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SA.MENVATTING 

In dit afstudeerverslag is het profiel van een 

koperion spectraallijn gemeten, welke uitgezonden 

wordt door een model van een vacuumschakelaar. Uit 

de Gaussische vorm van de spectraallijn is de ionen

temperatuur bepaald welke ~ 10,5eV is voor boog

stromen tussen 2,BkA en SkA. Een extern axiaal 

magneetveld verlaagd de ionentemperatuur tot ~SeV 

als de boogstroom lOkA en het extern aangelegd 

magneetveld lOOmT is. Het blijkt dat de ionen

temperatuur bij dezelfde boogparameters over een 

groat deel van de boog constant is. Tevens is door 

de lijnverschuiving op verschillende radiale 

posities in de boog gemeten, gebleken dat de boog 

in het binnengebied van het plasma draait als een 

starre rotator. 

Uit metingen van anderen aan een lage stroo~ boog 

( Ib $1kA) is gebleken dat het plasma stromings-oog 
gedomineerd is (d.w.z. dat de vrije weglengte 

grater is dan de afmetingen van de boog). Door 

uitwerking van de elektronen- en ionenimpulsbalans 

en berekening van de invloec van ecn radiale 

stroming op het lijnprofiel van een spectraallijn, 

blijkt dat de vacuumbooa voor hoge stromen (I, ~ 
w ooog 

3kA als 3 =OmT en Ib ~ lOkA als 9 =100mT) beschre-z 00£ z 
ven kan worden als een botsingsgedoTineerd plasma 

( de vrije weglengte is veel kleiner dan de afmetingen 

van de boog). 
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1 INLEIDING 

De hoogvermogen vacuumschakelaar is een project van 

Holec Hazemeyer te Hengelo. Deze dient voor het 

schakelen van stromen tot 25kA effectief bij wissel

spanningen (50Hz) tot 70kV. 8ij .!_9kA treedt er 

"anodespot" vorming op, welke de contacten van de 

schakelaar zeer sterk aantast en waardoor de stroom 

niet meer afgeschakeld wordt. Een extern oangelegd 

magneetveld maakt dat de vorming van anodespots pas 

bij hogere stroomwaarden optreedt~Een deel van het 

onderzoek is dan ook de invloed van dit extern 

aangelegde magneetveld te begrijpen. 

Uit eerder onderzoek (o.a. ~ck 80 en Daa 78) aan 

vacuumbogen bij relatief lage stromen blijkt dat 

bij de kathode de stroom door v~rschillende 100A 

boogjes loopt. 8ij relatief lage tota~e stromen 

expanderen deze boogjes in een relatief vrije ruimte 

waarin de plasma achtergronddichtheid laag is ten 

opzichte van die in de boogjes. ~e spreken dan ook 

daar van een stromingsbeheerste situatie. 
3ij hogere stromen neemt echter ook de achtergrond

dichtheid in de interelektrode ruimte toe en ontstaat 

er een diffuus plasma. Omdat hier de vrije weglengte 

van de geladen deeltjes overal klein is ten opzichte 

van de karakteristieke afmetingen van de boog, 

spreken we hier van een botsingsgedomineerde situatie. 

Met aangelegd extern magneetveld treedt de overgang 

naar de diffuse boog pas bij hogere stromen op. 

Deze studie is met name gericht op de verschijnselen 

bij hoge stroomsterktes en richt zich dan dus op de 

diffuse boog. 

In deze afstudeerperiode is de ionentemperatuur van 

de vacuumboog bij diverse boogparameters en op diverse 

plaatsen in de boog d.m.v. optische diagnostiek 

bepaald. :evens is de rotatiesnelheid van de boog 
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gemeten en is getracht een bijdrage te leveren aan 

een model van een botsingsgedomineerde vacuumboog. 

Een beschrijving van de vacuumboog met metingen 

van eerdere onderzoekers staat in hoofdstuk 2. 

In hoofdstuk 3 zijn impulsbalansen voor ionen en 

elektronen uitgewerkt. Tevens worden m.b.v. karak

teristieke grootheden van de vacuumboog de vrije 

weglengtes, de azimutale driftsnelheid en de ion

neutralenwrijving nader bekeken. Hoofdstuk 4 

beschrijft een aantal lijnverbredingsmechanismen 

en h~n grootte orde. In hoofdstuk 5 wordt besproken 

hoe m.b.v. een Fabry-rerot interferometer het lijn

profiel van een uitgezonden spectraallijn bepaald 

wordt. De resultaten worden vermeld in hoofdstuk 6. 

Hoofdstuk 7 geeft een interpretatie ven deze resultaten, 

en in hoofdstuk 8 zijn de conclusies beschreven. 
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2 DE VACUUMSCHAKELAAR EN EEROERE WAARNEMINGEN 

2.1 de schakelaar 

De onderzochte vacuumschakelaar is een schakelaar 
voor stromen tot 25 kA effectief in het midden

spanningsgebied (enkele honderden V tot 70kV). Hij 
bestaat uit twee metalen platen, die contact met 

elkaar maken in een vacuumvat. Bij het schakelen 

worden deze platen van elkaar afbewogen. Op het 
laatste punt van aanraking met de anode wordt de 

kathode zo heet, dat hij daar gaat koken. Zo ont

staat dan een plasma bestaande uit elektronen, 

ionen en neutralen, welke de stroom voert. Deze 

wordt onderbroken bij de eerste stroomnuldoorgang, 
zodat de boog maximaal 10 ms bestaat. 

In Hengelo is hiervan een model gemaakt (zie fig 2.1) 
bestaande uit twee zuurstofvrije hooggeleidende 

koperen platen (doorsnede 6 em) op een vaste afstand 
van 10mm. Oeze platen zijn geplaatst in een vacuum

vat, welke 4 poorten heeft voor "side-on" observatie. 

Elke poort bestaat uit een elleboogmet een spiegel. 

Oeze spiegel bestaat uit een vensterglas met daarop 

kathode materiaal, welke gedurende de ontlading op 
de wanden terecht komt (reflectieco@fficient ~ 0,1). 

De poort wordt afgesloten door vensterglas. De druk 
-5 -in het vacuumvat wordt kleiner dan 10 Torr gehouden 

m.b.v. een turbomolekulairpomp en een voorvacuumpomp. 

De boogontlading wordt gestart door een + lOkV 

ontlading tussen een triggerpen, die geisoleerd 
centraal in de kathode is bevestigd, en de kathode. 
De stroom voor de ontlading wordt verkregen door het 

ontladen van een condensatorbatterij ( 20 mF : 2,5kV) 

die in serie staat met een variabele zelfinductie. 

" 1 Torr=133 Pascal 



condensatorbatterij 

condensatorbatteriji.----U 
....___ 

triggerpen 

figuur 2.1: schema van het vacuumschakelaar model. 

I 
..c-
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Hiermee kan een sinusvormige stroompuls gemaakt 

worden met een maximale stream van 13kA bij een 

freq~entie van ongeveer 45 Hz en 29 kA bij 100Hz, 

Een homogeen axiaal magneetveld tot 400 mT wordt 

opgewekt door twee Helmholtzspoelen. 

2.2 de vacuumboog 

De vacuumboog heeft als kenmerk een lage, voor een 

groat stroomgebied constante boogspanning (zie fig 2.2) 

smT 

"" \0 

figuur 2.2: Boogspanning versus boogstroom 

bij verschillende magneetvelden 

Dit wordt veroorzaakt doordat de vacuumboog uit 

onafhankelijke boogjes bestaat, die. voor koperen 

elektroden ieder ongeveer 100 A aan str~om voeren. 
Bij een bepaalde stroomsterkte begint de beag

spanning toe te nemen met de stream. Door nu een 

axiaal magneetveld aan te leggen, kan het knikpunt 

in de I-V karakteristiek naar hogere stroomwaarden 

verschoven worden. De boogspanning voor lage stroom

sterkten is dan evenwel grater. 
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9ij relatief lage totale stromen expanderen de boog

jes in een relatief vrije ruimte, waarin de achter

gronddichtheid laag is t.o.v. die in de boogjes. 

Men gaat er nu vanuit dat in de buurt van het knik

punt in de I-V karakteristiek (zie fig 2.2) en bij 

hogere stromen er zoveel boogjes zijn dat de achter

gronddichtheid niet meer laag is t.o.v. die in de 

boogjes. Men kan dan niet meer spreken van een boog, 

die uit boogjes bestaat, maar er ontstaat tussen de 

elektroden een redelijk homogeen plasma. Een magneet

veld verkleint de straal ~n de boogjes, zodat de 

dichtheid in de boogjes toeneemt 

De toename van de boogspanning, rechts van het knik

punt, geeft een extra verhoging van de energie

ontwikkeling in de vacuumschakelaar, die opgenomen 

moet worden door de elektroden, waarbij ongeveer 

2/3 dee! van die energie naar de anode gaat. (Ron 71). 

Als de energieontwikkeling te groot wordt, wordt 

er een zogenaamde anodespot gevormd, waarbij de 

anode plaatselijk eerst begint te smelten en ver

volgens te koken. Hierdoor ontstaat er een gecon

centreerde hogedruk metaaldampboog, die de elektroden 

sterk aantast. Bovendien kan de vacuumschakelaar de 

stroom niet meer onderbreken bij stroomnuldoorgang, 

omdat de anode na stroomnuldoorgang als kathode 

kan fungeren, omdat hij plaatselijk kookt (thermische 

elektronen emissie). 

2.3 Twee boogmodellen 

2.3.1 De stromingsgedomineerde situatie. 

3ij lage stromen tot aan het knikpunt in de I-V 
karakteristiek bestaat de boog uit een aantal 

100A bocgjes, afhankelijk van het magneetveld. 



Het achtergrond plasma is niet dicht genoeg om de 

relatief vrije expansie van de boogjes tegen te gaan. 

Davis en Miller (Dav 69) hebben m.b.v. een massa 

en energie spectrum analysator een gemiddelde ion

snelheid van 14.103m;s bepaald voor een lOOA boog. 

Oit resulteert in een vrije weglengte, die grater 

of gelijk is aan de afstand tussen de elektroden. 

Oat de ionenergie grater is dan de boogspanning 

( ionenergie =~60eV ; boogspanning=~20V voor een 

lOOA boog) wordt verklaart m.b.v. een spannings

verloop over de boog als geschetst in figuur 2.3. 

Vt 

( 

, 

figuur 2.3: Potentiaalverdeling 

vb = boogspanning oog 
potentiaalberg. 

~NODE 

in een vacuumboog 

V = hoogte van de 
0 

Plyutto (Ply 65) verklaart deze vorm door aan te 

nemen dat er een grate concentratie ionen in het 

kathodespot gebied aanwezig is, welke veroorzaakt 

wordt door de hoge dichtheid van deeltjes en de 

hogere electronen mobiliteit, wat resulteert in 

een positieve ruimteladiogsla!Q• Hij definieert 

het kathodespot gebied als dat deel van het plasma 

waar de damp van het kathodemateriaal geioniseerd 
~ 

wordt en waar enkel en meervoudig geladen ionen 
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gemaakt worden. De ionen concentratie valt af in 

alle richtingen, zodat er een significante potentiaal

berg ontstaat in het kathodespot gebied. De ionen 

worden dan versneld door dit i~ wezen ambipolaire veld. 

Door deze hoge ionsnelheden en doordat de boogjes 

geisoleerd zijn t.o.v. elkaar vliegen de ionen 

vanuit de kathode alle richtingen op en b~reiken 

de anode terwijl ze gemiddeld minder dan 6en maal 

botsen met een ander ion of neutraal. Hierdoor treedt 

er geen thermalisatie op van de ionen en kan het 

plasma beschreven worden m.b.v. vrij deeltjes bewe

ging van de uit het kathodegebied geemiteerde 

deeltjes. 

Figuur 2.4: De vacuumboog bij lage stromen. 

2.3.2 De botsingsgedomineerde situatie. 

Bij hoge boogstromen zijn de afzonderlijke kathode

spots nog wel te detecteren, maar verder van de 

kathode zijn de afzonderlijke boogjes niet meer 

zichtbaar. De individuele deeltjes, die van een kathode

spot komen kunnen nu niet meer ongehinderd naar de 

anode en de wand vliegen, maar botsen met andere 

deeltjes in het nu dichtere achtergrond plasma. 

De vrije weglengte wordt dus aanzienlijk ver-

minderd en er kan wel thermalisatie van de ionen 

en elektronen onderling ontstaan. Het plasma kan 

nu bescnreven worden met gemiddelde grootheden zeals 
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temperatuur, dichtheid en driftsnelheid. Deze kunnen 

worden beschreven door de 3oltzmann vergelijking te 

integreren over de snelheidsruimte. We onderscheiden 

in de botsingsgedomineerde boog de volgende gebieden 

(zie fig 2.5): 

anode 

anode gebied ($') 

interelektrode plasma~) 

~~~~~~Ei~~~~~~!=~kathode jetO) 
~ plasma bal ().) 

kathode 
..__---!1-- kathodespot tl) 

Figuur 2.5: De verschillende gebieden in een 

botsingsgedomineerd plasma 

1) Kathodespot: het gebied tussen kathode en de boog. 

2) Plasma bal: deze geeft zeer veel licht en vormt de 

overgang tussen de hoge druk neutralen damp in de 

kathodespot naar de geioniseerde damp in de 

kathode jet. 

3) Kathode jet: hier expanderen de ionisatieproducten 

v a n d e p 1 a s m a b a 1 n a a r h e t i n t e ;· ;:; l e :-: : r :; c' ": g e '; :... c' • 

4) Interelektrode plasma: dit wordt gevoed door 

deeltjes die uit de kathode jets komen en voor 

een deel door recombinatie aan de anode en 

gerecombineerde deeltjes die diffunderen vanuit 

het gebied buiten het plasma. 

5) Anode gebied: deze vormt de overgang tussen het 

plasma en de anode. 

~et interelektrode plasma neemt ongeveer 90~ van 

het gebied tussen de elektroden in en is het hoofd

doel van onze studie. 
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~ DE DEELTJES IMPULSBALANS 

3.1 De afleiding van de impulsbalans (Bra 65) 

De toestand van een geioniseerd gas kan beschreven 

worden door de verdelingsfunctie f (r,v,t). Deze a--
functie beschrijft de dichtheid van de deeltjes 

van soort a op het tijdstip t in de 6 dimensionale 

faseruimte. De belangrijkste deeltjes waaruit het 

plasma bestaat zijn elektronen (a=e) enkelvoudig 

geioniseerde deeltjes (a=i) en neutralen (a=o). 

De Boltzmann transportvergelijking beschrijft de 

verandering van de verdelingsfunctie in de tijd 

en luidt: 

C~ is de botsingsterm met andere deeltjes en bronterm 

Na integratie van 3.1 over de snelheid volgt de 

deeltjesbalans: 

+ 'V · ( n., ~a.) = J C" d y 

met' 't. = W + ':!.r ~ = driftsnelheid 

~r = randomsnelheid 

(3. 2) 

Na vermenigvuldiging van ~.1 met ma~ en integratie 

over de snelheid en met gebruikmakende van ~.2 volgt 

de impulsbalans: 

( 3.\) 
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hierbij staat 

\7·1t 
Q. 

=. 

voor de traagheids

term 

voor de scalaire drukgradient 

po. = 'h na. mQ.. <. t v_r )z. ~ = n~ k Ta. 

voor de viscositeitskrachten,het 

gedeelte van de drukkrachten dat 

ontstaat door afwijking van de 

verdelingsfunctie van sferische 
symmetrie 

voor de macroscopische elektrische 

en magnetische krachten 

voor de botsings-en bronbijdrage 

vergelijking 3.3 beschrijft de impulsvergelijking vanuit 

een met de driftsnelheid meebewegend co3rdinatensysteem. 

Voor de ionen geldt nu: 

te 
+ R -vr (3.4) 

,_ 

: de wrijving als gevolg van het verschil in . 
~ ll) driftsnelheden van ionen en elektronen (~~ '=' - ~ 

de wrijving als gevolg van een gradient in 

de elektronen temperatuur. ( Nernst-effect) 

de wrijving als gevolg van het verschil in 

driftsnelheden van ionen en neutralen. 
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Er geldt: 
. 

R 'e. 
-u ::. e ne. c2E + ~.L ) 

met 

B';z 
\JTL 

met 

. 
B.'"' :: 

<r,, <JJ,. 

J = ~n 
( () 

(~ -~ stroomdichtheid 

2. 
O'"'J.: e. t'\c.. 'tt. : 01 1)l c:rll elektrische geleidbaarheid 

\'T'\~ 

\0 /\. '!, 
't'c.: $'".\o Te elektronenbotsingstijd 

,. 
T · de elektronentemperatuur in eV e. 
n : de elektronendichtheid in m- 3 

e 

II 

..L 

o, 'f I 

..Oe 

de component van de betreffende grootheid 

evenwijdig aan het magneetveld 

de component van de betreffende grootheid 

loodrecht op het magneetveld 

lie. \1,, \c T c. 
'3 n£ ~ )( \1 k'Tc. (!.b) - l. 

.!le. t!; \ !} l 

- e \\}\ 
elektronencyclotronfrequentie - N"t. 

n, mt: (.Lui.- w0
) (1{, + Vt:t + V.~n ) .::. C\: rf\ i. l u.l-l:!:t' ) V,·o (?.1-) 

met Vee : botsingsfrequentie voor ladingswisseling 

( charge exchange) 

~~L: botsingsfrequentie voor elastische botsingen 

v(~: botsingsfrequentie voor 1on1sat1e 

~io: totale botsingsfrequentie tussen ionen 

en neutralen = no<a:"V> : tr = wer.kzame.doorsnede 
u it. el u 

Voor de wrijvingstermen geldt: Bu ::- ~u. ; 13~,-=- Bvr; 



De vergelijking 3.3 kan vereenvoudigd worden onder 

de volgende veronderstellingen: 

1 Het plasma is stationair. De diffusietijd is veel 

k 1 e in e r dan de p u 1 s d u u r ( r ell N ~ I 0 }A- ~c ; r boo ~ t;, 5" rn :s .e c ) 
zodat de boog als stationair beschouwd kan worden. 

2 Het plasma is in redelijke mate cylindersymMetrisch en 

bevindt zich in een extern axiaal magneetveld. In 

cyl indercoordinat en ( ~ ... , ~9 , ~.) bet ekent di t dat: 

~ = o 
1
• EP'\-:: o; Gr ~ o ,. 

C>&' ""' 21 A.i/.,_ 
3 De elektronen Hallparameter is ongeveer 1 (.fl.,_'r,=6,4·JO IJ.T, · 

~ ) 

B iM "'T; Tc ~ eV; ne. \V\ ~) ) • De ionen Hallpa rame t cr f'lt 

is dan veel kleiner dan 1 als T. en T niet te veel 
· 1 e 

verschillen. T.= ionentemperatuur,T = elektrone~tc~oeratuur 
1 e · 

4 Het plasma is in redelijke mate enkelvoudig geioniseerd 

d.w.z. 0~~ \00~ ~ n;'":::n~ ~O,Iti0 • 
5 De vrije weglengte van de deeltjes is·veel kleiner 

dan de dimensies van het plasma. 

6 De iondriftsnelheden mogen in de groott~ orde 

liggen van de thermische ionsnelheid.(v;h -:: 'J 2~~L
1

) 
De elektronendriftsnelheden zijn evenwel veel 

kleiner dan de thermische elektronensnelheid, 

zodat elektronentraagheid, elektronenviscositeit 

en de elektronen-neutralenwrijving te verwaarlozen 

zijn, (Schr 83) 
7 De elektronentemperatuur 

de gehele boog (Sch 83 ) 

te verwaarlozen is. 

is ongeveer constant in 

, zodat het Nernst-effect 

In Appendix A is een gedetailleerde afschatting van 

alle termen van de impulsve~gelijking gegeven. De 

impulsvergelijkingen voor ionen, elektronen en neutralen 

in de diverse richtingen zien er dan als volgt uit: 



t_-l.,2~{)0_V\Q\-1: 

0 = e~ c-~r- VJ~ \3~ + w:s~ + Jj,. \ -
crJ. ') 

?-..f.O~P.E~ll\_!; : 

o-:: e"'L (-E.~ -w~ 139 +- ~~)
crj, 

(3.Cj) 

(3.1o) 

('l. u) 

(3. Y~) 



Een aantal belangrijke grootheden zullen in de volgende 

paragrafen al dan niet met behulp van de afgeleide 

ionen,elektronen en neutralenbalans nader bekeken worcen. 

3.2 De vrij weglengte's 

In een botsingsgedomineerd plasma is de gemiddelde 

tijd tussen een botsing met een ion en een ander 

ion ~u gelijk aan (thermalisatietijd): 

(3. \b) 

A 
T. in eV 
~ -3 

n in m 
e ~ 

lMA = Coulomb-logari thme := ·zwak afh. van ne en T e 

Voor elektronen geldt: 

Q,. q.) 

Voor een niet stromend plasma geldt dat de vrije 

weglengte gelijk is aan: 

A .. = to.. vt'-' ~ v+'vl = ~~o.
1 

(3. 1~) 
Met z. =1 en ln.A. =7 volgt hierui t voor 

~ 

b "''t 
ion en ;\\. : ~. \ lo' Ti, /r~.f... 

1 k , -- <:t O 1b T.JO. 2 I e e t r one n J\e ~. 10 12-ft'\c. 

"' Met 5<T. < 11eV ... ~ ~ ,. 
Met 2 < T "' 3eV - e o:c 

zie hoofdstuk resultaten) o,z.'S' ~"""<At< p.illl""" 
Sch 83) 3o.)A-~ <:. Ae1 <:.. qo)Aw. 

21 -3 Dit geldt als ne=4 10 m 

Het plasma stroomt echter wel. De gemiddelde ion

driftsnelheid van kathode naar anode is 500m/s (Sch 83) 



~ 
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De ionen zu1len dan gemidde1d t'i£ 500/d ~ 100 maa1 

(d is de afstand tussen kathode en anode) botsen 

voordat ze de anode bereiken. 

3.3 de ion-neutralenwriivina 

Een berekende waarde voor de botsingsdoorsnede 

maa1 de thermische snelheid voor koper ion-neutralen 

botsingen <rrv"> = 14-lo-16m3;s {Abd 80). Hieruit 

volgt voor E10 a1s ~i>>~o 

Uit metingen blijkt dat gesteld kan worden dat 

*' neno~ constant is (Sch 83) iQ de gehe1e boog, en 

omdat n =n. volgt dan;(Als Ib =10kA. n en n zijn e ~ oog e o 
niet afhanke~ijk van het externe magneetveld) 

IO 'l. l \ g :::: 1,4.10 V::! (3.\~J 

Deze waarde kunnen we vergelijken met~P. In de 

z-richt.ing valt de druk .!. 30% af tussen kathode en 

anode • H i e r u i t v o 1 g t d a t t:>P ~ ~. \O '5 • A 1 s de d r i f t s n e 1-.,.. 
heid waarde aanneemt die grater zijn dan 1000mjs, 

dan za1 de ion-neutra1enwrijving belangrijk 

worden en de driftsnelheid begrenzen. 

3.4 De azimutale driftsnelheid 

Voor de azimuta1e driftsnelheid van de ionen kan 

geschreven worden (zie Appendix A) 

l . ~, ) 

\J~ -:: E,;}-'l) v~""' t" e -,cp (- ~~ (3. 2 ~) 

md~ ..A0 : a~vo.t \t n~ te. . . 

ci (].)-::. (~'-';) . ..fl._e 
e uv- ~"= o v""' 

De schatting voor nen
0
is een boven schatting. Oe 

werkelijke waarde kan lager zijn (zie fig 8.1) 
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In het binnengebied van de boos geldt dat w~ 
ongeveer recht evenredig is met r, en draait de 

boog als een starre rotator. In het randgebied van 

de boo g be r e i k t w! z i j n max i m a 1 e w a a r de ( a 1 s r:. .-\. • /IJ"i ) • 
i Neg verder van het midden van de boog neemt w& dan 

af • 

Deze benadering voor w~ ingevuld in de e-compor.ent 

van de ionenimpulsbalans geeft met gebruikmakir.g 

van de e-component van de elektronenimpulsbalans 

vergelijking 3.21 

..,; ~ 1 [:t>l vl. e~p~-~',) (, _ £ ) -1- .0.;) = Sl; -.w~ _ 
.AQ 1/J 

Hoewel in principe 

zal echter blijken 

hoofdstuk 8). 

hiermee w1 bepaald kan worden, r 
dat dit niet mogelijk is ( zie 
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4 LIJNVERSREDINGSMECHANISMEN 

Een spectraallijn welke uitgezonden wordt door een 

plasma heeft een halfwaardebreedte ( zie fig 4.1 ) 

welke veroorzaakt wordt door diverse mechanismen. 

Uit de Dopplerverbreding voor een niet stromend plasma 

kan rechtstreeks de iontemperatuur bepaald worden. 

Om uit de gemeten lijnprofielen een Dopplerhalfwaarde

breedte te berekenen worden derhalve in deze paragraaf 

de diverse verbredingsmechanismen en hun grootte orde's 

bekeken en indien mogelijk bepaald. 

Figuur 4.1: Spectraallijn met definitie van 

de halfwaardebreedte. 

4.1 de Dopplerverbreding 

De golflengte van een oscilator met een snelheids

component v in de richting van de waarnemer wordt 

verschoven met een waarde A0 ~ waargenomen ( Doppler

effect): 

(y. I) 

In.het algemeen kunnen we de snelheid van een 

collectie deeltjes schrijven als: 

u~. 2) 



In formule 4.2 stelt ~ de snelheid van het zwaarte

punt van de collectie voor en Yr de snelheid van 

een deeltje t.o.v. het zwaartepunt. 

We onderscheiden nu twee gevallen 

4.1.1 voor een deeltjes~undel v =0 -r- w=v e o-z 

We nemen aan dat de bundel zich beweegt in de richting 

van de waarnemer. Voor de waargenomen spectraallijn 

geldt dan: 

(4· >) 

Er treedt dus aleen een verschuiving op tussen de 

waargenomen en de uitgezonden golflengte. 

4.1.2 voor een niet stromend plasma ~=Q ; v ~0 
-r-

We veronderstellen dat de beweging van de emitterende 

deeltjes t.o.v. het zwaartepunt beschreven kan worden 

d.m.v. een Maxwell-Boltzmann snelheidsverdeling. 

( deze veronderstelling is juist als de vrije weg

lengte van de deeltjes klein is t.o.v. de gradient

lengte van de temperatuur, deeltjesdichtheid en 

stromingssnelheden, en klein is t.o.v. de dimensies 

van de boog) • 

Maxwell-Boltzmann snelheidsverdeling: 

VLv) c\" = _, e)(p { -(Y.- )1 
) d~ 

v:rr \ \Jl" v~" 
Hieruit volgt voor het waargenomen profiel van de 

spectraallijn: 

e"P[- e~. 0-Ao)/ J ciA 
i 

0-J. S") 
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In formule 4.5 stelt ~~f de halfwaardebreedte van 

dit z.g. Gaussprofiel voor. Voor koper geldt dat~ 

(m] 

De halfwaardebreedte van de lijn is dus rechtstreeks 

verbonden met de ionentemperatuur van de boog. 

4.2 de Starkverbredino 

Dit effect treedt op wanneer het licht emitterend 

deeltje in het micro elektrischeveld is van andere 

geladen deeltjes. De uitgezonden spectraallijn krijgt 

hierdoor een z.g. Lorentzprofiel, welke in de voeten 

een kwadratische afval van de intensiteit van de 

lijn heeft. Het Starkeffect neemt toe als de geladen 

deeltjesdichtheid toeneemt en als het boven- en 

onderniveau van de optische ~vergang hoger in het 

energieschema ligt. Parameters om het Starkeffect 

te berekenen zijn niet voorhanden, maar een indicatie 

voor de grootte orde kan verkregen worden door de 
lijnbreedte op verschillende hoogten van het lijn

profiel te meten en de verhouding te vergelijken met 

tabellen (Loc 68). Hiermee kan de verhouding tussen het 

Gaussische en Lorentz gedeelte van een spectraallijn 

bepaald worden 

4.3 de i3ctcpsnverschuivinq 

63 In natuurlijk koper is de verhuoding tussen Cu 

en cu65 gelijk aan 5:1,7 • De verschuiving van de 

Cu II- 455,6 nm lijn is 2,5 pm ( Elb 61 ). Dit 

houdt in dat de gemeten spectraallijn ongeveer 

0,5 pm breder wordt als de lijn een halfwaardebreedte 

heeft die ligt tussen 6 en 15 pm. ( zie Appendix B). 
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4.4 het Zeeman effect 

Een magneetveld zorgt voor de opsplitsing van de 

energieniveaus van een atoom of ion, als het kwantum

getal J van dat niveau groter is dan nul. Hierdoor 

wordt de spectraallijn opgesplitst in meerdere lijnen, 

die elkaar overlappen. Voor de Cu II 455,5922 nm 

lijn geldt: 

Eb . = 10,95 ev 
ovenn~veau 

E d . on ern~veau 8,23 ev = 

E t.o.v. het grondniveau van het ion= 7,726 eV 

boven het grondniveau van het atoom. 

I o/l. }16 G --
' 

---....... 

M) 

'2. 

0 

-I 

-l. 

't 

I 

0 

-I 

-'l. 

Figuur 4.2: Boven- en onderniveau van de Cu II 455,6 nm 

spectraallijn met de toegestane overgangen 

wanneer het zich in een magneetveld bevindt 

Omdat J=2 voor beide niveaus, worden ze in een magneet

veld ieder opgesplitst in 5 niveaus ( 2J+1). {zie 

fig 4.2 ). Dit resulteert in het opsplitsen van de 

oorspronkelijke lijn in 2 lijnen ( ll J=O ~ t> m .=+1 
J -

.f'C> =Boh rmagnet ron 



-22-

Bij een magneetveld van een Tesla is de verschuiving 

van de lijnen met 6m=~1 gelijk aan 15pm. De lijn 

waarvoor geldt dat bm=+l is rechtsdraaiend circulair 

gepolariseerd, terwijl de lijn met Om=-1 links

draaiend circulair gepolariseerd is. Het is niet moge

lijk om de lijnen m.b.v. een polarisatiefilter te 

splitsen,omdat het magneetveld in de boog geen 

constante richting heeft (zie fig 4.3). Dit komt door 

door het azimutale magneetveld, welke opgewekt wordt 

door de stroom in de boog 

Figuur 4.3:Schets van 

de richting van het 

totale magneetveld op 

verschillende plaatsen 

in de boog. 

Daarom zijn er in Appendix 9 tabellen gemaakt, die 

voor verschillende grootte van het magneetveld de 

extra breedte t.g.v. het Zeemaneffect en de isotopen

splitsing van de spectraallijn geeft voor verschil

lende halfwaardebreedtes van die lijn. 

4.5 de zelfabsorptie 

Wanneer het plasma niet optisch dun is, dan zal een 

spectraallijn geabsorbeerd worden. Het midden van 
een spectraallijn wordt meer geabsor~~er~ dan de 

flanken. Hierdoor wordt de spectraallijn vervormd 

en wordt er een te grate halfwsardebreedte 

gemeten. De zelfabsorptie van de koper ion 455,6nm 

spectraallijn is gemeten m.b.v. de opstel-



ling zoals beschreven in paragaaf 5. De intensiteit 
van de lijntop en het continuum zijn gemeten met 

en zonder de holle spiegel ( zie fig 5.3 ). Met een 
holle spiegel wordt een deel van de uitgezonden stralin£ 

gereflecteerd, zodat het nog eens door het plasma 

gaat. Als er zelfabsorptie op zou treden, dan moet 

de verhouding tussen lijntop met spiegel en lijn-

top zonder spiegel kleiner zijn dan de verhouding 

continuum met spiegel en continuum zonder spiegel. 

Binnen de nauwkeurigheid van de meting ( ~ 5% ) 
is er geen verschil tussen de twee verhoudingen 

gemeten. Er kan dus gesteld worden dat de Cu II-
455,6 nm 1ijn niet geabsorbeerd wordt door het plasma. 

Om de volgende redenen is er gekozen voor de 

Gu II 455,6nm lijn: 
1 Het onder- en bovenniveau liggen relatief laag in 

het ionenergieschema ( het Starkeffect is dan 

kleiner). 
2 Deze lijn heeft een relatief hoge intensiteit. 

( Str 68) 
3 Deze lijn ligt goed geisoleerc t.o.v. andere lijnen 

4 De lijn wordt niet geabsorbeerd. 
5 De Zeemansplitsing ligt nog binnen aanvaardbare 

grenzen 
6 De golflengte van de lijn ligt in het gebied 

waar de gebruikte Fabry-P~rot platen een maximale 

reflectie hebben. 
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5 DE MEETOPSTELLING 

5.1 Hat optisch gedeelte 

De spectrale oplossing van de uitgezonden spectraal
lijnen is verkregen m.b.v. een drukgescande Fabry

P~rot-interferometer ( F.P. ). In deze paragraaf 
zal eerst de F.P. behandeld worden, daarna de verdere 

optiek en tenslotte het apparaatprofiel van de 

gebruikte opstelling. 

5.1.1 De Fabry-Perot-interferometer. 

De F.P. bestaat in principe uit twee planparallelle 

glasplaten. Op allebei die glasplaten zit een hoog 
reflecterende coating. De reflectie coefficient 

hiervan is frequentie afhankelij~. Valt er nu een 
bundel monochromatisch licht met de golflengte A0 

op de platen, dan zal deze gemiddeld vele malen 

gereflecteerd worden, als de reflectie coefficient 

voor ~~ hoog is ( zie fig 5.1 ). 

Figuur 5.1: Stralengang voor de Fabry-Perot-interferometer 



Als de uitredende evenwijdige bundels door een 

lens gefocuceerd worden, dan geldt voor het fase

verschil tussen een straal die k maal gereflecteerd 

is en een straal die k+2 maal gereflecteerd is: 

( Tim 80 } 

b = LtlT' C\ cl c.o~ <'- (S''.I) 
Ao 

~ :brekingsindex van het materiaal tussen 

de platen 

d :afstand tussen de platen 

~:hoek van de stralenbundel 

Als gevolg van interferentie zal de intensiteit 

van de uittredende bundel in het brandpunt van de 

lens er als volgt uitzien: 

(5:.2) 

r = reflectiecoefficient van de platen 
, -f f •• d 1 A::a. · a.. = absorptiecoe icient van e p aten 

1 

F.- (1'fP:)2. = coefficient van finesse 
( - 1-R. 

De functie ( lt-f, ~i"'\&Jt))-l staat bekend als de Airy-

functie ( zie fig 5.2 ) 

----""'-fi+-R = o, o ~ 

--~ 
..,A--tT--R : 0 I l 9 

I 
I 
I 

I I I 
I I 

I ! \ 

-%.1T i1l' 

R =- o,s 
~--~~--~~~~~)h 

0 

Figuur 5.2: De Airy-functie. 



Als n en d constant zijn, wordt de bundel mono

chromatisch licht slechts onder bepaalde hoeken 

geheel doorgelaten ( nl. als &:l~m:m geheel). 

Onder andere hoeken is de verhouding tussen It:: en 

I~ kleiner dan een. Als de monochromatische bundel 

een grate uitgebreidheid heeft, dan bestaat het 

interferentiepatroon dat gevormd wordt in het 

brandpunt van de lens uit lichte ringen tegen een 

donkere achtergrond. ( zie foto 5.1 ). Het equiva

lents golflengte verschil tussen twee opeenvolgende 

arden van dezelfde golflengte, F.S.R. ( Free Spectral 
Range ) genoemd, is gelijk aan 

f. S. R = 
)...'1. 

0 

2nd 

In degebruikte opstelling is de afstand tussen de 
F.P.-platen d = 2mm, de gemeten spectraallijn heeft 
een golflengte van 455,6 nm en de brekingsindex (n) 

kan op een gesteld worden, zodat F.S.R. = 51,9 pm. 
Valt er geen monochromatisch licht op de F.P. , 

maar een spectraallijn met een eindige breedte, dan 

convolueert het lijnprofiel met het apparaatprofiel 

Foto 5.1: Fotonegatief van het interferentiepatroon 
van de boog. Opname gemaakt m.b.v. een beelc!

versterker en een macro·opjectief op een 

Canon-F1 body 
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van de F.P •• In de intensiteits verdeling van het 

ringenpatroon zit de informatie over het lijnprofiel 

van de spectraallijn. Er geldt dan : ( Nie 81) 
'l. 

~ A (1 - .!.. ) 
0 t,_ 

Ao ::, golf lengte die doorgelaten wordt op de optische -

A = golf lengte die doorgelaten wordt op een afstand 

r van de optische as 

f = brandpuntsafstand van de lens 

De golflengte, die doorgelaten wordt is dus even

redig met r 2 .Hierdoor komen de ringen dichter bij 

elkaar te liggen naarmate de afstand tot de optische 

as groter wordt.( zie foto 5.1) 

5.1.2 De optische opstelling 

Een schet s van de opt ische opstelling is weergegeven 

in figuur 5.3. 3ij elke ontlading sputtert er een 

kleine hoeveelheid koper op de wand. De ontlading 

c~s2:veren via een glasvenster is daarom niet 

mogelijk, omdat na een tiental schoten de transmissie 

van het venster significant minder is geworden. 

Een glasvenster, waarop een laag koper is gedampt, 

geplaatst onder een hoek van 45° dient als spiegel 

as 

(3
2

) waarvan de reflectie niet verandert. Via een gl3s

venster en een spiegel (S~) valt het licht op een lens 
J 

(L
1

). De afstand tussen ~e ontlading en ~a lens L1 is 

maal de ~randountsafstand van die lens. Zen diafraoma 
' ~ 

( D
1 

) in het brandpunt van lens L1 zorgt ervoor dat 

alleen lichtstralen, die een kleine hoek met de 

optische as maken, doorgelaten worden. De afbeelding 
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<»-- - -- - -- s- -~1+----~-------++--~ 
yk Lo.mp 

3 1 

Fob:>· 
mu.ltip\ i~ R 

Figuur 5.3: De optische opstelling 

s 1 : sperische spiegel R=50cm 

s2-4: platte spiegels 

L~ 

L1_3 : lenzen: f 1 , 2=50cm;f 3=20cm 

o1 : diafragma; ~=3mm 

F .P.: Fa,bry-P~rot-intArferometer 

f. P. 

van de boog door lens 1 staat in het brandpunt van 

lens 2, zodat er een ongeveer evenwijdige bundel 

via spiegel 4 op de Fabry-Perot-interferometer valt. 

In het brandpunt van lens 3 wordt een afbeelding 

gemaakt van het ringenpatroon en van de boog. 

In het midd~n van het ringenpatroon staat de ''ingangs
pinhole" van de monochromator. re laatste dient om de 

andere spectraallijnen welke de boog uitzerdt te 

onderdrukken. De in£angspin~ole" van de monochromator 

heeft een doorsnede van 0,30mm. De Uittreespleet 



heeft een breedte van 0,3mm en een lengte van 2mm. 

Dit resulteert in een bandbreedte van de monochro

mator die gelijk is aan(3nmjmm)x0,30mm=0,9nm. .. ., 
Tevens dient het ingangspinhole samen met het dia-

fragma o1 om maar een deel van de boog te bekijken. 

De verkleining van de afbeelding van de boog op het 
• • ingangspinhole is 0,4 ( = t 3;t 1 , want f 1=f 2 ). Er 

wordt dan een kegeltje met kleinste diameter van 

(5/2)x0,3mm=0,75mm en een hoek van 0,006rad (=D 1;f 1 ) 

uit de boog gesneden. De derde functie van de mono-
- ~ chromator met ingangspinhole is dat dit een klein 

deel van het ringenpatroon doorlaat. Hierdoor valt 

er licht met een kleine bandbreedte in het golflengte 

domain ( nl. de breedte van het apparaatprofiel van 

de gehele opstelling. zie hiervoor de volgende para

graaf) op de fotomultiplier, die het licht detecteert, 

dat door de uitreespleet van de monochromator komt. 

Het opmeten van het lijnprofiel van een spectraal-

lijn gebeurt als volgt: Omdat het ~pinholi in het 

midden van het interferentiepatroon staat, worden 

alleen lichtstralen doorgelaten, die loodrecht, of 

bijna loodrecht (omdat het.pinhole~een eindige afmeting 

heeft) op de Fabry-P~rot platen vallen. Hiervoor geldt 

dat het faseverschil b:lt1Tt\d/.A is ( zie formule 5.1) 

De interferentie is maximaal als S:t~~ , m geheel. 

Dus als f.,:. "l. t\d VV\ • Omdat de F .P .-interferometer in 

een afgesloten drukvat gemonteerd is, is het mogelijk 

om de brekingsindex"n"te veranderen. Door de druk 

van het gas ( Argon )in het vat te laten toe- of 

afnemen verandert de brekingsindex van het Argon 

tussen de platen ( brekingsindex van Argon bij o0 

en 760mm Hg =1, 281 ). Hiermee verandert de golf-

lengte. Door de fotomultiplier uitgangsspanning 
versus de druk uit te zetten 



-30-

verkrijgt men het lijnprofiel van de spectraallijn, 

welke geconvolueerd is met het apparaatprofiel van 

de optiek. De drukschaal is op een konstante na 

gelijk aan d~ golflengteschaal. Die konstante wordt 

gevonden als men het drukverschil tussen twee ordes 
bepaalt, welke geliJ'k is aan ce F ~ ~, 

• - • i •• 

Er geldt nu dat 10m3arr drukverandering overeen 

komt met 1,06pm golflengte verandering bij A0 =455,6nm. 

De kopervacuumboog is echter een gepulte boog 

( ontladingstijd ~ 10ms ). Een continue drukscan 

is nu niet mogelijk. Ce hoeveelheid licht 

echter dat uit de boog komt bij dezelfde boogpara

meters reproduceert binnen 10%. Daarom is bij een 

en dezelfde druk de intensiteit van twee ontladingen 

geregistreerd. Deze opgeteld (om de statistische fout 

te verkleinen) geven dan de intensiteit van de spec

traallijn bij een bepaalde golflengte. Vervolgens 

wordt de druk in het drukvat van de F.P. iets veran
derd en zijn er weer twee schoten geregistreerd, 

totdat het hele lijnprofiel van de lijn gemeten is. 

(zie figuur 5.4). Het apparaatprofiel van de opstel

ling is bepaald m.b.v. een ijklampje (zie fig 5.3) 
Deze bestaat uit een helle kathode ontlading met 

Argon gas. De lengte van het plasma is 4,5cm en de 

doorsnede is 3mm. Nadat spiegel 3 verwijdert is 

wordt dit lampje 'end-on" bekeken. Het staat t.o.v. 

lens 1 op een zelfde plaats als de vacuumboog, zodat 

we er zorg voor hebben gedragen dat de overdrachts

functie van het optische stelsel in beide gevallen 

dezelfde is. Tenslotte dient de helle spiegel S1 
om te onderzoeken of het plasma optisch dun of dik 

iS· De boog staat op twee maal de brandpuntsafstand 

van de spiegel, zodat het licht dat via die elleboog 

het plasma verlaat door de spiegel terug in het plasma 
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Iboo~ = \0 '\( ~ 

rs~ = , oo VY\ r 
t. : S' M~ 
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I 

0 -20 -1'0 0 

Figuur 5.4: De fotomultiplierspanning versus golf

lengte (=druk in.de F.P. drukvat ). Door 

deze meetpunten is een Gaussprofiel gefit. 

Tevens is het apparaatprofiel van de 

gehele opstelling ges·chetst. 

gereflecteerd wordt. Deze stralen gaan door het 

plasma alvorens gedetecteerd te wocden. Hierdoor 

wordt de gemeten intensiteit hager. Naarmate de 

absorptie hager is, is deze intensiteits verhoging 

kleiner. Door nu te onderzoeken hoeveel procent meer 

licht er op de fotomultiplier valt met spiegel t .o.v. 

zonder spiegel, en wel op lijntop en lijnvoet, kan 

een schatting gedaan worden van de zelfabsorptie 

van het plasma. 
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5.2 Het apparaatprofiel 

~e F.P. heeft een eindige apparaatbreedte omdat 

de reflectie van de platen niet 100~ is. Qe 

halfwaarde breedte 1 van de pieken van de Airy

functie (zie fig 5.2) wordt verkregen door het 

berekenen van dat faseverschil &t waarvoor de Airy

functie gelijk is aan 'h · 
I -:VF: (S. S) 

Als fc. ' ' l en omdat cr=l~t volgt hierui t: 

De finesse van reflectie Fr wordt nu gedefineerd als 

zijnde de verhouding van de afstand tussen twee 

pieken nl.2tt en de halfwaarde breedte 

De halfwaarde breedte in het golflengte domein is 

/). AJ. = F. ~ · R lS'". g ) 
"l. 

F 

Bij de gebruikte platen is de reflectie r gelijk aan 

0,972 (voor A =455,6nm) zodat F =55,3. r 
Het apparaatprofiel van de F.P. wordt niet uitslui-

tend bepaald door de reflectie coefficient van de 

plateni maar ook door de planparallelliteit en de 

oppervlakteruwheid van de platen, en van de grootte 

van het ingangspinhole van de monochromator. 

De finesse t.g.v. de oppervlakteruwheid (Ff) is gelijk 

aan M/2 voor A/M platen (dit betekend dat de 

gemiddelde afwijking van het oppervlakte t.o.v. 
1'spiegelglad" A/M is). Bij de gebruikte platen 
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is M gelijk aan 100, zodat Ff=50 • 

De pinholefinesse (F ) wordt veroorzaakt doordat p 
het ingangspinhole van de monochromator een eindige 

afmeting heeft. Deze pinholefinesse is gelijk aan 

~ f't F p :: 4 cs-. ~) 
D'l. d 

t= brandpuntsafstand van de lens tusen F.P. 

en de monochromator 

~ = doorsnede van het ingangspinhole 

Voor een golflengte van 455,6nm geldt dat F =400 
p 

Als de platen planparallel staan geldt: 

Gaussische halfwaarde breedte= 1,05pm I F ' \van r; 

Lorentz ~alfwaarde breedte = 0,94pm (van Fp en Ff) 

Ceconvulueerde halfwaarde breedte=1,64pm 

Zodat de berekende totale finesse van de opstelling 

gelijk is aan 32 

Het apparaatprofiel is ook gemeten m.b.v. een ijk

lampje. (zie fig 5.3). De halfwaardebreedte van de 

Argonlijn (A,.=-434,5nm~F.S.R.=47,2pm) is ongeveer 

O,Spm. De gemeten halfwaardebreedte is 2,1pm. Het 

apparaatprofiel van de opstelling,indien de lijn- en 

apparaatprofiel Gaussisch zijn, is danV(2..0"l.-(p,8)''tz. 2..,op~ 
breed als ).0 =434,5nm. ,Dit resulteert in een finesse van 24 

zodat de halfwaarde breedte van het apparaatprofiel bij 

455,6nm gelijk is aan 2r2pm. Het verschil met de 

berekende finesse kan verklaard worden doordat de 

planparallelliteit van de platen met de hand inge

steld meet worden. Dit gebeurt m.b.v. drie stelschroe

van die in het drukvat gemonteerd zijn. Bij de 



gebruikte opstelling is dit niet perfect mogelijk 

wat veroorzaakt kan worden doordat de ring tussen 

de F.P.-platen niet overal even dik is, of omdat 

de platen een beetje hol of bol staan. Uit de 

berekende en gemeten finesse kan dan een z .g. 

planparallelliteitsfinesse gedefineerd worden, die 

is ons geval gelijk is aan 42. Het apparaatprofiel 

van de opstelling bestaat dus uit een Gaussprofiel 

met een halfwaardebreedte van ongeveer 1,6pm, welke 

geconvolueerd is met een Lorentsprofiel met een 

halfwaardebreedte van ongeveer l,Opm, zodat het 

apparaatprofiel van de opstelling inderdaad als 

voornamelijk Gaussisch beschouwd kan worden. 

5.3 Het geaevensverwerkingssysteem (zie fig 5.5) 
~ 

Het licht dat de uitreespleet van de monochro-

mator verlaat valt op een fotomultiplier (RCA 1P28A). 

De uitgang hiervan is als spanningsbron uitgevoerd. 

Dit signaal wordt via een laagdoorlaat filter (kantel

frequentie 1,1kHz) naar een digitale transient

recorder gevoerd. Het filter is nodig om het signaal 

dat anders erg gepiekt is vanwege de afzonderlijke 

fotonen, wat egaler te laten verlopen. De transient

recorder kan 4096 getallen van elk 12 bit opslaan. 

Als samplefrequentie is 50kHz gekozen. Na het regis

treren van de fotomultiplierspanning gedurende de 

ontlading, wordt de transientrecorder uitgelezen 

op een beeldscherm. (zie fig 5.6). Tevens kunnen 

de gegevens opgeslagen worden in een flopy-disk. Na 

het registreren en opslaan van de fotomultiplier

spanning bij een ontlading, wordt dit herhaald om 

de onnauwkeurigheid te verkleinen. De twee foto

multiplierspanningen worden nu opgeteld en zichtbaar 
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Figuur 5.6: De fotomultiplierspanning als functie 

van de tijd. De ontlading start op t=Oms 

gemaakt op het beeldscherm. Deze som wordt nu opge

schreven voor elke ms als de ontlading 11ms duurt 

en voor elke 0,5ms als de ontlading 5ms duurt. Hier

door is het mogelijk het lijnprofiel van de uitgezonden 

spectraallijn tijd-opgelost te meten.De druk in Het 

f.P.-drukvat wordt geregeld door een Argon hogedruk

fles met een reduceerventiel, waardoor m.b.v. een 

kraantje de druk in het drukvat verhoogd kan worden 

en m.b.v. een ontluchtingskraantje verlaagd kan 

worden. De druk wordt geregistreerd m.b.v. een.druk

opnemer (merk FoxborojiCT model 702; nauwkeurigheid 

0,1%) welke digitaal uitgelezen wordt. Het drukvat 

wordt op een constante temperatuur gehouden m.b.v. 

een perspex kast, waarin een stookspiraal en een 

NTC zit, welke zijn verbonden met een temperatuur

regelkast. Deze constante temperatuur is nodig om 

de F.P.-platen,als ze eenmaal ingesteld zijn, plan

parallel te houden, omdat de glazen platen en de 

invar tussenring een andere temperatuuruitzetting

coefficient hebben. 
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De ontlading wordt gestart m.b.v. een triggersignaal (zie 

fig 5.7) welke met de hand bediend wordt. Deze schakelt 

allereerst de magneetstroom in, zodat de inschakel

verschijnselen van het magneetveld uitgestorven zijn 

gedurende de ontlading. Na 2sec schakelt de magneet

stroom weer uit, omdat het magneetveld niet continue 

bedreven kan worden i.v.m. de warmteontwikkeling. 

Bovengenoemd triggersignaal wordt ook toegevoerd aan 

een vertragingslijn, welke na lsec het triggersignaal 
doorgeeft, zodat de transientrecorder start, de 

hoogspanning op de triggerpen van de boog komt te 

staan, zodat de ontlading begint, en tevens wordt 

een oscilloscoop gestart welke m.b.v. een weerstand 

in het stroomcircuit van de boog de boogstroom als 

functie van de tijd registreert. 

~ 
' 

t 2. sec ~ magyu!ei. veld voed ,·,. 9 

I 

: I ~c. il 
I 

D ~on t R a"~'~ ,..-t rr(Drrit.l4. ~ 
osci Uosco~p (~t p ... ~ tr.i71er) 

-> 
t 

Figuur 5.7: ~elke apparaten en wanneer ze door het 

triggersignaal gestart worden 



6 RESULTATEN 

6.1 Inleiding 

Voor de Cu II 455,6nm spectraallijn is het lijn

profiel side-on in het midden van de boog gemeten 
voor diverse boogstromen en bij verschillende 
waarden van het extern magneetveld. Tevens is het 

lijnprofiel bepaald in de buurt van de anode en 

de kathode. Tenslotte is de rotatiesnelheid van de 

boog op verschillende radiale posities gemeten. 
Omdat de iontemperatuur van de boog rechtstreeks 

gevonden kan worden uit de Dopplerverbreding voor 
een niet stromend plasma, welke een Gaussprofiel 

heeft, zijn de gemeten spectraallijnen aangepast 
m.b.v. een gewogen kleinste kwadraten methode met 

een Gaussprofiel'(zie fig 6.1).Als parameters zijn 
gebruikt de intensiteit in de top, de plaats van 

het centrum van de lijn, de halfwaarde breedte en 

het niveau van het continuum. Tevens is het residu 

bepaald tussen de meetpunten en het berekende Gauss

profiel met genoemde parameters. Ter beschikking 

stond een H.P.9820 tafelcomputer. Uit figuur 6.1 

is te zien dat de meetkurve goed te beschrijven is 

met een Gaussprofiel, zodat een eventuele Lorentz

bijdrage als gevolg van het Starkeffect aan het 

lijnprofiel klein zullen zijn t.o.v. Gaussische 

bijdrage. Deze berekende waarde van de halfwaarde 

breedte is eerst gecorrigeerd voor het apparaat
profiel van de opstelling. Omdat beide voornamelijk 

Gaussisch zijn geldt: 

V ~· 
-LlAt ~u.or't'\1\eetli : fA\ ~t.ff'f.b-n)2_~ At ~arott+.) ( b.l) 

(zie hoofdstuk 5) 
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Figuur 6.1: De fotomultiplierspanning versus golf

lengte. Door de meetpunten is een Gauss

profiel gefit. Tevens is het apparaat

profiel van de opstelling en het verschil 

tussen de meetwaarden en het berekende 

Gaussprofiel geschetst. 



Vervolgens is van deze gecorrigeerde waarde 0,4 

tot 1,5pm afgetrokken i.v.m. de isotopenverhouding 

van koper en de Zeemanopsplitsing van de lijn.(zie 

Appendix B). Op de Starkverbreding en de verbreding 

die optreedt als het plasma stroomt in de richting 

van de waarnemer na, zou uit deze berekende waarde 

van de halfwaarde breedte van de lijn de iontemperatuur 

berekend kunnen worden. 

De Lorentzbijdrage aan het lijnprofiel, welke een 

indicatie geeft van het Starkeffect, is het sterkst 

in de lijnvoeten ( Gaussprofiel valt af volgens een 

e-macht en het Lorentzprofiel valt kwadratisch af 

in de lijnvoeten). Om de Lorentzbijdrage te bepalen 

is de breedte bepaald als de intensiteit SO% is en 

als de intensiteit 10~ is (zie fig 6.2) 

Figuur 6.2: Uit de verhouding tussen L}A~ en C>A.l. 
.. 10 

is de Lorentz- en Gaussischebijdrage 

tot de spectraallijn te bepalen. 

M.b.v. tabellen (zie Lac 68) vinden we dan dat de 

Lorentzbijdrage tot de halfwaardebreedte 20% is van 

de Gaussischebijdrage. Omdat de intensiteit van het 

continuum niet nauwkeurig bepaald kan worden is de 

bepaling van 6A~ook niet erg nauwkeurig. De Lorentz-
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bijdrage van 20% (als n~4 1021 ) moet dan oak gezien 

worden als een bovenste waarde en niet als een exacte 

waarde. Concluderend kan gezegd worden dat de Gaussische 

halfwaardebreedte maximaal 10% lager kan zijn door het 

Starkeffect. Het effect op de halfwaardebreedte van 

de spectraallijn als het plasma stroomt in de rich-

ting van de waarnemer, werdt bekeken in de volgende 

paragraaf. De temperaturen die vermeld worden in 

dit hoofdstuk gelden alleen als de Lorentzbijdrage 

aan het lijnprofiel te verwaarlozen zijn en als de 

thermische snelheid groat is t.o.v. de systematische 

radiale ionsnelheid. 

6 • 2 Ion tempe r a t u u r v o o r I b =_2...:;•...;8...;...;t;..;o;..t.;.._,S..;..k...;A...;_...;._9 = 0 mT oog z ----

I~ 

7i (tV)f 
12 1- -1--1- -r 10 

9 

0 1 4 b 

Figuur 6.3: ionentemperatuur versus boogstroom 

zonder extern axiaal magneetveld. 

In figuur 6.3 is de gemiddelde temperatuur in het 

midden van de boog versus boogstroom uitgezet. Het 

blijkt dat de temperatuur ongeveer constant is voor 

boogstromen tussen 2,8 en SkA. 
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Figuur 6.4; de tijdafhankelijkheid van de ionen

temperatuur. 

De tijdafhankelijkheid van de ionentemperatuur is 

geschetst in figuur 6.4. Als de stroom zijn hoogste 

waarde heeft ( rand t=5msJ dan is de temperatuur 

iets hager. Dit is echter niet significant, zodat 

gesteld kan worden dat de temperatuur gedurende de 

ontlading ongeveer constant blijft als de boogstroom 

ligt tussen 2,8 en 8kA 

6.3 Ionentemperatuurvoor Iboog=-l_O __ t_o_t __ 2_0_k_._\~_8z=15 tot 100mT 

Figuur 6.5 toont de ionentemperatuur gemeten in het 

midden van de boog, als de stroom zijn hoogste 

waarde heeft (rand t=5ms) bij een boogstroom van 

10kA voor verschillende extern aangelegde axiale 

magneetvelden. De ionentemperatuur daalt van 9,5eV 

als 9 =15mT naar 5eV als 8 =100mT. De tijdafhankelijk-z z 
heid van de ionentemperatuur bij boogstromen van lOkA 

is magneetveld afhankelijk. (zie ·fig 6.6). 3ij 100mT 

is de temperatuur constant, maar bij 15mT is de 

temperatuur bij de stroomtop hager dan in de flanken. 
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Figuur 6.5: Ioneotemperatuur versus extern axiaal 

magneetveld bij een boogstroom van 10kA. 
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Figuur 6.6: De tijdafhankelijkheid van de ionen

temperatuur bij een boogstroom van 10kA 

voor twee verschillende waarden van het 

extern axiaal magneetveld. Tevens is de 

boogstroom als functie van' de tijd geschetst. 
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Figuur 6.7: Ionentemperatuur voor boogstromen tussen 

2,8 en 8kA zonder extern magneetveld en 

voor boogstromen tussen 10 en 20kA met een 

extern magneetveld van 50mT 

In figuur 6.7 is de ionentemperatuur te zien voor 

boogstromen tussen 10 en 20kA bij een extern axiaal 

magneetveld van 50mT. Opgemerkt dient te worden dat 

de schatting van de ionentemperatuur te hoog kunnen 

zijn (zeker voor een boogstroom van 20k.\),omdat de 

Zeemansplitsing grater kan zijn dan aangenomen is, 

doordat door de hoge boogstroom het eigen magneetveld 

van dezelfde orde kan zijn als het aangelegde magneet

veld. 

6.4 De ionentemperatuur op verschillende plaatsen in de boac 

Gemeten b1j een boogstroom van 10k~ en een extern 

axiaal magneetveld van 100mT blijkt de ionentempera

tuur in een groat gebied op de as van de boog constant 

te zijn. (zie fig 6.8). De radiale afhankelijkheid 

van de ionentemperatuur is geschetst in figuur 6.9. 

Conluderend kan gezegd worden dat de ionentemperatuur 

ongeveer constant is in een groat gebied van de boog. 
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Figuur 6.9: De radiale ionentemperatuurafhankelijkheid 



6.5 De azimutale driftsnelheid 

~ls er een azimutale driftsnelheid aanwezig is , dan 

wordt het lijnprofiel van een spectraallijn, wanneer 

die niet op de as van de boog gemeten wordt, verscho

ven t.o.v. de spectraallijn, die op de as gemeten 

wordt ( de ionen bewegen in de richting van de waar

nemer. Zie formule 4.3). De azimutale driftsnelheid 

van de ionen is bepaald door op verschillende radiale 

plaatsen in de boog de spectraallijn te meten met 

het extern axiaal magneetveld in de richting van de 

positieve z-as en een keer met dat magneetveld in 

de richting van de negatieve z-as. (zie fig 6.10) 

0o- 45'',b""") 1 IhD~ = to~ tJ 
(p-.) lB~ \ :: '2.15' ..... -r 

X to 
...__ 

--- IO ......_ _____ 
~ >t ...__ ---- -- . 

• () ...__ --+ - x..___ a l. ~7. ::.1.- }( 

• -- -- rculi• lc -- • -iO - ...... po)a·.~ (p .. ) --
Figuur 6.10: De golflengte verschuiving t.o.v. de 

onverschoven lijn (455,6nm) op verschillende 

radiale posities • 

. . extern magneetveld omhoog 

x: extern magneetveld omlaag 

H~t verschil tussen de middens van de spectraallijnen 

met het extern magneetveld in teqengestelde richting 

is golijk c~n tweemaal de verschuiving van een spec

traallij~ t.o.v. de onverschoven lijn. Hieruit kan 

de azimutale driftsnelheid ~erekend worden (zie fig 6.11) 
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Figuur 6.11: de azimutale driftsnelheid als functie 

van de radiale positie. Positieve snel

heid betekend dat de ionen zich van de 
waarnemer af bewegen. 

Met dez~ gemeten waarde van w~ kan de verhouding 

tussenEr)en.Jt"'(zie formule 3.ZO) !Jepaald ~<'>arden. 
Daze verhouding is voor een boogstroom van 10kA 

en een extern axiaal magneetveld van 25mT gelijk 

aan -8m~ 1 , zodat voor de azimutale driftsnelheid 

van de ionen geschreven kan worden: 

(b.1) 

md~: 

A
6 
~ l, s- tiM 

Voor de uitwerking van vergelijking 3.21 moet .!l; 
berekend worden, Omdat er een azimutale stroom loopt 

zal het magneetveld in axiale richting niet constant 

zijn in de boog. Veronderstellende dat het azimutale 

stroomprofiel eruit ziet als geschetst in figuur 

6.12, dan is de radiale afhankelijkheid van de ionen 

cyclotronfrequentie,als het axiale externe magneetveld 

25mT is,zoals geschetst in figuur 6.13. 
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Figuur 6.13: De ionencyclotronfrequentic op verschil

lende radiale posities. (.!l.i. =e3jm.), 
l. 

~~ bestaat uit twee componentan: een 

veroorzaakt door het externe magneet

veld (8 =25mT) en een door het interne z 
magneetveld, 



7 INTERPRETATIE VAN DE IONENTEMPERATUUR METING 

Zoals in het vorige hoofdstuk vermeld gelden de 
ionentemperaturen,die berekend zijn uit de gemeten 
halfwaarde dreedte van de spectraallijn voor een 
niet stromend plasma. In dit hoofdstuk wordt bekeken 

wat de invloed is als er we! een radiale stroom 
(in de richting van de waarnemer) aanwezig is in 
het plasma en in welke mata de berekende ionen

temperaturen dan veranderen. Allereerst wordt het 

lijnprofiel bepaald van een spectraallijn welke 
uitgezonden wordt door deeltjes die geen thermische 
snelheid hebben (T1=0eV) maar die een bepaald 

stromingsprofiel hebben. Hierdoor beweegt een deel 
van de deeltjes naar de waarnemer toe en een ander 
dee! van de waarnemer af,zodat de spectraallijn, 
welke uitgezonden wordt door de deeltjes verbreed 
is. Als stromingsprofiel is een homogene en in alle 
richtingen expanderende walk ionen (sferische ver

deling) en een voornamelijk in axiale richting 

expanderende walk ionen (cosinusverdeling) gekozen. 
Deze twee spectraallijnprofielen als gevolg van de 

stroming van de ionen wordt vergeleken met een lijn
profiel welke veroorzaakt wordt door een Maxwellse 

Figuur 7.1: 

0 (A-l.)---? 
spectraallijnprofielen welke uitgezonden 

worden door verschillende snelheids-
ver-delingen van de ionen. · 



snelheidsverdeling van de ionen (thermisch) en wel 

zodanig dat de halfwaarde breedtes van de verschil

lende spectraallijnprofielen met elkaar overeenkomen. 

De snelheid voor de sferische verdeling is dan gelijk 

aan 0,97 maal de thermische s~elheid en voor de 

cosinusverdeling gelijk aan 1,19 maal de thermische 

snelheid. Hieruit volgt dat de snelheid van de ionen 

of het nu veroorzaakt wordt door thermische effecten 

of alleen door drift in dezelfde grootte orde liggen. 

Omdat de gemeten spectraallijn een duidelijk Gauss
isch karakter heeft kan de lijnverbreding niet 

veroorzaakt zijn door uitsluitend een drift beweging, 

Vervolgens is het spectraallijnprofiel bepaald welke 

uitgezonden wordt door een plasma waarvan de ionen 

een thermische- en driftsnelheid hebben. Er is ver

ondersteld dat de ionen een bepaalde constante tem

peratuur hebben, terwijl de radiale driftsnelheid 

geschreven kan worden als: 

A =afvallengte=3cm 

A = constante 

'vJ;Mo.)C = 0,43 A (als r:i'/1.A) 

(~. 1) 

De radiale snelheid is hierdoor 0 in het centrum 

van de boog, neemt naar buiten toe en heeft zijn 

maximum op ongeveer 2cm van het centrum, waarna de 

snelheid afneemt. De spectraallijn welke uitgezonden 

wordt door dit plasma is bepaald m.b.v. een programma 

welke uitgewerkt is op de 37700 computer. Hiertoe 

is de scm van de lijnprofielen bepaald,welke uitge

zonden wordt op 100 verschillende equidistante 

radiale posities in de boog ( -5 ~ rS Scm). In elk 

punt wordt een spectraallijn uitgezonden met een 

halfwaarde breedte, die volgt uit de temperatuur 
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van de ionen, maar welke is verschoven als gevolg 

van de radiale snelheid van de ionen op die plaats. 

In figuur 7.2 is geschetst hoe de verhouding tussen 

de ionentemperatuur en de maximale radiale drift

snelheid is zodanig dat de breedte van de spectraal

lijn waar geld dat I(A)=e- 1 I(A~ constant is. 

,, 
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Figuur 7.2: Verhouding tussen de ionentemperatuur 

en de maximale radiale driftsnelheid 

terwijl J:JA,., constant is (gemeten door het 

centrum van de boo~ 

Als de radiale driftsnelheid groat wordt, dan wordt 

het Gaussische lijnprofiel vervormd.(zie fig 7.3) 

Figuur 

,.-. 

-3o 0 IO zo 30~ 

A- >.o ( P ., ~ 
7.3:Lijnprofiel uitgezonden door plasma's 

met verschillende T
1 

en w;max. 



Concluderend kan gezegd worden dat bij veronderstelling 

van een radiale snelheidsverdeling volgens formule 7.1 

T. ligt ~ussen 4,3 en 1,7eV en wimax tussen 0 en 
~ 3 r 

2,3 10 mjs als de halfwaarde breedte van de spectraal-

lijn 9,2 pm is. Als de halfwaarde breedte van de 

spectraallijn 14,2pm is, dan kanT. liggen tussen 
i ~ 3 

10,2 en 3,9eV en wrmax tussen 0 en 3,5 10 mjs. 

Het criterium voor deze conclusie is dat als de 

radiale driftsnelheid grater wordt dan aangegeven 

het lijnprofiel van de spectraallijn meer dan 20% 

gaat afwijken van een Gaussprofiel. 



8 CCNCLUSIES 

8.1 de ionentemperatuur 

De gemeten spectraallijnverbreding voor eEn hoge 
~ extern stroom vacuumboog (Ih =,,8-8kA;3 =OmT en 

exter~oog z 
Ib =10-20kA;3 =15-100mT) wordt voornamelijk oog z 
veroorzaakt door de thermische beweging van de ionen. 

Oat de driftsnelheden niet grater kunnen zijn dan 

de thermische snelheid van de ionen volgt uit: 

1) De maximale waarde voor de azimutale driftsnelheid 

is onaeveer 6.102m;~rb =10kA;3extern=25mT). Een - cog z 
gemiddelde waarde voor de axiale driftsnelheid 

is 5.10 2m;s (Sch 83). Het is dan onwaarschijnlijk 

dat de radiale driftsnelheid in een vacuumbooa 
~ 

veel groter zou zijn dan deze azimutale of axiale 

driftsnelheid, en daardoor groter zou worden dan 

de thermische snelheid (~5.10 3 m;s) 
2) De gemeten spectraallijnen hebben duidelijk een 

Gaussisch karakter. Eeh door drift veroorzaakt 

lijnprofiel wijkt duidelijk af van de z.g. Gauss
klok (zie fig 7.1). In verband hiermee is te 

stellen dat de radiale driftsnelheden kleiner 

zijn dan 3.103m;s. 

3) De lijnverbreding in het midden van de boog 

verschilt niet significant met de verbreding 

aan de rand van de boog. Indien de drift in het 

interelektrode plasma een belangrijke bijdrage 

zou levoren aan de verbreding, dan zou de lijn

breedte afnemen naarmate men verder van het midden 

afmeet. In verband hiermee is te stellen dat de 

radiale driftsnelheden kleiner zijn dan 2.103m;s. 

Als de lijnverbreding alleen veroorzaakt wordt door 

thermisch~ effecten, dan is de ionentemperatuur voor 

boogstromen tussen 2,8 en 8kA zonder extern axiaal 

magneetveld constant en wel ~10,5eV. Het aanleggen 

van een extern axiaal magne2tveld verlaagt de ionen-



temperatuur van de boog. 3ij een boogstroom van lOkA 

is de ionentemperatuur 9,5eV als het extern magneet

veld 15mT is en 5eV als het externe magneetvel~ lOOmT 
is. 3iJ. constant extern magneetveld (3extern=50mT) . z 
en toenemende boogstroom is de temperatuur ook onge-

veer constant: Ib =10kA; T.=7eV en Ib =20kA; oog 1 oog 
T.=8eV. Een verklaring waarom de ionentamp~ratuur 

1 
daalt met grater wordend extern magneetveld onder 

de veronderstelling dat de lijnverbreding aileen 

toegewezen wordt aan thermische effecten is neg nlet 

te geven. Een uitwerking van de ionen energiebalans 

kan hierover misschien opheldering geven. Het is 

namelijk zo dat dn het kathodespot gebied de elek

tronendichtheid en de ionendichtheid vee! hoger zijn 

dan in het interelektrode plasma. Hierdoor is de 

vrije weglengte voor ther~alisatie tussen elektronen 

en ionen vee! kleiner dan in het interelektrode 

plasma. De ionen zouden dan een deel van hun energde 
kunnen verliezen, die ze verkregen hebben in de buurt 

van de kathode. Aanleggen van een extern magneetveld 

kan de elektronen bij elkaar houden als.n~'t't~l. De 

elektronendichtheid blijft dan in een grater gebied 

hoog genoeg om een dee! van de energie van d ionen 

over te nemen 

Cor1cluderend kan gezegd ·Norder~ dat de gemeten ionen

tamparatuur ligt tussen de 5 en 10,5eV. Dit is hager 

dan de elektronentemperatuur, welke ongeveer 2,7eV 

is ( Sch 83) • 

8.2 De rotatie van de booo 

In hoofdstuk 3 is een relatie~afgeleid, die het 
i e i verband geeft tussen w , w en w9 : 

r r . . , 
. l t tr-i' ) 

V ~ ( 1 £ ,r&) 'It\. €'JtP I A~ ( 1 

.A(:) 



Ceze vergelijking suggereert in principe de m~gelijk

heid om een schatting te gev~'n voor w~. ~·'u volgt 

ui t de geme ten waa rden van w~ en dus E~c~) en de be rek en de 

waarden van ..Q~dat de twee ter:nen in het linkerlid 

van de vergelijking 3.21 elkaar vrijwel opheffen. 

Oaar de sam van deze termen klein is en daarom 

slecht bepaald, is dus de eerste conclusie dat deze 
; 

vergelijking helaas geen schatting geaft voor w~. 
::.. -,., 

Omdat de mnximale waarde van J~ ongeveer 4.10~Am ~ 

is (zie fig 6.12) volgt uit de 9-component van de 

elektronenimpulsbalans dat w~:nax ongeveer -104 m;s is, 

als I, =10kA en 3 =25mT. Oeze maximale waarde ooog z 
wordt bereikt op ongeveer 1,5cm van het midden van 

de boog. Samen met eerdere discussie volgt hiaruit 
, i e . , d d . oat w ~ w , wat 1nnou at net 

r r 
rechterlid van vergelijking 

3.21 ongeveer nul oplevert. 

w: .n, ~· [~~) r '<i~-o v;o e)tp\%~) 
.AI;! 

Een sch at tin£ .~voo r de maximale waerde voo r '{'q is 

nu te geven: 

l8.1) 

I c 
C ·2 i o n e n o o t s i n g s f r e q u e n t i e iii i s g e 1 i j ~< a a n 6 . 1 0 u ~ '!:. 

als I, =10kA en J =25mT.Als de vrije wealengte ooog z v 

voor ionen onderling ongeveer 1mm is, dan is de 

vrije weglenrte voor thermalisatie tussen ianen 

en neutralen grater dan 6mm. Dit is evenwel nag 

kleiner dan de afmetingen van de boog. 

8.3 Sotsinasgedomineerdheid van de hoge stroo~ vacuumbooa 

Een hoge stream vacuumboog (~:ogstr~me~ ~sarbij ~e 

boogspanning toeneemt als de boogstroom toeneemt) 

is botsingsgedomineerd omdat: 



1) De driftsnelheden kleiner zijn dan de thermische 

snelheid. De axiale driftsnelheid is ongeveer 
~ 

5 10Lro/s. De azimutale driftsnelheid is ongeveer 
~ 

6 10Lm/s. En de radiale driftsnelheid kan de 
. ~ 

thermische snelheid benaderen (w~max~ 3 lOwm/s). 

2) De vrije weglengte voor ionen onderling is kleiner 

dan lmm. Ze zullen dus gemiddeld vele malen botsen 

alvorens ze uit het plasma verdwijnen. Hierdoor 

thermaliseren de ionen. 

De vacuumboog bij hoge stromen heeft dus een geheel 

ander karakter dan de lage stroom (tat~lkA) vacuum

beag. Een overeenkomst kan zijn dat de kathodep~oces

sen in beida gevallen het zelfde zijn. Alleen bij 

de lage stroom boog kunnen de hoosenergetische ionenzich 

vrij naar de anode en de wand bewegen, omdat de 

dichtheid van het achtergrond plasma klein i~ 3ij 

grotere stromen is de dichtheid van het achtergrond 

plasma niet meer veei kleiner dan de dichtheid 

in een boogje. Er kan dan niet meer gesproken worden 

van een plasma dat bestaat uit boogjes, maar er 

ontstaat een plasma tussen de elektroden, waarvan 

de dichtheid redelijk constant is. 

Een hoge neutralendichtheid bij hoge stroom vacuum

bogen kan een verklaring zijn voor het feit dat bij 
3 kleine stroom bogen er een ionsnelheid Vdn ~14-10 mjs 

gemeten wordt, terwijl bij hoge stroom bogen de 

maximale driftsnelheid +3.10 3m;s is en de maximale 

thermische snelheid ~6.~03 m;s is. De dichtheid van 

de elektronen (en dus de ionen) en de neutralen is 

geschetst in figuur 8.1. De neutralenzullen naar 

binnen diffunderen en de geladen deeltjes naar buiten. 

Dit kan in stand gehouden worden doordat deze neutralen 

in de boog geioniseerd worden. Omdat de vrije weglengte 
voor icnenbotsingen onderling klein is (A~=1m~) zullen 

de ionen uit de kathode en de relatief kaude geioniseerde 

neutralen in het plasma snel thermaliseren. ~ok ce 

ion neutralen botsingen zijn bij deze hoge neutralen-
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Figuur 8.1: De elektronen- en neutralendichtheid, 

welke verkregen zijn m.b.v. een laser

interferentie methode (Sch 83). 

De neutralendichtheid is bepaald zonder 

de verandering van de neutralendichtheid 

in de ellebogen mee te nemen. De werkelijke 
waa~rde k an dus k lei ne r zij n dan hie r aangegeven 

dichtheder belangrijk. Ook hierdoor kunnen ionen 

kouder worden. De elektronen en ionen thermaliseren 

niet onderling, omdat de vrije weglengte voor dit process 

in de orde van centimeters ligt. ~ierdoor kan verklaart 

worden dat de elektronentemperatuur lager is dan de 

ionentemperatuur. 
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Veronderstellingen 

In het interelektrode plasma Z1Jn de radiale drift

snelheid (w~) en de azimutale driftsnelheid (w!) 
nul in het midden van de boog. Naar de rand toe 

nemen zij toe, waarbij hun maxima binnen de afmetingen 

van de boog vallen.Ook in de z richting nemen wi en 
. . r 

w~ af. De axiale driftsnelheid (w~) is het grootst 

in het midden van de boog en wordt minder in de 

richting van de anode en de rand van de boog. 

De volgende driftsnelheidsprofielen zijn derhalve 

gekozen: 

[~t~) r exp (- ( %_}) ; 

f~ (~) r e ~ (- ( %..S) : 
r~ L~) ~)(? l- Ci.l1..~) : 

f~L~): E;r eyp(--;/Lr) 

t~G:):. El9o e.~p (:-'¥~) 

tC~ l~): £~~ e>£p(- "o/~) 

w~ en w; bereiken hun grootste waarde als r=YzV2 A en z=O ~ 

i wz is maximaal als r=O en z=O ~ 

l L 
~~:: w~ "MA¥ (ft .b) 

vt'h 
Voor de druk p. kan oak gesteld worden dat deze in 

1 

het midden van de boog maximaal is en afvalt in de 

richting van de anode en de rand : 
"l 

t l -t' '/ l L ( • '7t I ' ) p, :. Po("~) ~)(p 1J.,,., ; p 0 : Poo ey.p \ I tp 

(. T .l. l l \2. 'Poo = 'fll \.( ... =. 2 V\l V"'i "t-n J • 

(.A ·1) 

(A. 8) 



-As-

De dimensies van de .boog in acht nemende zijn er 

f h Voor "L en 1 ~ k a sc attingen ~~ ~ te rna en: 

A ~3 CW\ ~ L ~ 3 CY'I\ 
{l I"' gegevens vinden we voor de t ~ Samen met de 

l 

Et"r- <I 
l 

E.ee. 
~ ., 
- 4 

i.. 
'111) £.~1: 

,..., 

Met deze veronderstellingen kunnen de dominante 

termen van ;de ionenimpulsvergelijking afgeschat 

worden 
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