor positieve en negatieve corona's, voor 

verschillende drukken en ontladingsstromen. 

In deze figuur staat ook een bovengrens weergegeven van de 

extraktiestroam, die berekend wordt met de relatie vaar de 

stroomdichtheid (wet van Warburg CWAR54l). Deze stroomdichtheid wordt 

gegeven door: 

j(r) ={(3I.d2 )/2} cos 5
cj> met tancj> = r/d 

hierin is: j (r) de stroomdichtheid in A/m 2 

I - de totale ontladingsstroom in A 

d - de afstand tussen spits en plaat in 111 

r - de afstand van het hart van het anodeappervlak tot een 

ander punt op dit oppervlak in m 

De extraktiestroam is het gedeelte van de strooidichtheid, dat door 
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het extraktiegat heengaat, geintegreerd over het oppervlak van dit 

extraktiegat. 
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figuur 1.5.1 De vertragende potentiaal van een RVS-folie voor een 

negatieve corona-ontlading voor diverse ontladingsstromen 

volgens Sig1ond. 

De geextraheerde stromen voor negatieve corona's staan weergegeven 

in figuur 1.5.2 voor diverse drukken en vochtige en droge lucht als 

funktie van de corona-stroom. Ook staat hierin de Warburg-relatie 

weergegeven. De ~o-folies geven soortgelijke verbanden. 

De Au-folies met een dun laagje Al gaven grotere extraktiestromen 

dan de bovengrens, die gegeven wordt door de Warburg-relatie. Sigmond 

verklaart dit met katalische effekten die ten gevolge van het dunne 

laagje Al op het Au zouden optreden en zo de extraktiestroom vergroten. 

Samenvattend is op te merken dat door de sterke corosie en de 

eventueel voorko1ende kontakt-potentiaal de eenduidigheid van de 

extraktiestroom niet geheel vaststaat. Door materiaalkeuze en voldoende 

grote diameters van het extraktiegat is getracht hier verbeteringen in 

aan te brengen. 



IJRJED AIR 
AIR 60% '!H 

X-ELECTRODE~ ..,. " 

ss 600 J'" lf'' 

/ 
/ 

" 

10 

/ 

"" ~,,--

",,,"..,, -."'" " / 

COROHA CURRENT 

" 

- 1.15 -

" / 

/ 

figuur 1.3.2 De geextraheerde stroom van negatieve ionen en 

elektronen van een spits-plaat elektrode systee• in 2,5 tot 

20,3 kPa droge en vochtige lucht als funktie van de 

corona-stroom voor RVS-folies. 
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1.6 Modellen van de negatieve corona-ontlading 

Publikaties over modellen van de Trichelpuls-ontlading zijn tamelijk 

gering in aantal. Dit komt door de gecompliceerdheid van dit probleem. 

Het spits-plaat elektrode systeem is een twee-dimensionaal probleem en 

met sterk inhomogene elektrische velden. De belangrijkste processen 

treden op in het kleine ionisatiegebied dat een grootte heeft van de 

orde van de spitsradius. De tijdschaal varieert van lns in de stijgende 

flank tot ongeveer 120 ns in de achterflank. 

Het eerste model is voorgesteld door Loeb CLOES2l. Dit model is 

gebaseerd op een mechanisme dat door Aleksandrov CALE63l later 

'successievelijke ontwikkeling' van elektronenlawines genoemd werd. Zelf 

ontwierp hij een hypothese die hij de naam gaf van 'parallelle 

ontwikkeling'. Andere modellen warden gegeven door Sigmond CHEE78l, 

Davies CDAV80l, Graf CGRABOl, Ogasawara COGA66l en de Vries CVRI82l. Een 

korte beschrijving van deze modellen wordt in deze paragraaf gegeven. 

Het model van Loeb verklaart de snelle groei van de stroom door een 

mechanisme, waarin het aantal lawines toeneemt in de ruimte. Elke lawi~e 

produceert drie foto-elektronen, welke elk een nieuwe lawine 

veroorzaken. De stijgtijd van de puls, die op grond van deze hypothese 

berekend wordt, is vergelijkbaar met de gemeten waarde voor 

Trichelpulsen van scherpe spitsen 111t radius van 0.2 111. De berekende 

resultaten voor spitsen met een kleinere afronding zijn veel groter dan 

de gemeten waarden. Loeb ging uit van de relatie voor de produktie van 

foto-elektronen: n = n.yf met n=3: het aantal 

foto-elektronen, n.: het aantal geproduceerde ionen in een lawine 

6.104
) en yf: de foto-ionisatiecoefficient <= 5 10-~l. 

Het 'parallele ontwikkelingsmechanisme' van Aleksandrov geeft een 

beter inzicht in de geobserveerde eigenschappen, zowel voor scherpe als 

stompe spitsen. De secundaire lawines ontwikkelen zich steeds meer 

parallel met de primaire, indien elke elektronenlawine voor minimaal een 

foto-elektron <nl zorgt. Dit is de voorwaarde voor een zelfonderhoudende 

ontlading (n/no = 1>, zie figuur 1.6.1. De veldtoename in de 

ionisatiezone, tengevolge van de snelle toename van de ruimtelading, 

geeft een toename in n. De stroom stijgt langzaam totdat nlno = 2. 
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Het aantal parallelle lawines kan nu wel tot 1000 oplopen, maar de 

stroom is nog twee orden lager dan de piekstroom. De ruimtelading begint 

nu zijn invloed t1 hebben op de Trichelpuls en Aleksandrov berekent dat 

de piekstroom wordt bereikt in ongeveer 1ns. Het voorstadium duurt vrij 

lang ( :::::5 10- 7 sl. Dit is weergegeven in figuur 1.6.2. Kurve (1) 

geeft het el1ktrische veld na 1000 parallelle lawines en kurv1 <2l g1eft 

het verstoorde veld na 1100 parallelle lawines. Aleksandrov berekent 

niet de uitdoving van de Trichelpuls, maar v1rklaart deze •et de 

gevormde negatieve ruimteladingswolk. 

s 

figuur 1~6.1 Schematische weergave van de samenvallende lawines in 

het model van Aleksandrov CALE63l. De waarden van het 

aantal geproduceerde foto-elektronen (n/no> is gelijk 

aan twee. 
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50 

figuur 1.6.2 Het elektrische veld en de ionenconcentratie in de 

ionisatiezone van een negatieve corona. Kurven 1 en 2 

representeren respektievelijk het elektrische veld zonder 

en met ruimteladingsverstoring. Kurven 3 en 4 illustreren 

de verdeling van respectievelijk de positieve en negatieve 

ionen na de passage van een lawine. 

De andere genoemde modellen gaan uit van de balansvergelijkingen 

voor de deeltjessoorten <elektronen, positieve- en negatieve ionen> en 

de Poisson-vergelijking. 

Het model van Sigmond wordt hier niet besproken, omdat dit een 

demonstratiemodel is waarbij van een konstante ontladingsstroo• is 

uitgegaan. De Trichelpuls kan hiermee niet verklaard worden. 

Het model van Davies geeft een numerieke berekening van de gehele 

Trichelpuls, die ontstaat in een corona-ontlading in C02 bij 1.3 

kPa. Hij neemt daartoe een coaxiale draad-cylinder geometrie met veel 

discretisatie punten in het ionisatie gebied en weinig in het 

driftgebied. Hij verwaarloost diffusie, detachment en reco1binatie. Het 

foto-effekt, dit is het vrijmaken van elektronen uit de kathode door 

fotonen, is het belangrijkste terugkoppelingseffekt in de stijgende 

flank van de Trichelpuls. 

De sekundaire emissie van elektronen ten gevolge van positieve ionen 

is van invloed op de dalende flank. De elektronendichtheid is in de 

buurt van het maximum van de puls groter dan de negatieve ionen 
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dichtheid. De eletronen spel~n dus een belangrijke rol in het afbreken 

van de Trichelpuls. Hij wijst erop dat als de elektronendichtheid niet 

wordt meegenomen in het simulatiemodel dit afbreken niet optreedt. De 

negatieve ionendichtheid neemt veel sneller toe in het afvallen van de 

puls dan de elelktronendichtheid. De diverse dichtheden voor de 

verschillende stadia van de Trichelpuls staan weergegeven in figuur 

1.6.3. 

De berekende Trichelpuls staat weergegeven in figuur 1.6.4. In deze 

figuur staan ook de elektrische veldverdelingen voor de diverse stadia 

van de Trichelpuls. 
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figuur 1.6.3 De ladingsdichtheden voor de verschillende stadia van 

de Trichelpuls; A,B en C, zie figuur 1.6.4 
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figuur 1.6.4 De berekende Trichelpuls in vergelijking tot de gemeten <--l 

Trichelpuls. De elektrische veldverdelingen staan 

"eergegeven voor het begin van de puls <Al, de 

tap (Bl en het einde van de puls (Cl 

Het model van Graf neemt diverse fysiche grootheden 1ee voor de 

berekening van de stijgende flank van de Trichelpuls in een spits-plaat 

elektrode systee1 vaar 100 kPa lucht. Deze grootheden zijn: drift, 

diffusie, ionisatie, attachment, recombinatie en foto-ionisatie. Ter 

vereenvoudiging van de berekeningen "ordt de ruimtelading gesi1uleerd 

door homogeen geladen bollen, die overeenkomen met de ruimtelading. Er 

ontbreekt een behandeling van de beschrijvende vergelijkingen en is 

daarom moeilijk te vergelijken met andere modellen. De positieve en 

negatieve ionen neemt hij onbe"eeglijk voor de stijgende flank. De 

bneging "ordt p'as na :5 ns in de berekening meegenomen. Het verloop van 

de elektrische·veldverdeling staat "eergegaven in figuur 1.6.:5. De 

berekende corona-strooi staat eveneens in deze figuur "eergegeven. 
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figuur 1.6.5 De ontwikkeling van het elektrische veld voor de spits 

in de tijd en de corona-stroom als funktie van de tijd. 

Graf geeft ook een berekening van de herhalingsfrequ1nti1 van de 

Trichelpuls. Hij berekent de tijd dat de negatieve ruimteladingswolk 

zover is weggedrift, dat aan het kathodeoppervlak de oorspronkelijke 

veldsterkte is hersteld. Op dit moment kan een nieuwe Trichelpuls 

beginnen. De negatieve ruimtelading bepaalt hij uit experimentele 

resultaten en zet hij dicht voor de spits neer in z'n berekening. De 

herhalingsfrquentie is als funktie van de ontladingsspanning weergegeven 

in figuur 1.6.6. 
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figuur 1.6.6 De berekende en gemeten herhalingsfrquentie van e1n 

Trichelontlading. 

In het model van Ogasawara wordt eveneens uitgegaan van de 

balansvergelijkingen in parabolische coordinaten en de 

Paisson-vergelijking vaar een 100 kPa Trichelontlading in een 
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spits-plaat geometrie in lucht. Dit model neemt drift, diffusie, 

ionisatie en attachment mee. Ook het foto-effekt en de secundaire 

emissie aan het kathodeoppervlak worden in de berekening meegenomen. De 

balansvergelijkingen worden opgelost door middel van separatie van 

variabelen. Het tijdsgedrag neemt hij als een exponentiele verdeling 

<exp (À t>) ut tijdkonstante À, 

Deze tijdkonstante berekent hij tijdens de stijging van de 

Trichelpuls steeds opnieuw. Dit doet hij totdat de tijdkonstante 

negatief is geworden. Dan is volgens he• de top van de Trichelpuls 

bereikt. Het veld ten gevolge van de ruimtelading in de top van de puls 

staat weergegeven in figuur 1.6.7. Hierin staan ook de bijbehorende 

dichtheden weergegeven. De stijgtijd is in zijn model 9 ns. De hierbij 

berekende stroom <2 10-•A> is veel kleiner dan de gemeten waarde 

<orde mA, zie C6RA84l>. 

Tenslotte wordt het model van de Vries besproken. Hij geeft een 

eerste aanzet voor een model van de Trichelpuls. De berekeningen 

beperken zich tot het ionisatiegebied en het ruimteladingsvrije geval 

met weglaten van de negatieve ionen. Hij lost de balansverglijkingen ook 

op door middel van separatie van variabelen in een coaxiaal 

draad-cylinder elektrode systeem. De tijdsafhankelijkheid is op dezelfde 

wijze in de vergelijkingen gebracht als Ogasawara deed. De tijdkonstante 

is nu wel vast gekozen. Bij het weglaten van de ruimtelading 

vereenvoudigt de Poisson-vergelijking tot de Laplace-vergelijking, 

waarvoor een analytische uitdrukking is te bepalen in dit model in 

tegenstelling tot de Poisson-vergelijking. In dit eendimensionale model 

wordt drift, ionisatie, secundaire emissie en foto-effekt meegenomen. De 

diffusie, attachment, detachment en recombinatie blijven buiten 

beschouwing. 

Met dit model is het alleen mogelijk de exponentiele aangroei van de 

Trichelpuls te berekenen. Het afbreken van de Trichelpuls kan hiermee 

niet verklaard worden. De elektronen- en positieve ionendichtheid zijn 

berekend voor diverse waarden van de genoemde tijdkonstante. Dit verband 

staat weergegeven in figuur 1.6.8. Uit de figuur blijkt dat de 

tijdkonstante voor de aangroei van de Trichelpuls in atmosferische lucht 

van de orde 1 ns is. 
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figuur 1.ó.7 De elektronen- en positieve ionendichtheid als funktie 

van de afstand tot de kathode voor twee verschillende 
waarden van de tijdkonstante. 
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HOOFDSTUK 2 HET MASSASPEKTROMETRISCH ONDERZOEK VAN EEN CORONA-ONTLADING 

2.1 Inleiding 

Publikaties over de in lucht gevormde ionen zijn erg schaars en 

onvolledig CVRI82l. Gegevens over deze ionen in lucht zijn van veel 

b1lang voor de diverse toepassingen, zoals ozonizators, stoffilters en 

kopieerapparatuur. In dit hoofdstuk wordt een bespreking gegeven van het 

massaspektrometrisch onderzoek aan een corona-ontlading in at•osferische 

lucht. Dit onderzoek heeft tot doel de ionen1a1enstelling daarin vast te 

stellen. 

Een van de opdrachten van het afstudeerwerk was de opbouw van een 

groot gedeelte van de meetopstelling, Dit onderzoek ia een v1rvolg op 

het onderzoek aan negatieve corona-ontladingen, dat verricht is door de 

Vries CVRI82J, 

Aan deze opstelling kunnen verschillende experi1enten worden 

verricht, zoals de massaspektro1etrie van positieve en negatieve ionen 

en het onderzoek van het geproduceerde licht <UV-gebied> iet behulp van 

een vakuu11onochro1ator. In paragraaf 2.2 wordt een beschrijving gegeven 

van de meetopstelling. De hiermee behaalde resultaten worden besproken 

in hoofdstuk 3. 
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2.2 De meetopstelling 

2.2.1 Algemene beschrijving van de opstelling 

Deze paragraaf zal een algemene beschrijving geven van de 

meetopstelling. De details worden in de volgende paragrafen behandeld. 

De 1eetopstelling staat schematisch weergegeven in figuur 2.2.1. 
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11) Channeltron 
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figuur 2.2.1 Schematische weergave van de meetopstelling. 
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De negatieve corona~ontlading wordt gegenereerd met behulp van 

voeding Cll tussen een spits en een anodeplaatje. De negatieve ionen 

worden gevormd in deze ontlading tussen de spits en het anodeplaatje. De 

negatieve ionen stro1en de corona-kamer <3l uit via een klein 

extraktiegaatje in het anodeplaatje en komen in de rootskamer (bl. Deze 

kamer wordt gepo1pt met behulp van een rootspomp en vormt het voorvakuum 

tussen de corona-kamer en de hoogvakuumkamer <7>. De ionen stromen via 

de skimmer <8> de hoogvakuumkamer binnen en ko1en terecht tussen de 

quadrupoolstaven <9>. De twee extraktiegaatjes hebben een diameter van 

0.1 1m tot 0.5 mm. 

De quadrupool (9) is een massafilter. Ionen, die een bepaalde 
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verhouding van lading en massa Cq/m) hebben, beschrijven stabiele banen 

in de massaspektrometer en worden doorgelaten. Ionen met een andere q/1 

waarde worden niet doorgelaten. Oe intensiteit van doorgelaten ionen 

wordt gemeten als funktie van de q/1 waarde. Hiermee zijn de diverse 

ionen te onderscheiden. De ionen, die de quadrupool verlaten, worden 

versneld en ko1en terecht in een deeltjesdetekor <Channeltron(11>>. Dit 

Channeltron geeft een stroompulsje af voor elk invallend ion of 

elektron. Het stroompulsje wordt 01gezet in een spanningspuls en met 

behulp van een 1 op 1 versterker C14> via een 50Q coaxkabel naar een 

versterker (15> gestuurd. De ruis en kleine storingen worden weggesneden 

iet een discriminator <15>. Tenslotte wordt met behulp van een computer 

het aantal pulsen geteld, opgeslagen en eventueel uitgeschreven op een 

X-V-schrijver. 

In de volgende paragrafen wordt een nadere beschrijving gegeven van 

de meetopstelling. Achtereenvolgens ko1en de volgende onderwerpen aan 

bod: het vakuu1systee1, het druk-regelsysteem, de ionenbron, de 

deeltjesdetektor en zijn afscherming en de signaalverwerking. Deze 

onderwerpen worden besproken in respektievelijk de paragrafen 2.2.2. tot 

en met 2.2.e. 

2.2.2 Het vakuumsysteem 

De resultaten van 1a1saspektrometrisch onderzoek aan negatieve 

corona-ontladingen zijn weinig reproduceerbaar, als een extraktiegaatje 

<diameter 1 tot 30 µm> wordt gebruikt. Dit bevindt zich in het 

anodeplaatje (5) van de corona-ka1er (3) 1 zie figuur 2.2.1. Bij deze 

extraktiemethode is geen ski11er <B> aanwezig. Dit rapporteren de Vries 

CVRIB2l, Sigmond CSIGB2l en Gold1an CSOLBOl. 

De opstelling is daarom uitgevoerd met twee grotere gaatjes. 

Hiervoor is het nodig dat er differentieel wordt gepompt. Het 

vakuu1gedeelte van de opstelling is schematisch weergegeven in figuur 

2.2.2. 
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figuur 2.2.2 Een schematische weergave van het vakuumsysteem. 

De corona-kamer (11> is een RVS kamer in de rootskamer (12), die 

over 180° draaibaar is in het horizontale vlak. De corona-kamer kan 

dus gericht worden naar de hoogvakuumkamer (14) of de 

vakuummonochromator (4). De vakuummonochromator wordt gepompt via een 

Balzer turbomoleculair pomp, type: TPH 200 en pompcapaciteit 190 l/s 

(5). Deze wordt weer gepompt met een Balzer voorvakuumpomp type: UNO 

012A en pompcapaciteit 3 1 3 lis. 

De corona-kamer is instelbaar via drie schroefmicrometers (12l en 

kan hiermee gericht worden. Deze kamer kan worden afgepompt via twee 

'bypass-leidingen' (8 en 10>. De linker 'bypass-leiding' <Bl in figuur 

2.2.2. wordt gebruikt om een voorvakuumdruk te realiseren van ongeveer 

0.1 Pa. Via de rechter 'bypass-leiding' (10l kan de corona-kamer worden 

'schoongepompt' tot een druk van ongeveer 0.1 mPa. 

De rootskamer (13) wordt gepompt met behulp van een Balzer rootspomp 

(7) type: MTP 1000 en capaciteit 300 l/s. Deze wordt weer gepompt met 

een Balzer voorvakuumpomp (6) type: UNO 100 en pompcapaciteit 28 l/s. De 

einddruk van de rootspomp is ongeveer 0.1 Pa. Bij een relatief groot 

extraktiegat in de corona-kamer (0.5 mm doorsnede) en atmosferische druk 



- 2.5 -

in de corona-kamer kan de druk in de rootskamer oplopen tot ongeveer 70 

Pa. 

De hoogvakuumruimte <14) wordt gepo•pt iet behulp van een Balzer 

oliediffusiepo1p <16> type: Diff 3500 en capacit1it van 3800 lis. Ook 

deze po1p wordt gepompt met een Balzer voorvakuu1po1p <18> type: Duo 25 

en po1pcapaciteit 7,7 lis. De einddruk van de hoogvakuuakaaer i1 

ongeveer 0.03 1Pa <geen gasflow door de extraktiegaatje1>. Deze druk 

wordt ge1eten aet behulp van een Balzer koude kathode ionisatie 

1anometer type: IKS 010 aet een meetbereik van 0.7 Pa tot 0.01 mPa. 

Het Balzer baff le type: BFA 400 W van de oliediffu1iepo1p wordt 

gekoeld •et een freonkoeler <15). De oorspronkelijke waterkoeling is 

vervangen door een freonkoeler, die een eindte1peratuur bereikt van 

ongeveer -10°C. In de leiding tussen de oliediffusiepo•p en zijn 

voorvakuu1poap is een zeolietval <17> opgeno1en. Beide oliefilters zijn 

opgenomen om zoveel •ogelijk de vakuu1olie uit de hoogvakuu1ka1er te 

weren. 

De voorvakuu1drukken en de druk in de rootskamer worden ge1eten •et 

diverse Balzer Piranidrukmeters type: TPR 010 •et een 1eetbereik van 10 

kPa tot 0.1 Pa. De gasfles met N2 <2> wordt gebruikt om het 

vakuu1systee• te beluchten (beveiligd door een overdrukventiel <1>>. De 

hoogvakuu1ka1er is eenvoudig te openen. Deze is verplaatsbaar in de 

richting van de pijl over twee assen, die evenwijdig aan de opstelling 

zijn ge•onteerd. Op deze wijze kunnen de quadrupool, de deeltjesdetektor 

en de corona-ka1er snel en eenvoudig bereikt worden. 

2.2.3 Het druk-regelsystee• 

De corona-ontlading wordt 1eestal gemaakt in laboratoriumlucht of 

zuivere zuurstof. De gasflessen worden via een ·RVS leiding bevestigd aan 

de corona-ka1er. De extraktiegaatjes in de corona-ka1er varieren van 

0.05 •• tot 0.5 ••· Ter voorko1ing van eventuele verstopping van deze 

extraktiegaatjes zijn twee stoffilters in serie aangebracht <15µa en 

4.µ1>. Zie ook figuur 2.2.3. 
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figuur 2.2.3 Een sche•atische weergave van het druk-regelsysteea. 

"et behulp van een regelbare klep <2> kan de druk in d1 corona-ka••r 

op een konstante waarde warden gehouden. De druk in de corona-kaaer 

wordt geaeten aet een Balzer drukmeter type: APS 010 en meetbereik 0.1 

kPa tot en met 100 kPa.De drukmeter geeft evenredig •et de druk een 

spanning af van 0 tot 10 V. 

"et behulp van deze spanning wordt een Balzer Automatic Pressure 

Controller <APC> type: RVS 030 aangestuurd. Op de APC is een 

referentiedruk in te stellen. Afhankelijk van het verschil tussen de 

ge•eten druk en de referentiedruk wordt de regelbare klep (2) geopend of 

gesloten. Het regelbare inlekventiel dient als 'bypass-leiding'. Deze 

wordt gebruikt bij relatief grote extraktiegaatjes (doorsnede 0.5 ••> en 

atmosferische drukken in de corona-kamer. De vereiste gasflow is dan te 

groot 01 geheel via de regelbare klep <2> te vloeien. 
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2.2.4 De corona-kamer 

Het elektrisch systeem van de corona-ontlading staat schematisch 

weergegeven in figuur 2.2.4. 

4) hooJspannin~s
vakuurn
doorvoer 

5) coron.a
kamer 

l hili s-voed · nJ" 

" 
1 -:-

2) Branclenbur;-voeding 

s.0530/10 

l--S) anode~ilaatje 

6) ertalyte houder 

figuur 2.2.4 Schematische weergave van het elektrisch systeem van de 

corona-ontlading. 

De ontlading vindt plaats tussen de spits <7l en het anadeplaatje 

<Bl. De gebruikte afstand hiertussen is meestal 4 1m en is in te stellen 

tussen 0 en 20 mm. Het spitsmateriaal is koper. 

De voeding van de spits bestaat uit een Philips-voeding (1) type: PW 

4024/01, 0- ± 2,5 kV of een Brandenburg-voeding (2) type: S.0530/10, 

1- ! 15 kV. Bij drukken rand de 100 kPa in de corona-kamer is de 

Brandenburg-vaeding nodig om een Trichelontlading te produceren. De 

Philips-voeding wordt gebruikt bij lage drukken in de corona-kamer 

!rondom 10 kPal. De Brandenburg-voeding stabiliseert de ontladingsstroam 

niet goed vaar negatieve corona-ontladingen bij drukken random 10 kPa. 

In de voedingsketen is een voorschakelweerstand opgenomen ter 

begrenzing van de ontladingsstroom bij doorslag. Deze weerstand is via 

een 20 kV haogspanningsvakuum-doarvoer plus een haog1panning1coaxkabel 

verbonden met de spits. De ontlading is te beschrijven iet het 
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elektrisch schema dat is weergegeven in figuur 2.2.5. 

,(;S.plaatja (1)in·"s plC1.atje (2) 
5 l. t s l.J=:::I 

.---C:::J---i::::::;=-
10 HS'l 

0-15 kv c 

~pitovoedio" P 

1 
1 

1 
1 __ J __ _ 

--"---
1 
1 
1 
1 

~ 

coaxkabel D 
~---.----....~ 

oscilloscoop . 

antiparallelle 
diodes 

figuur 2.2.5 Een sche1atische weergave van het spits-plaat elektrode 

systeem. 

Bij doorslag in de ontlading zal de lading op de parasitaire 

capaciteit CCp) vrijwel geheel wegvloeien naar het anodeplaatje. Om 

deze ladingspuls bij doorslag te beperken wordt •1e1tal de 

voorschakelweerstand zo dicht mogelijk bij de spits gemonteerd. Deze 

weerstand was in eerste instantie direkt achter de spits in de 

corona-kamer gemonteerd. Tijdens de ontlading is er een spanningsval 

over de weerstand. De verbinding <A> tussen de weerstand en de voeding 

vertoonde bij de vakuumdoorvoer aan de binnenzijde van de corona-kamer 

bij een ontladingsdruk van 10 kPa doorslag. De weerstand is daarna 

buiten de corona-kamer ge1onteerd. De doorvoer vertoont nu geen doorslag 

meer. De corona-ontlading vindt plaats tussen de spits en het 

anodeplaatje <zie figuur 2.2.5>, dat uit twee RVS plaatjes bestaat. Deze 

zijn geisoleerd ten opzichte van de opstelling met behulp van artalyte 

ringetjes. In het plaatje <1>, dat naar de ontlading toestaat, zit het 

extraktiegaatje en heeft meestal een dikte van 0.1 ••· Het andere 

plaatje <2> heeft een dikte van 1 mm en een gat met een dia1eter van 3 

111. Dit is het dragerplaatje, waaraan de 50Q coaxkabel is gesoldeerd. 

De 50Q coaxkabel wordt karakteristiek afgesloten en aangesloten op 

een oscilloscoop. Parallel aan de 50 Qweerstand zijn twee diodes 

ge1onteerd. Deze zijn aangebracht ter beveiliging van de oscilloscoop 
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bij doorslag van de ontlading. 

Het spanningsverloop ge1eten met de oscilloscoop geeft een indruk 

van de grootte en de frequentie van de Trichelpulsen. Met de uit het 

spanningsverloop van de Trichelpuls berekende lading en de 

herhalingsfrequentie kan een schatting worden ge1aakt van de g11iddeld1 

strooi. De gemiddelde strooi kan <alleen> bij de Brandenburg-voeding nog 

op een andere 1anier gemeten worden. Dit gebeurt met behulp van een 

gelijkstroommeter, die tussen het aardpunt van de opstelling en de O V 

leiding van de voeding wordt gepliatst. 

2.2.5. De extraktiemethoden 

In deze paragraaf worden t"ee 1ethoden vin ionenextraktie 

beschreven, die gebruikt worden voor lissaspektrometrisch onderzoek. Een 

massaspektrometrisch experi1ent wordt meestal uitgevoerd met de 

hieronder beschreven opstelling CGAR77l, [SHA69l, CSIG82l. 

De ontladingska1er is gescheiden van de hoogvakuumkamer door een 

klein extraktiegat van 0.01 11 tot 0.05 11. Deze methode is ook gebruikt 

door de Vries [VRI82l. De opbrengst van negatieve ionen wordt sterk 

beinvloed door het extraktiegat en het gebruikte literiaal van het 

anodeplaatje [SIG82l. Zie ook paragraaf 1.5. Het anodeplaatje is gemaakt 

van een RVS folie of een goudfolie. Het goudfolie heeft een diameter vin 

5 11 en is gepuntlast op een RVS folie met een gat van 3 mm in diameter. 

De goudfolies gaven geen transmissie van negatieve ionen. Dit 

rapporteert ook Sigmond [SIG82l. Het leek of er een doorzichtig vlies in 

het extraktiegaatje van het goudfolie was gekomen, nadat de ontlading 

enkele uren had aangestaan. De RVS folies gaven dit probleem niet. 

De bovenstaande extraktiemethode is uitgevoerd 11t redelijke 

resultaten en is gedaan met behulp van de opstelling die is weergegeven 

is figuur 2.2.1. Voor dit experi1ent is de klep van de rootspo1p 

gesloten en de skim1erplaat ver"ijderd. Het gebruikte extraktiegaatje 

"as 0.05 11 in doorsnede. De ontladingsdruk mag 1axi1aal 10 kPa bedragen 

01 een voldoende lage druk in de hoogvakuumkamer te creeren <50 1Pa>. 

Het heeft geen zin 01 nog kleinere extraktiegaatjes te gebruiken. De 

afdichting van het anodeplaatje wordt verzorgd door de ertalyte 
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ringetjes. Deze hebben echter een lek van dezelfde orde als de stroming 

door het extraktiegaatje. 

Een andere methode voor een massaspektrometrisch experiment is de 

differentiele 1ethode. Deze bestaat uit een tussenruimte Crootskamerl en 

twee grotere extraktiegaatja iet diameters van 0.1 11 tot 0.5 mm. Deze 

1ethode geeft in principe een betere en 1eer reproduceerbare extraktie. 

Ten gevolge van de oplading van de geoxideerde lagen op het anodeplaatje 

wordt de extraktie van negatieve ionen verstoord. Zie ook paragraaf 1.5. 

en Sigmond CSIG82J. Deze verstoring is minder groot bij grotere 

extraktiegaatjes, die bij deze methode gebruikt worden. 

Het tweede extraktiegat is een skim1er. Er zijn diverse vormen van 

ski11ers geprobeerd. Zie figuur 2.2.6. 

figuur 2.2.6 Schematische weergave van de diverse ski11ers. 

Bij deze methode treed de zogenaamde Camparque expansie op CTP83, 

MAR83l en komt voor bij expansies naar een achtergronddruk van 1 tot 100 

Pa. Dit is percies het drukgebied van de achtergronddruk van de 

rootskamer tijdens een corona-ontlading met een druk van 10 tot 100 kPa. 

De hierbij behorende theorie wordt niet behandeld, maar de resultaten en 

de hieruit voortvloeiende consequenties voor de vorm van de ski111r 

worden kort beschreven. Da Ca1parque-expansie vormt een stationaire 

schok in de raotska1er en een daarbij behorende zogena11de 'Mach disk', 

Zie figuur 2.2.7. 
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figuur 2.2.7 De Caaparque-expansie. 
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Deze 'Mach disk' vor1t de overgang tussen de uitstromende kegel en 

het achtergrondgas. Voor een goede extraktie is vereist dat de ski1mer 

door de 'Mach disk'. heenprikt. Deze buigt om de ski11er heen indien de 

halve tophoek groter is dan 35°. Het schokfront hecht zich aan de 

ski11er vast, indien de halve tophoek kleiner is dan 35°, zie 

figuur 2.2.7 respectievelijk a en b. Bij deze kleine tophoek "ordt de 

beste extraktie verkregen. 

In deze expansietheorie wordt van neutrale deeltjes uitgegaan. De 

vraag rijst nu of de meestromende ionen zich hetzelfde gedragen als de 

neutrale gasdeeltjes in deze expansie. 

Een ander probleem levert de spitse vorm van de skim1er. Deze geeft 

naast de elektrostatische oplading van ~e oxidehuid, verstoring van de 

ionenextraktie ten gevolge van de inho1ogene elektrische velden, indien 

er een spanning op de ski11er wordt gezet. 

Er is daarom met diverse ski11ers geexperimenteerd, zie figuur 

2.2.6. Er is geen verbeterde extraktie geconstateerd voor de spitsere 

ski11er <2>, die aan de voor"aarden van goede Ca1parque-expan1ie 

voldoet. 
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2.2.6 De massaspektrometer en de ionenbron 

De gebruikte massaspektrometer is een quadrupoolmassafilter. Het 

benodigde elektische veld wordt gerealiseerd door op vier evenwijdige 

geleidende ronde staven een gelijkspanning U en een wisselspanning V . 
cos<wt> aan te brengen. De afstand van de staven tot de quadrupool-as 

<z-as> is gelijk aan ro, zie figuur 2.2.8. 

Een benadering van het elektrische veld wordt gegeven door de 

potentiaal: 

X2 - y2 
<P = <Po ( rz- ) 

0 

<P = U + Vcos wt 
0 

<2.2.1) 

Voor deze benadering •oet de straal van de staven gelijk zijn aan: 

R = 1, 148 r 
s 0 

<2.2.2) 

De bewewegingsvergelijkingen van de ionen worden gegeven door de 

volgende relaties: 

mi + 2e(U + Vcoswt) x/r = 0 
0 

rij - 2e(U + Vcoswt) y/r = 0 
0 

mz = 0 

Deze vergelijking wordt getransfor1eerd iet behulp van: 

8eU 
wt = 2Ç; a = , 

mr 2w2 

0 

4eV 

(2.2.3> 

<2.2.4) 

De bewegingsvergelijkingen gaan nu over in differentiaalvergelijkingen 

in de Mathieu-vorm: 

d2 x 

d ç2 

~ 
d ç2 

+ (a + 2qcos 2Ç)x = 0 
C2.2.S> 

- (a + 2qcos 2Ç)y = 0 

Deze differentiaalvergelijkingen hebben een reele oplossing, die 

hier niet wordt behandeld. Er wordt verwezen naar het afstudeerverslag 

van de Jongh CJON7Sl. De belangrijkste resultaten worden hieronder 

behandeld. 
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-(t' + ,-cos w t) 
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figuur 2.2.8 Schematische Neergave van het quadrupoolmassafilter. 

Het stabiliteitsdiagram staat Ntergegeven in figuur 2.2.9. Dit 

vloeit voort uit de oplossingen van 2.2.5. De beNeging van een ion is 

stabiel als het Nerkpunt <a,ql binnen de stabiliteitsdriehoek valt. Alle 

ionen met dezelfde massa hebben bij voorgeschreven veld grootheden 

ro, w, U en V hetzelfde Nerkpunt <a,ql. De verhouding a/q = 2CU/Vl 

hangt niet af van de massa. Dus liggen alle ionen iet verschillende 

massa in het stabiliteitsdiagra• op een rechte lijn door de oorsprong, 

Naarvan de helling alleen van U/V afhangt. Stabiel zijn slechts die 

ionen waarvan het werkpunt in het Cq1, q2l interval ligt. 

Wordt de verhouding U/V vergroot, dan Nordt het stabiele massa interval 

kleiner. 

Met behulp van vergelijking <2.2.4) Nordt de volgend~ vergelijking 

verkregen: 

t\M 1 1 - = q( - - - ) 
M ql q2 

<2.2.6) 

De uitvoering is een Balzer quadrupool type: QMG 311 met de 

bijbehorende voeding. De voeding heeft tNee massabereiken. Namelijk 1 

tot en Ht 100 a.m.u. (frequentie: 3 MHzl en een bereik van 4 tot en Ht 

300 a.1.u. <frequentie: 1.95 HHzl. De asspanning van de quadrupool is 

intern te veranderen <O tot -200 Yl. 
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figuur 2.2.9 Het stabiliteitsdiagram. 

Ionenbron 
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De neutralen van het achtergrondgas of uit de ontlading worden 

bestudeerd met behulp van een Balzer 'cross bea1' ionenbron, die voor de 

quadrupool is gemonteerd. De neutrale deeltjes worden in een ionenbron 

geïoniseerd met behulp van energetische elektronen (100 eV>. De gevormde 

ionen worden daarna geanalyseerd in de quadrupool. De elektronen worden 

gemaakt in een elektronenkanon. Dit is een emiterende gloeispiraal en 

een versnel-elektrode. De spanning tussen de versnel-elektrode en de 

gloeispiraal bedraagt bij normaal gebruik 100 V. De geemiteerde 

elektronen hebben voldoende energie 01 de neutrale deeltjes te 

ioniseren. De geïoniseerde deeltjes worden met behulp van een 

extraktie-elektrode uit het ionisatievolume de quadrupool in getrokken. 

Zie figuur 2.2.10. 

De voedingen van de ionenbron worden ook geleverd door de 

quadrupool-voedingskast. De gloeistroom van de gloeispiraal is in 

sommige gevallen te hoog. Deze stroom veroorzaakt te veel ionisaties met 

als gevolg verzadiging van de deeltjesdetektor. Voor lagere gloeistromen 

kan een externe voedingsbron worden aangesloten. 
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figuur 2.2.10 Schematische w1er9ave van een 'cro11 baai' ionenbron. 

2.2.7 De daeltJasdetaktor 

Een deeltje1d1tektor is gemonteerd achter de quadrupool. Hiervoor is 

een Philips 'channel elektron multiplier' type: 8312 AL101 <Channeltronl 

9ebruikt met een hoge versterkin9sfaktor. Zie figuur 2.2.11 • 

\._ _____ _ . 1 
1 

1tli ttreerooster quadru,·ool 

d 
quadrupool 

1 

1 

Channoltron 

hoogspannin€sdoorvoeren r--...._-'----L--'-... -
..,.,~----..... _.1ertal yt e 

~\.·:.., l<aI.1er met 
bufferschakeling 

afdichting 

eflonfoli2 
balg met kabels 

figuur 2.2.11 De sche1atische weer9ave van de 'channel elektron 

1ultiplier'. 
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Een Channeltron is een gebogen glazen buisje, Naarop 1an de 

binnenzijde een laagje Neerstandsmateriaal is bevestigd met een totale 

nerstand van ongeveer 4 G n. De spanning tussen de einden van het 

Channeltron bedraagt 2.5 tot 3 kV. Een ion, elektron of hard foton dat in 

het trechtertje komt 1aakt elektronen vrij van de Mand. Deze elektronen 

Morden versneld in het hoge elektrische veld in het Channeltron. 

De versnelde elektronen maken weer nieuNe elektronen vrij door 

1iddel van secundaire 11issie aan de wand. Door dit laNine effekt is er 

een versterking van 108 1aal bij een spanning over het Channeltron 

van 3 kV. / 

/ 
/ 

/ 
/ 

c: I 
•• 3 

" 
~ 
-o; 
" ;; 

.;, 10' 
c: 
(); 

1 

2 3 ' 
5 Applied voltage (kVl 

figuur 2.2.12 De versterkingsfaktor van het Channeltron als funktie 

van de spanning. 

Het Channeltron produceert een stroompulsje met een totale lading 

van ongeveer 10 8 * 1.6 10- 1 • C = 16 pc. De tijdsduur van 
deze stroo1puls is afhankelijk van het uitwendige circuit, dat is 

weergegeven in figuur 2.2.13. Voor deze configuratie is de tijd van de 

stroo1puls gelijk aan 0.5 µs. 

De hoogspanningsvoeding is een Balzer QHG 101 01poolbare voeding. De 

werking wordt beschreven voor negatieve ionen (schakeling, zoals in 

figuur 2.2.13 is weergegeven iet de Balzer-voeding>. 

De voorzijde van het Channeltron <trechtertje) Nordt op een spanning 

van +3 kV gebracht. Alle ionen die het uittre1roo1t1r van de quadrupool 

verlaten worden versneld en vallen in het Channeltron. Het Channeltron 
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geeft afhankelijk van de spanning hierover (0 - 3.5 kV voeding) een 

stroonpulsje af. De hoogspanning wordt galvanisch gescheiden met behulp 

van een hoogspanningscondensator 500 pF. De Balzer-voeding is tijdens de 

opbouw kapot gegaan en is vervangen door twee Philips-voedingen, die in 

blok B van figuur 2.2.13 zijn weergegeven • 

( ..\.) 

2 
I .L 

3 ki 

.500 pF 

bufferschakelin , 

(B) 

2 
I 

i.Jalzer-voedin.:; ~l;,;101 I~hilips-voeding Philips-voedin~' 

(2,5 ki) (6 k~) 
PW 4024/01 P~ 4210/4221 

figuur 2.2.13 Het elektrische schema van het Channeltron. De 

schakelaar staat in de stand om negatieve ionen •et behulp 

van het Channeltron te 1eten. 

De bufferschakeling zet het stroo1pulsje om in een spanningspuls. 

Deze 1oet zo dicht mogelijk achter het Channeltron geplaatst worden om 

een zo hoog mogelijke spanningspuls te creeren. De hoogte van de 

spanningspuls is 01gekeerd evenredig iet de pararasitaire capaciteit 

<Cp). Zie figuur 2.2.14. Dit is als volgt in te zien. De 

bufferschakeling bestaat uit een hoogoh1ige 1 op 1 versterker type: LH 

033, een ingangsweerstand ClO kQ) en twee antiparallele diodes. De 

diodes zijn aangebracht ter beveiliging van de 1 op 1 versterker bij 

doorslag over het Channaltron. Het wisselstroo1sche1a van de 

bufferschakeling is weergegeven in figuur 2.2.14. 
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figuur 2.2.14 Het wisselstrooasche•a van da bufferschakeling. 

Het Channeltron is te beschouMen als een stroa1bron. De diodes zijn 

te vervangen door een parasitaire capaciteit. De spanning voor de 1 op 1 

versterker Mordt gegeven door de onderstaande relatie onder de 

voorwaarde:w2CCpR1R 2 >> 1 • 

u = l. 

jwC 
p 

Hierin is: u - de spanning voor de 1 op 1 versterker 

i - de stroom van het Channeltron 

(2.2.7) 

Hierbij wordt uitgegaan van: w = 2~/T, iet T = 3* de tijd van de 

stroompuls. 

Verlaging van de parasitaire capaciteit geeft een verhoging van de 

spanningspuls. Dit was een problee1 bij de Vries CVRIB2l, die een vrij 

grata parasitaire capaciteit had. De schakeling is in een kaaer 

gemonteerd (zie figuur 2.2.lOl direkt onder het Channeltron. De 

spanningspulsen zijn 50 tot 500 1V groot <spanning over het Channeltron 

2.5 kV). Ter vergelijking van de storingen ten gevolge van aardlus11n is 

getracht zaveal •ogelijk een steraarding toe te passen. De storing van 

de quadrupool-voeding en van enkele niet te vermijden aardlu1sen 

bedraagt ongeveer 20 aV. De signaalruis verhouding is dus voldoende. 

De 1antage van de bufferschakeling in zijn ka1er heeft veel 

problamen opgeleverd. De haogspanninsdoorvoeren Czie figuur 2.2.11) 

vertoonden aan de binnenzijde van de kamer doorslagen naar de Mand. Deze 
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doorslagen zijn zeer ongewenst, "ant ze geven storingen met amplitudes 

in de orde van 100 mV. Ter voorko•ing van deze doorslagen is op de 

binnenwand van de kamer een teflonfolie aangebracht. Zie figuur 2.2.11. 

De 1 op 1 versterker heeft ook problemen gegeven. Deze werd te heet 

in deze gesloten kamer en is daardoor kapot gegaan. Er is een koeling 

aangebracht van perslucht, die langs de bufferversterker stroomt. 

De afscher•ing van het Channeltron 

Een channeltron detekteert fotonen, elektronen en positieve en 

negatieve ionen. De uit de corona-ontlading vrijko1ende fotonen geven 

een achtergrond bijdrage in het signaal. Dit problee1 is te ondervangen 

door het 'off-axis' plaatsen van het Channeltron. Zie figuur 2.2.15. De 

geladen deeltjes ko1en nog steeds op het Channeltron terecht ten gevolge 

van de hoge spanning van de voorzijde van het Channeltron <ongeveer 3 

kVl. Het Channeltron wordt Juist onder de lichtkegel geplaatst, die door 

de extraktiegaatjes de corona-ontlading verlaat. 

plaatje 

Jrr"------.... f" "'•oh•m'"' 
lichtke;;el 

quadrupool 1 <l ~ i ao quad~pool 

Ln~~~aas 
'off axis' 

figuur 2.2.15 De afscherming van het Channeltron. 

wand hoo 
vakuumkamer 

De fotonen-achtergrond is hierdoor gereduceerd tot vrijwel nul. De 

daarna resterende achtergrondtelling bij positieve ionen bestaat 

voorn111lijk uit 'dead counts'. Dit zijn spontane pulsen van het 

Channeltron iet een frequentie van ca. 0.1 Hz. Bij negatieve ionen geven 
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elektronen een extra achtergrondterm. De elektronen komen uit de 

ontlading of worden gevormd door fotonen of metastabielen. Ook ionen, 

die om de quadrupool heen stromen geven een extra achtergrondterm. Deze 

vier termen worden hieronder behandeld. 

a. Elektronen, die direkt uit de ontlading komen, hebben een 180x zo 

grote snelheid ten opzichte van de ionen (ten gevolge van de 

asspanning 1eestal rond de lOV>. Hierdoor merken ze weinig van het 

quadrupoolveld en gaan dus vrijwel recht door de quadrupool heen. 

Deze extra bijdrage is te reduceren met behulp van een magnetisch 

veld voor de quadrupool. De elektronen worden weggebogen van de 

intree-opening van de quadrupool. 

b. Harde fotonen kunnen vrije elektronen produceren uit de wand van het 

vakuumsysteem of uit de quadrupoolstaven. De vrije elektronen vallen 

op het Channeltron, omdat dit op een hoge positieve spanning staat. 

c. De in de ontlading gevormde metastabielen kunnen ook elektronen 

vrijmaken in de hoogvakuumkamer en veroorzaken hetzelfde effekt als 

bij b is beschreven. 

d. Ionen die om de quadrupool heenstromen geven ook een extra 

achtergrondterm. Dit geldt voor zowel positieve als negatieve ionen. 

De achtergrond ten gevolge van b, c en d is te reduceren met behulp 

van een afscherming. De afscherming is een RVS kamertje dat om het 

Channeltron is gemonteerd. Zie figuur 2.2.15. De achterzijde van dit 

kamertje is gemaakt van fijnmazig gaas met een hoge doorlaat <75X>. Op 

de afscherming wordt een negatieve spanning (bij negatieve ionen> gezet 

van -25 V. 

De fotonen en metastabielen gaan grotedeels door de achterzijde van 

de afsc~erming. De buiten deze afscherming vrij gemaakte elektronen 

komen niet op het Channeltron ten gevolge van de negatieve spanning (-25 

V>. De ionenstroom om de quadrupool wordt tot nul gereduceerd. De 

vrijgemaakte elektronen door fotonen en metastabielen tussen de 

quadrupoolstaven of binnen de afscherming komen nog steeds op het 



- 2.21 -

Channeltron, zodat er een kleine achtergrondtelling blijft. 

Bij de detektie van negatieve ionen reduceert de afscherming de 

achtergrond met een faktor 50 (bij extraktie zonder skimmer, zie 

paragraaf 2.2.5>. De telling is zonder afscherming ongeveer evenhoog als 

de telling van de massapieken met de grootste intensiteit. De Signaal 

Ruis Verhouding <SRVl is dus 1. De SRV is met de afscherming gelijk aan 

50 a 100. 

Bij positieve ionen (ten gevolge van positieve corona-ontlading of 

uit de ionenbronl is met deze afscherming de achtergrond te reduceren 

tot wel de 'dead counts', De SRV bedraagt ongeveer 200 voor een 

positieve argonontlading in de corona-kamer. 

2.2.8 De signaalverwerking 

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de signaalverwerking van 

de stroompuls van het Channeltron. Deze puls wordt via een 50 kabel 

gezonden naar de versterkers. Zie figuur 2.2.ló (tak 1>. Het signaal kan 

10 of 100 maal versterkt worden met behulp van een Le Croy versterker 

type: PH amplifier 612. De versterkte puls wordt in een korte wel 

gedefinieerde puls omgezet met behulp van een discriminator type: EG~G, 

T 105 NL. Deze discriminator geeft alleen pulsen af, indien de 

ingangspulsen een in te stellen nivo te boven gaan. De puls van de 

discriminator wordt tenslotte omgevormd tot een puls op TTL nivo met 

behulp van Le Croy level adapter ó88 AL. De verdere verwerking van het 

signaal is op twee manieren gerealiseerd (tak 2 en 3 van figuur 2.2.ló>. 

Tak 2 is de signaalverwerking, die de Vries CVRI82l ook heeft 

gebruikt. De digitale M6800 computer stuurt quadrupoolvoeding met behulp 

van een in de tijd lineair toenemende spanning van 0 tot 10V. De twee 

massabereiken (1 - 100 a.m.u., 4 - 300 a.m.u.l worden opgedeeld in 1024 

kanalen. Met behulp van de computer worden het aantal pulsen per kanaal 

geteld. Tijdens de meting wordt ook de massascan uitgetekend op een 

X-Y-schrijver. 

De telling per kanaal mag maximaal 1024 bedragen. Bij hogere 

tellingen wordt de teller na 1024 tellingen eerst op nul gezet. De 

kanaaltijd is in te stellen in veelvouden van 1 ms. Voor de meeste 



- 2.22 -

1assascans zijn de kanaaltijden 100 ms, zodat in het algemeen een meting 

1024 * 100 ms = 100 s duurt. 
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figuur 2.2.16 Schematische weergave van de signaalverwerking iet behulp 

van een computer <twee varianten). 

In de tweede methode staat een microcomputer centraal, die verbonden 

is met een in de vakgroep aanwezige LSI 11/23 computer. Het geheugen van 

de microcomputer heeft de grootte van 18.3 Kbyte. Hierin 1oet zowel het 

1eetprogramma als de meetgegevens worden opgeslagen. 

Via een Eurobussysteem met behulp van interfaces wordt de 

microcomputer verbonden met de opstelling. Per massa bereik Cl tot en 

met 100 a.m.u. of 4 tot en met 300 a.m.u.l van de quadrupool zijn nu 
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4096 kanalen beschikbaar. Er is een software meetprogramma geschreven 

(8aslibl) met bijbehorende procedures •• Dit programma heeft als nadeel 

dat het vrij lang duurt voordat de diverse procedures zijn uitgevoerd. 

De verwerkingstijd voor een volledige massascan bedraagt ca. 30 minuten. 

Het voordeel is dat er veel meer mogelijkheden zijn voor het maken van 

een meting en de verwerking daarvan. Het verdient aanbeveling om ean 

meetprogramma te schrijven dat sneller werkt om zo de invloed van een 

langzame drift van de corona-ontlading te elimineren. 
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HOOFDSTUK 3 RESULTATEN EN DISCUSSIE 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de tot nu toe 

behaalde resultaten. Deze bestaan uit experimenten met de ionenbron, 

negatieve corona-experimenten met en zonder skimmer en een oppervlakte 

onderzoek van het anadeplaatje, De ianenbron kan gebruikt worden om het. 

uit de corona-ontlading stromende neutrale gas te onderzoeken. Bovendien 

kan hij dienst doen om het achtergrond gas in de hoogvakuumruimte te 

analyseren. De experimenten met de ionenbron betreffen metingen van 

instromend argongas en van achtergrond gas. Dit zijn voornamelijk 

metingen om de quadrupoal te testen. 

De negatieve corona-experimenten zijn verricht met en zonder skimmer 

in laboratorium lucht en voornamelijk bij een druk van 10 kPa. De 

hierbij behaalde reslutaten bestaan voornamelijk uit vooronderzoeken, 

die gemaakt zijn tijdens de opbouw van de meetopstelling. Tenslotte is 

er onderzoek verricht aan het oppervlak van een RVS anodeplaatje. Dit is 

gedaan met drie verschillende methoden namelijk: spektroskopie aan Auger 

elektronen, spektroskopie aan foto-elektronen en massaspektroskopie aan 

los gesputterde ionen of geladen brokstukken van het oppervlak. Dit 

onderzoek wordt in paragraaf 3.4 behandeld. 

Vaar de juiste interpretatie van de massascans moet rekening 

gehouden worden met de volgende problemen. Ten eerste is de verhouding 

van lading en massa (q/ml niet uniek voor de afzonderlijke massa's, 

Negatieve ionen komen alleen voor als eenwaardige ionen CSMISOJ. Ten 

tweede hoeven de intensiteiten in een massascan van de gemeten massa's 

nog niet overeen te komen met de intensiteiten in de ontlading. Dit komt 

door de massa afhankelijke extraktiemethode. De storende effecten zijn 

de volgende: 

1. De transmissie van de quadrupool is massa afhankelijk en verandert 

als de resolutie verandert. In het algemeen geldt hoe hoger de 

transmissie hoe lager de resolutie en hoe meer lineair. 
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2. De deeltjesdetektor verzadigd door zeer hoge tellingen. Eerst neemt 

de amplitude af bij toenemde telling, zodat er steeds meer pulsen 

onder het discriminatienivo vallen. 

3. De elektrostatische lens voor de quadrupool (in plaats van de 

ionenbronl buigt de ionen met zwaardere massa's minder af dan met 

lichtere massa's, 

4. De extraktiegaatjes kunnen massa afhankelijk werken ten gevolge van 

de veldverstoringen (zie paragraaf 1.1.5>. 

Een voorbeeld van de mogelijke negatieve ionen in een 

corona-ontlading in lucht wordt gegeven in tabel 3.1.1.[VRI82l. Een 

voorbeeld van de meting van de Trichelpuls, zoals beschreven in 

paragraaf 2.2.4. staat weergegeven in figuur 3.1.1. De Trichelpuls is 

gemeten met behulp van een 400 MHz Tektronix 7844 oscilloscoop, van 

afdeling Elektrotechniek, in lucht van 100 kPa. De experimenten met de 

ionenbron komen in paragraaf 3.2. aan de orde. De resultaten van de 

negatieve corona-ontlading worden behandeld in paragraaf 3.3. Het 

oppervlakte onderzoek wordt gegeven in paragraaf 3.4. De interpretaties 

van de resultaten worden behandeld in paragraaf 3.5. 

spanning 
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figuur 3.1.1 Een stroommeting van de Trichelpuls in een negatieve 

corona-ontlading in 100 kPa lucht. Voedingsspanning is 

5.5kV en de afstand van de spits tot de plaat is á mm. 
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massagetal ion en en clusters [lllassagetal ionen en clusters 

16 o- 96 co-3. ( H 20 i 2, O;, (H20l. <NOl 

17 OH- 98 NO; • ( H 2 0 l 2 , N20e 

32 0-2 102 03. (H20l 3 

35 OH: <H20l 104 o;. (H20l 4 

42 N;' Neo- 108 O;, (NOl2 

44 co; 110 co:;.(H20l2 

46 NO; 114 co;. (H20l3, 

48 o; Oi. (NOl. (H20l2 

50 O'i. (H20l 116 N03. (H20l3 

53 OH: (H20l 2 120 o;. rn2ol 4, co;. <NOl2 

60 co;, N202 122 02. (H20le 

62 NO; 126 co;. (NOl. rn2oi 2, 

64 o:;' N02.(H20) 03. (NOl2. (H20l 

66 o;. rn20 l 128 co:;. rn20 i 3 

68 O;. < H2 0 l 2 132 co;. (H2oi4, 

74 co; 03. <H20l3, <NOl 

78 co;. (H2oi, 03. (NOl, NO: 134 NOi.<H20l4 

80 N03. (H20l 138 03. (H20le, 

82 o;. ( H20 l, NO;. (H20l 2 co;. <NOl2. <H20l 

84 03. (H20l 2 144 co;. <H20l:s. <NOl' 

86 02. <H20l 3 03. <H20l2. <NOl2 

90 C03.CNOl 146 CO;, <H20le 

92 co;. <H20l 

tabel 3.1.1 Massagetallen van de negatieve ionen die mogelijk voor 

kunnen komen in een negatieve corona-ontlading in lucht 

EVRI82J. 
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3.2 De experimenten met de ionenbron 

De eerste experimenten zijn uitgevoerd met een ionenbron die voor de 

quadrupool is geplaatst. Zie paragraaf 2.2.6. Dit is gedaan om de 

ionenbron, de quadrupool en de deeltjesdetektor te testen. Een massascan 

staat weergegeven in figuur 3.2.1. Dit is een massascan met een lage 

resolutie. Zeer opvallend zijn de brede massapieken in het 

massaspektrogram. Deze massapieken liggen ca. 14 massa eenheden van 

elkaar. Ze wijzen op ionen die geproduceerd zijn uit de vakuumolie en de 

'gekraakte' produkten daarvan. Dit komt overeen met een massaverschil 

per piek van 14 a.m.u. Dit correspondeert percies met een CH2-groep 

van olie. Dit plaatje is ook gemaakt voor het andere massabereik van 4 -

300 a.m.u. en staat weergegeven in figuur 3.2.2. De 'oliepieken' lijken 

het gehele massabereik te vullen. Deze twee plaatjes zijn gemaakt bij 

een lage resolutie. Bij een hogere resolutie wordt een massascan 

verkregen, die is weergegeven in figuur 3.2.3. 

Om deze oliepieken te reduceren is een zeolietval en een freonkoeler 

aangebracht. Deze beide systemen houden de vakuumolie beter uit de 

hoogvakuumkamer <zie ook paragraaf 3.2.2.) Deze verbetering is duidelijk 

te herkennen in figuur 3.2.5. Deze verhouding van de pieken van het 

achtergrondgas (Q+, N•, H2o+, o; en N~l en 

de oliepieken is na deze verbeteringen toegenomen met ongeveer een orde 

in vergelijking met deze verhouding in figuur 3.2.1. 

De intensiteiten van de geproduceerde ionen zijn dusdanig hoog dat 

de deeltjesteller geheel verzadigt. Daarom is de gloeistroom van de 

ionenbron extern verkleind om zo de ionenstroom te reduceren. 
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figuur 3.2.1 Massaspektrogram met de ionenbron van het 
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achtergrondgas met een lage resolutie voor massa's 1 tot en 
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figuur 3.2.2 Massaspektrogram met de ionenbron van het 

achtergrondgas voor de massa's 4 tot en met 300 a.m.u. 
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figuur 3.2.3 Massaspektogram met de ionenbron van het achtergrondgas 

met een hoge resolutie voor de massa's 1 tot en met 100 
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figuur 3.2.4 Massaspektrogram van het achtergrondgas voor de massa's 

1 tot en met 100 a.m.u. met lage 'olie pieken'. 
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3.3 De corona-experimenten 

3.3.1 Positieve argonontlading 

De extraktie van ionen uit de corona-kamer is gete1t in een 

positieve argonontlading. De massascan hiervan staat weergegeven in 

figuur 3.3.1. Duidelijk is de argonpiek te onderscheiden. Ook zijn de 

pieken N+, o+, N2•, Oi waar te nemen. Deze komen 
waarschijnlijk van de verontreinigingen in de corona-kamer. De piek bij 

massa 80 is te verklaren met het mo:leku ul. argon Ar
2

+ • De 

'voet' van Ar• wordt gevormd ~oor ArH•. De oorsprong van de 

piek bij massa 68 is onduidelijk. De druk in de corona-kamer bedraagt 

ongeveer 37 kPa. De gebruikte skimmer heeft de vorm no.2, die is 

weergegeven in figuur 2.2.6 in paragraaf 2.2.5. Waargenomen is dat zich 

in de ruimte tussen de corona-kamer en de skimmerplaat 

lichtverschijnselen voordoen. Dit lijkt op een soort, via de corona 

geïnduceerde ontlading, tussen de kathode en de skimmer. Het 

potentiaalverschil tussen het anodeplaatje en de skimmer bedraagt 

tijdens dit experiment ongeveer -25 volt. 

Er is ook een massascan gemaakt van een positieve argonontlading 

zonder skimmer, zie figuur 3.3.2. Het gebruikte anodegaatje heeft een 

diameter van 0.05 mm. De druk in de corona-kamer bedraagt 10 kPa. 

Opvallend is dat het mo.lekuul. argon Ar2 • niet Her voorko•t. Ook de 
piek bij massa 68 is verdwenen. 
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figuur 3.3.1 Massascan van een positieve argon ontlading. De 

extraktie is met behulp van een skimmer. 

90 100 
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figuur 3.3.2 Massascan van een positieve argonontlading zonder 

skimmer. 

3.3.2 Negatieve corona-ontlading in lucht met een skimmer. 

100 

Van de negatieve corona-ontlading in lucht zijn diverse massascans 

weergegeven in figuur 3.3.3 tot en met 3.3.6. Dit is gedaan voor de 

extraktiemethode met skimmer (dezelfde als in de argon metingl en voor 

verschillende drukken van 10 kPa tot 40 kPa. In figuur 3.3.3 staat een 

massascan weergegeven van een negatieve corona-ontlading in lucht (37 

kPal met een hoge resolutie. Deze meting was alleen mogelijk indien de 

voedingsspanning voldoende werd opgevoerd (5 kVl. De ontlading bevindt 

zich dan in de zogenaamde 'pulsless glow', Zie hoofdstuk l paragraaf 

1.2. De tussenruimte licht, bij opvoeren van de voedingsspanning, ineens 

op (bij 5 kVl. De ontladingsstroom neemt tegelijkertijd sprongsgewijs 

toe van 0.1 mA naar 0.24 mA. De massascan's die weergegeven staan in 

figuur 3.3.3 en 3.3.4 hebben een ontladingsspanning van -6 kV. De 

afscherming rondom het Channeltron was een (tijdelijk) doosje van Al dat 
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rond het Channeltron was gebogen. Hierop stond geen spanning. 

Zeer opvallend uit beide figuren is de grote hoeveelheid negatieve 

ionen. Vrijwel alle ionen genoemd in tabel 3.3.1 komen voor in deze 

massaspektrogrammen. Dit betekent dat er zeer veel clusters optreden van 

water tot 10 * H20 toe. Dit komt overeen met de metingen die de 

Vries CVRI82J heeft gedaan. Het is voorlopig niet mogelijk gebleken om 

bij deze druk in het Trichelregiem een massascan te meten. Bij de sprong 

in de ontladingsstroom neemt de telling ook sprongsgewijs toe van ca. 1 

Hz (achtergrondtellingl tot ongeveer 10 kHz. 

De metingen met een (andere) skimmer (nr. 3 in figuur 2.2.6 

paragraaf 2.2.5l zijn gedaan bij een lage ontladingsdruk (10 kPal. Ook 

de afscherming is nu veranderd in de afscherming zoals is beschreven in 

paragraaf 2.2.7. De spanning hiervan bedraagt -50 V. Het is nu wel 

mogelijk om in het Trichelregiem een massascan op te nemen. Deze staat 

weergegeven in figuur 3.3.5. De gemiddelde ontladingsstroom bedraagt 

10 •• A. De voedingsspanning bedraagt -1.1 kV. 

Duidelijk uit figuur 3.3.5 is de goede SRV (200) en het geringe 

aantal verschillende negatieve ionen in vergelijking met de massascans 

weergegeven in figuren 3.3.3 en 3.3.4. De voorkomende ionen in figuur 

3.3.S staan in tabel 3.3.1. De intensiteiten kunnen een faktor 2 tot 3 

verschillen na herhaling van deze meting onder dezelfde omstandigheden. 

Duidelijk is ook dat er vrijwel geen water clusters voorkomen. Dit in 

tegenstelling tot de experimenten van de Vries CVRI82J. De massapieken 

bij massa 35 en 37 komen waarschijnlijk door de CL--ionen. 

Bij deze druk (10 kPal zijn ook metingen verricht voor een hogere 

voedingsspanning (-2.6 kVl. De negatieve corona-ontlading bevindt zich 

nu in het 'pulsless glow' regiem. De gemeten massascan staat weergegeven 

in figuur 3.3.6. Zeer opvallend is aan dit plaatje de extrapieken die 

verschijnen bij massa 26. 

De massascan in het Trichelregiem weergegeven in figuur 3.3.6 is 

alleen mogelijk rondom deze druk 10 kPa. Wordt deze opgevoerd tot 30 kPa 

dan neemt de telling zo drastisch af dat bij 30 kPa geen massascan meer 

is te meten. 
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massagetal ionen en clusters relatieve voorkomen 

16 o- 15 - 40 7. 

17 OH- 2 - s 7. 

32 o; 2 - s 7. 

35 OH: <H20l, ei- 2 - 5 7. 

37 ei- 2 - 5 7. 

42 N;, Neo- < 2 7. 

46 NOi 15 - 40 7. 

48 o; < 2 7. 

60 co;, N:zOi < 2 7. 

62 NOi 15 - 40 7. 

64 o;' N02. CH20> < 2 7. 

80 NOi.<H20> < 2 7. 

82 NO;. CH20> 2 < 2 7. 

98 NOi. <H20l 2 < 2 7. 

tabel 3.3.1 De gemeten ionen uit figuur 3.3.5 met hun relatieve 

voorkomen. 
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figuur 3.3.3 Massascan van een negatieve corona-ontlading in lucht 

100 

(37 kPa> met een skimmer voor massa 1 tot en met 100 a.m.u. 
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figuur 3.3.4 Hassascan van een negatieve corona-ontlading in lucht 

inten

siteit 

0 

(37 kPa> met een skimmer voor massa 4 tot en met 300 a.m.u. 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

figuur 3.3.5 Hassascan van een negatieve corona-ontlading in lucht 

(10 kPal met een skimmer voor massa 1 tot en met 100 a.m.u. 

De ontlading is in het Trichelregiem (-1.1 kVl. 
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figuur 3.3.6 Massascan van een negatieve corona-ontlading in lucht 

(10 kPa> met een skimmer voor de massa 1 tot en met 100 

a.m.u. De ontlading is in het 'pulsless glow' regiem. 

Voedingsspanning -2.6 kV. 

3.3.3 Negatieve corona in lucht zonder een skimmer 

100 

Er zijn ook massascans gemaakt zonder skimmer (zie ook paragraaf 

2.2.5>. Dit is gedaan omdat metingen met een skimmer in de Trichelregiem 

niet voldoende resultaat gaven. Deze extraktiemethode is ook toegepast 

door de Vries CVRIB2J en heeft als beperking dat de druk in de 

corona-kamer niet hoger mag zijn dan 10 kPa. De druk van het hóogvakuum 

bedraagt dan ongeveer 4 mPa. Dit is de maximale achtergronddruk voor het 

goed functioneren van de detector. De diameter van het gaatje in het RVS 

anodeplaatje bedraagt 0.05 mm. 

De massascans weergegeven in figuur 3.3.7 tot en met 3.3.10 zijn 

massascans van ontladingen in het Trichelregiem in lucht met een druk 

van 10 kPa. De telling is zeer hoog tot 100 kHz. Dit geeft verzadiging 

van het Channeltron. Er wordt een goede SRV (100) bereikt. 

In figuur 3.3.7 is een massascan weergegeven voor de massa 1 tot en 
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met 100. Deze lijkt sprekend op de massascan weergegeven in figuur 

3.3.5. De voedingsspanning is gelijk aan -1.5 kV. Voor dezelfde 

ontladingskondities maar met een hogere resolutie is een massascan 

gemeten die is weergegeven in figuur 3.3.8. De kleine piekjes zijn 

verdwenen door de lagere transmissie van de quadrupool bij een hogere 

resolutie (zie ook paragraaf 2.2.6), Ter illustratie van de wijzigingen 

van de pieken is een andere massascan opgenomen voor vrijwel dezelfde 

ontladingskondities. Deze staat weergegeven in figuur 3.3.9. 

Tenslotte staat in figuur 3.3.10 een massascan weergegeven van de 

massa's 0 tot en met 200. Het massabereik van de quadrupoolvoeding is 4 

- 300 a.m.u. 

De massapiekjes bij massa's 82 en 98 zijn nauwelijks nog te 

onderscheiden. Wel is duidelijk dat er geen massa's (tot 200) in 

voorkomen. De gemeten waterclusters van de Vries CVRI82J zijn slechts in 

geringe aantallen aanwezig. 

inten

siteit 

• 

0 

1 

1 

10 

1 1 1 

! 
1 f1 l il /\.~ 1 \ 1 

20 30 40 

1 1 l 1 1 

' 

l. .1 \ 1 ........ ,_,._, 
1 

50 60 70 80 90 100 

figuur 3.3.7 Massascan van een negatieve corona-ontlading 

(Trichelregieml in 10 kPa lucht voor de massa's 0 tot en 

met 100 a.m.u. (zonder skimmerl. 
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figuur 3.3.8 Massascan in Trichelregiem, 10 kPa lucht, zonder 

skimmer met een hoge resolutie. 
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figuur 3.3.9 Massascan in het Trichelregiem, 10 kPa lucht, zonder 

skimmer. Ter illustratie van de wijzigingen in de 

intensiteit van de massapieken. 
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figuur 3.3.10 Massascan van een negatieve corona-ontlading 

<Trichelregieml in 10 kPa lucht voor de massa's 0 tot en 

met 200 a.m.u. (zonder skimmer>. 
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3.4 Oppervlakte onderzoek van een anodeplaatje 

3.4.1 Inleiding 

Deze paragraaf geeft een behandeling van het onderzoek naar de 

diverse stoffen die op het anodeplaatje zijn geoxideerd. Dit RVS 

plaatje, met een extraktiegat van 0.05 mm en dikte 0.1 1m, heeft diverse 

uren een Trichelontlading of 'pulsless glow' ondergaan. Dit onderzoek is 

uitgevoerd bij de vakgroep Vaste Stof. Er zijn hier drie verschillende 

aethoden voor handen om een oppervlakte laag te onderzoeken: 

1. foto-elektronen spektro1kopie met behulp van Rontgenstraling. 

2. Spektroskopie aan Auger-elektronen. 

3. Massa1pektroskopie aan 101 gesputterde ionen of brokstukken van het 

oppervlak. 

Allereerst wordt een beschrijving gegeven van het RVS plaatje <zie 

figuur 3.4.ll. 

extraktie(jat 
------ ,,..d">;;;;;o., ___ _, .__ ____ _., !.__ ___ _.... 

Dwarsdoorsnede 

1) maanlandschapachtige 
kratertjes, bruine 
niet egale laag 

2) ,_;oudbruin 
e;,;;·ale rin,;.· 

Levenaanzicht 

figuur 3.4.1 Schematische weergave van het RVS plaatje. 

De binnenste oxidatie Cll lijkt op een maanlandschap. Deze laag is 

bruin en niet egaal en zit boven op het plaatje als een vrij dikke laag. 
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Deze laag wordt naar het gat toe weer dunner en ook dunner naar de 

goudbruine egale laag (2) toe • Het resterende oppervlak lijkt op het 

oog blank RVS. 

3.4.2 Foto-elektronen spektroskopie 

Deze methode berust op absorptie van Rontgenstraling, die in een 

oppervlaktelaag foto-elektronen vrijmaakt. De benodigde energie om zulke 

foto-elektronen te produceren is afhankelijk van het soort element. Dus 

de gemeten intensiteit als funktie van de foto-energie geeft een 

identificatie van de aanwezige elementen op het oppervlak.Het 

'maanlandschap' is met deze methode onderzocht op de aanwezige elementen 

en heeft een diameter van 3 mm tot S mm. De gevoeligheid van deze 

methode is enkel procenten. De gemeten elementen staan in kolom in van 

tabel 3.4.1. De relatieve intensiteiten staan weergegeven in de tweede 

kolom. 

elementen relatieve voorkomen relatieve voorkomen 

in het hart van het aan de rand van het 

anodeplaatje in r. anodeplaatje in r. 

c 48 49 

0 43 41 

N 3,4 3,6 

Cl 0,7 0,6 

Si 3,7 4,S 

Cu o,s 1, 2 

Ni 0,6 0 

tabel 3.4.1 De elementen in de oppervlaktelaag met hun intensiteit. 

De intensiteiten van Cl, Cu en Ni zijn grootte orde 

schattingen. 

Over het voorkomen van de diverse elementen is het volgende te zeggen: 
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C Te verwachten als gevolg van stof en schoonmaakmiddelen. 

0 Ook dit was te verwachten als gevolg van aanwezige oxides. 

N Dit komt minder voor dan verwacht. 

Si: Er zit relatief veel Si in • Dit komt waarschijnlijk uit de 

stoffilters, waar gesinteerd glas inzit. 

Cu: Dit element komt metallisch voor (geen CuO of Cu 2 0l. Het 

spitsmateriaal is Cu. Dit betekent dat er hiervan transport naar het 

RVS plaatje is geweest. Dit rapporteert ook Buchet en Goldman 

CBUC69l. 

Ni: Komt waarschijnlijk uit het RVS. 

Opvallend is dat er geen Cr in het oppervlak voorkomt. Fe komt wel 

voor maar is niet opgenomen in tabel 3.4.1. Deze metingen zijn herhaald 

op de goud-bruine rand van het plaatje en de resultaten staan 

weergegeven in de derde kolom van tabel 3.4.1. Het C en Si komen wat 

meer voor. Het 0 komt iets minder voor. Het N blijft gelijk. Andere 

elementen komen te weinig voor om gedetekteerd te worden. 

3.4.3 Spektroskopie aan Auger-elektronen 

Deze methode bestaat uit het vrijmaken van een Auger-elektron uit 

het oppervlak van het plaatje met een elektronenkanon. Een elektron uit 

een binnenste schil wordt vrijgemaakt met hoog energetische elektronen 

(1 - 30 keVl, zodat nu een elektron uit een verder naar buiten gelegen 

schil de vrijgekomen plaats kan innemen. Dit element is nu in 

geexciteerde toestand en bij de excitatie maakt het een Auger-elektron 

vrij of een foton. 

De kinetische energie daarvan is karakteristiek voor een element. 

Deze methode kan een groot plaatselijk oplossend vermogen bereiken. Het 

nadeel van deze methode is dat ze alleen toegepast kan worden voor 

geleidende oppervlakken. Het 'maanlandschap' is niet geleidend. Daarom 

is deze methode toegepast op vijf verschillende punten op de rand van 

het goud-bruine gebied en het 'blanke' RVS. Zie figuur 3.4.2. De gemeten 

elementen staan weergegeven in figuur 3.4.3 als funktie van de plaats (1 
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tot en met 5l en als funktie van hun relatieve voorkomen. 

_;oud bruine 
rand 

" 
centrur.1 van het 
anodc~'laatje 

figuur 3.4.2 De diverse plaatsen waar de spektroskopie aan 

Auger-elektronen is toegepast. 

intensi- plaatsnr: plaatsnr: plaatsnr: plaatsnr: 

teit in i. 1 2 3 4 

elementen 

Si 3,6 8' 1 5,8 8,2 

s - - - 1 '7 
Cl 0,8 1, 6 3,9 2,2 

c 31, 0 28,5 32,8 43,5 

N 4,8 4,7 3,8 5,6 

0 28 29' 1 27,2 20,0 

Fe 28,3 25,4 25,0 18,8 

Ni 3,4 2,7 1'5 -

plaatsnr: 

5 

3,6 

3' 1 
0,9 

53,6 

2,9 

16.0 

17,6 

2,4 

figuur 3.4.3 Het relatieve voorkomen in procenten van de gemeten 

elementen voor de diverse plaatsen. De elementen en hun 

voorkomen zijn bepaald met behulp van de spektroskopie aan 

Auger-elektronen. 
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3.4.4 Massaspektrometrie met behulp van een 'sputter-methode', 

Deze methode bepaalt met een massaspektrometer de massa's van de 

'gesputterde' ionen of geladen brokstukken. De goud-bruine laag is te 

dun voor een volledige massascan. De benodigde 'sputterrate' is namelijk 

zo hoog dat zeer snel door deze laag wordt heen 'geprikt', 

Met deze 'sputterrate' is een laagdikte te bepalen van de 

goud-bruine rand. Deze blijkt ongeveer 1 tot 3 nm te zijn. De massascans 

zijn gemaakt voor positieve en negatieve ionen van het 'maanlandschap' 

(gebied 1l. Het 'gesputterde' oppervlak is ca. 0.5 mm groot. Deze 

massascans staan weergegeven in figuur 3.4.4 en 3.4.5. De voorkomende 

massagetallen en eventueel bijbehorende ionen staan weergegeven in tabel 

3. 4. 2. 

·~= " •S:~ ~UP.'./EY :r= 1.ei'S •. i88 

,, 
n··· 
,, 
1; ·... it 
i 

1 

1 
l .. ·-i 

l 

9._._~.....,......_........,..._.JLA..---''-'L..W........._--l.........,u.a....WW&L--'-~_..._~_. 

8.8 18.8 21.I 38.1 48.1 58.I 68.1 7t.I 88.8 91.1 111.1 
ATOlllC lllSS UNITS 

figuur 3.4.4 Massascan van positieve ionen vrijgemaakt van het 

oppervlak van het anodeplaatje. 
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massagetal mogelijke massagetal mogelijke 

negatieve ionen negatieve ionen 

ionen ionen 

12 c- 24 ? 

13 CH- ? 26 ? 

16 o- 32 s-' o; 
17 OH- 35 ei-
19 F-' H3o- 37 ei-

massagetal mogelijke massagetal mogelijke 

positieve ion en positieve ion en 

ion en ionen 

2 ? 50 ? 

12 c• 52 er"" 

13 eH+- 53 er+ 

14 NT 54 Fe+ 

16 OT 56 Fe+-

23 Na+ 57 ? 

24 Mg+ 58 Ni+ 

28 Si+ 59 co+ 

29 Sï" 60 Ni"'" 

30 Si+ 62 Ni ._ 

32 s· 63 eu+ 

39 K+ 65 eu"'" 

40 ca• 68 ? 

41 K+ 69 ? 

44 ? 70 ? 

45 ? 72 ? 

48 Ti""" 73 ? 

tabel 3.4.2 De voorkomende massagetallen voor de positieve en 

negatieve massascan met de eventueel bijbehorende ionen. 
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figuur 3.4.5 Hasssascan van negatieve ionen vrijgemaakt van het 

oppervlak van het anodeplaatje, 
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3.5 De conclusies 

Goede metingen kunnen worden gedaan met de massaspektrometrie aan 

corona-ontladingen in het Trichelregiem bij drukken rondom 10 kPa. Het 

is voor als nog niet mogelijk gebleken deze metingen te verrichten bij 

atmosferische drukken. De signaal-ruis-~erhouding is ongeveer 100. 

De meest voorkomende ionen in het Trichelregiem <10 kPa luchtl zijn 

a-, N02, NQ3, Minder voorkomend zijn OH-, 02, Oi, COi, o; en eventueel 

N3 of NCO-. De geclusterde ionen komen erg weinig voor en 

kunnen de volgende ionen zijn: NO;. (H20) 1 NOi. <H 20l 2 en NO;, (H 20) 2, 

De massapieken bij massa 35 en 37 kunnen van CL--ionen komen. Dit 

element is ook aangetoond op het oppervlak van het anodeplaatje. De piek 

van massa 35 kan ook het geclusterde OH-. <H20l-ion zijn. 

Bij toepassing van de methode van extraktie met de skimmer is 

belangrijk dat er geen ontlading wordt geproduceerd tussen de skimmer en 

het anodeplaatje, De hiertussen gevormde ionen worden dan als extra 

bijdrage in de massascan gemeten, maar geven geen afbeelding van de in 

de corona voorkomende ionen. 

dver het voorkomen van de negatieve ionen is nog het volgende op te 

merken. Opvallend is dat in tegenstelling tot de resultaten van de Vries 

CVRIB2J het CO;- en 03-ion niet dominante ionen zijn en de 

eveneens vrij stabiele ionen N02 en N03 in grotere aantallen 

worden gedetekteerd. 

De met water geclusterde ionen komen veel minder voor in aantal in 

tegenstelling tot de Vries CVRI82J. Dit verschil is te verklaren door 

wandinvloeden. In de corona-kamer van de Vries CVRIS2J waren veel 

watersabsorberende materialen opgenomen zoals perspex. Deze materialen 

zijn in de nieuwe opstelling zoveel mogelijk vermeden. 

De gevormde ionen zijn als volgt te verklaren. In een plasma kunnen 

zeer grote concentraties N02 en NO voorkomen (de vorming is 

onduidelijk) tot 10 ï. in een plasmavlam. De concentratie N02 CCOU78l 

in de vlam is vijf orden groter dan is berekend voor thermodynamisch 

evenwicht. Dus er moet ook een grote produktie zijn rondom de 

corona-spits. De vorming van NO-, NOi en NOi kan plaats 

vinden in de volgende reakties: 



o- + N20 ~ 

o- + N02 ~ 

o; + N02 ~ 

o; + N02 ~ 

NO- + N02 ~ 

o- + N02 + M ~ 

o; + NO ~ 

OH- + N02 ~ 

co; + N02 ~ 
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NO- + NO 

NO; + a 
N02 + 02 

NO; + 03 

N02 + NO 

NO; + M 

NO; + 0 

N02 + OH 

NO; + C02 

k = 1,2 10-• cm 3/s 

k = 1,2 10-• cm 3/s 

k = 7 10- 10 cm 3 /s 

k = 10- 11 cm 3 /s 

k = 1,4 10-• cm 3/s 

k = 2 10-10 cm3/s 

Gezien de geringe elektronenaff initeit van NO (0.024eV, [6AR76Jl is 

het voorkomen van NO- erg onwaarschijnlijk. Het zal zeer snel 

detacheren tot een N02-ion. De NO;- en N03-ionen z1Jn te 

beschouwen als zeer stabiele ionen. Na vorming zullen ze nog nauwelijks 

reageren. 

De attachment-reaktie van o- is voornamelijk [BAD72l: 

-+ a- + o 

Dit proces treed op in hogere velden Elp > 3V/cmîorr en heeft een 

maximale 'cross sectie' van ongeveer 1.5 10- 1 a cm2, Dit proces 

zal in het ionisatiegebied veelvuldig optreden. De attachment-reaktie 

van 02 is voornamelijk de 3-deeltjes attachment. 

02- + M* 

Deze reaktie zal voornamelijk optreden in lagere velden 

(Elp< 3 V/cmîorr). Dit proces is sterk van de druk afhankelijk en zal 

bij lage druk in belang afnemen. Bij verhogen om de veldsterkte zal de 

dissociatieve attachment toenemen in belang. De o-- en 

02-ionen kunnen een groot aantal conversie-reakties ondergaan. 

Enkele daarvan staan hierboven vermeld. Deze zullen een belangrijk 

verlies proces zijn van de o-- en 02-ionen. Toch wordt een 

redelijk grote hoeveelheid o- en iets minder 02 gemeten, die 

dus geen conversie-reaktie hebben ondervonden. 
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De gevormde o-- en 02-i on en kunnen ook weer detacheren in de 
volgende reakties CBAD72J: 

o- + 02 -· o-+ 02 + e 
o- + NO -+ N02 + e k = l 'ó io-10 cm3/s 
o- + 02 -+ 03 + e k = 3 io-10 cm3/s 
o- + 0 -+ o; + e k = 3 io-10 cm3/s 
o;z + 02 -+ 202 + e k = 2 io-10 cm3/s 
o; + 0 -+ Oi + e k = 5 io-10 cm3/s 

De attachment-tijden van een o- en 02 bedragen 

respectievelijk l en 20 ns. De detachment-tijden van o- en o; 
zijn voor E/p = 40 V/cmTorr respektievelijk 20 en 800 ns CVRI82J. Dat 

wil zeggen dat het o- en 02 snel heen en weer springen met 

02. Het OH--ion heeft een behoorlijke elektronenaffiniteit 1.8 

ev. Het wordt gevormd door dissociatieve detachment aan H20. 

OH- + OH 

OH + H 

Het reageert echter weer met N02: 

-·~ NO; + OH k = 114 10- 10 cm3/s 

Het zal ~us in geringe mate voorkomen. Het co;-ion is minder 

stabiel en kan reageren met N02 tot N03. De concentratie van 

de C02 in lucht bedraagt 0.033 z. Dit is waarschijnlijk veel 

kleiner dan de concentraties N02 en NO bij de spits. Hier worden de 

meeste ionen gevormd. De belangrijkste reaktie voor de produktie van 

co; is 

co; + M k = 1 10 - 27 cm 6 /s 

Het geringere voorkomen van COi in de experimenten is 

waarschijnlijk te wijten aan de geringe concentraties H20 en 

C02 ten gevolge van schonere wanden (RVSl. De Vries CVRI82J heeft 
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wanden gebruikt (gedeeltelijk van perspex), die erg veel H2 0 en 

C02 kunnen absorberen. De C03 pieken en clusters houden 

vrijwel dezelfde intensiteit in gedroogde lucht met behulp van LN 2 
val. De kamer wanden werden ook niet erg schoongepompt met een 

voorvakuumpomp tot ca. 01 1 Pa. Dit kan in de nieuwe opstelling met 

behulp van de oliediffusiepomp tot ca. 0,1 mPa. De RVS wanden zullen dus 

veel schoner zijn. 

Het CL--ion komt voor met massa 35 en 37. De verhouding 3 : 1 • 

Deze verhouding is ook waar te nemen in de massascan. Het CL--ion 

komt niet uit de ontlading maar wordt gevormd uit verontreinigingen op 

het oppervlak van het anodeplaatje. Daarop is CL--ion aangetoond 

met behulp van een onderzoek naar diverse stoffen die voorkomen op het 

oppervlak. Mogelijk komt het door vingerafdrukken bij de montage van het 

RVS anodeplaatje. 

Duidelijk is dat de optredende reaktie snel zijn. De 'rate

coefficienten' (k) zijn hoog. De diverse reakties zullen sterk afhangen 

van de druk, het elektrisch veld en de concentratie C02 en 

H20. De 'rate-coefficienten' kunnen sterk toenemen met grotere 

gereduceerde veldsterkten. Vergroting van de potentiaal zal vergroting 

geven van de produktie van o-, NO-, N02 en N03. 
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HOOFDSTUK 4 HET ONTLADINGSMODEL VAN DE TRICHELPULS 

4.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk zal een beschrijving geven van een model van de 

negatieve corona-ontlading. In de literatuur zijn diverse modellen 

beschreven van de Trichelpuls Loeb CLOE65J, Alexandrow CALE63J, Dancer 

CDAN79J, Meek CMEE78J, Davies CDAVSOJ en Graf CGRASOJ. Deze modellen 

geven Cnogl geen juiste kwantitatieve beschrijving van de negatieve 

corona-ontlading. Aan modelvorming heeft de Vries CVRI82J ook werk 

verricht. Een korte samenvatting van deze modellen wordt in paragraaf 

1. 6 gegeven. 

In dit model wordt de eerste fase van de ontsteking van een 

negatieve corona in het Trichelregiem, die door de Vries CVRI82J 

analytisch was benaderd, numeriek aangepakt. De ruimtelading wordt nu 

meegenomen en het model wordt vergeleken met het model van de Vries 

CVRI82J. De afbraak van de Trichelpuls vindt waarschijnlijk plaats door 

veldomkeering ten gevolge van ruimtelading. In dit model wordt getracht 

deze veldomkeering te berekenen. 

De beschrijvende vergelijkingen met hun verwaarlozingen worden in 

paragraaf 4.2 besproken. In paragraaf 4.3 worden de hierbij behorende 

begin- en randvoorwaarden beschreven. De verwaarlozingen en waarden van 

de in de vergelijkingen voorkomende termen worden gegeven in paragraaf 

4.4. De numerieke discretisatie, de convergentie en het numerieke 

programma worden nader besproken in paragraaf 4.5. De behaalde 

resultaten en conclusies worden in paragraaf 4.6 beschreven. 
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4.2 Basisvergelijkingen 

Voor de beschrijving van de corona-ontlading zijn er vergelijkingen 

nodig voor de diverse ladingsdragers. Dit zijn de zogenaamde 

balansvergelijkingen. Ook is de elektrische veldverdeling nodig. Deze 

wordt beschreven met behulp van de Poisson-vergelijking. De 

balansvergelijkingen worden bepaald met behulp van de 

continuiteitsvergelijking. Deze luidt: 

an + ('V•n_:w) 
ót 

= p - v 

Hierin is: n - de deeltjesdichtheid 

w - de transportsnelheid 

p - produktieterm 

v - verliesterm 

(4.2.1) 

Deze vergelijking kan voor de drie te onderscheiden deeltjes soorten 

opgeschreven warden, namelijk: de diverse positieve ionen tesamen (n+), 

de diverse negatieve ionen tesamen (n) en de elektronen (n). De 
- e 

grootheid (n~l, de deeltjesflux, wordt nader beschreven. Deze grootheid 

wordt bepaald met behulp van de impulsvergelijking: 

dw 

dt = 
-'V•P = 

nm 
+ a + - JJJ mv nm 

hierin is: P - druktensor met ,K.= PJ, + 11 
P - scalare druk 

IT - viscasiteitstensar 

m - massa van het deeltje 

rÓf) d 
'at call. v (4.2.2l 

a - de versnelling ten gevolge van externe krachten. 

f - de snelheidsverdelingsfunktie (batsingsterml 

De impulsvergelijking wordt vaak vereenvoudigd met behulp van de 

volgende aannamen en verwaarlozingen: 
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1. 11 = Q zodat: '17•P = ~P 

2. a = qE met een elektrisch veld: ~ en lading: q 

3. -1- ff f mv «3 ~-) dv = - w Y met botsingsfrequentie: Yc 
:i.m - 3 t co 11. - - c 

4. Yc onafhankelijk van de snelheid (geinduceerde dipoolbotsingenl 

dw 
S. d~ = o konstante driftsnelheid 

Deze laatste verwaarlozing is in principe alleen geoorloofd als de 

drijvende krachten van druk en elektrisch veld lokaal volledig worden 

gebalanceerd door de impulsverliezen via botsingen. In sterk inhomogene 

situaties zal dit niet het geval zijn. Desondanks wordt gesteld, maar 

dan formeel, dat de flux bij benadering is opgebouwd uit een term 

evenredig met n (de driftterm en een term evenredig met n (de 

drukterml l. 

nw = - '17(Dn) nµE 

Hierin zijn de diffusie coefficient D en de beweegelijkheid µ 

gedefinieerd via de waarden in het stationaire homogene geval: 

D = p/rrryc 

µ = q/rrryc 

(4.2.3) 

(4.2.4) 

Het rechterlid van relatie (4.2.3l wordt gesubsitueerd in vergelijking 

(4.2.ll Dat geeft de hieronder staande vergelijking: 

an 
at = '17•(DV'n) + (nµ~) + p - v (4.2.Sl 

Vergelijking (4.2.3l wordt verder vereenvoudigd met behulp van de 

volgende verwaarlozingen: 

ó. '17D = o zodat: IJT = o met T- kinetische temperatuur van het deeltje 

7. '17µ = 0 

Deze verwaarlozingen zijn geoorloofd voor ionen. De beweeglijkheid 

en diffusiecoefficient zijn konstant voor ionen, zie paragraaf 4.4. Voor 
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elektronen is de eerste term in het rechterlid van vergelijking (4.2.5) 

te schrijven als: 

('ilD + D'il )'iln (4.2.6) 

Deze twee termen zijn af te schatten met de gradientlengte voor de 

diffusiecoeficient en de gradientlengte van de gradient van de 

dichtheid. Deze laatste wordt geschat op de afmeting van de straal van 

het draad. Dit model geeft een berekening voor het 

draad-cylinder-systeem, zie paragraaf 4.5. De difussie is een funktie 

van de gereduceerde veldsterkte (E/pl. Met behulp van deze veldsterkte 

is een schatting te geven van de gradientlengte van de 

diffusiecoeff icient. De defintie van de gradientlengte en de 

af schattingen worden gegeven door de volgende relaties: 

1vn = 10 ]Jm 

zodat Ln << L vn D (4.2.7) 
1n = 200 µm 

De gradient van de difussie is dus te verwaarlozen. Evenzo is na te 

gaan dat de gradient van de beweeglijkheid te verwaarlozen is. De 

balansvergelijking wordt hiermee gegeven door de volgende uitdrukking: 

JJ!'iln + P - V 

De termen van vergelijking 

diverse deeltjessoorten: 

ón+ 

at 

ón 
ät-

ón 
e 

at 

= D 'i7 2 n 
+ + 

= D 'i7 2 n 

(4. 2. 8) 

JJ+!•'iln+ 

JJ_!•'iln -

JJ E•'iln 
e- e 

worden nader uitgewerkt 

JJ n 'il•E + p 
+ + - + 

JJ_n_'il•! + p 

JJ n 'il•E + P 
e e - e 

v 
+ 

v 

v 
e 

(4.2.8) 

voor de 

(4.2.9) 



- 4.5 -

Met de volgende relaties voor de produktie en verlies termen: 

p+ = (a•w ) n --e e 

p = (n-w ) n --e e 
p = (a•w ) n e --e e 

+ Ph + (K•w ) 
--e n 

v = R n n + R.n n 
+ e e + ]. + -

v = <~·~) n + R.n n 
]. + -

v = R n n + (n •w ) n 
e e + e --e e 

Hierin is: a. - de ionisatiecoefficient 

21 - de attachmentcoefficient 
K - de detachmentcoeff icient -
R - de recombinatiecoefficient voor n +'ne botsingen e 
R. -

]. de recombinatiecoeff icient voor n+' n_ botsingen 
Ph _ 

de fotoionisatieterm 

De balansvergelijkingen worden beschreven door 1. een difussieterm D72 n 

2. een transportterm µ!•7n, 3. een ruimteladingsterm µ7•!, 4. een 

produktieterm Pen 5. een verliesterm V. Deze laatste twee termen worden 

beschreven met behulp van de coefficienten (a, n, K, R , R. en Ph). Deze 
e l. 

coef ficienten worden besproken in paragraaf 4.4. 

Eerst wordt nader in gegaan op de vierde fundamentele vergelijking: 

de Poisson vergelijking. Deze wordt gegeven door de volgende relatie: 

= e 
E 

0 

( n - n 
+ n ) 

e 

Hierin is: E - de elektrische veldverdeling 

e - de dielektrische konstante voor het vakuum 

E0 - de elementaire lading 

(4.2.10) 

De begin- en randvoorwaarden voor deze vier vergelijkingen worden 

beschreven in de volgende paragraaf. 
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4.3 Begin- en randvoorwaarden 

De drie balansvergelijkingen zijn tweede orde differentiaal 

vergelijkingen in plaats. Ze hebben dus elk ook twee randvoorwaarden 

nodig. Uitgaande van het feit dat de gradientlengten van de betreffende 

dichtheden groter zijn dan de vrije weglengten voor impulsoverdracht 

mogen als randvoorwaarden worden gebruikt: 

n 

n 
e 

= 0 

= 0 

= 0 

(anode/kathode) 

(anode/kathode) (4.3.1> 

(anode/ •....•• ) 

In het geval waarbij een deel van de drijvende kracht wordt 

veroorzaakt door het elektrische veld is dit een gevaarlijke aanname, 

maar het beste wat gedaan kan worden. Aan de kathode worden konstant 

elektronen geproduceerd en de randvoorwaarde is daar gecompliceerder. 

De positieve ionendichtheid wordt bijvoorbeeld gelijk aan nul 

gekozen op de kathode. Dit betekent dat de positieve ionen dichtheid 

over de discretisatiestap aan de rand geheel wordt bepaald door 

diffusie. De randvoorwaarden van de balansvergelijkingen veranderen 

indien de diffusie wordt verwaarloosd. De balansvergelijkingen worden 

dan eerste orde differentiaal-vergelijkingen in de plaats. De 

randvoorwaarden worden in dat geval gekozen: 

Hierin is: y. 
l 

= 0 

0 

(anode) 

(kathode) 

+ F + n w 
a e 

(4.3.2) 

(kathode) 

de coefficient voor secundaire ionisatie. Deze 

beschrijft de bijdrage van de positieve ionen die op 

de kathode vallen aan de elektronenstroom ter plaatse. 

F de term die de secundaire emissie representeert. 

Fotonen kunnen elektronen uit de kathode vrijmaken. 

nawe - een konstate term. Deze komt in de randvoorwaarde voor 
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in de gevallen waarbij elektronen worden vrijgemaakt 

door uitwendige oorzaken bijvoorbeeld een laserpuls. 

De beginvoorwaarden van de balanssvergelijkingen worden als volgt 

gekozen: 

n = n op tijdstip t = 0 + c 
n = 0 bij de kathode (4.3.3) 

n = n e c 

De ontlading start met een ionisatie dicht bij de kathode waarbij 

dus evenveel positieve ionen (n ) gevormd worden als elektronen. De c 
randvoorwaarden van de Poisson vergelijking wordt gegeven door de 

volgende relatie: 

I 1 d" •R = V d" ont a ing voe ing (4.3.4) 

Hierin is: r - de ontladingsstroom 
ontlading 

V . - de uitwendige weerstand 
voeding 

R - de voedingsspanning 

f !•d_! - de spanning tussen de twee elektroden 

Hierbij wordt uitgegaan van een corona-ontlading met een elektrisch 

schema, dat is aangegeven in figuur 4.3.1. De parasitaire capaciteit 

wordt gelijk aan nul gesteld (zie paragraaf 2.2.4 figuur 2.2.4). 

R 

v d" voe ing 

,---------ï 
1 ~~~~ 

'- ------- ----' 

NB: De corona-ontlading 

bv. spits plaat of 

drud cyl i nder 

figuur 4.3.1 Het elektrisch analagon voor een negatieve 

corona-ontlading. 
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Met behulp van het theorema van Ramo - Shokley CRAM39,SH038l wordt de 

ontladingsstroom I gegeven door de volgende integraal over het 

ladingsvolume: 

I = 
E . 

f ff ~·1. dV <4.3.Sl 
0 

Hierin is: E de waarde van het elektrisch veld zonder ruimtelading 
-0 

<de oplossing van de Laplace-vergelijkingl 

v 
0 

- de waarde van de spanning over de elektroden zonder 

ruimtelading 

.l = e(n w - n w - n w) + + - - e e 

In de volgende paragraaf worden de produktie- en verliestermen 

verder uitgewerkt. Ook zal de randvoorwaarde voor elektronen aan de 

kathode <vergelijking C4.3.2ll nader worden besproken. 
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4.4 Produktie- en verliestermen en de afschattingen 

Deze paragraaf zal in het kort een beschrijving geven van de 

produktie- en verliestermen van de diverse balansvergelijkingen. De 

resultaten van de berekeningen worden vergeleken met die van de Vries 

CVRI82l. Daarom worden dezelfde waarden gebruikt voor de diverse 

reaktie-coefficienten. Voer een uitgebreide behandeling wordt verwezen 

naar het afstudeerverslag van de Vries CVRI82l. 

4.4.1 Icnisatieccefficient 

De belangrijkste ionisatie processen in lucht zijn CBAD72J: 

N; + 2e 

o; + 2e 

(14,48eVl 

(12,0SeVl 

De icnisatiecoefficient geeft het aantal icnisaties, door een 

elektron, per doorlopen lengte-eenheid in de veldrichting. De 

experimentele waarden uit Badinger CBAD72J en Graf CSRASOJ kunnen 

empirisch worden geschreven veer lucht: 

-1 1000 > E/p > 250 V/cmTorr a./p = 14,5 exp(-356 p/E) (cmTorr) 
-1 250 > E/p > 59 V/cmTorr a./p = 9,68 exp(-264 p/E) (cmTorr) 

4,78 exp(-221 p/E) 
-1 59 > E/p > 26 V/cmTorr a./p = (cmTorr) 

(E/p_ - 58,2) -1 35 E/p > 20 V/cmTorr a./p = (cmTorr) > exp 4 95 , 

(De eerste en vierde relatie uit Badinger CBAD72l en de tweede en derde 

uit Sraf CGRABOll. 
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4.4.2 Attachmentcoefficient 

In eerste instantie worden de negatieve ionen gevormd in lucht uit 

02 omdat N2 geen stabiele negatieve ionen heeft. De 

belangrijkste attachment processen van 02 zijn CCHR72,HAS72J: 

0, 1 eV) 

4 1 4 eV) 

Het eerste proces is een drie deeltjes proces en treedt op bij lage 

gereduceerde velden (E/p < 3 V/cmîorr). Dit in tegenstelling tot het 

tweede proces dat bij hogere velden optreedt. (dissociatieve 

attachment l. 

De attachmentcoeff icient wordt analoog aan a gedefineerd, als het 

aantal 'attaching collisions' dat een elektron per lengte-eenheid in de 

veldrichting ondergaat. Een empirische relatie in lucht wordt gegeven 

door de volgende uitdrukking: 

n/p = 1,95 exp(-60 p/E ) 
E/p 

4.4.3 Detachmentcoefficient 

-1 
(cmTorr) 90 > E/p > 

De optredende detachmentprocessen zijn voornamelijk CBAD72J: 

-+ 

-+ 

0 + 0 + e 

202 + e 

0,5 eV) 

1, 5 eV) 

0 V/cmTorr 

De detachmentcoefficient wordt op soortgelijke wijze als a en n 
gedefinieerd als het gemiddeld aantal 'detachment collisions' dat een 

aangehecht elektron ondergaat bij het doorlopen van een lengte-eenheid 

in de veldrichting. Er is geen empirische relatie bekend voor lucht. 

Deze coefficient is (zover bekend) alleen gemeten in 02 (0- in 

02 en O; in 02). Hiervoor kunnen de volgende relaties 
worden gebruikt CBAD72J~ 
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- 5 -1 0 : K/p = 5,7 10 exE(-388 2/E) (cmTorr) 
E/p 

150 E/p 
10 7exE(-322 -1 > > 0 V/cmTorr 

02: K/p = 6,3 E/E) (cmTorr) 
E/p 

Tengevolge van de grote variateit van negatieve ionen, die in lucht 

worden gevormd en de verschillende samenstellingen op de diverse 

plaatsen van de ontlading, is het niet mogelijk om een gemiddelde 

detachmentcoefficient voor lucht te gebruiken. 

4.4.4 Driftsnelheden, beweeglijkheden 

De driftsnelheid is afhankelijk van het elektrisch veld, de 

gaskondities en het soort ladingsdrager. Dit alles is samen te voegen 

tot de volgende empirische relatie in lucht voor elektronen, die goed 

bekend is CBAD72l: 

w 
e 

w 
e 

1,0 106 (E/p)0,715 

= 1,6 106 (E/p)0' 62 

cm/s 

cm/s 

100 > E/p > 0 V/cmTorr 

1000 > E/p > 100 V/cmTorr 

Voor ionen wordt meestal het beweeglijkheidsconcept gebruikt 

(~ = µ~l. De beweeglijkheid is ook afhankelijk van het gereduceerde 

veld, maar veel minder dan de beweeglijkheid voor elektronen. Meestal 

wordt hiervoor een gemiddelde waarde gebruikt, die afhankelijk is van de 

ionensamenstelling. Deze is echter onbekend. Een ruwe schatting voor 

lucht is CBAD72l: 

µ_ = 3,0 
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4.4.S Diffusiecoefficient 

De diffusiecoefficient is in het algemeen gerelateerd aan de 

beweeglijkheid van de ladingsdragers en de gaskondities. De kinetische 

gastheorie geeft de volgende relatie (Einstein relatie EBAD72Jl: 

kT 
D/µ = n -m e 

Hierin is: D - diffusiecoefficient 

µ - beweeglijkheidscoefficient 

T - gastemperatuur 

nm - Townsend energie coefficient, deze is afhankelijk van de 

energie-verdeling. Voor een Maxweliaanse 

energie-verdelingsevenwicht geldt: 

elektronen n = 21 (E/p)0,49 500 > E/p > 3 V/cmTorr 

n = 17 (E/p)0,71 3 > E/p > V/cmTorr 

ionen n ~ 

Graf EGRABOJ geeft de diverse diffusiecoefficienten in lucht: 

Elektronen: 

D/p = 0,696 (E/p)0,205 cm2 /Torr•s E/p < 100 V/cmTorr 

D/p = 1,08 (E/p)0,11 cm2 /Torr•s E/p > 100 V/cmTorr 

Ionen: 

D/p = 3,68 10-7 cm2 /Torr•s 

De difussie wordt afgeschat ten opzichte van de drift. De 

balansvergelijking is te schrijven als: 

+ = (µ~ + D ?~) ?n 

De diverse termen zijn als volgt af te schattten: 
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n n ( µE Q) - = I + î À 
îdiffusie = À (À/D) 

\i'n 
À = n 

= À /(µE) = À / w 

De gradientlengt! van de dichtheid wordt weer geschat cp de straal van 

de draad, zie paragraaf 4.5. De afschattingen staan hieronder 

weergegeven in het icnisatiegebied À = 10 µm: 

D. 
103 ionen: l. = 0,3 mis µE = 3 m/s 

À 

D 
4 5 elektronen: e 4 À= 2 10 m/s w = 10 m/s 

e 

De bijbehorende diffusie- en drifttijden werden gegeven deer de volgende 

relaties: 

ionen: îdiffusie = 3 µs Tdrift = 30 ns 

elektronen: Tdiffusie = 5 ns Tdrift = 0,25 ns 

De diffusie wordt verwaarloosd. De stijgende flank van de Trichelpuls is 

in de orde van 1 tet 2 ns in 100 kPa lucht CGRA84l. 

4.4.ó Reccmbinatieccefficienten 

De recombinatie bestaat uit twee verschillende processen: de 

elektron-ion recombinatie en de ion-ion recombinatie. De 

recombinatiecoefficient wordt gedefinieerd als het aantal recombinaties 

per tijdseenheid per eenheidsdichtheid van positieve en negatieve 

ladingsdragers. De optredende reakties zijn vaak zeer complex. Toch 

worden meestal eenvoudige coefficienten gebruikt. De waarden van de twee 

recombinaties worden gegeven door in atmosferische lucht CBAD72l: 

1 ,4 10-6 3 
(dissociatieve recombinatie) R = cm /s e 

R. 2,0 10-6 3 (ion-ion recombinatie) = cm /s 
l. 
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De recombinatie wordt analoog afgeschat als de diffusie. Een afschatting 

voor de recombinatietijd wordt gegeven door: 

= R n n e + e = R n n 
e + e 

De ruimtelading beinvloed de potentiaal verdeling indien deze een 

dichtheid bereikt 10 12 cm-3• Dit volgt ook uit de berekeningen, 

zie paragraaf 4.S. De recombinatie-tijd is dus groter of gelijk aan1 0,7 µ 5 

De recombinatie is in deze ontlading dus ook te verwaarlozen. 

4.4.7 Foto-ionisatie 

Foto-ionisatie in lucht kan alleen plaatsvinden ten gevolge van 

fotonen met een energie groter dan 12.08 eV voor Oz en 15.58 eV 

voor Nz, De meest voorkomende reakties in lucht zijn CBAD72l: 

Oz + N2 + hy < >12 ,00 eV> -+ N: + 02 -+ N2 + o; + e 
Nz + N2 + hy ()15,58 eV> -+ N; + N2 -+ N~ + Nz +·e 
Oz + .02 + hy () 12,08 eV> -+ o; + 02 -+ o; + 02 + e 

De excitatie hangt samen met de ionisatie. Daarom kan de ter1 voor 

foto-ionisatie gekoppeld worden aan de ionisatiecoefficient. De 

excitatie energieen zijn plaats afh.ankel ijk in de ontlading. In het 

ionisatiegebied zullen meer hoog-energetische geexciteerden ontstaan dan 

in het driftgebied. De totale coeff icient voor effektieve produktie van 

foto-elektronen is gedefiniteerd ten opzichte van de 

ionisatiecoefficient. De hoog-energetische geexciteerden zijn 1aar een 

klein deel (p') van alle geexciteerden. De volgende term voor 

foto-ionisatie is op te stellen: 

Ph = (p'/a )(a - n) n w 
e e 

Schattingen voor p'/a liggen rond 10- 3 CBAD72,MEE7Bl. Hieruit 

wordt gekonkludeerd dat foto-ionisatie een kleine term is in de 

balansvergelijkingen en wordt daarom verwaarloosd. 
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4.4.8 Sekundaire ionisatie 

Dit proces bestaat uit het vrijmaken van elektronen uit de kathode 

ten gevolge van invallende fotonen. Dit foton moet voldoende energie 

hebben om elektronen vrij te kunnen maken ('work function'l. De 

benodigde energie ligt voor de meeste metalen rondom 4 tot 5 eV. 

Slechts een deel van de invallende fotonen zullen elektronen 

vrijmaken. De fraktie Yf is afhankelijk van de energie van de fotonen. 

De kans dat een elektron wordt vrij gemaakt is groter voor fotonen met 

een hogere energie. De fractie yf is gelijk aan 10- 4 voor 

foton-energieen net boven de 'work function' en loopt op tot 0.1 a 0.5 

voor UV fotonen tENG55J. De emissie van elektronen hangt af van het in 

de ontlading geproduceerde licht. Daarom is evenals bij foto-ionisatie 

deze term weer te koppelen aan de ionisatiecoefficient. 

De term of is het produkt van de fraktie fotonen met voldoende 

energie en de bovenstaande yf. Een schatting uit meetresultaten geeft 

een waarde voor of/a = 10-3 [MEE78J. Ook moet er rekening gehouden 

worden met het feit dat slechts een deel van de in de ontlading 

geproduceerde fotonen op het kathode oppervlak komen. Deze fraktie wordt 

kleiner naarmate de afstand tot de kathode toeneemt. De ruimtehoek naar 

de kathode wordt kleiner. De term voor de secundaire ionisatie door 

fotonen gaat er als volgt uitzien: 

F = f ;:-1 ! (r /r) 2 
(o f/a) (a - n) w n dr 

1 e e 

Hierin is: 1 - grens van het ionisatiegebied (waarvoor geldt: a = n) 

r 1 - straal van de kathode <= draad) 

of - foto-effekt-coefficient 
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4.4.9 Sekundaire emissie 

Een tweede bron van elektronenproduktie bij de kathode is de 

~ sekundaire emissie. Deze term is terug te vinden in de randvoorwaarden. 

Positieve ionen die op het kathode oppervlak vallen kunnen elektronen 

vrijmaken. De hiervoor benodigde energie moet voldoen aan de volgende 

voorwaarde: 

E . + E > 2e~ kin pot ~ 

hierin is: Ek. in 

Epot 

~ 

de kinetische energie van het ion 

de potentiele energie van het ion 

- 'work function' 

In corona-ontladingen is aan deze voorwaarde vrijwel altijd voldaan 

door de hoge potentiele energie van de ionen. In corona-ontladingen 

varieert de secundaire emissie-coefficient tussen 10- 2 en 10- 1 

CMEE7B,ENG55l. 

4.4.10 De verwaarlozingen 

Met de gegevens van de coefficienten kunnen de verschillende termen 

in de balansvergelijkingen worden afgeschat om zo deze vergelijkingen te 

vereenvoudigen. In deze paragraaf worden de verwaarlozingen 

achtereenvolgens opgesomd. Er wordt eveneens een overzicht gegeven van 

de gebruikte waarden van de coefficienten. 

1. De weerstand weergegeven in figuur 4.3.1 wordt gelijk aan nul gesteld 

(ideale spanningsbron). 

2. De detachmentcoefficient geeft problemen omdat deze coefficient voor 

o- groter is dan de attachmentcoefficient voor lucht. De 

detachment voor lucht is vrij moeilijk te berekenen omdat de 

ionensamenstelling slecht bekend is. Voor de berekeningen wordt de 

detachmentcoefficient in eerste instantie gelijk aan nul gesteld. 
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3. De diffusie is te verwaarlozen ten opzichte van de drift. De 

diffusie- en de drifttijden voor het ontladingsmodel beschreven in 

paragraaf 4.5 staan weergegeven in tabel 4.4.1. Ook staat de 

afschatting van de diffusie ten opzichte van de drift in de tabel 

weergegeven. Voor elektronen kan de diffusie meegenomen worden na 5 

ns. De stijgende flank van de Trichelpuls duurt ongeveer 1 tot 2 ns. 

Tdiffusie (s) Tdrift (s) µE / w (m/s) D vn -n 

ionen 3 10-6 3 10-B 3 103 3 10- 1 

elektronen 5 10-9 3 io- 10 4 io
5 2 10

4 

tabel 4.4.1 Diffusie- en drifttijden voor het ontladingsmodel van 

paragraaf 4.5. Ook de afschattingen van de drift- en 

diffusietermen staan hier weergegeven. De termen zijn 

berekend in het ionisatiegebied. 

(m/s) 

4. De recombinatietijd voor dissociatieve recombinatie is 0,7 µs. Dit 

is veel langer dan de drifttijd. Deze term wordt daarom ook 

verwaarloosd. 

5. De foto-ionisatie is een fraktie van de effektieve 

ion i sat i ecoeff ic i ent (a. -n) • De f rakt ie (op'/a.) is ongeveer 

10- 3
, Deze term is te verwaarlozen ten opzichte van de 

ionisatieterm en kan eventueel meegenomen worden door een lichte 

overschatting te maken in de ionisatie. 

6. De secundaire ionisatie (door fotonen) is een lastige term en is in 

eerste instantie weggelaten. Ter compensatie van deze term is voor de 

secundaire emissie (door positieve ionen) een lichte overschatting 

gemaakt y. = 0,5• 
l. 
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Een overzicht van de diverse coefficienten voor de balansvergelijkingen 

is te vinden in tabel 4.4.2. 

a/p 14,5 exp(-365 p/E) -1 = (cmTorr) 1000 > E/p 

a/p 9,68 exp(-264 p/E) -1 = (cmTorr) . 250 > E/p 
a./p 4,78 exp(-221 p/E) -1 = (cmTorr) 59 > E/p 

a/p (E/E - 58,2) -1 = exp 4 95 (cmTorr) 35 > E/p 
' 

n/p = 1,95 exE(-60 EIE) (cmTorr)-1 90 > E/p 
E/p 

K/p = 0 

w = 1,0 106 (E/p)0,715 cm/s 100 > E/p e 

w = e 1 ,6 106 (E/p)0,62 cm/s 1000 > E/p 

µ+ = 2,0 cm2 /Vs 

µ = 3,0 cm2 /Vs -
D+, 'D ' D ... 0 - e 

R R. = 0 e' l. 

F = 0 

Ph = 0 

y, = 0,5 
l. 

tabel 4.4.2 Een overzicht van de coefficienten van de 

balansvergelijkingen. 

> 250 V/cmTorr 

> 59 V/cmTorr 

> 26 V/cmTorr 

> 20 V/cmTorr 

> 0 V/cmTorr 

> 0 V/cmTorr 

> 100 V/cmTorr 

NB. De druk wordt in de verdere berekening gelijk gekozen aan 100 kPa (p 

= 760 Torrl. 
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4.5 Oplosmethoden 

Voordat de mogelijke oplosmethoden worden besproken, is te 

constateren dat de coefficienten van de balansvergelijkingen erg 

afhankelijk zijn van de gereduceerde veldsterkte. Deze is weer 

afhankelijk van de elektrode-konfiguratie. De potentiaalverdeling staat 

weergegeven in figuur 4.5.1 voor diverse elektroden-konfiguraties. 

potentiaal 

tov de ont-

1 ad i ngs

spanning 

0,5 

0 

1. 

2. 

3. 

twee bollen 

draad cylinder 

spits plaat 

ro = 0 1 001 * R 

ro straal 

ro straal 

binnenbol, 

draad, 
R straal buitenbol 

R straal cylinder 
ro afronding spits, R spits-plaat afstand 

0,01 * R O, 1 * R R 
afstand tot kathode 

figuur 4.5.1 Potentiaalverdeling voor diverse elektrode systemen. 

Het meest eenvoudige ontladingsmodel is een draad-cylindersysteem. 

Hierbij wordt uitgegaan van cylinder-symetrische processen. Het systeem 

reduceert dan tot een eendimensionaal probleem. De parameter is straal 

tot de as. Het spits-plaats-systeem is een tweedimensionaal probleem ·en 

daarom moeilijker. Dit systeem is te beschrijven met de zogenaamde 

hyperbolische coordinaten. Er is (net als de Vries CVRIB2ll gekozen voor 

het eendimensionale geval. Voor de numerieke berekeningen worden de 

volgende dimensiloze grootheden ingevoerd: 
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t = T t met t oversteektijd van een elektron in Laplaceveld 
0 0 

r = p R met R - straal buiten-cylinder 

w = vw met w = R/t 
0 0 0 

µ = µ*µ met µo = R2 /V t 
0 0 0 

(l = a.*a. met (l = l/R 
0 0 

n = n*n met n = l/R 
0 0 v E: n = n*n met n = 0 0 
0 0 eF 

v = -u v met v (> O) spanning over draad - cylinder 
0 0 

E = E*E met E = V /R 
0 0 0 

De oplossing van de Laplace vergelijking wordt nu gegeven door: 

u = - ln p/ ln p 
0 

0 

< p < 1, po 

straal draad 

= r /R 
0 

Een coordinanten-transformatie naar de plaat' wordt toegepast om 

twee redenen. De potentiaal neemt logaritmisch toe <dit gaat erg snel 

vanwege: p < ll. De ionisatie- en attachmentcoefiicienten zijn erg 

afhankelijk van het aangelegde veld. De transformatie wordt gegeven 

door: 

p = exp ç: 

De balansvergelijkingen krijgen nu de volgende vorm: 

an* 
+ 

a:r 
11* E*an* .... + + 

= -p-~ + 

an* µ~ E*an* 

an* µ* E*an* 

µ* n*(n* - n* - n*) 
+ + + e 

+ a.* v n* 
e e 

+ n* v n* 
e e 

e e e --- = ---- --- + µ* n*(n* - n* - n*) + (a.*- n*) v n* aT p aç: e e + - e e e 

De randvoorwaarden voor deze vergelijkingen zijn gelijk aan: 
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n* = 0 (anode) + 
n* = 0 (kathode) 
n* = n* y. µ* E* 

(kathode) + e + l 
v e 

De beginvoorwaarden worden als volgt gekozen. Op de eerste 

discretieplaats (nr. ll vanaf de kathode wordt een gereduceerde 

begindichtheid (n /n l geplaatst voor de elektronen en positieve ionen c 0 

op tijdst~p t = O. Zie paragraaf 4.3. 

De discretisatie van bovenstaande vergelijkingen wordt in het kort 

beschreven. de balansvergelijkingen zijn te discretiseren en met behulp 

van het stabiele 'stroomopwaarstschema' CHAGl. De discretisatie voor 

bijvoorbeeld elektronen wordt dan gelijk aan: 

N. - N. v N. - N. J 2n+l J !n = _ _& J ,n J-1,n 
!iT + p. D.t, 

J 
ofwel: 

N. = N. + Be (N. - N ) + se 
V D.T J ,n+l J ,n J,n j-1,n met = e 
p D.t, 

Voor de indices j en n zie figuur 4.5.2 
T-as 

Voor de berekening van N. 
1 

(x) 
J ,n+ 

zijn N. en N. 
1 

(ol nodig. 
J,n J- ,n 

n 

figuur 4.5.2 Discretisatie van de balansvergelijkingen. 

Deze discretisatie is stabiel als 0 < S < 1. In het model staan ook 

nog de termen die de ruimteladingseffekten en de produktie- en 

verlieseffekten representeren. Deze termen moeten kleiner zijn dan N. 
J ,n 

voor stabiele discretisatie. Bovenstaande discretisatie convergeert met 

orde: O(D.T, D.s). 

De Poisson-vergelijking wordt gelijk aan: 
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d 2u 
n* d t;2 = - n* - n* + e 

U(O) = 0 

U(E; ) = -1 met ç;o = ln p = ln 0 0 

De discretisatie is als volgt: 

Z. l - 2Z. + Z. 
J- J J+l 

(b.ç;) 2 
= (n* - n* - n*). 

+ e J 

~J._+-1 --~J.~---+---------~ ç;-as 
j+l 

r /R 
0 

Rand: 

met 1 < j < M 

Deze vergelijking is te beschrijven met behulp van een tridiagonale 

matrix (Al en een vektor ~ , die de ruimtelading representeert. 

Az = d 

Hierin is: t de onbekende vektor 

A = 2 l en d = (n+ ) 1 - n - n 
.:-2 l, 0 e 

.... 
' 

.... 
..... ' 

..... 
..... ' ' 

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

.... ' 
' 

..... 
0 .... 

..... .... .... 
.Cn+ - n - )M '1 -2 n 

e 

Deze vergelijking is op te lossen met een snelle standaard procedure 

(Thomasprocedure). De ontladingsstroom wordt berekenend met behulp van 

vergelijking (4,3.5) in paragraaf 4.3.5, De stroom per lengte-eenheid is 

met behulp van deze vergelijking voor een draad-cylinder-systeem gelijk 

aan: 
RE •j_ 

J = I / 1 = 2 rr J ~ dr 
ro o 

Hierin is: J - stroom per lengte-eenheid. 

De integraal wordt gediscretiseerd met behulp van de volgende sommatie: 

J = - n w) 
e e 
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Er is een software programma geschreven.voor een LSI computer in de 

taal PEP 28. Dit is een vrij langzame taal. Het programma wordt niet 

gecompileerd, maar met behulp van een interpreter afgewerkt. Het 

software programma staat weergegeven in het flow-diagram van figuur 

4.5.4. 

declaraties: 

1. procedure poisson <oplossing 

van de Poisson-vergelijkingl 

2. procedure stap (discretisatie 

van de plaatsstap 

3. procedure thomas (oplossing 

van een tridiagonale matrix 

1 
invoervariabelen: 

1 • aantal plaatsstappen 

2. aantal tijdstappen 

3. gereduceerde straal draad 

4. ontladingsspanning 

5. begindichtheid 

6. discretisatietijd 

1 

bereken 1* alle konstanten 

1 

1 

bereken de potentiaal-

verdeling m.b.v. poi sson 
1 
1 1 

bereken de diverse coefficienten veld niet 

als het veld verandert verandert 
1 1 
1 

bereken met balansvergelijkingen 

de ruimtelading 

1 

bereken de ontladingsstroom 

nieuwe tijdslagj 
1 l 

stijgende flank Trichelpuls 

figuur 4.5 Flow-diagram van het programma. 
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4.6 Resultaten 

Met behulp van het software programma (zie paragraaf 4.4l is het 

ontladingsmodel doorgerekend met de volgende begin- en randvoorwaarden: 

v = 3 kV 
0 

M = 50 

R = 1 cm 

n = -3 100 cm 
0 

Po = 0,001 

Dit geeft een discretisatietijd van 2 ps, zie paragraaf 4.4. Dus 

zijn er ca. 1000 tijdstappen nodig om de stijgtijd van de Trichelpuls te 

berekenen. Dit komt ongeveer neer op ca. 10 uur rekentijd op een LSI 

computer. In figuur 4.6.2 is te zien dat de dichtheid expotentieel 

stijgt in de tijd, totdat er een dichtheid bereikt is van circa 

1012 m- 3
• De potentiaalverdeling wordt nu ook beïnvloed ten 

gevolge van de ruimtelading. 

De dichtheid neemt nu minder toe, omdat de veldsterkte afneemt, 

hierdoor neemt de ionisatie drastisch af, zie figuur 4.6.1. De 

elektronendichtheid wordt nu zo groot dat het elektrische veld zelfs van 

teken omkeert. De ladingsdragers gaan in omgekeerde richting lopen. Deze 

omkering van het veld geeft een complicatie voor de discretisatie. De 

B's in paragraaf 4.4 worden kleiner dan nul indien het veld van teken 

omkeert. De discretisaties voor de balansvergelijkingen worden 

instabiel, zodat de berekening niet verder voortgezet kan worden. 

De stroom neemt expotentieel toe, totdat de ruimteladingseffekten 

een rol beginnen te spelen. Dit expotentiele verloop is aak terug te 

vinden in het model van de Vries CVRIB2J. De uit dit model volgende 

stijgtijd is ongeveer O.S ns. Deze komt redelijk overeen met 

experimenteel gevonden waarden. Het model is getest op convergentie. Dit 

is gedaan door middel van het halveren van de plaatsstap. Het aantal 

tiJdstappen moet oa~ gehalveerd warden. De B van paragraaf 4.4 worden 

anders groter dan 1.Deze methode geeft een iets andere schatting 
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10 

0 

0,001 0' 1. 

afstand in cm 

figuur 4.6.1 De veldsterkte als funktie van de plaats voor diverse 

tijden. 

voor de stroom en stifgtijd ,(~8 ns). De variatie in. veldsterkte 

dicht bij de kathode is per 
0

discretisatie stap vrij groot: 

ongeveer 20 1.. De gemaakte fout in de discretisatie van de veldsterkte 

zal flink doorwerken in de balansvergelijkingen. De verdubbeling in de 

discretisatiestappen zal een betere schatting geven voor de veldsterkte 

en dus ook een betere schatting voor de strotim en stijgtijd van de 

Trichelpuls. 

1 



10
1 

dichtheid 

(cm-3) 
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T = 1100 = 2,2 ns 

n 
+ 

108 u..~~--11-..JL-.Jl.L-L~~--L.~~~----' 
0,001 0,01 . 0' 1 0,001 

n+ T = 1250 = 2,5 ns 

0,01 

n 
e 

0' 1 

afstand in cm 

figuur 4.6.2 De dichtheden als funktie van de plaats voor diverse 

tijden. 

De berekeningen zijn onder dezelfde begin- en randvoorwaarden 

nogmaals uitgevoerd. Echter is de attachaentcoefficient gelijk aan nul 

gesteld. Dit is gedaan om de invloed van de negatieve ionen op de strooi 

en stiJgtijd van de Trichelpuls te berekenen •. 

1 

De berekende 1tijgtijd en stroom zijn vrijwel dezelfde <verschil < l~ %> 

als in het model iet attach11nt. 



J = I/l 

(A/cm) 

900 
0 
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1000 
0,2 

1100 
o,4 

figuur 4.6.3 Berekening van de ontladings1troo1.· 

1200 
o,6 

12.50 T 
ti..,J.d(ns) 

Het afbreken van de Trichelpuls moet verklaard worden met de 

negatieve ruimtelading door elektronen. Dit betekent dat in niet 

elektro-negatieve gassen het afbreken van de stroo1puls ook zal 

optreden. Tot deze conclusie is Davies CDAV69l ook gekoaen in zijn 1od1l 

voor de berekening van de Trichelpuls in CD2. Zie ook paragraaf 

1. 6. 
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4.7 Conclusies en suggesties 

Met het gebruikte model is een realistische schatting te geven van 

de aangroei en het afbreken van de Trichelpuls. De berekeningen zijn 

stabiel en convergent tot dat er veldomkering plaatsvindt. 

De berekende waarde van de stijgtijd orde 0.5 ns komt goed overeen 

met gemeten waarden door Gravendeel C6RA84J en de metingen die zijn 

weergegeven in paragraaf 3.3.1. De negatieve ionen spelen nauwelijks een 

rol bij de omkering van het elektrische veld. Mogelijk zijn ze van 

invloed op de achterflank van de Trichelpuls. Dit is ook gevonden door 

Davies CDAVó9J voor Trichelpulsen in C02. 

De waarde van de stijgtijd komt goed overeen met de geschatte waarde 

in het model van de Vries CVRI82J, die gemaakt zijn op analytische 

overwegingen. 

Suggesties 

Met dit model is het niet mogelijk om een eventueel in de 

corona-ontlading gevonden 'plasma bol' voor de kathode te berekenen. De 

hiervoor benodigde quasi-neutraliteit is niet in de vergelijkingen 

opgenomen. 

Het model moet zodanig aaniepast worden dat de achterflank van de 

Trichelpuls ook te berekenen is. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door 

diffusia niet te verwaarlozen. De balansvergelijkingen blijven dan wel 

stabiel. 
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