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Hl Inleiding 

1.1 

- l -

In de vakgroep transportfysika van de T.H.E. wordt o.a. on

derzoek gedaan aan geïoniseerde gassen, zoals deze ontstaan 

achter een schokgolf die met voldoende snelheid door een gas 

loopt. Een schokgolf is een plotselinge verandering in de toe

standsgrootheden van een gas over een afstand van de grootte

orde van enkele vrije weglengten van een atoom in dat gas, en 

wordt daarom in een makroskopisch systeem beschouwd als een 

diskontinuïteit. De schokgolven worden opgewekt in een ~chok

buis, dit is een ± Sm lange metalen pijp, die door middel van 

een aluminium vlies in twee kompartimenten is verdeeld. In het 

langste gedeelte (6,5m)bevindt zich het testgas onder een la

ge druk (5 Torr), in het resterende gedeelte wordt het drij

vergas ingelaten, tot bij een bepaalde druk het aluminium 

vlies, dat van te voren is ingekrast, barst. Het drijvergas 

expandeert en het testgas wordt daardoor gekomprimeerd. In het 

testgas gaat,voor het scheidingsvlak tussen de twee gassen 

uit, een schokgolf lopen (fig. la). 

Doordat het gas achter de schokgolf plotseling op een ho

gere temperatuur en druk wordt gebracht, en de interne vrij

heidsgraden zoals vibratie en rotatie, de elekttonenkonfiguratie 

en de chemische samenstelling van het gas nog in evenwicht 

zijn met de temperatuur voor de schok, kunnen achter de schok 

relaxatieverschijnselen worden bestudeerd; bij voorbeeld de 

rotatie, vibratie en dissociatie-relaxatie in H2 (Chang 62), 

ionisatie en dissociatie in He/H 2 mengsels (Belozerov 68 en 

Leibowitz 72), ionisatie-relaxatie in Ar (McLaren & Hobson 68 

en Glass & Liu 77). 

Als de schok bij de achterwand van de schokbuis komt, ont

staat de gereflekteerde schokgolf die een gevolg is van de 

randvoorwaarde aan de achterwand: u= 0.( u is de snelheid van 

het gas t.o.v.de achterwand). De druk en temperatuur worden 

door deze schok nogmaals verhoogd. De relaxatie-metingen in 

dit gebied hebben het voordeel dat het relaxerende gas vrijwel 

stilstaat, een nadeel is dat de toestand bij de achterwand 

niet als stationair kan worden beschouwd. Doordat het gas ioni

seert, daalt de temperatuur en stijgt de dichtheid, zodat er 
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een stroming naar de wand moet ontstaan om te voldoen aan het 

massabehoud. Deze snelheid wordt aan het gas gegeven, doordat 

er een expansiegolf gaat lopen, die zijn oorsprong heeft in 

het relaxatiegebied bij de achterwand (fig. lb). Deze expansie

golf haalt de schok in en vertraagt deze. 

Aan de achterwand ontstaat er door het temperatuurverschil 

tussen gas en wand een afkoelingslaag in het geïoniseerde gas. 

Deze grenslaag was o.a. het onderwerp van onderzoekingen van 

Kuiper (Kui 68) en Hutten Mansfeld (Hut 76). 

expansiegolf 1 
5 ' t 

' sh.~ 

l l 

' ' 
\5f2f\ 

I 

~ntaktvlak 

2f " ·, 

" 

fig.l. lschokreflektie zonder(a) en met(b) ionisatie. 

De randvoorwaarden voor de grenslaag volgen uit de oplossing 

voor de gebieden 5E2F en 5F2E (5E staat voor het gebied waarin 

het ionisatieproces van de gereilekteerde schok is voltooid, 

2F voor het gebied waarin het ionisatieproces achter de heen

gaande schok nog niet is begonnen) . Het gebied 5E2F is om 3 

redenen niet homogeen: 

1. De deeltjes in gebied 5 zijn door verschillende entropie

verhogende schokken gegaan 

2. De grenslaag-ontwikkeling achter de heengaande schok ver

stoort de homogeniteit van gebied 2F (Eho 73) 

3. Door stralingsontsnapping zal de temperatuur in gebied 

5E2F afnemen(Log 76). 

l. 2 Doel. 

Ionisatie-relaxatie is sterk afhankelijk van de zuiverheids

graad van het testgas. Metingen van Glass & Liu (77) hebben bo-

vendien aangetoond dat het relaxatie-gebied van zuiver Ar, 

neiging tot instabiel gedrag vertoont. 



- 3 -

Door toevoeging van een geringe hoeveelheid waterstof wor

den de experimentele omstandigheden aanmerkelijk beter vastge

legd en eventuele instabiliteiten onderdrukt. 

Het doel van het onderzoek was om het relaxatie-gebied 

achter de gereflekteerde schokgolf in een Ar-H2 mengsel expe

rimenteel vast te leggen door metingen van druk, brekingsin

dexgradient bij verschillende golflengtes, de stralingsemlssie 

en de schoksnelheden. 

Naast de voorhanden zijnde apparatuur is een opstelling ge

bouwd die geschikt is voor metingen met een 3,4 ~ m. golf

lengte schlierensysteem. 

De motivatie voor dit onderzoek komt voort uit het onder

zoek van de grenslaag aan de achterwand. Om de randvoorwaarden 

van deze grenslaag vast te leggen is het nodig om de toestand 

van de aangrenzende gebieden te kennen. 

1.3. Overzicht varr enkele belangrijke publikaties. 

Gardiner (Gar 71) beschrijft in een goed leesbaar ver

haal de verschillende aspekten van het onderzoek aan 

ionisatie-relaxatie in schokbuizen, met een niet 

geïoniseerd drijvergas (144 referenties). 

Grönig (Grö 68) beschrijft het werk wat door verschillen 

de onderzoekers is gedaan aan Duitse technische hogescho

len. Interessant is het onderzoek naar de begin-ionisatie 

achter een heengaande schok met mach-getallen tussen 8 en 

12; met een microgolf-interferrometer werd de elektronen

dichtheid gemeten. Het bleek dat onzuiverheden in het Argo~ 

aanleiding gaven tot een aanvankelijk sneller verlopend 

ionisatieproces. Bij een machgetal groter dan 9, verdwenen 

deze effekten. 

De zuiverheidsgraad bij dit onderzoekwas 0,1 p.p.m. 

Uit het verloop van de elektronendichtheid als funktie van 

de tijd, konden de exitatie- en de ionisatie reaktie

snelheid worden bepaald. 

Glass & Liu (Gla 77) maten met een M.Z. interferrometer 

aan de ionisatie-relaxatie van Ar en Ar/H2 mengsels achter 

de invallende schok. (13 (M < 18). De zuiverheid van het 

testgas was 2 p.p.m. 
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Het bleek dat 0,4 % H2 de relaxatietijd aanzienlijk ver

kortte en dat in zuiver Ar waargenomen instabiliteiten van 

het plasma verdwenen. 

Het eerste effekt wordt geweten aan de lagere exitatie

en ionisatiepotentiaal en de kleinere massa dan die van 

Ar, het tweede effekt is niet verklaard. 

Als theorie gebruikten ze een stationair tweestapsmodel, 

d.w.z. beschouwden atomen met slechts één aangeslagen 

niveau. 

Jasper (Jas 79)heeft met het tweestapsmodel van Hoffert 

en Lien (69), dat ook door Glass & Liu is gebruikt, de 

invloed van de verschillende parameters onderzocht. Door 

variatie van de exitatie - botsingsdoorsnede voor atoom

atoom en elektron atoombotsingen, en de elastische bot

singsdoorsnede tussen elektronen en ionen, kwam hij tot 

het volgende mo.del: 
1
in de beginfase,) 

1. De meeste elektronen wor~ 1geproduceerd door atoom-

atoom exitatie-botsingen, direkt gevolgd door ionisatie. 

De lengte van dit gebied wordt bepaald door de exitatie 

botsingsdoorsnede tussen de Ar atomen. 

2. Indien er voldoende elektronen zijn, neemt het veel 

efficiëntere botsingsproces tussen elektronen en 

atomen de overhand. 

Dit proces wordt beperkt doordat er niet genoeg energie

rijke elektronen zijrytlie atomen kunnen ioniseren Als er 

zo'n energierijk elektron ontstaat, raakt deze zijn 

energie meteen kwijt in een ionisatieproces. De energie

rijke elektronen ontstaan door botsingen met atomen en 

ionen; de botsingsdoorsnede voor elastische atoom

elektron en ion-elektron interakties is dan ook van 

grote invloed op deze fase. 

3. Indien er voldoende elektronen zijn vrijgemaëkt, worden 

de rekombinaties van belang en gaat het gas naar een 

evenwicht. 

Kuiper. (Kui 68)meet met een M.1. interfe rometer de ionisa

tie-relaxatie achter de gereilekteerde schok en de dicht

heid van elektronen en atomen in de achterwandgrenslaag. 
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De thermodynamische grootheden achter de schok, bleken 

hoger te zijn, dan men op grond van een theorie die ge

baseerd is op konstante schoksnelheden, zou verwachten. 

Uit zijn metingen volgen ook instruktieve x-t diagrammen 

van de schokreflektie. Het machgetal van de invallende 

schok varieerde tussen 9 en 17, de onzuiverheidsgraad van 

het testgas was ongeveer 1 p.p.rn. 

Takano (Tak 77) heeft voor de machgetallen 12 en 16 de op

lossing voor het gebied bij de schokreflektie nurn eriek 

opgelost. Hij gebruikte hierbij ook een tweestapsrnodel. 

Kon'kov (Kon (73, 75, 76). Heeft in een drietal artikelen; de 

druk, temperatuur en de begin-ionisatie achter de gere

flekteerde schok gemeten, voor machgetallen van 8 - 23. 

Zijn konklusies zijn dat de meetwaarden achter de schok 

goed kloppen met de R. H.-relaties. 

Sturtevant. (Stu 63) heeft metingen gedaan aan de baan van 

de gereflekteerde schok in een niet geïoniseerd gas. 

In een theorie laat hij zien dat de warmteflux naar de 

achterwand tot gevolg heeft dat de gereflekteerde schok 20% te 

langzaam vertrekt en dan tot binnen 4 % van de Rankine Hugoniot 

versnelt .. Theorie en experiment kloppen met elkaar indien 

een op de schoksnelheid gebaseerdeReynoldsgetal groter 

is dan 150. 

Enornoto (Eno 73) heeft in ZlJn model voor de berekening van 

de ionisatie-relaxatie de grenslaagkorrektie van Mirels 

meegenomen. Het blijkt dat door deze korrektie druk, tem

peratuur en dichtheid toenemen als funktie van de afstand 

tot de schok, totdat de ionisatie op gang komt en het gas 

naar zijn evenwichtswaarde gaat. De relaxatietijd wordt 

signifikant verkort. 

Logan e.a. (Log 76) beschrijven 

Ar-plasma in een schokbuis door 

het gebied achter de invallende 

het energieverlies van een 

straling.Ze bekijken zowel 

schokgolf als het ge-

bied achter de gereflekteerde schok.De elektronendichtheid 
23 -3 25 -3 varieerd van 10 rn tot 2.5 10 rn .uit de afname van de 

intensiteit van de kontinuUrn straling was het mogelijk de 



- 6 -

relatieve verandering van de elektronendichtheid te bepalen. 

Deze relatieve verandering is weer een goede maat voor het 

totale energieverlies door straling. 

Kopainsky(Kop 7l)heeft aan een boog metingen gedaan naar de 

stralingsemissie van een plasma in het drukbereik van l tot 

10 atmosfeer.Hij geeft in enige grafieken het verband tussen 

het uitgestraalde vermogen aan lijn-en kontinuümstraling per 

volumeëenheid als funktie van temperatuur en druk. 
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H2 Behoudswetten en reaktievergelijkingen 

2. 1 

In dit hoofdstuk wordt de ééndimensionale theorie van de 

schokreflektie en ionisatie van het Ar/H2 mengsel bekeken,voor

al toegespitst op de effekten van de .5% H2 toevoeging.Het op

lossen van het totale instationaire probleem van schokreflektie 

met ionisatie,zoals Takano (77) dat voor Ar gedaan heeft, 

viel buiten het kader van dit experimenteel gerichte onderzoek. 

We splitsen daarom de theorie in verschillende stukken: 

1De schokrelaties voor de heengaande en gereflekteerde 

schok,rnet de invloed van dissociatie van H
2

. 

2De evenwichtswaarden na ionisatie-relaxatie achter de 

gereflekteerde schok. 

3Het afschatten van de verschillende reakties in het 

ionisatie-relaxatie proces,uitgaande van een stationair 

tweestapsrnodel(zoals b.v.Gla(77) en Jas(79)). 

!De stralings afkoeling in het gebied 5E2f,onder de 

aanname dat het plasma stilstaat t.o.v. de achter

wand. 

2.2.1 Schokrelaties in een dissocierend A~/H2 mengsel. 

We beschouwen een stationair gas in een met het-schokfront 

meebewegend koördinaten systeern.Door toepassing van de integrale 

behoudswetten op een volurne element (V),wat de schok ornvat(fig. 

2.1) ,kunnen de toestandsgrootheden na de schok gerelateerd 

worden aan die van voor de schok, mits de volurne effekten zoals 

stralingsverlies,en de instationaire grenslaag effekten kunnen 

worden verwaarloosd.Deze relaties tussen de toestandgrootheden 

aan weerskanten van de schok heten de Rankine-Hugoniot (R.H.) 

relaties(Owc 64): 

( ~ - P) ( '/.fo t j0) ~ t.(h - h) 
p -~> == p~u"- -c~-.,1)) I(;?,;) 

waarin p de druk,/) de dichtheid,h de enthalpie per rnassaeenheid, 

u de snelheid van het gas t.o.v. de schok is;de gedakte groot

heden slaan op de toestand achter de schok. 

Indien h nu verder wordt gespecifieerd,ontstaat een sluitend 

stelsel vergelijkingen.Voor een dissocierend gas is h een 

funk~ie van p,~ en de dissociatiegraad ~~ = nH van het gas. 
" ~ 1.,;nH1... +11H . 

Deze relaties zijn uitgewerkt,voor een perfekt gas en een d1s-
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fig.2.l De toepassing van de integrale behoudswetten op 

een schok en op een schok gevolgd door dissociatie. 

u is de snelheid van het gas t.o.v.de schok,p,T, 

zijn de druk,de temperatuur en de dissociatiegraad 

van het gas;de gedakte grootheden zijn die van achter 

de schok. · 

secierend gas in appendix A en de resultaten staan in tabel 2.1 

weergegeven als funktie van het machgetal M = VSH/Cl , waarin 

v
5

H de snelheid van de heengaande schok in het laboratorium

systeem is, en c1 de geluidssnelheid in gebied l is. Verder 

geldt dat c2
1 =0.. · R • T1 , waarin '0 = Cp/C , de verhouding a a a v 

van de warmtekapaciteit bij constante druk en bij konstant 

volume is. R. = k/m. waarin k de universele gaskonstante 
a at 

en ma de massa van een argon atoom is. 

2.1 .2. De dissociatie van H2 in Ar. 

In paragraaf 2.1.1. hebben we uitgelegd hoe we de toestands

grootheden achter de schok met dissociatie kunnen uitrekenen. 

Dit doet echter nog geen uitspraak over de tijd waarin de even

wichtsdissociatiegraad wordt bereikt. Hiervoor moeten we de 

reaktie-vergelijking voor dit proces opstellen. 

De dissociatie van H2 in Ar wordt door de volgende reak

ties bepaald: 

, M =Ar, Hof H2 . 
( 2 • 4) 

De reaktie vergelijking ziet er dan als volgt uit (Vin 65): 



Ar+. 5%H2 ,~~0 I 
-~-----------121---------?21 ---151---------?51-------

+.65000'+ 1 +o13990'+ 2 +oó2357'+ 2 +o31~02'+ 2 +.28998'+ 3 
+o67QQQ•+ ~ +o14é10'+ 2 +o55€4~'+ 2 +o33366'+ 2 +o30965'+ 3 
+.69000'+ 1 +o15655'+ 2 +.59031'+ ~ +.353óc'+ 2 +.32993'+ 3 
+.71Q00'+ 1 +olC525'+ 2 +.E2!017'+ 2 +.37470'+ 2 +.35081'+ 3 
+o?3QC(J'+ 1 +.17419'+ 2 +o661C3'+ 2 +o39é12'+ 2 +o37231'+ 3 
+o75000'+ l +o1b33R'+ 2 +of97b~'+ 2 +o41813'+ 2 +o39440'+ 3 
+.77000'+ 1 +.192o2'+ 2 +o73574'+ 2 +•~4074'+ 2 +o41710'+ 3 
+.79000'+ 1 +o20251'+ 2 +,77459'+ 2 +o46394'+ 2 +o44041'+ 3 
+od1000'+ 1 +o2124S'+ 2 +·~1443'+ 2 +o4b773'+ 2 +.46432'+ 3 
+.83000'+ 1 +.22264'+ 2 +ob5o27'+ 2 +o51213'+ 2 +.48&83'+ 3 
+.&5000'+ 1 +o233C7'+ ~ +,89711'+ 2 +o53711'+ 2 +o51395'+ 3 
+,87000'+ 1 +o243?5'+ 2 +.~3994'+ 2 +ob6269'+ 2 +o53967'+ 3 
+oo9000'+ 1 +,25469'+ 2 +o9h377'+ 2 +o5&Mb7'+ 2 +oó6599'+ 3 
+o91000'+ 1 +oZ&Scl6'+ 2 +oi02ó6'+ 3 +o€1f>63'+ 2 +oó9292 1 + 3 

Ar+ . 5 % H 2 , o< = . 5 
~fl-

-~-----------121---------P21 ---I51---------r51-------

+o€5000'+ 
+.67000'+ 
+.69000 '+ 
+-71000'+ 

+•13832'+ 2 +o52613'+ 2 +o31606'+ 2 +o29593'+ 3 
+.14650'+ 2 +·55899'+ 2 +.3356~'+ 2 +.31560'+ 3 
+-15494'+ 2 •• 59284'+ 2 +.35589'+ 2 •• 33688'+ 3 
+o16362'+ 2 +.62768'+ 2 +o37670'+ 2 +.~5(76'+ 3 

+o73000'+ 1 +.17255'+ 2 +o6635J'+ 2 +o39811'+ 2 +o37824'+ 3 
+o75QG0'+ 1 +o18172'+ ~ +o?0036'+ 2 +o42C10'+ 2 +o40032'+ 3 
+o7?000'+ 1 +•19115'+ 2 +o73820'+ 2 +.44270'+ ~ +o42301'+ 3 
+o79000'+ 1 +o20082'+ 2 +.77703'+ 2 +o465A8'+ 2 +o44630'+ 3 
+o81000'+ 1 +o21074'+ 2 +o816E5'+ 2 +o48966'+ 2 +o47018'+ 3 
+o83000'+ 1 +o22091'+ 2 +ob5?67'+ 2 +o51404'+ 2 +o49467'+ 3 
+o85000'+ 1 +o23132'+ 2 +o89949'+ ~ +o53901'+ 2 +o51976'+ 3 
+o87000'+ 1 +o24199'+ 2 +o94231'+ 2 +o56457 1 + 2 +o54546'+ 3 
+.8~000'+ 1 +.25290'+ 2 +.98611'+ 2 +.59073'+ 2 +.57175'+ 3 
+o9l000'+ 1 +o26406'+ 2 +o10309'+ 3 +o61749'+ 2 +o59864'+ 3 

Ar+. 5%H 2 ,~~1 
) 

-M·----------T21---------P21 ---Tf>l---------f51----,..,.. 

+o65000 1 + 1 +o13673'+ 2 +o52868'+ 2 +o31809'+ 2 +o30201'+ 3 
+o67000'+ 1 +•14490'+ 2 +oó6152'+ 2 +o33769'+ 2 +o32168'+ 3 
+o69000'+ 1 +o1f>332'+ 2 +oó9535'+ 2 +o35?90'+ 2 +oJ4194'+ 3 
+o71000'+ l +o16199'+ 2 +o63018'+ 2 +o37869'+ 2 +o36281'+ 3 
+.73000'+ l +·17090'+ ~ +.66601'+ 2 +·40008'+ 2 +·38427'+ 3 
+.75000'.+ 1 +ol8006'+ 2 +o70283'+ 2 +o422()7'+ 2 +o40634 1 + 3 
+o77000'+ 1 +•18947'+ 2 +o7406f>'+ 2 +o44465'+ 2 +o42900'+ 3 
+o79000'+ 1 +ol9913'+ 2 +o77946'+ 2 +•46782 1 + 2 +o45227'+ 3 
+•81000'+ 1 +o20903'+ 2 +o81927'+ 2 +•49159'+ 2 +o47613'+ 3 
"+,83000'+ 1 +o21918'+ 2 +•86007'+ 2 +ob159é'+ 2 +o50059'+ 3 
+.86000'+ 1 +.22958'+ 2 +.90187'+ 2 +·54091'+ 2 +·52565'+ 3 
+o87000'+ 1 +o24023'+ 2 +o94467'+ 2 +•56646'+ 2 +oó5131'+ 3 
+o89000'+ 1 +o25112'+ 2 +o9&84é'+ 2·+,59260'+ 2 +o57757'+ 3 
+•91000'+ 1 +o26226'+ 2 +•1~332 1 + 3 +o6l9J41 + 2 +o60443'+ 3 

Ar(100%) 

-~-----------:21---------?21 ---ló1---------F51-----

+o65(){)0'+ 
•·67000'+ 
•·69000'+ 
+o71000'+ 
+o73QQQJ + 
+.75000'+ 
+.77000'+ 
+o79000'+ 
+.81000'+ 
+.83000'+ 
+·85000'+ 
+o87000'+ 
+.89000'+ 
+o91000'+ 

+•14074'+ 2 +o52563'+ 2 +o32182'+ 2 +o29214'+ 3 
+·14899'+ 2 +.5~62'+ 2 •·341e2'+ 2 +.31185'+ 3 
+o15749'+ 2 +o59263'+ 2 +o362C2'+ 2 +o33216'+ 3 
+o16624'+ 2 +o62?6~'+ 2 +o3n3ê3'+ 2 +o35307'+ 3 
+•1?525'+ 2 +o663E~'+ 2 +o4046~'+ 2 +o374f0'+ 3 
+-15450'+ 2 +·?0063'+ 2 +·4268~'+ 2 •·39é?3'+ 3 
•·~94G~'+ 2 +.7386~'+ 2 +•44\1E3'+ 2 +•4194('+ 3 
+•20375'+ 2 +e???€3 1 + 2 +e4?303'+ 2 +e4~2b0 1 + 3 
+o2137ó'+ 2 +o~1?t3'+ ~ +o49?04 1 + 2 +o46t?4'+ 3 
•·22400'+ 2 +oe5863'+ 2 +.52164'+ c +·49129'+ 3 
+•23451'+ 2 +•90062'+ ~ +o546b4'+ 2 +o51644'+ 3 
+•24526'+ 2 +•943€2'+ 2 +ob7264'+ 2 +•=4219'+ 3 
+o25u26'+ 2 +.~8763'+ 2 +.59904'+ 2 •·568bb'+ 3 
+o26751'+ 2 +o10326'+ 3 +o62604'+ 2 +o59551'+ 3 

tabel 2.1 De waarden van p 21 =p2 f;p 1 ,T21=T2/T 1 ,p51 =p5 f 2 f;p 1 en T51 =T5 f 2f/T 1 als funktie van het 

machgetal M, voor 3 waaräen vano< (de dissociatiegraad in gebied 2 f) . o('D -::- o o<_ = 1 :O,'l.. ·' J 'D_,s . 
Bovendien zijn druk en temp. weergegeven voor 100%Ar. 

1..0 
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n H = 1. ' nQ. k Q. + n"'l. kw~ + n 1-1- \.\ H) . ( lî H1. - lî~+ I Kc ) 
waarin ~ := ~?ij= Jln.!i + l...t ';) nH de ti]. datgeleide is ..... - - b )>;x. 

in een met het deeltje neebewegend koördinaal systeem. 

nH, na' nH , zijn de deeltjes dichtheden, ku, kH , kH de re

aktiesnelh~den van de reakties (2,*) en KC is de 2evenwichtskon

stante voor het dissociatieproces. 

De reaktiesnelheden worden door Baulch (72) gegeven als: 

k = 2,2. 10&1 • exp. (- 48300) m3/b 
a NA T 

= 

= 4 k a 

4,2 . 10 27 

NA 
exp ( 51~00 

waarin NA het getal van Avogadro is. KC wordt 

K = 3~52. N exp ( - 52255 ) C A T ) 

gegeven als: 

-3 . 
m 

Uit de reaktievergelijkingen kunnen we de lokale relaxatie

tijd 1r D berekenen, deze is gedefinieerd als: 

~I = l ~ ~ n H ( ~ Ë H) 1 r\ H == C. 
Door de overheersende invloed van hetOA gas blijkt deze 

vrijwel onafhankelijk van nH tijdens het relaxatieproces. 

voor M = 7,8 staan in tabel 2.2 enige grootheden, die voor 

het dissociatieproces van belang zijn, uitgezet. 

I gebied 1 gebied 2f gebied 

Tf ( K) 295 5868 13614 

( 102 3 -3 
l. 64 6.0 15 nAr m ) 

nf4 
1.4 (c:>{ ) = t.m-----) 

D eq 1+1- rnH eq 
10-17 0.999 0.99999 

"CD (JAs) 17 0.08 

5f2f 

TABEL 2.2 de frozen temperatuur~Tf) ,de dichtheid(nAr) ,de 

evenwiehts dissociatiegraad((~D) ) en de relaxatieeq 

tijd voor dissociatie (f ) in de verschillende ge -
D 

bieden van het schokreflektie proces,voor M=7.8 

De evenwichtsdissociatiegraad vindt men uit de relatie: 
(n~ /nH._J&cj =Kc· 
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Uit deze gegevens kunnen we stellen dat ~l = 0, 

en dat het gas overal direkt achter de gereflekteerde schok 

volledig gedissocieerd is ( ~5 = 1). 

Rekening houdend met de snelheid van de deeltjes in gebied 

2f, is uit ~ D berekend dat na 3,5 mm afstand van de achter

wand, de gereflekteerde schok door een volledig gedissocieerd 

gebied 2f loopt. 

2.3. De evenwichtsteestand achter de ionisatie-zone. 

Met de R.H.relaties, afgeleid in de vorige paragraaf; kun

nen we de frozen waarden van het volledig gedissocieerde gas 

achter de gereflekteerde schok (in gebied 5F2F) berekenen. 

De volgende stap is om de evenwichtswaarden van het gas 

achter de ionisatie-zone te berekenen. 

Met de stationair~ R.H.relaties kan in principe de toestands

verandering over de instationaire expansiegolf, niet worden 

bepaald; dit is wel mogelijk in het gebied waar de gereflek

teerde schok een evenwichtssnelheid heeft bereikt, n.l. 

na interaktie met de expansiegolf (fig. 2.2). 

/ 

IOO 

I 

<f-..-- .v.x.P.c~AL-:> ü '\ o-tb. 

t-- ----

fig.2.2 de toepassing van de 

R.H.relaties in de ver-

schillende gebieden: 

J- en 3,- R. H. met effekt van 

dissociatie van H2 

3 R.H.relaties aange--
vuld met Saha 

4 ev~ichtswaarden in ge-
bied 5 worden aan elkaar 

gelijk gesteld. 
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Later in deze paragraaf zal blijken dat de bijdrage van H 

op de evenwichtswaarden na de ionisatie, verwaarloosbaar is, 

zodat we nu verder een 100% Ar plasma beschouwen. 

Om de R.H.relaties 2:1 t/m 2.3 toe te passen op een ioni

serend gas, moet de enthalpie ( h ) per massa-eenheid ge

schreven worden als: 

o< (a). ( ) R . T a a . h ( 2 • 5) 
J,.. 

waarin_/) = ma na de dichtheid van het gas is, O(La) 

de ionisatiegraad en T( q) de ionisatie-temperatuur voor 

argon.NN + is de deeltjesdichtheid van de argon-ionen. ar 
Door de ekstra variabele o({a), moet naast de toestandsver-

gelijking van het gas: p = 
aan de R.H.relaties worden 

( 1+0(~ R] , nog een vergelijking 

toegevoegd, de Saha-vergelijking: 

n e n 
a 

1"\ a 

+ 
2 t---'-1'1-'--h-:::-~ m--e-_kT_re_ - -(,L")/-f' 

( 2 • 6) 

waarin n de elektronendichtheid is, Z . en Z resp. de part i tie e 1 

funkties voor ionen en atomen zijn, m de elektronmassa en e 
h de konstante van Planc~ is. Aan dit stelsel vergelijkingen 

p 
worden de toestandsgrootheden van gebied 2 F (P 2 ~ , T~~ , u2~ 
en de randvoorwaarde u 5E2F = 0 toegevoegd, waarna de toestand 

achter het ionisatiefront vast ligt. 

We gebruiken de evenwichtswaarde achter de stationaire schok 

als(goede) schatting voor de evenwichtswaarden die achter dein

stationaire expansiegolf liggen (fig. 2.2). 

Uit de Saha-relatie ( 2. 6) en een soortgelijke relatie voor 

door eliminatie waterstof (n -+ nH, n + -1 ar ar T T (H)). nH+, i_, i 1s 

van ne de volgende relatie af te leiden: 

o((H) = [ 1 + 12 1 1) ex{-( Tiar_l_T,(H)l/-i]] (jX(a) - ( 2 . 7) 

waarin O((H) = nH+ de ionisatiegraad voor water-
nH +nH+ 

stof is, T~H) de ionisatietemperatuur voor H. Uit de bere~ 
1 

keningen voor zuiver Ar kunnen we nu een schatting maken van 

de invloed van H op de evenwichtswaarde. In tabel 2.3 staan 

een aantal getallen gebaseerd op het model voor zuiver Ar, 
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aangevuld met de schatting uit vgl. (2.7): 

M T5f2f T5E2f 
(Ar) ( H) 

(volgens vgl.2.7) o< o( 

( 1) (K) (K) (%) (%) 

7.0 11910 9705 l. 05 l. 25 

7.2 11630 9964 l. 35 l. 50 

7.4 12280 10200 1.68 l. 76 

7.7 13280 10530 2.22 2.16 

7.8 13630 10630 2.41 2.29 

8.0 14330 10820 2.82 2.57 

tabel 2.3 gegevens uit de R.H. relaties met ionisatie 

voor zuiver Ar;aangevuld met de waarden van 
<.H) 

o< berekend uit vgl.2.7 

We zien hieruit dat voor 1% H, de H-atomen ook ongeveer 

1% van de elektronen produceren. Deze elektronenproduktie 

zou een onzekerheid in de tenperatuur geven van van maximaal 

0,01. Ti(H) ~5F2F- T5E2F) : 24 K. hetgeen we 

T. 
1 

2.4. Het initiële ionisatieproces. 

verwaarlozen. 

De rnanier waarop het evenwicht tijdens het ionisatieproces 

bereikt wordt, wordt niet beschreven door de R.H.relaties. 

Om het ionisatie relaxatie gebied op te lossen, moeten in 

principe de behoudswetten voor de Ar en H worden opgesteld die, 

aangevuld met de toestandsvergelijkingen voor het ga~~e re

aktievergelijkingen, een sluitend stelsel vormen. 

Glass en Liu (77) geven deze behoudswetten voor een ionisa-
.76ne 

tierelaxati~~hter een heengaande schok. Wij zullen ons ook 

beperken tot een stationaire toestand, alleen denken we daar 

bij niet aan de heengaande, maar aan de gereflekteerde schok, 

die na interaktie met de expansiegolf een stationaire snel

heid heeft aangenornen{flq.~.~)· 
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De vorm van de reaktievergelijkingen is afhankelijk van het 

model wat men kiest. Wij nemen het sterk vereenvoudigde mo

del van Gla(77) over.Hierin worden de volgende aannamen ge

daan: 

l. De atomen hebben slechts één aangeslagen toestand (aan

gegeven met een • ) Deze korresponderen met de eerste aange

slagen toestand van het fysisch atoom.Voor het Ar atoom is dit 

het 45 niveau, voor H het 25 niveau. 

2.De ionisatiesnelheid vanuit de aangeslagen toestand is 

veel groter dan de snelheid waarmee de atomen worden geêxi

teerd,zodat de ionisaties via de aangeslagen toestand(de twee

staps ionisatie) : 
i~ 

Ar+M _,.Ar+M 
i# -t- b. . f 
Ar+M~ Ar+M+e ,waar lJ M=Ar,H,o e. 

bepaald wordt door de snelheid waarmee de atomen geëxciteerd 

worden. 

3.5tralingsovergangen worden verwaarloosd(een botsings

gedomineerd plasma) . 

In dit model beschouwen we de volgende reakties; 

n° reaktie symbool reaktiesnelheid 

la Ar +M~ A? +M k1
' a.m 

tb 

2a 

2b 

3 

~ 
H +M ~ H +M 

.,. + 
H +M ---? H +M+e 
+ + H +Ar_, H +Ar 

k~*m 
ka.x 

\tm 

k~tt~ 
kc:..'(: 

"+a.. 
Omdat we ons beperken tot de beginfase van de ionisatie ,zijn 

de inverse reakties (De rekombinaties) verwaarloosbaar. 

McLaren & Hobson (68) hebben aangetoond dat het geëxiteerde 

atoom vrijwel meteen wordt geioniseerd.In appendix B wordt af

geleid,dat de karakteristieke tijd,waarin het 2e niveau zijn 

kwasie-evenwicht bereikt voor zuiver Ar ongeveer l FS is en 

voor H minder als 0.1 ~· 

De kans dat een bepaalde inelastische botsing plaatsvindt, 

wordt uitgedrukt in de botsingsdoorsnede.Dit is een groot

heid die alleen van het soort atomen afhankelijk is.De door 

ons gebruikte definitie van botsingsdoorsnede komt overeen 

met die van Mitchner & kruger (73) .De botsingsdoorsneden 

voor de door ons beschouwde reakties werden uit de literatuur 

verzameld.Voor de gevonden waarden van de botsingsdoorsnede 

tussen de deeltjes A en B hebben we aen lineaire drempel 
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benadering gebruikt: 

QAB=SAB (E-Edr) 1 E)Edr ( 2. 8) 

waarin QAB de botsingsdoorsnede is 1SAB de helling van de line

aire drempel en Edr de drempel energie of de minproale energie 

die nodig is voor de beschouwde reaktie.E is de relatieve kine

tische energie van de botsende deeltjes.In tabel 2.4 en 2.5 

zijn deze weergegeven.De botsingsdoorsneden voor Ar zijn ont

leend aan een literatuuronderzoek van Hirschberg(78). 

tabel1.4overzicht inelastische botsingsdoorsneden met H 

m2/J TdfkK) Mas(52) Kie (66) Bel (68) Lei(72) Gla(77) 

si 
hh 

157 

sey.. 118138 - 2123 10-3 2150 10-3 Bel (68) 
hh 

se'1- 118138 - =Se 
ha hh 

sex 135 =Se 
ah aa 

si 
he 157 1194 10-3 

3168 10-3 
3180 10-3 

sex 118138 - 3118 10-2 
4168 10-2 

Bel(68) 
he 

set 25185 2194 10-3 -
pa 

tabel 'J...S botsingsdoorsneden argon(Hir 78) 

0
ex i Qe:K. i 

0aa 0ae a a ae 
2 

S(m /J): 3.15E-5 l. 56E-6 4.37E-3 l. 19E-2 

Tdr(K) : 135000 182850 135000 182850 

De bovenindexen i en ex geven aan dat het een ionisatie-dan 

wel een exitatie-reaktie is. 

De reaktiesnelheid van een proces 1op basis van de lineaire 

drempel benadering 1 is: l --( )'/1.. _ Ecl-l/k1 
k =-'-s (E _.. ~k--f) sk ~ 

AB I t ~AB AB dr -tr fA AB 
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waarin de faktor 1+ bAB er staat om botsingen tussen dezelfde 

deeltjes niet dubbel te tellen en }lAB de gereduceerde massa 

van de botsende deeltjes is. Indien een elektron als botsings

partner dient is T gelijk aan de elektronentemperatuur T , 
e 

anders is T de zware deeltjestemperatuur. Doordat de direkte 

ionisatie-processen een grotere drempel-energie hebben dan de 

korresponderende tweestaps ionisatie-processen, blijkt dat de 

reaktie-snelheden minstens een orde van grootte kleiner zijn. 

In tabel 2.6 staan voor een aantal temperaturen de exitatie

reaktiesnelheden naast elkaar uitgezet. Hiervoor zijn dezelfde 

botsingsdoorsneden genomen als Glass & Liu (77). 

tabelt.6reaktiesnelheden voor exitaties van Ar en H(xE-y:=x 10-y) 

T (K} 6000 8000 10000 12000 14000 

kex (m3 /s) 9.5E-30 7.1E-27 1. OE-25 1. 1E-24 6.1E-24 a a 
kex 3 

ah (m /s) 8.5E-29 2.8E-26 9.4E-25 1. OE-23 S.SE-23 
ex 3 

khh (m /s) 4.3E-26 7.1E-24 1. 6E-22 1. 3E-21 5.8E-21 
elC 

k 3 _ha(m /s) 1. 2E-25 2.0E-23 4.5E-22 3.7E-21 1.7E-20 

~ëx(~3Ï;)-----;~;~=;~---;~~~=;;---~~~~=;~---~~~~=;~---~~;~=~~ 
ae 

kex(m 3/s) 7.5E-23 1.2E-20 2.7E-19 2.2E-18 1.0E-17 
ne 

k~~(ru3/s) ~~· 4 -18 3.9E-18 6.1E-18 

---Vöör-wääräën-vän.'~~!Öts-dë1äëii ngsoveräräëFïf(ë:t:}tüssën!! 
en Ar al even belangrijk als de io. i sa tie door H-Ar botsingen, 
zodat we,evenals ~ evenwicht(paragraaf 2.3) kunnen aannemen 
dat 0"( Cl( lH') =0""(~~~ 

In het gebied waar de rekombinaties nog te verwaarlozen zijn, 

kunnen we de elektronenproduktie als volgt beschrijven: 

'l. k.v< ./l.X .vc '1. .ex 
At = na QGl + na nu kan + nw nA k~a. + nli khh 4-

n .. [ n... k":". + nu k;;.._J 
In de eerste fase van ionisatie zijn er vrijwel geen elektro 

nen, de laatste term van (1)is dan verwaarloosbaar. Verder is 
dan nH • 

= 0,01, zodat uit tabel 2.6 blijkt, dat n vlak ach-
nAr e 
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ter de schok voor 95% bepaald wordt door de reaktie H+Ar~H\Af. 

Het zal blijken dat we deze reaktiesnelheid rechtstreeks kun

nen meten. 

Zodra er voldoende elektronen zijn gaan de elektronen de 

overhand nemen in het ionisatieproces.De energie-r~ke elek

tronen zorgen voor de ionisaties , die ten koste van de 

temperatuur gaan. 

Door de elastische botsingen met de zware deeltjes, worden 

de elektronen op temperatuur gehouden. De energie-flux (1) 

tussen elektronen en zware deeltjes wordt beschreven door 

Gla 7 7) 

l[ = 1. k \I'--î._) nL ( _,..k:;__J'"" ~ )( l1-11) 

waarin Q Q H Q + en QH+ met de elektronen-verde-e a ; e ; a e e 
lingsfunktie gemiddelde elastische botsingsdoorsne-

den zijn tussen de zware deeltjes en de elektronen. 

De lit. gegevens staan weergegeven in tabel 2.7 

Wij beperken ons tot zulke kleine elektronendichtheden, 

dat de laatste term tussen de akkolades kan worden verwaar

loosd. ( Bij T = 10.000 is dit het geval voor ne ~ 10-3) e ---
n ar 

Waarden van de elastische botsingsdarsneden staan in tabel 2.7: 

tabel11 elastische botsingsdoorsneden voor H-e botsingen 

Bra(58) 

Bel(68) 

Lei(72) 

Gla ( 11) 

2.51E-19exp-e/7.18 

1. 78E-19 (1-e/14) 

Bra(58) 

Bel ( 6 8) 

xE-y:=x 10-Y,e en kT in ev. 
e 

Q (m2) 
he 

2.37E-19(1-3kr /14) e 

3.95E-19exp-kT /1.7) e 

0 · 75 x0Bel (68) 

Q. =5.85E-10ln(1.24E-7 T1 · 5;n· 5 )/T8
2 ,(T in K,n in m- 3) 1e e e e e 

Q1\ =3.54 10-24 .Tem2 (TinK) 
"r,e 
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3 

To.. 

I 
------ T ------~----- 3 

2 , ....... - -, [ 51'1 0 K ] 
Te q 

2 B 3 
r .s"1o w m 1 

1--

o~--~--~--------~----------~ 
0 50 t (J..lS) ~· 100 

fig 2.3 numerike berekeningen van 
de relaxatie zone achter de stat
tionaire gerefkekteerde schok voor 
een Ar+.5H 2 mengsel.Het machgetal 
van de invallende schok 1s 7.7. 

Het numerieke model is gebaseerd op 
dat van Hoffert • Lien. 
De berekeningen zijn uitgevoerd door 
A.Hirschberg. 
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Uit numerieke berekeningen van Hoffert & Lien (69) blijkt, 

dat tijdens de beginfase van de ionisatie, de elektronen
.C(tq."\..'\h 

temperatuur naar een kwasie-evenwicht g~ elektronen-

energievergelijking kan geschreven worden als ( Gla 77 ) : 

waarin u de snelheid van het gas achter de stationaire schok 

is. Het rechterlid van e. 12) is ·st'eTk t!emperatuur~-af'ha'-_1~eli ~t}c·, 

als gevolg daarvan heeft deze 'V'er<;;e~ïj'l<ing "et~h zeer kleine 

relaxatietijd. Door het linker lid nul te stellen, wordt een 

algebraïsche vergelijking verkregen tussen T en Teg 

In fig. 2.4 staat deze relatie uitgezet voor de gevallen 

100% Ar, Ar + 1% H en 100% H. 

We kunnen hieruit verklaren waarom Jasper (79) vond dat 

Q~e wèl en s~ géén grote invloed had o~ de reaktiesnel-

heid. Door de zwakke temperatuursafhankelijkheid van het lin

ker lid van (2 .13) wordt een veranderii1<:1 van S~ gekompen

seerd door een kleine verandering in ~e tem]eratuur. Deze 

werkt het meeste door in de exponentiële faktor 1 en ~.,rel zo-
llX 

danig dat kaz ongeveer hetzelfde blijft. Door een veran-

dering in Q0~ varieert de reaktiesnelheid ongeveer ~ee. 

Voor grotere dichtheden gaat de ion-elektron elastis~he 

botsingsdoorsnede overheersen. 

Deze is ongeveer 100 keer groter dan de atoom-elektron bot

singsdoorsnede .Door de toevoeging van H wordt de energie 

overdracht tussen zware deeltjes en elektronen ongeveer 40% 

groter(zie vgl.2.11) ,zodat ook in deze fase de reaktiesnel

heid nog door de waterstof wordt beïnvloed. 
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2.5. De stralingsemissie. 

Uit de literatuur blijkt dat de uitgezonden straling van een 

geïoniseerd gas een gevoelige methode is om de elektronen

dichtheid van een gas te meten. 

In een eerste aanzet daartoe hebben we de geëmitteerde stra

ling gemeten als funktie van de tijd, op verschillende afstan

den van de achterwand. Deze metingen werden verricht met een 

fotogevoelige diode, die gevoelig was voor straling met een 

golflengte van 0,6 tot 1,1 }{Tn 
De straling, die een plasma uitzendt, kan in twee soorten 

worden verdeeld: 

1. De lijnstraling, deze is een gevolg van overgangen 

tussen de diskrete energie niveaus van de aange

slagen atomen. Deze straling wordt door het plasma 

sterk geabsorbeerd. 

2. De kontinuüm straling; deze ontstaat door rekom

binatieprocessen, waarbij een elektron door een ion 

wordt ingevangen en door de remstraling van de ge

laden deeltjes in het gas. 

De mate waaarin de straling het plasma ontsnapt, hangt af 

van de toestand waarin het plasma verkeert en van de geo

metrische afmetingen va.n Het PlUt'I~.Ook is de kans op ontsnapping 

sterk afhankelijk van de golflengte van de straling. De ab

sorbatie door het plasma van de kontinuüm straling is meest-

al gering, terwijl de lijnstraling van de sterk-

ste lijnen meestal sterk door het plasma wordt geabsorbeerd. 

Uit de metingen van Kopa~sky aan een boog van 5 mm diameter, 

en onder plasmakondities die vergelijkbaar zijn met de onze, 

blijkt dat het totaal uitgezonden vermogen per volume-een

heid ( q ~ 0 t. ) voor ±_ 30% bestond uit lijnstraling. Uit theo

retische beschouwingen van Drawin (73) weten we, dat de hoe

veelheid ontsnappende lijnstraling ongeveer afneemt met de 

wortel van de afmeting van het plasma. 

Voor de straling die op de diode valt, geldt dat de afmeting 

van het plasma 10 cm is; zodat we kunnen afschatten dat de 

bijdrage van het vermogen aan uitgezonden lijnstraling (q1 .. 1Jn 
op het totaal gemeten vermogen ongeveer 10% is. 

Hierbij kunnen we nog opmerken dat de belangrijkste lijn

straling buiten de gevoeligheid van de diode valt; zodat voor 

dit golflengte-interval de 10% waarschijnlijk aan de ruime 
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kant is. Uit berekeningen van Bchlilter (68) volgt, voor 

het golflengte-geheel waarin wij meten, dat het uitgestraalde 

kontinuüm vermogen ( q ) voldoet aan kon 

oe (1.11.) 

Dit is voor " = 44 50~ experimenteel bevestigd voor Ar door 

Meiners (76). 

We gaan er nu van uit dat de gemeten straling voldoet aan 

(2.12). Verder is het signaal V wat de diode afgeeft even

redig met het vcrmogen wat op de diode valt,zodat: 
2 

V=c 2 ne I Te (2.13) 

De constante c 2 wordt experimenteel gevonden door ne en Te 

bekend te veronderstellen op een tijdstip. 

Dit kan gebeuren hetzij op basis van theoretische schattingen, 

hetzij op basis van experimentele gegevens. 

Door de gemeten stralingsemissie en de druk als funktie van 

de tijd in de energiebalans te verwerken,kunnen we nu het 

totale energieverlies per volume eenheid qtot als gevolg van 

straling en eventuele warmtegeleiding vinden. 

De wet van behoud van energie luidt: 

dh + ~ 
dt dt 

(2.14) 

We veronderstellen het gas in kwasie-evenwicht d.w.z. dat 

de enthalpie kan worden uitgedrukt in twee onafhank~lijke 

toestandsgrootheden.Dan is het met behulp van de Saha ver

gelijking,de ideale gaswet en vergelijking 2.13 ook mogelijk 

h te schrijven als funktie van de gemeten grootheden V en p. 

Vergelijking 2.14 wordt dan gebruikt om qtot te bepalen.De 

praktische uitwerking wordt gegeven in appendix C. 
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H.3. Principe en uitvoering van de meetopstelling. 

In dit hoofdstuk worden de verschillende meetmethoden 

en de praktische uitvoering daarvan besproken. Voor de 

schlieren-metingen moest nog een opstelling gebouwd worden, 

voor de druk-metingen en de machgetal-bepaling werd gebruik 

gemaakt van bestaande elektronische apparatuur. 

3.1. De schokbuis. 

Van de voor dit onderzoek gebruikte schokbuis, is de 

lage druk sektie 6,65 m lang en heeft een vierkante door-
2 snede van 0,1 X 0,1 m . Het materiaal en de konstruktie 

van de schokbuis hadden tot gevolg dat er na het vakuum 
-5 pompen tot 4.10 Torr , nog een inlek c.q. ontgassing 

was van 5.10-5 Torr per minuut. De specifieke waarden 

tijdens de metingen waren: 

voor vakuum 1.10 - 4 Torr (Pvak ) ; inlek 4.10-4 Torr per 

minuut (P;~ ) • De tijdsduur tussen het stilzetten van 

de pompen het het barsten van het vlies was ongeveer 30 

sekonden, zodat bij 5 Torr begindruk (P 1 ) de onzuiverheids

graad 60 p.p:m.was. 

Het pompsysteem bestond uit een rotatie en een diffusie

pomp (fig. 3. 2) . 

Het hogedruk gedeelte voor het drijvergas was 1,5 m lang 

(voor enkele metingen 2,5 m), en had een diameter van 

0,15 m. Als drijvergas werd voor alle metingen H2 gebruikt, 

voor het testgas T.L. argon met 0,5% molekulaire water

stof (op basis van de druk bepaald)~ De gespecificeerde 

onzuiverheid van het gas was p.p.m .. 

3.2. Beginkondities. 

De begindruk (P 1 ) van het testgas was in alle gevallen 

(5 ~ 0,05t Torr of (667 ~ 7) Pa. De begintemperatuur 

T 1 is gelijk aan de kamertemperatuur genomen en werd ge

meten met een kwikthermometer met een afleesnauwkeurigheid 

van 0,1 K. 

De aluminium vliezen waren 1 mm dik en werden tot onge

veer 0,4 mm ingekrast. Het machgetal kon uit de inkras

diepte binnen 5% worden voorspeld. 
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Het principe berust op het feit dat een lichtstraal, 

die door een inhomogeen, ééndimensionaal medium loopt, 

wordt afgebogen in de richting van de brekingsindex 
'JN gradient 
~ x • 

De baan "1' van een lichtstraal in een optisch inhomogeen 

medium voldoet aan (Bor 70) 

waarin s de afstand langs de lichtstraal en N de brekings

index van het medium is. We passen dit toe op een 

ééndimensionale inhomogeniteit (zoals het gas bij de ach

terwand) ( fig.3.1) .Voor een lokale brekingsindex benadering, 

I 

k 
I 
I 

L 
I 

I 

~ 
1 

t inhomogeen gas 1 

--~~~--r----------~:~~--- -~ .,, ="s 

lichtstraal 

(laser-bundel) 

fig.3.1 de gang van een lichtstraal (laser-bundel) door een 

in de x-richting inhomogene laag. 

ter plaatse van de lichtstraal in de vorm van: 

N ::: N" + (':>c -?C~) ~~ \ .. +*.L-x-~rr.),_ ~,_.fZ,_l +t(~-~j ~~\ ,t 3Cs • iJ .,, •iiC"s ) l<'lC"""".s 
leidt v.Heugten (78) af, dat: ~N/ ~ ~~~ 

d - llL . j. L ( I -rt)NA:x"\. c·( I-~ i-'+ ~ nx'- +) ~.x.~.)(~ L ~') 
- ~~ J ~~~ ) 

We verwaarLozén de invloed van de tweede en derde orde 
~N afgeleiden zodat: d = ~·l.L. (3.1} 

Voor het geval van een gaussische laserbundel blijkt er 

door de afmetingen van de bundel een extra af afbuiging 
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te ontstaan die evenredig is met ~ 3N 
~ 

Van Heugten berekent dat deze term minimaal is als 

(a) de bundel zijn nauwste doorsnede (de z.g. waist,W0 ) in 

het midden van de inhomoge~~teit heeft liggen en 

(b) deze gelijk is aan de z.g. optimale waist: 

WD lo~hm~..P) = l'/1 )1114 
· \Lfk )'11-

waarin~het golfgetal van de laserbundel is. Bij deze 

instelling is het volurne van de bundel in de inhomogeni

teit inneemt juist minimaal. 

l1- t.) 

De bundelverplaatsing ter plaatse van de detektie wordt 

gemeten en daaruit wordt de brekingsindexgradient berekend. 

De brekingsindex van een gas bestaande uit neutralen, 

ionen en elektronen kan als volgt worden beschreven (Hut 76): 

N - I = - Cl • n...e. + b . h nal.'-f"llC\.Q.t.- ) 

hierin is verondersteld dat de ionen~en elektronen-dicht

heden gelijk zijn en dat de aangeslagen niveau's een ver

waarloosbare invloed op de brekingsindex hebben. Voor de 

door ons gebruikte golflengtes hebben de konstanten de 

volgende waarden: 

~ (}Jm) a (1o-29m3) 

. 0.6328 - 17,269 1,046 

3,40 -517,62 1,033 

n o- -1 In de relaxatie-zone is 6. el A n a= ( 10 ) 
1 

zodat vrij-

wel alleen de elektronendichtheidsgradient wordt gemeten. 

Uitvoering. 

3.3.2 

Voor de schlierenmetingen moest een opstelling gebouwd 

worden die geschikt was voor een 3, 4 ft.. m golflengte laser. 

Naast de voordelen van deze golflengte, kleefden er ook 

praktische nadelen aan: 1. De vensters van de schokbuis 

en de lenzen moesten in k warts worden uitgevoerd; omdat 

gewoon glas niet transparant genoeg is voor licht van 

3, 4 }'\. m gomf lengte . 2. Het infrarood (I.R.) licht is 

niet zichtbaar. Bovendien was het niet mogelijk met een 

andere "rode" laser de baan van het I.R.-licht zichtbaar 

te maken, omdat niet door de I.R.laser heen kon worden 
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rotatie 
pomp 

diffusie 
pomp 

lage druk sektie 

afvcer 
+ 

lo He-Ne laser 

2o interferentie filter 

3 o diafragma 2rnn 

4o spiegel 

driJvergas 
In afvoer 

5 0 translatie nechanisme voor btiDdel 

. 6 0 rotatie nechanisme voor btiDdel 

7 0 translatie nechanisme voor de 

onderscheppingsmessen 

8o vensters 

9 0 micro manipulator voor btiDdelrotatie 

lOo diafragma 2mm 

llo infra-rood detektie 

12 0 rood detektie 

l3okwarts lens,f=+Oo4 m 

fig o ~.'l. het schlieren en vakuüm systeem 
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gestraald. Dit maakte het instellen en uitlijnen een tijd

rovend karwei. 3. Het gevoelige oppervlak van de I.R. dio

des was slechts 0,25 mm
2

, zodat speciale voorzieningen 

moesten worden getroffen om de bundelspot op de diode te 

fixeren. 

In fig. (3.2) is een overzicht getekend van een deel van 

de opstelling. De laserbundel, opgewekt door een He- Ne

laser ( R: A= 0,6328 ){ m; I.R.: À= 3,40 }'\m) gaat eerst 

door een interfer entiefiltcr en een diafragma van 2 mm ~

Dit om te voorkomen dat straling, door het plasma uitge

zonden, in~laser komt en de intensiteit van de laser beïn

vloedt. Na de spiegel (4) wordt de bundel door de kwarts

lens (13) gefokusseerd zodat de bundel de optimale waist 

krijgt (formule (3.2)). Met het traverseermechanisme (5) 

kan de waist in de buis, onafhankelijk van elkaar, even

wijdig aan of l~odrecht op de achterwand verschoven wor

den. Spiegel (6) dient om de bundel evenwijdig aan de 

achterwand in te stellen.;Om een instelnauwkeurigheid van 

0,01 mmover de breedte van de achterwand (0,1 m) te 

verkrijgen, is aan de spiegel een arm van ~ 60 cm beves

tigd, die aan het uiteinde met een micromanipulato~~kan 

worden verschoven. 

De positie van de bundel wordt bepaald met de zijmessen. 

{7). Door de bundel tot halve intensiteit te onderschep

pen wordt de positie vastgelegd. 

Tussen venster en zijmes is weer een diafragma geplaatst{lo)> 

om zoveel mogelijk de detektie af te schermen van de. door 

het plasma geëmitteerde straling. Bovendien maakte dit het 

mogelijk om de plaats-afhankelijkheid van de stralings-

emissie te onderzoeken. 

3.3.3. Detektie. 

Het principe van het bepalen van de bundelverplaatsing ter 

plaatse van de detektie is eenvoudig. De bundel wordt lood

recht op de verplaatsingsrichting in twee delen gesplitst, 

waarvan de intensiteiten met identieke foto-diodes wordt 

gemeten. De twee op deze manier verkregen signalen wor-

den dan van elkaar afgetrokken. 
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Noem het gaussische profiel van de laserbundel bij de de

tektie Id (x) , dan is het vefchilsignaal V gelijk aan( ~i'\1-~): 
11- OQ ')( 

V= \ IJ():.) d.t:-) Itt (ïc) dJC =1..\ Id(:>e)dx 
-toa )( 

verschilsignaal 
hartlijn 

signaal linker diode 

ignaal rechter diode 

fig.3.3 het verband tussen de intensiteitsverdeling van de 

bundel ID(x),de afstand tussen de hartlijn van de 

bundel ·en de scheidingslijn,x;de signalen van de 

diodes afzonderlijk (b)en het verschilsignaal V(x)( a). 

We stellen de detektie zo in dat de bundel in het midden 

gesplitst wordt, en het verschilsignaal nul is. 

Voor verschuivingen van de laserbundel d l..t.. w d ( W d is 

de bundeldiameter van de gaussische laserbundel bij de de

tektie) I geldt dat d oe V. 

In tabel (3.1) staan een aantal karakteristieke afmetingen 

van de laserbundel konfiguratie. 

3.3.3.1 Rood detektie. 

Voor het R-signaal bestond de detectie uit een kwadranten

diode, dit is een lichtgevoelige diode met een werkzaam 

oppervlak van ~1cm2 dat in vier sektoren is verdeeld. Ieder 

kwadrant is een foto-diode. Deze werden 2 aan 2 parallel 

geschakeld en de signalen hiervan werden via buffers naar 

een verschilversterker geleid. 

In figuur 3.4b staat de elektronische schakeling van het 

detektiesysteem weergegeven. De kwadrantendiode werd door 

een interferentie-filter van de door het plasma geëmit

teerde straling afgeschermd. 
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a.infra-rood detektie 

b. rood d~tie 

fig.3.~ elektronische schakeling van detektiesystemen 
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>.. =.6328wn À=3.40.wn 

Wo in laser {m) 4. 1 10-4 4.0 10-4 

Wo in buis 9. 1 10-5 
2 10-4 

Wo optimaal(vgl.3.2) 7.6 10-5 
1.8 10-4 

wd (m) 3 10- 3 l. 23 10-3 

d {m) 10-5 10-4 

l {m) l. 209 0.814 

L (m) 0.100 0.100 

tabel 3.1 enige gegevens over de schlieren opstelling 

de lengtes d,l,L staan gedefinieerd in fig.3.~ 

W0 is de Rauwste doorsnede van de laserbundel, 

Wdis de bundelbreedte ter plaatse van de detektie. 

De invloed van cte straling op de R.detcktic was daardoor min

der dan 1% van het maximale signaal. De fluktuatiesin de inten

siteit van de laserbundel worden door de verschilversterker 

vrijwel te niet gedaan en zijn minder dan 5 °/~o van het 

schlierensignaal. 

De detektie werd geijkt door de kwadrantendiode loodrecht 

op de bundel te verplaatsen en de spanning V ijk (gedefinieerd 

in fig. 3.4b) als funktie van de verplaatsing uit te zetten. 

Hiermee wordt de bundelverplaatsing als gevolg van de brekings

index-verandering in de schokbuis gesimuleerd. Met de kleinste 

kwadratenmethode werd het beste lineaire verband tussen Vijk 

en de verplaatsing gevonden, de korrelatie tussen de punten 

en de rechte was meestal groter dan 0.999. Om deze nauwkeurig

heid te behalen was het van belang dat tijdens de ijking 

(duur+ 2 min.) de instelling van de bundel zeer stabiel was. 

Om de bundel niet door tocht en geluidstrillingen te laten 

fluktueren is deze vanaf de laser tot de schokbuis afgeschermd, 

door o.a. een 2 meter lange p.v.c. pijp. 
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De elektronika werd geijkt door een sinusvormige spanning 

van 10 kH over een belastingsweerstand te zetten en de

ze op ponsband of op de x-schrijver te laten uitschrijven. 

De symmetrie van beide helften van het detektie-systeem 

was beter dan 1%. 

3.3.3.2 Infrarood detektie. 

Voor het infrarood licht waren geen kwadrantendiodes be

schikbaar, zodat een andere oplossing moest worden gevon

den. In fig. 3.5 staat onze oplossing uitgebeeld. 

---o-=~- ----
i 

I.R.diodes 

1 
kwarts lenzen 

~ 

D--=-::::---- - - ~ -

fig. '3.5 I . R. detektie 

transl.tafel 

Op een tafeltje staan twee spiegels evenwijdig aan de recht

hoekszijde van een prisma qemonteerd. De laserbundel wordt 
,st{ ~e 1e 'fule, 

bij de daklijn van h prisma gesplitst en beide helften 

worden achter de tafel door twee kwartslenzen (f =0,15m) 

gefokusseerd op de fotodiodes met een gevoelig oppervlak 

van 0,25 mm2 ). 

De afstand tot het midden van de schokbuis kan niet wille

keurig genomen worden. Immers als de bundel door brekings

indexveranderingen in het gas afbuigt, dan zal ook de bun~ 

delspot op de diode verschuiven, tenzij het midden van de 

schokbuis precies op de diodes wordt afgebeeld. 

Aan deze voorwaarde wordt b.v. voldaan als de waist midden 

in de schokbuis zit, en de waist van de bundel na de kwarts

lenzen precies op de diode wordt afgebeeld. 
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Bij de ijking wordt het tafeltje met het prisma weer lood

recht op de bundel verplaatst. Nu zorgen de spiegels, even

wijdig aan het prisma ervoor dat de bundelspot op de dio

des niet verschuift (de optische weglengte tussen buis en 

diodes verandert immers niet) . 

De elektronische schakeling voor de I.R.detektie is een

voudig, omdat de diodes een gemeenschappelijke belastings

weerstand hebben, waarover het verschilsignaal direkt is te 

meten. Analoog aan de R detektie wordt weer het linaire 

verband bepaald tussen V. 'k (definitie fig.3.4.a) en de lJ 
verplaatsing x. De overige elektronica wordt geijkt met 

een sinus van 10 k Hl • 

3.4 Plaatsijking. 

3.4.1 IJking zijmessen. 

De zijmessen worden geijkt met de ijkmessen die in de 

speciaal daartoe Ol).tworpen achterwand kunnen worden gestoken 

(fig. 3.6). De positie van deze ijkmessen t.o.v. de ach

terwand "is met de komplete achterwand onder een meet

mikroskoop bepaald met een afleesnauwkeurigheid van 2 ~ m. 

Door de laserbundel door de ijkmessen half te onderscheppen 

is de positie van de bundel bekend, en kan de positie van 

de bundel t.o.v. de zijmessen worden bepaald. 

zijwand i!L~ MES 

meskant venster 

achterwand 

fig. ~.6 ijkmessen in de achterwand 
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De nauwkeurigheid van deze ijkmethode wordt geschat op 
-5 2.10 mop de zijmessen. Voor de bundelinstelling tij-

dens het experiment wordt de onzekerheid in de afstand tot 

de achterwand op 2.10-Sm en de onzekerheid in de hoek met 
-4 de achterwand op 2.10 rad.geschat. 

3.4.2 Schokbuis verplaatsing. 

Op hèt moment dat het vlies barst, wordt er op de achter

wand van de hoge druk sektie een kracht uitgeoefend die 

niet gekompenseerd wordt. Deze kracht doet de schokbuis ver

plaatsen, zodat ook de positie van de laserbundel t.o.v. 

de achterwand verandert.Deze verplaatsing is gemeten 1 door 

met een aan de achterwand bevestigd mes, een laserbundel 

half te onderscheppen. De intensiteit van het niet onder

schepte deel van de bundel wordt gemeten met behulp van 

een fotodiode. De spanning over de diode is dan een maat 

voor de verplaatsing van de schokbuis. De opstelling wordt 

geijkt door de ijktafel evenwijdig aan de schokbuis te 

verplaatsen (fig.3.7). 

schokbuis 

foto-diode 

mes bevestigd aan schokbuis 

laserbundel 

fig.3~ schematisch overzicht van de opstelling om de 

schokbuisverplaatsing te meten. 
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3.5. De drukmetingen. 
De druk van gas in de schokbuis werd op drie plaatsenge

rneten met Kis ler drukopnemers type 603 B gekornbineerd 

met Kis ler ladingversterkers type 5001. 

De drukopnemers berusten op het principe dat piëzo-elek

trische kristallen polariseren als zij elastisch ver

vormd worden. 

Fig. 3.8 geeft aan op welke plaatsen de druk is gemeten. 

De drukopnemers werden geijkt in een aparte ijkopstelling. 

Hiermee werden druksprongen van 0 tot 3 atm. ten opzichte 

van de orngevingsdruk opgewekt. 

De stijgtijd van deze druksprongen was groter dan die in 

een schokbuis wordt verkregen, (6 rn s versus 2 J.A.S ) • 
De reproduceerbaarheid van de drukijkingen is 1 à 2%. 

De druk in de ijkopstelling werd statisch gemeten met een 
0 

nauwkeurigheid van ca: 5 /~. 

3.6. Schoksnelheidbepaling. 

De schoksnelheid werd bepaald door het tijdverschil te 

meten tussen de druksprongen; die de schok bij drukopne

mer A en B veroorzaakte(fig. 3.8). De afstand tussen deze 

twee drukopnemers is 5 cm, terwijl het effektieve oppervlak 

van de drukopnemer een doorsnede van 5 rnrn heeft. 

~(HOk A.-r.::C .t.-
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IH:coP..DeRs 

fig .1.~q schoksnelheid 

bepaling 

Beide druksignalen worden aan een trigger-unit toegevoerd. 

Daarmee wordt een spanningsniveau ingesteld en zodra het 

druksignaal deze spanning overschrijdt, wordt er een steile 

puls gegenereerd, waarmee de teller gestart of gestopt wordt. 
j 
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fig.l~bbepaling schoksnelheid uit druksignalen 

Het instellen van de triggerniveau's gaat als volgt. Eerst 

worden beide triggerniveau's ruw ingesteld. Daarna wordt 

een blokspanning van 1 V (piekwaarde) aan beide trigger

units aangeboden en wordt een van beide niveau's zodanig 

ingesteld dat de teller op 0 blijft staan. Met deze methode 

wordt, zoals uit de drukmetingen blijkt, het machgetal op 

1% nauwkeurig bepaald. 

Er zijn ook andere methodes om het triggerniveau in te 

stellen, hierbij is gebleken dat het triggerniveau afhanke

lijk is van de vorm van het signaal, zodat er aanzien

lijke fouten kunnen worden gemaakt. 

Bij een serie drukmetingen werd gebruik gemaakt van een 

R.P.time intervalmeter. In deze teller waren de trigger

units al ingebouwd en kon het triggerlevel direkt aan 

een speciale uitgang worden gemeten. Het bleek echter dat 

in deze niveau's een systematische fout zat, zodanig dat 

een systematisch te hoog machgetal werd gemeten. Voor deze 

systematische fout in het machgetal is gekorrigeerd door 

de p 2waarden voor de hele meetserie gemiddeld met de p~ 

van de R.H.relaties te laten samen vallen. 
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3.7. De stralings emissie metingen. 

De stralingsemissie van het plasma werd gemeten met een fo

todiode die gevoelig was voor het golflengte-gebied~ 

o,6)-1.m< À< '~'J.AH1 
waarin À de golflengte van de op de diode vallende 

straling is. 

Het deel van het plasma wat bijdraagtaan de gemeten stra

ling wordt beperkt door een diafragma voor het venster van 

de schokbuis en de gevoelige oppefvlakte van de diode 

(fig. 3 .10) • 

Op deze manier kan,naast de tijdsafhankelijkheid, de 

plaatsafhankelijkheid van de door het plasma uitgezonden 

straling worden onderzocht. 

deel van het plasma wat bijdraagt tot 
het signaal 

diafragma 

--==--===--- -- - -=-1{1 
venster foto-diode 

achterwand schokbuis 

fig.~~ometing van de stralings emissie van het plasma 
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H 4. Meetresultaten en diskussie. 

IOO 

0 

-50 

In dit hoofdstuk worden de meetresultaten gepresen

teerd en besproken. Uit de metingen kunnen we afleiden waar 

de meetplaatsen t.o.v. de golven in het x-t diagram gesitu

eerd zijn. In fig. 4.1 is dit geschetst voor zuiver Ar en 

en Ar + 0,5% H2 : 

I 

; 5 E'J.'f 
fOO 

l 

I ' -r-------t 0 t- ---- ..L.--

I 

I I 

I I 
I I I t :t Ul 1" Ul ~ N'Î 

~ t 
>' Ul Ul N N . rT () . . . rt-() . . 

:8 ti ::r :8 :8 :8 li ::r :8 :8 . PJ f-' . PJ f-' . 
p, f-' . p, p, p, p, 
li Ul li li li CD Ul li p, 
c CD ..... c c c s ..... c li 

"' s l.Q "' "' "' 1-'·l.Q "' c ..... :::1 Ul :::1 "' Ul tJj >' tJj 
+ + >' 

fig.l.f./ positie van meetpunten t.o.v. de expansie qolf voor 
Ar enAr+.5%H 2 ,M=7,7. 

____ 4~-~l.Het schlieren-signaal. 

De schlieren-rnetingen bestaan uit twee reeksen, de 

metingen met het rode laserlicht (R; À= 0;6328 ~rn) 
en met het infrarode licht (I.R.; 'A = 3,40 )-A.. rn). 

De R-reeks omvat een groot aantal schlieren-signalen, 

waarbij sirnultaan ook de schokbuisverplaatsing en de 
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stralingsernissie is meegenomen. 

De I.R.reeks bestaat uit een ree~s signalen, waarbij 

sirnultaan de drie drukken en de stralingsernissie zijn 

meegenomen. 
4./.1 R.mel:tnGeD 

In fig. 4.2 is een voorbeeld van een schlieren-sig-

naal in Ar gegeven. Hierin zijn de definities van 

twee relaxatie-tijden gegeven: ~ R die de tijd na 

schokpassage weergeeft, waarin het schlieren-signaal 

zijn maximurn bereikt; r. is de tijd na schokpassage 

waarin het schlieren-signaal weer op nul terugkomt. 

I ·-. ; ... 

I :.j 
, I 

... ·r 
i 

';~·i. 
I I 

- I 

-·. J 

fjg.4.2 voorbeeld van een R achlieren signaal met definities 

van --r. , ~- fl't0 , ""C'h' N' =dN/()x\ ,voor Ar. r re s max max 

De sample-tijd van de transierntrekorder, waarmee de 

schlieren-signalen worden vastgelegd is minimaal 0.2 }is, 

de totale meetduur is dan ruim 2048 x 0,2 JAS = l{OO). 6 )-AS. 

r 

... 
! 

' ... 
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Het schlieren-signaal is opgebouwd uit de nullijn, de 

responsie op de heengaande schok, de responsie op de 

gereflekteerde schok, de ionisatie-relaxatie achter de 

gereflekteerde schok en de stralingsafkoelingsperiode 

in gebied 5E2F, De verschillEnde delen van het schlie

ren-signaal worden nu achtereenvolgens besproken: 

1. De spreiding van de punten op de nullijn is een 

maat voor de invloed van ruis op het signaal: om

dat voor het arriveren van de schok bij de achter

wand, de schokbuis zich verplaatst over een afstand 

van 2.10-5m., is de kwaliteit van de nullijn ook 

een indikatie voor de optische kwaliteit van de 

schokbuisvensters. 

2. Uit de tijdsduur--( SH (fig.4.2) kan in principe 

de schokkromming worden berekend. Doordat de zijwand 

drukopnemer de transient-rekorder start op het mo

ment dat de zijkant van de schok passeert en het 

schlieren-signaal op de voorkant van het schokfront 

reageert (fig. 4. 3) , is het verschil tussen 1: SH 

en de berekende tijd over de afstan~rukopnemer-

drc..tk.opoeMers 
/' ScH~K~~ont 

La S E ~ B L.l f'l C ~ L 

ClC~t.e.rWClrtD 

Ç- Î G. Y.1. 

bundel met de gemeten schoksnelheid; een maat voor 

de schokkromming. Door de onzekerheid in het trigger

niveau kan deze niet nauwkeurig worden vastgelegd. 

De schokkromming werd geschat op (3 + 3) mm. De Boer 

(62) en De Jongen (69) maten bij lagere machgetallen 

(~ = 5) een schokkromming van dezelfde grootte orde. 

3. Uit de responsie van het schlieren-signaal op de 

stap in de dichtheid van het gas, kan de R.C.tijd 

( ~RC) van het totale meetsysteem worden bepaald. 

Deze was voor de R.metingen (0,64 ±. 0,04) p,s. 
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Hieruit blijkt, dat de responsietijd bepaald wordt 

door de R.C.tijd van de kombinatie kwadrantendiode

belastingsweerstand (R.C.tijd = 0,7 }( S). 

4. Uit het tijdsverschil~ REFL tussen de twee pieken 

die de heengaande en de gereilekteerde schok in het 

schlieren-signaal veroorzaken kan, als de invallende 

schoksnelheid bekend is, de snelheid van de gere

ilekteerde schok worden uitgerekend als funktie 

van de afstand tot de achterwand. In fig. 4.4. staan 
x . 

de gemeten schoksnelheden Sfts (xs is de afstand 

tot de achterwand, ~ s de tijd na schokreflektie) , 

uitgezet tegen xs. De schoksnelheid heeft vlak bij 

de achterwand een kleinere waarde dan die uit de 

R.H.relaties voorspeld wordt en wordt dan versneld 

tot een waarde van 0,473 VSH" 

Dit is te verklaren uit de randvoorwaarde aan de 

achterwand. Zonder grenslaag brengt de gereilek

teerde schok het gas aan de achterwand tot stilstand. 

Met een grenslaag blijft er een snelheid in de rich

ting van de achterwand, omdat de afkoelingslaag aan 

de wand een grotere dichtheid krijgt. Sturtevan (64) 

heeft hiervoor een theorie opgesteld, die samen met 

zijn metingen weergegeven staan in fig.4.5. Hierin 

staan ook onze metingen weergegeven. (R =U.~. t s/ V\.s 
en X =l.lrt.w'X-s//li,, t,tR.H.is de R.H.waarde van de gere

ilekteerde schok; K5 de warmte diffusie koëfficient 

in gebied 5F2F) . 

t2%....: 

·p~50~Ii9 

J p • IOO~HIJ 

• p • 5ûO~HcJ 

10 

o :dit werk 

,... BOtmüARY-LAYER Tl'tE~Y' 

BEST fiT-/ 

IGO 
R 

Fw.~.S Fractional deviat ion of 11loock trajectory frum ideul. 
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De afwijking tussen onze metingen en de theorie voor 

R) 1000 is een gevolg van de interakties met de expan

siegolf, die er de oorzaak van zij~at de schok zijn 

R.H.waarde van de snelheid niet haalt. 

5. In figuur 4.6 a/b is met behulp van de schlieren-sig

nalen van het Ar/H mengsel, een x-diagram gekonstru

eerd voor ~~ 0. Bij iedere meetafstand zijn een aan

tal schlieren-signalen weergegeven. We zien dat in 

tegenstelling tot zuiver Ar (fig.4.2) het ionisatie, 

proces in Ar/H 2 direkt start. Door de relatief grote 

R.C.tijd van de elektronika is de beginfase wat af

gevlakt. (Bij het I.R.systeem is dit beter waar te 

nemen) . 

-Op .:t_ 8 mm van de achterwand ontstaat een "drukgolfje" 

dat met een schijnbare snelheid van M = 2,2(t.o.v.de 

frozen gel~idsnelheid) door het relaxatiegebied loopt.· 

Hieruit is af te leiden dat de voortplantingsrichting 

van het golfje niet alleen in de x-richting is, maar 

dat het b.v.ergens aan de zijwand ontstaat en zich dan 

als een driedimensionale golf in het plasma voortplant. 

De oorzaak is moeilijk te achterhalen; het bleek dat 

het bij hogere machgetallen verdween en ook bij de I.R. 

metingen is het niet meer waargenomen. Dit laatste zou 

een gevolg kunnen zijn van de nieuwe vensterhouders 

voor de kwartsvensters, die voor de I.R.metingen no-

dig waren. Bij metingen in een andere schokbuis is ook 

niets waargenomen, zodat een oneffenheid in de schokbuis 

de waarschijnlijkste oorzaak is~ 

- Achter het relaxatiegebied zijn golfjes te zien die 

met de evenwichtsgeluidssnelheid door gebied 5E2F lo

pen. Deze zouden kunnen zijn ontstaan in de interaktie 

tussen expansiegolf en gereilekteerde schok. 

De afwijkende vorm van de schlieren-signalen op 20 mm 

kan verklaard worden door invloed van stofjes op de 

vensters of een verontreiniging in het gas (wegens 

de grotere ionisatiesnelheid in het begin van het ioni

satieproces. Om de afstandsafhankelijkheid van het re

laxatieproces te onderzoeken zijn de relaxatietijden 

en de putdiepten per afstand gemiddeld over het mach

getal. Voor M = 7,7 vinden we dan: 
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5 Ar: 0 Jasper (79) 

0 5 Ar+l%H: • dit werk 

2 ---; 6 è 5· o _ 1) 10 
FROZEt! SHOCK RECIPROCf\l TEMPERI\TU.HE 1/TFx 10 ( K 

fig~·ionisatie-relaxatie tijden achter heengaande en gereflekteerde 

schok in Ar en Ar/H mengsels voor diverse auteurs. (uit Kui 68) 

aangevuld met recentere metingen 
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x (mm) 4 8 12 16 20 

("J N :to-( 10-5 -') ") :x- Tt\41 m 17.4!.7 23.6!2 15.6!.2 24 ~3 16.5!4 

't'p_!lf" (us) 21 "!_. 7 20 !. 1 22 !.5 21 :!:1 21 

tabel 4.1 Over het machgetal gemiddelde waarden van~R en 

(J~~ ,berekend voor M=7.7,voor verschillende 
ma x 

afstanden tot de achterwand.ifis de spreiding van 

de gemiddelde grootheden. 

Hieruit trekken we de konklusie dat er geen meetbare afstands

afhankelijkheid is tussen relaxatietijd en afstand tot de ach

terwand. 

In fig.4.7 ZlJn de_relaxatietijden-tR' L-
0 

enî: SE uitgezet te

gen het machgetal. ~ S.E. is de tijd na schokpassage; waarin 

de straling uit het plasma zijn maximum bereikt. 

!:3 

In fig. 4.8 staan de relaxatietijden uitgezet in een grafiek 

ontleend aan Kuiper (68). Hierin is te zien dat de schokbuisdia

meter invloed kan hebben op de relaxatietijd. 
2 Kuiper mat in een schokbuis met een oppervlak van 5x5 cm , 

2 Petchel & Byron maten aan een buis van 12 cm , Jasper in een 
2 buis van 4x7 cm , en Glass & Liu maten in een schokbuis van 

10 x 18 cm2 . 

In de twee gegeven relaxatietijden zit de tendens dat me

tingen verricht in schokbuizen met grote doorsneden, langere 

relaxatietijden opleveren. Dit is in overeenstemming met de 

berekeningen van Enomoto (73), dat door grenslaag-effekten ach

ter een heengaande schok, de relaxatietijd tot 30% van de maxi

male tijd verkort kan worden. 

4.12 I.R.metingen. 

Doordat de elektronica van de I.R. detektie ongeveer 10 x 

zo snel was als de R. metingen (--( RC = 0, 1}{5) kon de brekingsin

dexgradient vlak achter de schok goed worden bepaald. In fig. 

4.9 staat een voorbeeld van een I.R.schlierensignaal. 

In tabel 4.2 staan de gegevens uit de I.R.metingen weergegeven~ 
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fig.~1voorbee~d van een I.R. schlieren opname.M=8.04 ,x=20mm 

ne)s en nelstat. staan gede:inieerd in de figuur. 
Het "Btoepje" van waaraf n J werdt gemeten is . e s 
2.A MB lang,~die tijd heeft de schok 13 bu•~el dia-

meters doorlopen. 
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e 1 staèm s-Jn e 

max~l) n \ (n\!1) 
e eq M Ti::,f?f (K) vs~(lij (, -1. -•) 8 ex ( if\~ 

s\TT' 5 ha 11 

8.08 139 39 1.43)(./0-·il 490 2. 31x 1ö3 1. 2 0 ')( lè:>''l.6 4.87 ;c/01.1.. 

8.16 14181 l. 68· • "J-1.. 4 5 8 - 7 . 9 6 . . 1 . 9 6 1 . 7 8 " 4 . 6 0 ~10 5 . 1 7 h 

8.04 1380 7 l. 31· • 444 474 8.04·. 2.54 1.51 " 4.39·" 4.71 ~ 

8.19 14334 1. 85. ~ 4 6 1 5 0 2 8 . 6 4 . " 1 . 9 4 1 . 3 5 ,, 4 . 7 2 . ,, 5 . 3 6 ,, 
.t 1\' 1 ----- ~. ,----- ---- -T I 

b.:t~.e:~E.NO GEi M &:i""E':N • gemeten berekend 

tabel4~resultaten van de uitwerking van de I;R. schlieren metingen 

M: machgetal invallende schok ,gemeten grootheid. 

T5f2f: berekende temperatuur direkt achter de gereilekteerde schok 

berekend uit de R.H. waarde voor de gemeten gereilekteerde schok 

kVsh:= berekend uit de temperatuur <p basis van form.(t.~) 

P5f2f/p
1

: R.H. waarde en gemeten waarde van de druk 

ne\s :gemeten uit I.R. schlieren signaal,def. in fig.~.~ 

Sfia :helling van de botsingsdoorsnede 

ne\stat:ged. in fig 4·~ 
n \ :evenwichtswaarde van de elektronendichtheid berekend uit de R.H. relaties. 

e eq 

hel : de maximale elektronendichtheid ,verkregen door het schlieren signaal te 
n1.ax 

integreren. 

U1 
0 
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T5F2F en p 5F2F werden als volgt berekend: 

De temperatuur en druk in gebied 2f werden berekend met 

behulp van de R.H.relaties voor een dissocierend gas ( v<~ =1) 
..:~,'l. 

Uit het gemeten verband tussen heengaande en gereilekteer-

de schok (VSR = 0;473 VSH )werd daarna met de R.H.relaties 

de toestand vlak achter de gereilekteerde schok berekend. 
ex ex 

Uit de temperatuur kon dan met forrnule(2.9) kha /sha be-

rekend worden. 

De waarde van nLis werd uit het schlierensignaal 

gehaald, evenals n I t t' de konstante waarde van n na de e s a e 
relaxatie zone (zie fig. 4.~) n I werd uit het schlieren e rnax 
signaal berekend door integratie over t varuUhet tijdstip 

van schokpassage t tot t + "( (fig. 4. 9) . s s 0 

De gemeten druk aan de achterwand ligt 8% hoger dan de 

berekende waarde.We kunnen verwachten, dat de tempera

tuur in gelijke mate afwijkt. Hieruit kunnen we een schat
ex 

ting rnaken van de ondergrens van Sha" 

Een temperatuur die 8% hoger ligt dan de berekende levert 
ex 

een waarde van Sha die is gehalveerd. 

We kunnen daarom stellen dat: 

Deze waarde komt overeen met de waarde voor H-H exitaties 

van Bel (68) (tabel 2.4). 

De maximale elektronendichtheid achter de schok nef ligt ma x 
ongeveer 10% lager dan de berekende evenwichtswaarden. 

Dit wordt gedeeltelijk verklaard door de stralingsernissie 

en door het feit dat de snelheid in het relaxatieaebied 

als gevolg van ionisatie niet nul is, zoals bij de in

tegratie over t is aangenomen. 
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4.2. De schokbuisverplaatsing. 

De schokbuisverplaatsing tijdens de meting kan in twee 

delen worden gesplitst: 

1e verplaatsing voordat de schok de achterwand bereikt 

2e verplaatsing in de eerste 400 jtS nadat de schok de 

achterwand had bereikt. 

ad 1. Voor de door ons gebruikte machgetallen was deze 

verplaatsing vrijwel konstant en gelijk aan 

1,7.10-5 m. Dit is een systematische fout die 

we verder verwaarloosd hebben. 

ad 2. De verplaatsing tijdens de voor ons interessante 

periode was kleiner dan 0,410-5 m. Dit hebben 

we eveneens verwaarloost. 

Op grotere tijdschaal is de maximale verplaatsing van de 
-4 schokbuis ongeveer 10 m. 

4.3. De drukmetingen. 

In fig. 4.10 staat een voorbeeld voor de zijwanddruk 

in een Ar-H mengsel.In fig. 4.11 en 4.12 staan de geme

ten achterwand- en zijwanddrukken uitgezet tegen het 

machgetal. De getrokken lijnen zijn theoretisch waarden 

uit de R.H.relaties. 

p(5 F2 ~ is de theoretische druk direkt achter de stationaire 

schok, dus na interaktie met de expansiegolf (fig.4.1 ) . 

Tevens is de invloed van de dissociatie van H2 op p 5F2F 

aangegeven. We zien dat de zuivere Ar-metingen zowel aan 

de achterwand aan de zijwand een 10 à 15% hogere druk 

aangeven dan de R.H.waarden. 

Voor lagere machgetallen (M < 7,5) klopt de achterwanddruk 

voor het Ar/H mengsel goed, voor M / 7,5 zijn de waarden 

+ 10% te hoog. 

Voor de zijwanddruk zouden we verwachten dat de druk 

de waarde van p (s )' F2F benadert, omdat er achter de expansie-

golf werd gemeten (fig.4.1), dit is echter niet het geval, 

de druk ligt ook hier rond de theoretische waarde van 
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Het gedrag tijdens de eertse lOOf\S na schokpassage is af
hankelijk van de meetplaats en het soort testgas. 

In figuur 4.13 staan de verschi llende gevallen die kun

nen optreden weergegeven . 

. .. 1 

. -r ~- 1 - - . 1 

.i 
' 
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I 
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.. 

I:' , t• 

fig.4.10 voorbeeld van een zijwanddruk signaal in een Ar/H2 

gas. 

Voor zuiver Ar wordt, zowel aan de zijwand als aan de ach

terwand, voor de interaktie van de expansiegolf en schok

golf gemeten (fig. 4.1}. Daardoor zal er een drukdaling 

optreden door de expansiegolf, gevolgd door een kleine 

stijging als gevolg van het ionisatiefront. 

Het Ar/H mengsel vertoont aan de achterwand hetzelfde 

gedrag, maar bij de zijwand drukopnemer wordt nu alleen 

de drukstijging door het ionisatiefront gemeten, omdat 

nu achter de expansiegolf wordt gemeten.fDe drukverschil

len die optreden als gevolg van de ionisatie, staan ook 

weergegeven in fig. 4.11 en 4.12. 

. l 

f fig. 

4. l. 
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0 

5E.lF r 

I 

fig.~Wx-t diagram gekonstrueerd met de drie simultaan gemeten 
drukken.M=8.19 Duidelijk zichtbaar is de reflektie 
van de gerfl. schok tegen het kontaktvlak Ar/H2 • 
Het drukgolfje kan veroorzaakt zijn door het 1onisatie
front achter de heengaande schok. 
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De grootte van de drukveranderingen k~opt redelijk met 

de theoreLisch voorspelde waarden. 

De verschillen in de gemeten en voorspelde waarden kun

nen verklaard worden door grenslaag effekten, in gebied 2F. 

Uit het werk van Enomoto (73), blijkt dat achter de heen

gaande schok de druk ongeveer 10% toeneemt. Deze drukver

hoging in gebied 2 werkt door in de druk van gebied 5, 

zodat de gemeten verschillen hieruit verklaard kunnen 

worden. 

Samenvattend kunnen we stellen dat, hoewel de absolute 

drukmetingen in gebied 5 afwijken van de theoretische 

waarden,het kwalitatieve gedrag goed klopt met wat we 

verwachtten uit theoretische beschouwingen. 

In fig.4.14 staat een x-~ diagram gekonstrueerd uit 

simultaan gemeten drukken. Naast de baan van heengaande 

en gereflekteerde schokken zijn ook de reflekties van de 

gereflekteerde schok aan het kontaktvlak en aan het ioni

satiefront achter de heengaande schok te zien. De grote 

drukstijging is een gevolg van de reflektie van de gere

flekteerde schok tegen het koude (geëxpandeerde) drij

vergas. 

Hierop gesuperponeerd zit een drukgolfje die het gevolg 

zou kunnen zijn van de interaktie met het ionisatie

front in gebied 2. Zelfs de reflektie van dit golfje 

tegen de achterwand is nog waar te nemen. 

We kunnen hieruit konkluderen dat de verwaarlozing van dee 

ionisatie achter de heengaande schok terecht was, omdat 

de invloed ervan buiten ons gebied ligt. 

4.4. Meting van de evenwiehts schokeenheid. 

Na reflektie passeert de gereflekteerde schok weer de druk

opnemers B en A. Op dezelfde wijze als voor de invallende 

schok kan de snelheid hiervan worden gemeten. In het geval 

van een Ar;H mengsel zou dit de evenwichtsschoksnelheid 

moeten zijn (d.w.z. de snelheid van de stationaire schok 

na interaktie met de expansiegolf). In fig. 4.15 staan 

deze metingen uitgezet. De getrokken lijn is weer de door 

de H.H.relaties voorspelde snelheid. 

De gemiddelde gemeten waarde ligt ongeveer 1% lager 
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De gemeten evenwichtssnelheid van de gereflekteerde schok 

klopt dus uitstekendmet de theorie. Kennelijk hebben de 

grenslaageffekten in gebied 2 weinig invloed op de snel

heid van de gereflekteerde schok. 

4.5. Stralingsemissie. 

In fig. 4.16 staat een stralingsemissie-signaal weer

gegeven. 

In fig. 4.17 staat de maximale intensiteit van de stra

lingsemissie uitgezet tegen het machgetal. De getrokken 
"1-

lijn is de waarde van ( n-4 /~{:ft) , voorspeld met de eq 
R.H.relaties. Omdat het signaal geen absolute meting 

van de uitgezonden straling is, is de vergelijking tussen 

de theorie en experiment alleen bedoeld om de machgetal

afhankelijkheid weer te geven. De relaxatietijd van de 

stralingsemis~ie 1: SE (gedef. in fig.4 .16) staat uit

gezet in fig. 4.7. 

0 

r· ) 

-r S.E. 

---+---·--

IOo 

fig •. 4~ 16 stralingsemissie 

signa'a~ met definities van: 

Vmax'-(. se• 

')..oo ~00 
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7·5 

FIG4J]de gemeten maximale stralingsemissie achter de gere

flekteerde schok ,uitgezet tegen het machgetal. 
De gestippelde kurve geeft het theoretische ver
loop (R.H.) als funktie van het machgetal aan. 
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In fig.4.18. staan de resultaten van de berekeningen van het 

model voor stralingsafkoeling. Weergegeven staan de gemeten 

druk en stralings-emissie, en de daaruit berekende waarden 

van T 5 E'l.-F 
1 
o<lo.len.q~or Ook staat weergegeven de ionisatiegraad 

die volgt uit de I.R.schlieren-methode. 

Deze blijkt ongeveer 2x zo snel af te nemen als de waarde 

berekend uit het modcl.Dit kan worden toegeschreven aan de 

aanna~en van beide ~odellen(o.a. de aanname dat de snelheid 

van het gas in gebied 5E2f nul is) . 

Uit de berekeningen blijkt,dat de bijdrage van de druk 

afgeleide aan de berekende qtot ongeveer 30% is. 
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H. 5. Konklusies. 

De belangrijkste konklusies uit dit onderzoek zijn: 

1. Toevoeging van 1% H reduceert de ionisatie-relaxa

tie tot ca. 30% van de waarde van de zuiverste me

tingen in argon. Dit kan theoretisch begrijpelijk 

worden gemaakt op grond van de grotere exitatie 

reaktiesnelheid van H t.o.v. Ar, en de betere ener

gie-overdracht tussen H atomen en elektronen. 

2. Met een 3,4 }t m schlierensysteem kunnen rechtstreeks 

exitatie- of ionisatie-botsingsdoorsneden worden be

paald. De enige twee voorwaarden zijn dat 

(a) het te onderzoeken atoom een duidelijk lagere 

ionisatie-energie heeft dan Ar en dat 

(b) de frezen temperatuur achter de schok (T 5F2F) goed 

bekend.is. Een onzekerheid in de temperatuur van 

1% heeft een fout in de botsingsdoorsnede van 

10% tot gevolg. 

De temperatuur zou b.v. indirekt via interferro

metrische dichtheidsmetingen en de druk kunnen worden 

bepaald. 

3. Uit de drukmetingen bleek, dat de druk in gebied 

5 direkt na schokpassage steeg naar een waarde die 

ongeveer 10% hoger lag dan de voorspelling uit de 

Rankine Hugoniot-relaties. 

Waarschijnlijk is dit een gevolg van de niet uni

formiteit van gebied 2 f als gevolg van grenslaag 

effekten. 
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Appendix A 

Schokrelaties voor een argon/waterstof mengsel. 

Uit de R.H. relatie~ 

<i?-p> ob + 1~}=2 <~- n> , 
de Rayleigh-vergelijking: 

p-p=Jè_Y.5-"o) I ~ll) " 
met ~=~(us-~):~(~~-~tin het koördinaatsysteem met een 
stilstaande schok,en de toestandsvergelijking van het gas

1 

kunnen de thermodynamische toestands grootheden na de schok 
(met een -getooid) uitgedrukt worden in die van voor de 
schok (zonder -). 
Met de volgende definities voor de massafraktie 

E : = ( n H mK +11tl,_ffi~ lp , 1 ~ ) 

voor de dissociatiegraad ~~D 
oJ_D): =n

11 
m

14 
.i E:p 

en de kompresibiliteitsfaktor z 
z: =1+19E+20E~~) 

kan de toestandsvergelijking van het gas geschreven worden 
als: 

p=z R T 
en Qe en~h~~ie als: 

.h= ( 1-E) e +E: ~)eh +E: (l_o(P~ eh -~ ( 1~90 +zR T, ar . 2 2 ar 

waarin E>o de dissociatietemperatuur van H is (Lf8'300 K), 
R r de gaskonstante van argon (208.13 NmtK~g). Bij een _4 d~ukverhouding van 0.005 tussen H2 en Ar geldt daté=2.5 10 . 
Voor een perfekt gas geldt dat. e=f:ï·~,met f~~r=O~ =5/J:!n1'h=7 /5. 

Voor de heengaande schok kennen we de beginkondities 
u ,p ,T ,~)en het machgetal van de heengaande schok.Dit 
lévett Àe volgende vergelijkingen op,waaruit p 21 =p 2/p 1 is 
te berekenen met~) als parameter: 

lQ -L)( 1- 1-.CL· ~ ·) p1.. -L. Qd l 
'2.. 1..1 

ct ' '1..~ 
- ~ 1. ) P '1.. , + 1 + rx , + -'2 , = o 

waarin: Q 1 = l t z. /( 1'(')..". M~ Î ) 
Cl =~oE~) t 67-.Sé. +"LlS; 

('1 : Lo E- eD ( o<~) -.X~))- (~Oo(L~) [. + 6j. 1Sé. t~Js) · 
De temperatuur wordt dan bepaald door: 

1~, _: p'l.-1 ~'/?;. L ( Q I - (~\-I) p'l-1) o) (J)) 

Voor de gereilekteerde schok zijn u 2 ,p2 ,Tr '~1., o<'5 en u 5 (=0) 
bekend verondersteld.Voor de druk P 52 =p 5 /~ 2 is dan de 

relatie: 
\ Î.. -l. & C\ l \ ) Q z.~l 

2 r_ I- rr f·t:..s I r - ~11, + Q1 + ~- 2 T t+-4\J P.s-1.. +1-.-+ '1+ 1t:{0 

I 5'1. 'f .. ~... -r ~ M 
af te leiden ,waarin (( =-l'~M t met M ~f 1- ~-.",_ . .,_,

1 

~ het 
machgetal van de gere\lekteerde schokJ~.~~ ~. ~~ 

Voor de temperatuur geldt over de gereilekteerde schok dat: 
-· 1:. ( Q '\ /, ) ) 

1 SL = Ps L -~"1.. \ \ - /(P~1.-1 . 
Uit deze relaties zfjn de waarden van tabel 1 bepaald. 
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Appendix B 

Indien er vrijwel geen elektronen zijn en er geen terug-

vallende geêxiteerde atomen zijn,kunnen de reaktie verge-

lijkingen voor de elektronen als volgt worden beschreven: 

• 2 e:x. i n_rn k -n n_* k_jC a a aa a a aa 
• e~ i 
~~nanhk~a-nan~~a 
n =n n~ +n n-~hh' e a c:r-aa a tr-

waarin Hals botsingspartner is verwaarloosd.n~en nh~zijn 

de dichtheden van de aangeslagen Ar en H atomen.n en de 
a 

reaktiekonstanten k zijn konstant gehouden,omdat de ionisatie 

en dus de temperatuurdaling van het gas nog in de beginfase 

wordt verondersteld. 

Dit stelsel differentiaalvergelijkingen is eenvoudig op te 

lossen.De aangeslagen niveaus van Ar en H blijken naar een 

quasie evenwicht~te gaan: 

De 

* . ( I ) ke"'/kl (na na)= aa aa 

:* ex i 
(nh/nh)=O.Ol khh/khh 

Bij 

{ - ~I -c.a. \ 
\I- ..e.. } + 

Hieruit volgt dat
1
bij toevoeging van H aan het Ar,de ionisatie 

in eerste instantie door de H wordt verzorgd en dat een aan-

geslagen H atoom onmiddelijk wordt geioniseerd. 

') schatting gebaseerd op exitatie reaktiesnelheid voor H. 
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Appendix C 

Afleiding van een uitdrukking voor de stralingsemissie. 

We willen een uitdrukking voor de stralingsontsnapping, 

waarin alleen de druk en de spanning over de foto-diode als 

differentiaal voorkomen.Energiebehoud geeft: 

_SE.._ dh. 
qfotd~ :P d[ I lc 1) 

met de toestandsvergelijking en de definitie van de enthalpie 

h,is~ uit te drukken als: 

d h - 5.. . PI . ~ 0.-( + o<L"-) t 5" 1 ) n ....r ~) ..J_ d <X 
ëif - '1- /P -( ;:r[ \ I + 1: ~~ n I _,(- r:.< Cfr LC1) 

1 d."'~"' ..L doe 
Om -r Ï't en~ a:r te vervangen door een lineaire kombinatie van 

~~ en t ~ ,hebben #e de volgende vergelijkingen ter be-

schikking: 
- --rt)/1 

Saha: "1.. l/'1-
n~ - c,ll-~_.1)-r JL 

toest.verg.: p ::. Ll +~Q')j) R-;-

kont. verm.: V c1.. n~ /v==F -
(a.) 

def. o< : )a)::. 
rt.R / ( l"l.t + n(l) 

def :)l : /) :::: ( n ~ +- n o.) . 1na. 

In de Saha vergelijking zijn de aangeslagen niveaus verwaar-

loosd t.o.v. het grondniveau. 

en n uit deze vergelijkingen te elimineren,ver
a 

krijgen we de volgende evenredigheden: 
0(1... 

V I p'l.. oe. (' .,. o< )'l. -r S/i 

V jp oe ~ JU>Cp(--îf)/1) 
I t GO( 

Door op beide evenredigheden de operatie(~ln)toe 

ontstaat het stelsel: 

...!6- 5 
I t-~~ 'L 

I dJ-" 
~)dl 

-'1. 

= _, 

te passen 

I d.V vn 

De oplossing hiervan,waarbLj o<''l-((1 is verondersteld luidt; 
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Invullen van deze uitdrukkingen in (C~1)geeft de gevraagde 

formule voor de stralingsemissie: 

qtot (T ,J'J ~ -B (T ~~~ ~ ~ 
(Al, S ( _... U a A"_

1
l"') /--r' 

A ( T ,eX} = 1: \. I t- f "') I 1-rt + 15 I 1- . o( ~ -1- I +- Q( . I I 

B (T 1~4~ = ~ l I+ { o(~J) 1 I 174
) + o<j1. (st --rt;..,) 



Referenties 
Baulch D L e.a. 

- 69 -

"Evaluated kinetic data for high temperature reactions"Vol. 1 
Butterworths 1972 London 

Belozerov A N& Measures R M 
J.Fluid Mech.36n°3( 1969) 

Bengtson R D,Miller M H,Koopman D W,Wilkerson T D 
Phys.Fluid 2]n°2(1970)p.372 

de Boer P C T 
Technical note BN297 University of Maryland(1962) 

Bosma H 
Stageverslag NT, THE ( 1~1')) 

Brackmann R.T. & Fi te W L 
Phys.Rev.~n°4( 1958)P.1157 

Chang C T 
Risö Report n°35 Danish Atomie Energy Commission ( 1962) 

Drawin H W 
Z. Physik 225(1969)p.470 

Enomoto Y 
J.Phys.Japan}2(1973)p.1228 
Gardiner W C Jr 

"Chemical reactions in shockwave generated plasmas"in"Reactions 
under plasma conditions"Venugopalan ed.Wiley&Sons( 1971) 

Glass I I & Liu W S 
J.Fluid Mech.84.(1978)p.55 

Gr5nig H --
Modern Dev.Shock Tube Research,Kyoto(1975) 

Hirschberg A 
"Tussentijds verslag van onderzoek aan zwak geroniseerd argon" 
N.T. ,THE( 1978) 

Hutten Mansfeld AC B 
Proefschrift THE(1976) 

Jasper H 
Afstudeerverslag N.T. ,THE(1979) 
Jongen P H M 
Afstudeerverslag N.T. ,THE( 1967) 

Kieffer L J &Dunn G H 
Rev.Mod.Phys.~n°1( 1966) 

Kon'kov A A &Sokolov A I 
High Temp.14( 1976)p.833 

Kon'kov A A &Kulagin S G 
High Temp._2_2( 1973)p.945 

Kon'kov A A &Il'mPtov A V 
J.Engn.Phys.28( 1975) 

Kopainsky J 
'l.Physik 248(1971)p.417 

Kuiper R A 
Sudaar n°353 Stanford University(1967) 

McLaren T I &Hobson R M 
Phys.fluid _2_2(1968)p.2162 

Leibowitz L P 
Phys.Fluid ~n°1( 1973)p.59 

Liu W S 
UTIAS Report n°198 Toronto(1975) 

Logan P F,Stakker R J,Mcintosh M K 
J.Phys.D:Appl.Phys. 1Q(1977) 

Massay H S W &Burhop E H S 
"Electronic and ionic impa·.~t phenomena"Oxford( 1952) 

Mitchner M &Kruger C H Jr 
"Partially ionised gases" Wi_ley,New York(1973) 



Refkenties(vervolg) 
Rompe R &Steenbeek M 

- 70 -

"Progress in plasmas and gas electronics"Akademie-Verlag 
Berlin ( 1975) 

Petschek H &Byron S 
Annals of Physics _±( 1957)p.270 

Sturtevant B &Slachmuylders E 
Phys.Fluid 1n°8( 1964)p.1201 

Shirai T,Nakamura H,Iguchi K,Nakai Y 
J.PHYS.B:Atom.Phys. _l_ln°6( 1978)p.1039 

Takano Y &Akamatsu T 
Z.Naturforsch. Ea( 1Ç77)p.986 

Tang F C 
Unitas Technical Note n°212,Toronto( 1977) 

Vaguin S D,Yacobi Y A,Yakovlev V V 
Revue Physique Appliq~~e(&968)p.399 

Vorob'ev V S 
vertaald uit Teplofizika Vysokikh Temperatur ~n°3( 1978)p464 

Williams J F 
J.Phys.B:Atom.Molec.Phys.9n°9( 1976) 

Wojciechowski P H &Weymann H D 
J.CHEM.Phys.~n°4( 1974)p.1369 

Drawin H W &Emard F 
Beiträge aus der Plasmi"physik _}_]_~ 1973)p.143 

Owczarek J A 
"Fundamentels of gas d,Y"''!.amics" Int..Textbook Comp.Scranton( 1964) 

Meiners D & Weiss C 0 
J.Quant.Spectrosc.Radia~.Transfer ~( l976)p273 

Hoffert M I & Lien H 
Phys.Fluids 10 ( 1969) 

Vin c ent i W G & Kr u ge r C H 
"Introduction to physical gas dynamics"Wiley ( 1965) 

SchlÜter D 
Z.Physik 210 ( 1968)p 80 


