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S A M E N V A T T I N G 

De in cascade bogen te verkrijgen hogedichtheid plasma's ZlJn van 
belang voor industriele toepassingen o.a. bij het plasma spuiten en 
lassen. 
Tevens spelen deze plasma's een rol bij de studie van z.g. zwak 
Debye-plasma's. 

Bij stromen groter dan 250A verkrijgt men koelingsproblemen. 
Een oplossing hiervoor is om een stroompuls op de stationaire stroom 
te drukken. Daartoe is een condensatorbank gekoppeld aan de cascade 
boog, waarmee stromen van ca. 2000A gedurende ~ 2 ms verkregen kun
nen worden. 

De elektronentemperatuur van argon gemeten met een spektroskopische 
emissie absorptie methode (~ 28000 K) is vergeleken met de relatief 
eenvoudig te bepalen resistiviteits temperatuur van het plasma. 

De elektronendichtheid bepaalt door een combinatie van interfero
metrie en emissie van het continuurn gemeten bij verschillende golf
lengtes bedraagt 2-6.1023m-3. 

Met behulp van de energievergelijking wordt aangetoond dat het cas
cade boog plasma bij de toegepaste condities kleine afwi.ikinqenvan 
Lokaal Thermodynamisch Evenwicht (LTE) vertoont. Deze afwijkingen 
worden kleiner bij hoger wordende drukken. (1-3 atm.) 
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I N L E I D I N G 

In dit verslag wordt een beschrijving gegeven van een afstudeer
onderzoek, in de onderwerpgroep Plasmafysica. 

Het onderzoek betreft het plasma van de in Argon bedreven cascade 
boog. Dit type van hogedichtheid plasma's is van belang voor zijn 

toepassingen in de industrie, met name Plasma -lassen, -branden en 
-spuiten. 

Edelgas boogontladingen zorgen voor een voldoende hoge temperatuur 
voor de bestudering van chemische reacties, zoals element analyses. 
Een andere lijn van onderzoek is de mogelijke toepasbaarheid als 
absolute intensiteits standaard, hierbij is de hoge licht intensiteit 
die door hoge druk plasma's wordt geproduceerd van belang. 
Argon plasma's produceren b.v. veel straling in het U.V. gebied. 
Tegenwoordig wordt er ook onderzoek gedaan aan dergelijke hogedruk 
plasma's i.v.m. hogere druk lasers. 

In dit onderzoek is het de bedoeling de elektronen-dichtheid en 
-temperatuur in de cascade boog te vergroten, d.m.v. grotere stroom
dichtheid en meer dan 1 atm. vuldruk. 

De constructie van de bestaande boog is zodanig ontworpen dat het 
mogelijk is de boog tot ca. 200-250A continue te bedrijven, met ~ 

2.1023 m- 3 elektronendichtheid bij 1 atm. Bij nog grotere stromen 
en drukken wordt de koeling van de boog een probleem en ook de 
stroomvoorziening wordt minder eenvoudig. 
Echter door nu een stroompuls toe te passen,op een tijdschaal die 
groot is t,o.v. karakteristieke relaxatie tijden eet. kunnen we de 
boog als quasi-stationair beschouwen. 
Deze stroompuls wordt verkregen door middel van een aan de cascade 
boog gekoppelde condensatorbank, die een stroompuls levert van ca 
2000 A gedurende 2 ms. 
De elektronentemperatuur en -dichtheid wordt m.b.v. deze stroompuls 
en hogere vuldrukken, tot 3 atm. aanzienlijk verhoogd. 
De elektronentemperatuur T en -dichtheden n tijdens de aangebrachte e e 
puls zijn bepaald m.b.v. verschillende diagnostieken welke hieronder 
schematisch vermeld zijn. 



n m.b.v. - interferometrie 
e 

- continuurnstraling 
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- Starkverbreding van waterstoflijnen, HS 

Te m.b.v. - een emissie en absorptietechniek, Souree-methode 
- de resistiviteit van het plasma 
- de lijn-continuurn verhouding 

In dit afstudeerverslag wordt nagegaan in hoeverre de relatief een
voudige diagnostieken, als de bepaling van de continuurn straling en 
de resistiviteit, toch een goede benadering van de plasmaparameters 
n en T geven. e e 

In hoofdstuk 1 worden de continuiteitsvergelijking en de energiebalans 
van het argon plasma besproken. 

In hoofJstuk 2 en 3 worden de verschillende diagnostieken beschreven 1 

terwijl in hoofdstuk 4 de meetopstelling en meetprocedures aan de orde 
komen. 
De resultaten worden in hoofdstuk 5 behandeld. 
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1. E N E R G I E T R A N S P 0 R T V E R G E L I J K I N G 
E N E V E N W I C H T S M 0 D E L. 

1.0 INLEIDING 

Met behulp van de transportvergelijking voor een plasma zijn de 
energiebalansvergelijkingen voor ionen en ~lektronen te beschrijven. 

In dit afstudeerwerk willen we de botsingstermen in de 
energievergelijkingen uitwerken en met behulp van de aldus verkregen 
vergelijkingen de aanloopfase én het quasi-stationaire gedeelte van 
de aangebrachte stroompuls in het plasma van de cascade boog 

I II bestuderen voor het Ar en Ar systeem. 
Voor de afleiding van de transportvergelijking gaat men uit van 

de Boltzmannvergl, die de tijdafgeleide van de verdelingsfunctte 
f (r,v,t) van deeltjessoort a, door de faseruimte ~'~langs een a--
baan ~(t), ~(t) geeft: 

d f a f qa 
dt a = --t a+ v.v f + --( E + v x B ). vvfa = a - x a ma - -a 

De botsingsintegraal Cabgeeft de verandering van de verdelingsfunktie 
van de deeltjes van soort a tengevolge van botsingen met deeltjes van 
soort b weer. 

De transportvergelijkingen tussen de macroscopische grootheden 
n, ~en T kunnen verkregen worden uit de kinetische vergelijking met 
behulp van de momentenmethode (Bra 67). 

Hierbij wordt de snelheid~ in twee componenten verdeeld, nl. een 
gemiddelde snelheid ~ en een "random" snelheid ~r = v - w met 

f ~r f d~ 
= 0 

f vf dv 
w =---

f f dv f f dv 

Laten we voor het gemak de indices a,b weg, dan volgt; 

Oe moment, continuiteitsvergelijking, 

~+_a -(nw ) 
at élX -a 

f C dv 
ct 

1.1 

1.2 

1.3 
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+ (w x B) } = 
- -a 

2e moment, energievergelijking 

~t (n!mv 2 ) + v.(n!mv2~) - enE.w = J 1mv2 C dv 
2 -

J mv C dv 
a 

Uit deze 3 vergelijkingen kunnen we vervolgens de getransformeerde, 
ofwel de inwendige, of intrinsieke impuls en energievergelijkingen 
afleiden. Deze zijn; 

Intrinsieke impulsbalans 

nm ( ~twa + wB ~xwa ) + ~ 
B B 

a II · +-aS- en{E + (w x B) } = R ax8 a - - a 

met R = J mv C dv = J mv C dv - mw J C dv ra - a a 

11 

Intrinsieke energievergelijking ofwel de internal heat balance-
• 11 

equat1on 

~t (+nkT ) + ~XB ( WB~ nkT ) - WB ~x/ + IIaS ~XBWa + ~XB qB = Q 

met Q = J lmv 2C dv = J 
2 r 

Waarin; 

scalaire druk p = nkT , Pas= paaS+ rraB 

deeltjesdichtheid n = J f (!,~,t) dv 
warmtestroom q = 1 nmv 2v = - KVkT a 2 r ra · 

Viscositeitstensar rraS = nmvravr 8- plaS 
wrijving identieke deeltjes. 

bronterm inelastische processen 

~ Q = J ~mvr2Cd~ 
verwarming v/h gas door elas-~ 
tische botsingen met deeltjes 

van andere soort. (stroom) 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 
1.10 

1.11 

1.12 
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In par. 1.1 wordt ingegaan op de massabalansvergelijkingen, ofwel 
de continuiteitsvergelijkingen, die de bezetting van de verschillende 
niveau's beschrijven als een functie van de tijd. 
Uitgaande van de balansvergelijking voor het Argon neutraal 
(Ari- systeem), wordt toegewerkt naar de balansvergelijking voor 
het Ar 1 en Arii_ systeem. 

Ar 11 is het 1x geïoniseerde systeem. 
In par 1.2 bespreken we de botsingstermen zoals die in de inwendige 
energievergelijking (1.7) voorkomen en wel de elastische als ook de 
inelastische botsingen tussen deeltjes van verschillende aard. 
In par 1.3 volgt dan een samenvatting van de aldus verkregen 
energievergel ijkingen. 
Vervolgens wordt in par 1.4 een bestudering van de relevante 
processen tijdens de aanloopfase van de stroompuls gegeven. 
In par 1.5 wordt de energievergelijking voor een quasi- stationair 
plasma weergegeven 
Tenslotte wordt in par 1.6 een evenwichtsmodel beschreven waarmee 

. I II III de bezett1ngen van het Ar , Ar en Ar systeem als functie van 
de temperatuur berekend kunnen worden. 



- 6 -

1.1 MASSABALANS VERGELIJKINGEN VOOR Ari EN Arii ENne. 

In deze par. willen we de deeltjes balans bestuderen voor deeltjes 
in niveau q volgens bijgaande schema (Ros 81). 

+ 
,(/ ,c .<" ....= <' ... c / ,. <' c n 1 

----- N fig. 1.1 Schematische wee:t~gave van de 

----- r Ve:t~deling van geex'itee:t~de toestanden 

1 
______ : in het energiespectrwn voor Arr. 

------ grondniveau n 1 

met, N = maximum aantal niveau•s dat meegenomen wordt. 
r en p ZlJn de niveau symbolen waarover gesommeerd wordt. 

De volgende balans vergl. resulteert dan, 

d n q-1 N 
n n+k( 3)} + df-<1 = n { E (npkpq -nqkqp) E (n k -n k ) - n k + e q qr r rq q q+ e 1 +q p=l r=q+1 

(exc:-deexc. 
van af onder 

( exc.-deexc. 
van boven af 

)(e~ectr.) (3-d.) 
1 on. rec. 

( q-1 
+ n n+k 2)A( 2)- E nA A + 

e 1 +q +q pel q qp qp 
N 
E n A A 

r=q+l r rq rq 
(stral. rec. ) (spont.em.) 
of 2-d. rec. ( cascade straling) 

In tabel 1.1 worden de symbolen verklaard. 

np bezetting van toestand p 
+ 1x geien. grondniveau nl 

kpq elektron exitati e ra te coëffi ei ënt p ~ q; = < a V > pq 

kq+ elektron ionisatie rate coëfficiënt vanaf q 

ki~)3-deeltjes recombinatie rate coëfficiënt 

ki~)stralingsrecombinatie 
A( 2)••trapping coëfficiënt .. voor recombinatie straling +q 

1.13 
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Aqp Overgangs waarschijnlijkheid voor overgang van toestand q naar p 

A 11 trapping coëfficiënt" voor lijnstraling voor de lijn q ~ p qp 

Tabel 1.1 De in verg. 1.13 toegepaste symbolen . 

Stralingsabsorptie wordt meegenomen d.m.v. de zg. 11 trapping coëfficiënt" A 

Vgl. (1.13) kan nu eenvoudiger worden geschreven door gebruik te maken 
van,[speciaal voor situaties dichtbij (P)LTEJ 
1: Detailed balancing. 

2: Gereduceerde dichtheid bq =~ n q,s 

waarin n gegeven wordt door q,s 

waarin; E01 = Ionisatie energie van 

E01- Eq- l:!E01] 

kTe 

Ar1 systeem: 15,759 eV 

+ g1 = Statistisch gewicht van het ion grond niveau 

gq = Statistisch gewicht van het geexiteerd niveau 

l:!E 01 = Ionisatie pot. verlaging t.g.v. omringende deeltjes 

( Gri 63) 

Vgl. 1.13 wordt dan 

1 .~ = 
nq,s dt 

hierin Rrq 

N 
ne E 

i=1 
i;tq 

q-1 

(b.-b )k . -n k (b -1) + R( 2)k( 2)A( 2) + 
1 q q1 e q+ q q+ +q +q 

(exc.-deex.) (ion-3d. rec.) (stral. rec.) 

- E b A A 
p= 1 q qp qp 

+ 

nr s = _,_ 
n q,s 

(spont.em.) 

1.14 

1.15 

1. 16 

1.17 

Aangezien we op zoek zijn naar relaties die gelden voor dichtbij (P)LTE 
is het handig om de relatieve afwijking van Saha in te voeren, nl. 

= nq - nq,s = 
n q,s 

b - 1 ~ b = 
q q 

1.18 
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Substitutie in vgl. 1.16 geeft 

~ 
N 

= ne L: 
nq,s dt i=1 

( ob.-ob )k . - n ob k + R( 2) K( 2) A( 2) + 1 q q1 e q q+ q+ +q +q 

it6q 

Vanuit deze vergelijking kunnen de niet-evenwichtsbezettingen voor 
de verschillende niveau 1 s worden berekend. · 

N.B. 1) ~ = 6 n + V (n w ) 
dt '1 - ~ • q~ 

Waarin~ = diffusiesnelheid van deeltjes in niveau q. 

2) Tevens wordt ingevoerd de 11 rate-coëfficiënt 11 K1 
N 

1.19 

1. 20 

K = k k . + k 1.21 
q i=1 ql q+ 

ilq 
Dit impliceert dat de excitatie en stapsgewijze ionisatie 
en 3-deeltjes recombinatie tesamen genomen worden. 

Rosado (Ros 81) heeft in zijn thesis aangetoond dat het PLTE -model, 
evenwicht tussen geexciteerde niveau 1 s, goed toepasbaar is, dwz. 

obl. = 0, voor het argon neutraal model ,Ar~ 
il 

Dit onder de voorwaarde dat ob 1 = overbezetting van het grondniveau 
< 1 is. bv. ob 1 = 0,5 bij ~ 130oo·K 

ob ~ o bij~ 160000K 
1 

Tevens toont hij aan dat ob 1 = overbezetting van het grondniveau van 
Ar 1, bij hogere temp. (~ 14000.K) hoofdzakelijk door stralingsrec. 
naar de grondtoestand bepaald wordt. Diffusie/rad ~1 voor T.? 14000°K 
We beschouwen nu alleen de massabalans van het grondniveau, q = 1. 

Met deze voorwaarde vervalt de term 11 Spontane emissie 11 voor niveau q =1. 

Vgl. (1.19) gaat dan over in; 
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N 
= - n ob

1 
K
1 

+ R( 2) k( 2) A( 2)+ ~ (1+ obr)Rr1 Ar1 Ar1 e 1+ +1 +1 r=2 

(exc.+ion~) (stralingsrecJ (cascade straling) 
3d. rec. 

+ 
(2) n n1 

met gesubstitueerd R = _e ___ 
1+ n1,s 

omschreven geeft dit voor (1.22) 

~1 
dt = -

( exc. +i on.) 
3d. rec. (stral ingsrec.) 

N 
+ E nr Ar1 Ar1 

r=2 
(cascade straling) 

N.B. ~tn1 < 0 indien de ionisatie overheerst. 

De bezetting van het grondniveau neemt dan af. 

Indien we nu de veronderstelling maken dat voor het 1x geïoniseerd 
systeem (Ar 11 ), het PLTE -model geldig is, dan kan voor het grond
niveau van het ion -systeem analoog worden afgeleid dat, 

+ 
~1 = dt 

N 
++ k( 2)+ A( 2)+ + + A+ A+ 

ne n1 +1 +1 ~=2nr r1 r1 + 

Arii (exc.+ion.) 
3d.rec. ( s tra 1 i ngs rec.) (cascade straling) 

k ( b + k(2)/\(2) 
+ nen1~ 1+ 0 1 - nen1 +1 +1 

(ion.-3d. Ar r~rr ) (stral. rec. Ar rr~r ) 

Hierin zijn naar analogie met het Argon neutraal systeem (Ar1) in de 
Tabel 1.2, de volgende grootheden gedefinieerd; 

+ n1 = lx geion. grondniveau 

++ n1 = 2x geion. grondniveau 

n; =dichtheid van niveaurinhet Ar 11 -systeem (1x geion.) 

K+ 
q 

N 
- E k+. + k+ = ion.rate coëfficiënt van Ar 11 ~ Ar 111 . 

i= 1 q 1 q+ 
i..lrl 
r~ + r~ 

met k . elektronen excitatie rate van q""' i voor Ar ! • 

1. 22 

1. 23 

1. 24 

1. 25 

ql I 
kq+ =elektronen ionisatie rate vanaf niveau q voor Ar 1. 

stralingsrecombinatie rate coëfficiënt voor Ar 11 . 

A(~i+= trappingcoëfficiënt voor recombinatie straling voor Ar 11 . 
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A; 1 = overgangswaarschijnlijkheid van niveau r + 1 voor Ar 11 . 
+ II Ar 1 = trappingcoëff. voor lijnstraling van niveau r ~ 1 voor Ar . 

+ + 
n 1 - n1 = 's 

+ 
n1,s 

= bi - 1 = overbezetting van het Ar 11 grondniveau. 

R(2)+ 
1+ 

Tabel 1.2 De in verg. 1.25 toegepaste symbolen. 

1. 26 

I De veronderstelling omtrent PLTE impliceert dat naast het Ar -systeem, 
waar geldig is dat ob. = 0 voor i ! 1, ook voor het Ar 11 -systeem geldt 

+ 1 
dat ob; = 0 voor i f 1. 
Verder is stralingsrecombinatie naar de ion-grondtoestand het dominante 
stralingsrecombinatie proces. (Bat 82) 
Bovendien zijn de bezettingen van de geëxiteerde niveaU 1 S van het argon
ionsysteem klein t.o.v. nr. 
Er geldt dan dat de afname van het neutraal-grondniveau n

1
, en het 

ion-grondniveau n~ gelijk is aan de volgende relatie. 

m.a.w. d n d*n 
~=-2dt1 1. 27 

Arii 

E~ l 

Ar
1! 

Eq 

~waarbij cascade straling niet in de beschouwing behoeft 
meegenomen te worden, immers we ste 11 en n==n

1 
en n+= n;. 

++ 
n1 

N+ 
+ r 
+ q 
+ p 

+ 

N 
nl 

r 
q 
p 

nl 

27,63 eV 
+ 

= Eion 

15,76 eV = E. 
1 on 

fig. 1.2 Schematische weergave van de 
Verdeling van geexiteerde toestanden 
· h · I A II ~n et energ~espectrum voor Ar en r . 
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Substitutie van (1.24) en (1.25) in (1.27) geeft de elektronen-massa 
ba1ansverge1ijking. 

~tne = ne [ n1,sób1 K~ + n~,sob~ 
(exc.+ion-3d ree) (stral. rec.) 1. 28 

Allereerst wordt nu verder gegaan met de botsingstermen in de energie
vergelijking waarmee de in deze paragraaf afgeleide balansvergelijkingen 
in par. 1.3 en 1.4 gekoppeld worden. 
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1.2 BOTSINGSTERMEN IN DE ENERGIEVERGELIJKING. 

In deze paragraaf willen we de botsingsterm 

Q = f ~mv~ Cdv zoals deze staat in vgl. 1.7 nader bespreken. 

Deze wordt opgesplitst in inelastische en elastische brontermen. 
Allereerst worden de inelastische nl. ionisatie en recombinatie 
effecten besproken, zie par. 1.2 a. 

Dit wordt aan de hand van een model veronderstelling uitgevoerd. 
In par. 1.2 b zullen de elastische brontermen besproken worden. 

1.2 a INELASTISCHE BOTSINGSTERMEN. 

Uitwerking van de produktietermen door ionisatie. 

Modelveronderstellingen. 

1) Neem aan dat ionisatie een relatief onbelangrijk proces is. 

De snelheidsverdelingen worden dan niet beïnvloed. 

2) Door ionisatie worden neutralen, ion; d.w.z. de geproduceerde 
ionen hebben de neutralensnelheids-verdeling. (recoil onbelangrijk) 

3) De door ionisatie ontstane elektronen hebben energiën die klein zijn 
t.o.v. de thermische energiën van de aanwezige elektronen bevolking. 
Omdat we de intrinsieke energievergelijking (1.7) beschouwen zullen 
deze nieuwe elektronen, met verwaarloosbare energie, niet als bron
term in de inwendige-energie-vergelijking te voorschijn komen. 

4) Bij de ionisatie verliezen de elektronen 1 n energie gelijk aan de 
ionisatie energie. Onder de voorwaarde dat dit energieverlies 
instantaan wordt herverdeeld, betekent dit een gemiddeld energie 

verlies van +E. (dn). met, 
1on dt 1on. 

(ddnt). de afname van neutralen door ionisatie. 1on. 
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We beschouwen nu twee ionisatie processen nml. de enkelvoudige en 

tweevoudige ionisatie; zie fig. 1.3. 

Ar + e 
v=O 

+ Ar+ + e + e 

-EI 
10n. 

T. 
1 

+ Ar + e + 
I 

++ v=O 
Ar + ).. + e 
- (: 

1 on. 

fig. 1.3a Schematisch modet voor 1 en 2 ionisatie 
zie ook de modetveronderstettingen. 

De productietermen in de inwendige energievergelijking t.g.v. ionisatie 

zijn dan, 

0 + + ~ dn kTo(df). 1 on. 1.29a 

(verlies) 

- -t- k To(~~)ionl 
+ 

-+ + ~ k T (~). i dt 1 on 1.29b 

0; on.= 
(winst) (verlies) 

+ 
i i -1' ~ k T (~) i dt ion. 1.29c 

(winst) 

E (~) + 
+ 

e 7' + :::0 + E+ (dn ) + :::0 
ion dt ion. i on ëft i on. 1.29d 

(verlies) (verlies) 

hierbij 0 neutralen e elektronen 
lx geïoniseerd i i 2x geïoniseerd 

Met voor ionisatie; 

dn I ( ) is de afname van het aantal deeltJ'es in het Ar systeem per sec. dt i on. 
(<0) 

dn+ II 
(ëft)ion. is de afname van het aantal deeltjes in het Ar systeem per sec. 

(<0) 
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Uitwerking van de produktietermen door recombinatie. 

Model veronderstellingen. 

1) De door recombinatie verloren gaande ionen hebben de ionen
snelheidsverdeling. 

2) De elektronen die verloren gaan hebben de elektronen-snelheids
verdeling. 

, ten goede aan de e 1 • verd. , 
3) Bij recombinatie komt de bindingsenergie slechts'!;ri{bij 3-

deeltjes recombinatie en niet bij twee deeltjes recombinatie, 
(stralingsrecombinatie) 

De vrijgekomen energie wordt instantaan verdeeld over de elektronen. 

Strikt genomen geldt dat uitsluitend voor 3-deeltjes processen 
die eindigen bij de grondtoestand. 
(i.h.a. 3-deeltjes recombinatie+ el. botsingsdeëxcitatie) 

Bij 3-deeltjes recombinatie waarbij resonantiestraling een rol 
speelt komt de ionisatieenergie niet of slechts voor een klein 
gedeelte aan de elektronenbevolking ten goede. 

4) Bij hoge elektronendichtheden (dichtbij LTE) zal bij alle re
combinatieprocessen, behalve bij stralingsrecombinatie naar de 
grondtoestand, de E. beschikbaar komen voor de elektronen-, on. 
bevolking. 
Het deel van de stralingsrecombinatie dat verloren gaat is 

E. (n n+ k( 2) i\( 2)) + E~ (n n+
1
+ k+( 2

1
)+i\+(2

1
)+), zie par. 1.1. 

1on e 1 +1 +1 10n e 

We beschouwen nu de volgende recombinatie processen; 

I+ T 
Til 

Te 
Ti~ 

Ar + e + e e + Ar + e A++ + e + e + Ar+ + e r 
+ Eion. + E:t" 10n. 

+ 
Ar + hv ++ Ar+ + hv I Ar + e + Ar + e + 

fig. 1.3b Schematisch model voor 3 deeltjes recombinatie 
en stralingsrecombinatie~ zie modelveronderstellingen. 
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De productietermen in de inwendige energievergelijking t.g.v. 
recombinatie zijn, 

0 + 3k T. (dn) 2 1 dt ree 

d dn+ 
3 k T (~) + 3 k T ( ) 

+ -z i dt ree 2 i ~ ree 

ii + 

e + E. (ddn) - 23k T (~) - E. n n+1k(21)A(21) 
1 on t ree e ut ree 1 on e + + 

1.30a 

1.30b 

1.30c 

+ d + + 
+E ( n) 3k T {.dn) ion dt ree - z e at ree 

E+ ++k(2)+ (2)+ 
ionnen1 +1 A+1 

met (ddtn) de toename door 3-deeltjes recombinaties van het aantal 
ree I 

deeltjes in het Ar systeem per sec. (>0) 

+ 
met {~~)ree de toename door 3-deeltjes recombinaties van het aantal 

I I deeltjes in het Ar systeem per sec. (>0) 

Vervolgens willen we de ionisatie en recombinatie-processen gaan 
kombineren. Alvorens dit te doen merken we op dat; 

(dn) + (dn) _ dn 
ëff ion dt ree - dt en d + dn+ _ dn+ 

(_n_) + ( ) 
dt ion ~ ree - ~ 

{<0) (>0) (<0) (>0) 

Dit is de netto verandering van de neutralen (Ari), cq. 
netto verandering van de éénwaardige ionen (Arii). 

1.30d 

1. 31 
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De productietermen Q in de inwendige energievergelijkingen t.g.v. 
inelastische processen zijn dan met substitutie van 1.31, in 1.29 en 1.30~ 

met Q. + Q = Q. 10n. rec. 1nel. 
3k (dn) 3 dn = o -+ + 2 T0 -:r:;:-t . + 2 kT. (dt) 1.32 uL 10n 1 ree 

+~kT; ~ (Omdat we dichtbij L.T.E. zitten is 

T 0 "' Ti) 1. 33 

1kT0 (~)ion - ~kT; dn dn+ 
1. 34 -+ - (dt)rec + ~kT i dt -

~kT; Pt d + 
(Voor T0 T.) + ~kT; af- = 1. 35 1 

1. 36 

+ 
[ + ] e + E. ~ + E+ 5!Q__ dn + dn -+ 1kTe (dt)rec (~)ree 1. 37 1on dt ion dt 

+ (2) (2) - E: ++ k(2)+ A(2)+ 
Eion ne n1 k+1 A+1 1 on ne n1 +1 +1 

1.2 b ELASTISCHE BOTSINGSTERMEN. 

Voor de elastische botsingen tussen de neutralen, ionen en elektronen 
geldenvoor de botsingsintegraal Q in vgl. 1.7 de volgende aspecten; 
Bij elastische botsingen gelden de wetten van behoud van impuls en energie. 

impulsbehoud, ~1- =- R1.e = n m (w - w.) j ------.;;; - e e -e -, v . e1 
Energiebehoud, Qei = -O;e~ ~;·(~-~i) 

Tengevolge van de veel zwaardere massa van neutralen en ionen t.o.v de 
elektronen komt de wrijvingsenergie geheel ten goede aan de elektronen
energie. 

Indien Te ~ T; ~ T0 dan is er energieoverdracht van de elektronen 
naar de ionen resp. neutralen ter grootte van 

me 
- k(T - T ) m

0 
e o 
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In de elastische botsingstermen wordt ladingswisseling tussen 
neutralen en ionen meegenomen. 
Met; ,-~ = botsingsfreq. voor neutralen-ionen ladingswisseling. 

01 

Voor de elastische botsingstermen volgt dan, 

Q 1 = e . 

+ 
0 -+ 1 _n- k (T · - T-) 

'oi 1 o 
(ladingswisseling) 

n m 
-+ 3 .L ___! k(T , . m. e e1 1 

+ 
- T.) - 1 _n- k (T. - T ) 

1 'oi 1 o 

i i -+ 
n m 

3-e-~k(T -T.) , .+ m. e 1 e1 1 

n m 
e e k ( e -+ -3 ~ ~ (Te- Ti)+ Beï ~-~i) 
e1 1 

ne m 
-3 -- ~ k ( T - r:) + R + . ·( w - w:) , .+ m. e 1 -el -e -1 e1 1 

1. 38 

1. 39 

1. 40 

1. 41 

N.B. 1) De warmte t.g.v. de ionen-neutralenwrijving komt in vergelijk
bare mate ten goede aan de ionen en neutrale deeltjes. 

2) Energieuitwisseling tussen gelijke deeltjes zit in de 
viscositeitsterm v/d energievergelijking. 

Voor een samenvatting van de energievergelijkingen zie par. 1.3. 
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1.3 DE ENERGIE VERGELIJKINGEN. 

In deze paragraaf wordt een samenvatting van de energievergelijkingen 
gegeven zoals die uit par. 1.0, 1.1 en 1.2 volgen. 

0 

a (3n kT ) + L (w sn kT ) - w _a_ p + n _a_ w + _a_ q -Q +Q _/-i 
8f 2 a a 8xs s2 a a s axs a aS axs a axs s- in. el.- ~i i 

e 

neutralen (vgl. 1.7, 1.33 en 1.38) 

0 ~ = 1kTi ~~ + ~ ~+.k(Ti - T) - Q 
01 ° pq 

1. 42 

i i 

e 

enkelvoudige ionen (vgl. 1.7, 1.35 en 1.39) 

----- + n m + 
=- 1kT. ddnt +~kT. ddnt + 3 _e __ e_k(T - T.)- 1~ k(T. - T0) - Q+pq 1 1 T . m. e 1 T . 1 e1 1 01 

-............tweevoud i ge ionen (vgl. 1.7, 1.36 en 1.40) 
+ n m 

=- ~kT. ~+ 3 _e_ ~k(T - T.) - Q++ 
1 dt T .+ m. e 1 pq e1 1 

~elektronen (vgl. 1. 7' 1. 37 en 1. 41) 

dn + dn+ 
= Eion dt + Eion ~- + 

(ionis. - 3d rec.) (e. verlies door 3d rec. 

- E. n n+ k( 2) A( 2) 
1 on e 1 +1 + 1 

(2drec.straling.Qfb Q[b 

n m n m 
- 3 ~ ~k(T - T.) - 3 _e_ ~k(T - T:) + 

T • m. e 1 T .+ m. e 1 e1 1 e1 1 
(warmte uitwisseling) 

+ + R . · (w - w.) + R . · (w - _w1.) - Qff -el -e -1 -el -e 

(wrijving) ( bremsstrahlung 

1. 43 

1. 44 

1. 45 
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en kan de elektronen-energievgl. geschreven 

worden als~een temperatuur vgl. 

d aw8 aw aqo 
ne dt ~kTe +P - + rr _a + 1-' = eax

8 
aS ax

8 
ax

8 

(E. +2~kT ) ~ + (E: + 1kT ) dn+- 3kT [(dn) + (dn+) J + 
1on e dt 1on e dt 2 e dt ree ~ree 

-E. n n+ k(Z) A( 2) 
10n e 1 +1 +1 

E: ++ k( 2)+A( 2)+ + 
10n ne n1 +1 +1 

1. 46 

1. 47 

1. 48 
n m n m 

-3~~k(T - T.)- 3-e- ~k(T - r:) + (R. + R+.).(w - w.)- Qff ' . m. e 1 ' . + m. e 1 -el -e1 -e -1 e1 1 e1 1 

N.B. We hebben in deze vergelijkingen het energieverlies t.g.v. 
lijnstraling voor neutralen, ionen en tweevoudige ionen 

+ ++ 
(resp. Qpq' Qpq en Qpq) opgenomen. 
Het energieverlies door Bremsstrahlung Qff' is in de elek
tronen-energievergelijking meegenomen. 

We willen nu de nadruk leggen op de elektronenenergievergelijking 
i.v.m., de in par. 1.4 te behandelen aanloopfase v/d puls. 

Indien we nu evenals aan het einde van par. 1.1, PLTE voor de ge-
exciteerde toestanden veronderstellen, dus ob. = 

1 

ifl 

+ 0 en ob. = 0 dan, 
1 

if 1 

Substitutie van 1.49 en 1.24, 1.25 in 1.45 geeft voor de, 

1. 49 
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Intrinsieke elektronen-energievergelijking 

~t (~n kT ) + ~ (W 0 1n kT ) 
o e e oXS ~ e e 

w d n + rr d w + d q = 
B Cl x B ~"'e a B Cl x B a Cl x B B 

3kT (dn) + ( ) - 3n ~ k(T - T ) (- +- ) + [ 
dn + J m 1 1 

- 2 e dt ree ~ ree e mi e i 'ei 'ei+ 

+ 
+ (~ei + ~ei H~ - ~i ) - Qff 1. 50 

N.B. Deze vgl. bevat expliciet geen 2-deeltjes recombinatiestraling. 
Deze is vervat in de eerste 2 termen van het linkerlid 

In par. 1.4 wordt de intrinsieke elektronen-energievergelijking (1.50) 
toegepast op het plasma van de cascade boog. 
Er wordt daarbij gekeken naar de instationaire effecten, welke op
treden gedurende de aanloopfase van de stroompuls. 
De verschillende termen worden naar grootteorde afgeschat en het 
blijkt dan mogelijk te zijn •n uitspraak te doen over de overbezet-

+ tingsfactor ob 1, van het argon ion-systeem. 
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1.4 ENERGIEVERGELIJKING VOOR DE AANLOOPFASE VAN DE STROOMPULS. 

Bij het toepassen van de intrinsieke elektronen-energievgl. (1.50) 
op het plasma van de cascade boog kunnen n.a.v. de geometrie van het 
plasma enkele vereenvoudigingen gemaakt worden. 
We veronderstellen het plasmanl.axiaal homogeen en cyl;nder
symmetrisch, zie fig. 1.3. 

~ w (r) r 
- ~~rj --'-{ __ _{---t_ 

I \ 

~I \ 

fig. 1.3. Schematische weergave cascade boog plasmaJ 

cylindersymmetrisch axiaal homogeenJ w (r)jO en w (r)/0. 
z r 

Verder veronderstellen we alleen snelheden w2 (r) en wr(r) ongelijk 0. 

De viscositeitstermin de energievgl. rr - 3
--- w gaat dan over in 

aS ax
8 

a 

rr _a_ w 
rr ar r 

+ rr zr 1. 51 

Vooruitlopend op de resultaten die in hfdst. 5 besproken worden 
geven we hier de gem. plasma-parameters tijdens de aanloopfase van de 
stroompuls; Te= 18000DK, n1 = 3.1022m-3, ne = 2,5.1023m-3, p~3.10- 3m, 

n~ = 2,5.1023m-3, n~+ «, llp = 0,5 atm en j.E =14.10 1DJm-3sec:-1 

Met behulp van deze gegevens worden achtereenvolgens de verschillende 
termen in. de intrinsieke energi evgl. 1. 50 afgeschat naar hun grootte
orde tijdens de aanloopfase van de stroompuls. (t ~ 40 ~s) 

- de inwendige energie term 

a ~ - n kT at ( e e) = -- 1.52a 
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- de diffusieterm 

1 a D a --r( 1 w n kT ) =~kT _a_ -.grad(P + P.) 
r ar r e e e kT ar e 1 

e 

1 1 
~ Da.-·- ( P + P

1
. ) 

P P e 

= 2. 2,76.1018 T 0,64 = 12.1Q-3m2s-l (P ~ 3 mm, Ros 81) 
n1 + ne e 

1.52b 

1. 52c - de drukterm 
a 

wr ""8"r Pe = - 0(10 7 ) Jm-3sec-1 

-de viscositeitsterm met 1.51 

aw 
rr !_w +rr 2 ~ 
rr ar r zr ar 

- de warmteflux 

- het elektron verlies door 3- deeltjes recombinatie 
O.B. 
+ 

~ kT n [ n k + n + k + J e e 1,s 1+ 1,s 1+ = 

- de warmteuitwisseling tussen elektronen en ionen 

Indien we Te ~ Ti veronderstellen is deze term klein. 

(te meer daar mi >> me) 

- de free-free straling (Bat 82) en (Kar 60) 
1 

Qff = 1,22.10 ~ 39 < gff > Z2neni Te y2 x 4ïr -

+ 
EionK1 - Eionk1+- EionK1 ' want k1+<K1 

1. 52d 

1.52e 

- 0(1Qll) 

1. 52f 

1.52g 

1.52h 

1. 52i 
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1.52j 

+ + E. n
1 

n 
1 on , s e 

1. 52k 
- de e-i wrijvingsterm 

R .. (w -w.)+R+ .. (w -w:)--E-.m ~ =j
2

= -el -e -1 -el -e 1 ezn ···e ' . a e e1 
= l·I = 0(10 1 1) Jm 3sec l 

1 1 1 
~=-+- 1.521 
L • L • L ·+ e1 e1 e1 

Uit 1.51 en 1.52 blijkt dat in de intrinsieke energievgl. 1.50 de 

diffusie, de drukterm, viscositeit, Qff' de warmteuitwisseling ionen
elektronen en de 3-deeltjes recombinatie*gedurende de aanloopfase van 
de puls te verwaarlozen zijn t.o.v. de inwendige energie en de elek
tronen wrijvingstermen. 
De warmteflux (1.52e) is van dezelfde orde of kleiner dan de inwendige 
energie ( 1. 52a). 
Voor een meer exacte bepaling van de warmteflux moet het temperatuur
profiel over de boogdoorsnede bekend zijr. 

Voor de inwendige eJektronen-energievergelijking van het cascade
boog plasma gedurende de eerste 40~s van de stroompuls (Hfdst. 5) 

resteert nu; 

~t (~ ne kTe)+ a;s qs = 

- Eion n1,s ne abt Kl - E~on n~,s ne ob~ Kt+ ~·I 1.53 

In par. 1.6 wordt aangegeven hoe de 
+ en n1 berekend worden. ,s 

De bepaling van de plasmaparameters 
besproken. 
In Hfdst. 5 wordt m.b.v. vgl. 1.53 

ion grondniveau (abt) bepaald. 

LTE evenwichtsbezettingen n1 s 
' 

n en T wordt in Hfdst. 2 en 3 e e 

de overbezetting van het argon-

*Bedoeld wordt: het verlies van "hete" elektronen t.g.v. 3 d- rec. 
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1.5 ENERGIEVERGELIJKING VOOR DE QUASI-STATIONAIRE FASE VAN DE STROOMPULS 

In deze par. willen we een uitdrukking afleiden voor de thermische 
geleidbaarheid, Kth' voor het midden van de boog. 
Daartoe maken we de volgende veronderstellingen en vereenvoudigingen. 
1: De radiale afhankelijkheid van Kthwordt verwaarloosd. 

Ros. (81) heeft aangetoond dat de temperatuur gradienten in de 
buurt van de as klein zijn voor 200 A. 

2: Diffusie effecten op de as worden verwaarloosd. 
Bovendien kan aangetoond worden dat straling > diffusie. (Ros 81) 

Met deze veronderstellingen kan de stationaire energievergelijking 
(Heller-Elenbaas verg.) volgens 1.45 met 1.52 geschreven worden als 

~~ari'n j.E = vermogen toegevoerd aan de boog 

d 1 d 3Te(r) 
~qB = --- r Kth s r ar ar 

Q 

= warmtegeleidingscoefficient. 

= Qfb+Off 

Vervolgens nemen we aan dat voor het midden van de boog 
j~r) en Te(r) beschreven kunnen worden door Gauss-functies. 

; j(r) " j(o)exp [-~i ] 

Met de aanname dat p ~ pj volgt uit 1.54 dat 
Te 

K 
__ i.E-Q 

~.>!..-=--.-:~ p 2 ' 

th 4T Te eo 

In hoofdstuk 5 wordt de berekende Kth vergeleken met de theo

retische Kth' 

1. 54 

1. 54a 

1.54b 
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1.6 HET EVENWICHTSMODEL Ar 1/Ar 11;Ar111;(P)LTE. 

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de formules die 
gebruikt worden om de evenwichtsbezettingen, voor een botsings-ge
domineerd ((P)LTE] plasma, te berekenen als functie van de temperatuur 
en de druk. 

In het model worden neutralen, lx, 2x en 3x·geioniseerde ionen mee
genomen. 

Het Ar-plasma van de cascade boog is een botsings-gedomineerd plasma 

(Apq <<ne<o-vè>pq)· 
Het (P)LTE model is dan m.b.v. de volgende vergelijkingen op te stellen. 

+ ++ +++ - de wet van Dalton p ; (n + n + n + n + ne)kTe 

- de quasi- neutraliteitsvoorwaarde 
+ 2 ++ 3n+++ n ; n + n + 

e 

- de Saha-Eggert vergelijking 

1. 55 

1. 56 

Deze beschrijft de bezetting van 2 opeen-volgende ionisatie systemen; 

n ++ 1 2 
~;-

n b+ ne 

eet. 

++ w 
~ 
w 

exp ( -
E - t~E o,+ o 

kTe 

E+,++ - t:, E+ ) 
e xp ( - ----=-------

1. 57 

1. 58 

+ ++ +++ 
met; n, n , n en n de bezetting van het argon neutraal, lx, 2x en 

3x geïoniseerde systeem. 
b, b + en b ++ de overbezetting van het argon neutraa 1, 1x en 2x .. 
geïoniseerd systeem. 
w de partitiefunctie (sommatie over de gewichtsfactoren van het 
betreffende systeem) volgens Drawin. (Dra 65) 

t:"E de ionisatie-potentiaalverlaging volgens Debeye. 
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- de Boltzmannvergelijking. 
Deze beschrijft de bezetting van de exitatieniveau•s binnen één 
systeem. 

met; 
g 1 de gewichtsfactoren van het boven resp. onder niveau van een 
u' 

bepaalde lijnovergang. 

Het oplossen van deze vergelijkingen voor het gekoppelde Ar1; Ar 11; 

Ar 111 systeem resulteerd uiteindelijk in een aantal grafieken waarvan 
enkele in appendix A zijn opgenomen. 

De in voorgaande paragrafen voorkomende saha evenwichtsbezettingen 
kunnen nu verkregen worden door in de formules 1.57 en 1.58 voor b, 
b+ en b++, 1 te substitueren. 

Door nu in het ontwikkelde computerprogramma de overbezettings 
factoren b als. functie van de temperatuur toe te passen is het even
eens mogelijk om de daarbij behorende bezettingen te bepalen. 

1. 59 



- 27 -

2. D E E L E K T R 0 N E N T E M P E R A T U U R. 

2.0 INLEIDING 

Zoals in hfdst.l is opgemerkt kan Te worden bepaald door meting van 
de emissie en absorptie van de lijnstraling, de zgn. Souree methode. 
Bij deze methode moeten we behalve de lijnabsorptie ook de absolute 
waarde van de lijnemissie bepalen. 
Indien het plasma optisch dicht is voor de betreffende lijnstraling, 
d.w.z. dat bij de betreffende golflengte absorptie van straling, KÀ, 

plaatsvindt, dan is het profiel van de uitgezonden lijn verbreed 
t.o.v. het eigenlijke lijnprofiel. 

Voor een nauwkeurige bepaling van de temperatuur uit de Soureefunctie 
is een zekere mate van absorptie noodzakelijk. 
In par. 2.1 zal op de Souree methode nader worden ingegaan. 

Een van de doelstellingen van dit afstudeerwerk is om de geavanceerde 
temperatuursbepaling m.b.v. de Souree methode te vergelijken met wat 
eenvoudigere globalere technieken, nml. de elektronentemperatuur 
uit de resistiviteit van het plasma en de lijncontinuum-verhoudings
methode. 

Voor de bepaling van de elektronen temperatuur uit de elektrische 
weerstand van het plasma, maken we gebruik van het gegeven dat het 
plasma bijna volledig geïoniseerd is en als zwak niet ideaal te 
beschouwen is. 

De resistiviteits-temperatuur is een maat voor de, over de doorsnede 
van het plasma, gemiddelde elektronen-temperatuur en zal nader aan de 
orde komen in par. 2.2. 

In par. 2.3 wordt vervolgens de lijncontinuurn-verhouding besproken. 
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2.1 OE SOURCE FUNCTIE SÀ 

Oe bepaling van de elektronentemperatuur Te volgens de emissie
absorptiemethode, is binnen de onderwerpgroep goed bekend (Ver 78, 
Ros 81). Daarom wordt hier volstaan met het vermelden van de meest 
relevante uitdrukkingen. 

De Souree functie is de verhouding van de spectrale emissiecoëfficient, 
sÀ en de absorptiecoëfficient, K(À). 
In ons geval waarbij we te maken hebben met een botsingsgedomineerd 
plasma, PLTE, (zie par. 1.1) geldt, 

s, 2hc2 1 1 3 1 
1\ [ - - - ] 

SÀ = K(À) = ~ he ) Js m sr 
exp(HT -1 

T 1 
window 

'2 
window 

R 
chopper hollow 

mirror 

fig. 2.1 Meetprincipes voor de bepaling van de Souroe funatie. 

N.B. De Zichtwegen zijn voor de duidelijkheid gescheiden 

weergegeven. In werkelijkheid vaZZen ze samen. 

2.1 

Indien we veronderstellen dat het plasma in de z-richting homogeen is 
en er geen absorptie optreedt bui ten het gebied (0 ~ r "'R en 0 ~ z -~ 1) 

zie fig. 2.1, volgt uit de stralingstransportvergl, 

Met de randvoorwaarde IÀ(r,O) = 0 volgt na integratie voor de lengte, 
1 van het plasma 

r, (r,l) " :{~~~) [1 - exp (-K(A,r)l)] 

2.2 

2.3 
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Zodat met de definitie van de Souree functie volgens 2.1 verkregen 
wordt, 

\ (r) "' 
1-exp(-K(À,r)·l) 

Meten van IÀ(r,l) en exp -K(À,r)~ 

SÀ(r), zodat met behulp van vgl 2.1 
kan worden. 

geeft nu de Souree functie 
de temperatuur Te(r) berekend 

De bepaling van de temperatuur uit vgl. 2.1 en 2.5 vereist nog enige 
toelichtingen, 

a) Zoals uit fig. 2.1 blijkt wordt indien we rekening houden met de 
transmissie , 1 van het venster, gemeten met de chopper gesloten. 

_l -3 _l 
IÀ, 1 moet in absolute waarde (J s m sr ) bekend zijn. 

Dit maakt een ijking met een geijkte standaardbron (wolfram~ 

bandlamp) noodzakelijk. 
De bepaling van , 1 gebeurd als volgt; door tijdens de calibratie
procedure het venster in de optische lichtweg te zetten, zal de 
calibratiefactor de transmissie van , 1 bevatten. 

b) Bepaling van exp(-K(À,r)~) 
De absorptie moet zowel in de O.C. als de puls situatie bepaald 
worden. 
Dit gebeurt door naast IÀ, 1(r) ook de intensiteit van het licht 
dat via de achter de cascade boog geplaatste holle spiegel dóór 
het plasma eveneens op de monochromator valt, IÀ, 2(r) te meten, 
zie fig 2.1. Er geldt dan, 

IÀ,2(r} = IÀ, 1(r} [I+,~ R exp(- K(À,r}·l}] 

2 Indien nu , 2R bekend is (zie c), dan is exp( - K(À,r)~) uit de 
relatieve meting van IÀ, 2 en IÀ,l te berekenen. 

2.5 

2.7 
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c) Het is nu nog nodig ,~R te bepalen. 
Dit gebeurt in de O.C. situatie, met behulp van de volgende relatie 

2.8 

Immers de absorptiecoëfficient in vgl. 2.7 bestaat uit de 
absorptiecoëfficient van lijn (pq) en continuurn (c) bijdragen. 

Door nu in het golflengte gebied vlak naast de lijn, in de O.C. 

situatie, waar geldt Kpq(À) = 0 te meten, kunnen we 

2 , 2R exp(-Kc(À,r). 1) volgens vgl. 2.7 berekenen. 

Tevens kan aangetoond worden dat voor lage stroomsterkten (~60 A) 

K (À,r).l < 0,01 , zodat volgt m.b.v. vgl. 2.7 c 

I - I À,2 À,l = 
1À,l 

zie ook (Ros 81). 

Vervolgens kunnen we voor iedere gewenste situatie K(À) bepalen; 

1À,2 - 1t..,l 
2 

IÀ,l x r2R 

d) Enige absorptie is noodzakelijk omdat de Souree functie (vgl. 2.5) 
voor kleine K(t..).l erg groot wordt en daarmee de fout in Te erg 

groot wordt. 
Daarom wordt de Souree functie methode meestal toegepast op de 
top van een spectraallijn. 

e) Aangezien de lijnintensiteiten It..,l en r~.., 2 , die beide een ander 
lijnprofiel vertonen, met elkaar vergeleken worden is het nood
zakelijk het apparaatprofiel van de monochromator klein t.o.v. 
de lijnprofielen te kiezen. Zie fig. 2.2 

2.9 

2.9a 
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Àp,q 

fig. 2.2 De lijnprofielen van de directe en indirecte 

spectrale intensiteit IÀ 1 resp. IÀ 2 (zie fig. 2.1), 
, J 

Tevens is het apparaatprofiel van de monochromator weergegeven. 

In fig. 2.3 wordt een en ander nog eens schematisch weergegeven. 

plotte 1-------1 trans. 

rec. r-------1 Kei th 1 ey 

wbl 
i À [A] 

J L 
W.B.L. O.C. 
~Kiethley/ 

I puls [ -1 -3 -1] Js m sr À,l 
abs. 

mon. 

chopper 

O.C. / puls 
~Camac + plotter 

= 1puls rmv] x 
À, 1 L' 
rel. 

iOC [AJ 
À,l x 

I oe c-mv] 
À,l 

rel. 

WBL I -1 - 3 - 1] IÀ Js m sr 

i ~BL [AJ 

\ \ 
snelle spiegel 
chopper 

fig. 2.3 Schematische weergave voor de bepaling van de relatieve 

intensiteiten IÀ 1 en IÀ 2 voor de bepaling van absorptie 
"' " K(À,r).l,(2.,?) en de berekening van de absolute intensiteit 

IÀ 1 die nodig is voor de bepaling van de temperatuur uit 
J 

de Souree functie. (vgl. 2.5 en 2.1) 

I~BL is te bepalen aan de hand van de ijktabel van de W.B.L. 
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2.2 DE RESISTIVITEITSTEMPERATUUR. 

De bepaling van de elektronentemperatuur m.b.v. de Souree-functie is, 
zoals in par. 2.1 is behandeld 1 n relatief ingewikkelde methode, die 
gebruik maakt van geavanceerde technieken en bovendien een absolute 
intensiteitsijking nodig maakt. 

In dit onderzoek is nagegaan in hoeverre met een eenvoudigere methode, 
nml. de temperatuur uit de resistiviteit van het plasma, toch een goede 
meting omtrent de elektronentemperatuur verkregen kan worden. 

Opgemerkt dient te worden dat met de temperatuur uit de resistiviteit 
c.q. geleidbaarheid, T~, een veronderstelling gemaakt moet worden 
over de radiale temperatuursverdeling van het plasma. 
Met behulp van de temperatuur uit de Souree-methode is het echter wel 
mogelijk de radiale temperatuursverdeling te bepalen. 

Door Spitzer (Spi 53,62) is een theorie ontwikkeld die betrekking 
heeft op de resistiviteit van een ideaal plasma. 
Ideaal betekent dat het aantal deeltjes in de Debeye-bol, nD >> 1 is. 
In de theorie volgens Spitzer wordt voor de interactie tussen de 
deeltjes alleen de elektrostatische interactie meegenomen. 
Omdat de Debeye-bol die ruimte is waarbinnen de elektrostatische 
wisselwerking tussen de deeltjes niet afgeschermd wordt (Sch-D 79), 

moet dus nD >> 1 zijn. 

met, ~ 
ÀD = ~~ 

n e2 
e 

7,45.10 3 

Het plasma van de cascade boog kan in dit opzicht nD ~ 6, als zwak 
niet ideaal beschouwd worden. 

2.10 

2.11 

De elektrische resistiviteit n(r) van een Coulomb gedomineerd plasma 
is (Spi 62), 

n(r) 
ve;(r) x me 

= 

e2 ne(r) 
2.12 

Met de elektron-ion botsingsfrequentie vei gegeven door (Bra 62); 



1 1 n A 
vei = ---- n .... % <Zi> 

3,5 1Qll eT 2 
e 
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Waarin; ln A de zgn. Coulomblogaritme is, 
en <Z.> de effectieve lading van de ionen; 

1 

ln A = ln 9 X n0 
2 

L:n.Z. 
<Z. > = c· 1 1 

1 n e 

N.B. Eventueel kan in formule 2.12 de elektron-neutraal botsings
frequentie v als een storingsterm meegenomen worden. ea 
Echter voor T > 120000 K is deze bijdrage kleiner dan 2% e 
(Ros 81, Dev 67). 

In de buurt van de wand kan vea' vooriboog ~ 60A (Ros 81), 
wel van betekenis zijn. 
Het verwaarlozen van v levert dan een onderschatting van de ea 

2.13 

2.14 

2.15 

resistiviteit en daarmee een overschatting van de temperatuur op. 

Substitutie van vei volgens 2.13 en 2.12 en met de boven genoemde 

veronderstelling dat vea <vei' volgt 

1 m lnA <Z.> 
n(r) x e 1 [ ~mJ = 

3,5 10 ll A },;' 

e2 T ( r) 2 
e 

Tevens volgt uit de microscopische wet van Ohm 

E 
n ( r) = JTr) [ ~mJ 
We meten echter de totale stroom door de boog 

i 
1
= l j (r) 2rrr.dr p 0 

[A J 

De gemiddelde resistiviteit van het plasma is dan; 

n = ~ x rrr 2 

1 p 1 
[~mJ 

Zodat volgt voor de gemiddelde elektronen-temperatuur over de boog-
doorsnede; 
A 3 -4 ipl 
T }'2_ = 1,01410 ln A ---'-'---X <Z.> x a 
e rrr2E 1 

2.16 

2.17 

2.18 

2.19 

2.20 
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In formule 2.20 is de dimensieloze factor a opgenomen. 
Deze factor is afkomstig van de 11 pieking 11 van de Maxwellse snelheicts
verdeling in de richting van het elektrische veld, die een gevolg is 

van de evenredigheid van de botsingsfrequentie vei met r;~, zie 
(Lan 49, Her 81). 

In tabel 2.1 zijn, vooruitlopend op de resultaten enkele waardes 

van ln A, < Zi > en a weergegeven. 

A 

T ln A e < z. > 
1 

a Te 

* 1000 oK [ev} 

13 tot 21 4,0 1 0,51 (10,6 t)% 

22-tot 24 4,4 1,3 0,49 (14,3t)% 

. 2 
25 tot 27 4,7 1,6 0,46 ( 17 '7 i) /3 

TabeZ 2.1 FormuZes betreffende de resistiviteitstemperatuur in 

versahiZZende temperatuursgebieden. 

N.B. 1) Bij deze res.formules wordt een vlak temperatuurprofiel over 
de boogdoorsnede aangenomen. 
Indien het temperatuurprofiel niet vlak is krijgen we met deze 
formules een onderschatting van de temperatuur in het centrum 
van de boog. 

N.B. 2) Bij 
++ 

n 

de bepaling van < Z; > is uitgegaan van de concentratie 
zoals die volgt uit het Ar1; Ar 11; Ar 111 ; PLTE model(par.1.6) 

+ met als overbezetting van het argonion-grondniveau ob = 0. 
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2.3 DE TEMPERATUUR VOLGENS DE LIJN-CONTINUUM VERHOUDING. 

Een derde methode om de elektronentemperatuur van het plasma te 
bepalen berust op een relatieve meting van de verhouding van 
continuurnstraling en lijnstraling. (Sij 78) 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van; 

- de emissie van continuurnstraling scant par 3.2b. 
- de spectrale emissie van een lijnovergang slijn· 
-de Boltzmann vergelijking. 
-de Saha vergelijking 

Een voorwaarde voor de toepasbaarheid van deze methode is; 
Het plasma is optisch dun voor de betreffende lijnovergang en de 
bijbehorende continuumstraling. 

In dit onderzoek is deze methode zowel toegepast voor het statio
naire plasma, alswel voor het quasi- stationaire deel van de puls. 
Het stationaire plasma, de DC-boog, is te beschouwen als een 
enkelvoudig geïoniseerd plasma. 
Voor het quasi- stationaire deel van de puls is het twee~waardige 
ion van Argon in deze lijn-continuurn verhouding mee genomen. 

- Voor een enkelvoudig geïoniseerd plasma geldt, 

voor een Ar 11 lijn (Vae 82); 

E 
T = ~ ln- 1 { 

e k 
s cont 
sl ij n 

} 

- Voor een tweevoudig geïoniseerd plasma geldt, 
A IIIl. · h d b' · b h d · ( ) voor een r lJn en et aar lJ e oren e cont1nuum Vae 82 

Deze functie is in fig. 2.4 gegeven, zodat met de gemeten 
lijn-continuurn verhouding de temperatuur grafisch bepaald 
kan worden. 

2.21 

2.22 
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Waarin; 

b~ overbezetting Ar 11 grondniveau 

c1 = 1,63 lö43 W m4 K~ster~, continuurncontante 

~Àapp = apparaatbreedte 

~(v,Te) = 1 verondersteld 

E . b . A II 1 . . t A II d . u energ1e ovenn1veau r lJn .o.v. r gron n1veau 

Au,l overgangswaarschijnlijkheid 

g statistisch gewicht bovenniveau u 
I II III w1, w2, w3, toestandssom resp. Ar, Ar , Ar systeem 

~l' ~ 2 de Bibermanfactoren voor 1 en 2 voudig geïoniseerd argon. 
(par. 3.2b) 

r 
(_ E:cont ~~ 
\~::lijn) A= 348.055 nm 

i1Àa =0.08 nm pp 
100 ne = 3.Io

23m3 

10 

b++=1 
I 

++ 5 b = 
1 

22 24 26 28 30 x-1-00-07 T elKJ 
fig. 2.4 De lijn-continuurn verhouding als functie van de 

Temperatuur~ volgens vgl.2.22 . 
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3. D E E L E K T R 0 N E N D I C H T H E I D 

3.0 INLEIDING 

In de inleiding is al opgemerkt dat we gebruik maken van drie methoden 
voor de bepaling van de elektronendichtheid in het cascade boog plasma. 

Als eerste wordt in par. 3.1 de He-Ne Feedback-interfarometer volgens 
het type van Ashby-Jephcott (Ash 63) besproken. 
Dit is een nauwkeurige meetmethode, die btj het cascade boog plasma 
de elektronendichtheid tot op 5% nauwkeurig bepaalt. 
Verder is deze methode onafhanke 1 ijk van veronderstall in gen omtrend 
(P)LTE. De moeilijke interpretatie van het 11 fringe 11 patroon en de 
afhankelijkheid van de totale lengte V/d plasma kolom lpl zijn de 
nadelen van deze methode. 

De tweede methode (par. 3.2) berust op een relatief eenvoudige 
mettng van de continuurnstraling van het plasma. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de elektronendichtheid in de O.C. 
situatie die m.b.v. de Feedback-interfarometer bepaald is. 

Een derde methode is gebaseerd op de Starkverbreding van de H6-lijn. 
Door nml. een geringe hoeveelheid waterstof aan het argon plasma toe 
te voegen en de H6 spektraallijn op te meten is uit de breedte van deze 
spectraallijn via bekende relaties de elektronendichtheid te berekenen, 
zie par. 3.3. 
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3.1 DE INTERFEROMETER VOLGENS ASHBY/JEPHCOTT. 

De tnterferometrisdie oe pa 1 ing van de e 1 ektronend i chthei d. berust op 
de verandering van de refraktieindex van het plasma,o(~r-1). 
Deze verandert t.g.v. dichtheidsveranderingen zoals veroorzaakt door 
een stroompuls of een afterglow. 

De bijdrage tot de verandering van de refraktieindex van achtereen
volgens neutralen (o), ionen (i) en elektronen (e) is; 

o(~ -1)
0 

+ o(~ -1)
1
.+ o(~ -1) = r r r e 

on 
e 

met; a
0

,a; de polariseerbaarheden van atomen resp. ionen. 
a

0 
= 1,64.1Q-3Dm3, a; = 1,03.1Q-3Dm3. 

De verhouding van de refraktiecoëfficient van neutralen resp. ionen 
tot die van de elektronen (met À= 3,39 ~m) wordt gegeven door; 

3.1 

3.2 

Voor het plasma van de cascade boog geldt dat voor afterglow metingen 

(on ~ 1Q23m-3 on. ~ on en on ~ 2 5.1024m-3) de invloed van neutralen e '1"' e o ' 
op de totale brekingsindex ca. 5% bedraagt. 
Voor pulsmetingen (one ~ 2.1Q23m-3, on; ' one en on

0
' 5.1Q23) is de 

invloed van neutralen en ionen op de totale refraktiecoëff. ca. 1%. 
Door het verwaarlozen van de neutralen en ionen bijdrage kunnen we uit 

de verandering van de refraktiecoëfficient de elektronendichtheid 
bepalen met behulp van slechts één infrarood laser volgens de relatie 

on 
e 

De toegepast laserinterferometer is van het Feed-back type ook wel 
Ashby-Jephcott interferometer genoemd (Ash 63). 

3.3 
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Deze interferometer berust op het feit dat het uitgangsvermogen 
van de laser sterk wordt beïnvloed door de fase van de in de laser
cavjty gereflecteerde straling. 

~ laser') 
<ietector 

Q----1 plasma 

lens 

I • -) 
hollow 
mi rror 

fig. 3.1 De gekoppelde cavity laserinterferometer. 

Zoals uit fig. 3.1 blijkt wordt het laserlicht via de holle spiegel 
terug in de laser gekoppeld. 

Het uitgangsvermogen van de laser zal dan Varieren afhankelijk van de 
veranderende fase t.g.v. dichtheidsveranderingen van het plasma. 
Het uitgangsvermogen van de laser doorloopt nu een aantal zwevingen 
afhankelijk van de veranderende refractiecoëfficient. 

met L1(À)IR de zgn. 11 Fringe shift 11 

met vgl. 3.3 gesub. in 3.4 volgt dan 

Voor de bepaling van ene uit vgl. 3.5 is het nodig lpl te kennen. 

3.4 

3.5 

De lengte van de plasmakolom kan bepaald worden door onelpl voor 
verschillende booglengtes te bepalen, waarbij de overige parameters 
constant gehouden worden. Door extrapolatie zie fig. 3.2 kan vervolgens 
lpl bepaald worden. Hierbij wordt verondersteld dat de uiteinden van de 
boog en de dichtheden in de boog onafhankelijk zijn van de lengte van 
de boog. onelpl wordt gemeten d.m.v. kortsluiten van de boog. 

I 
onelpl 

~ lengte tussen de cascade 
platen 

fig. 3. 2 BepaJ1:ng lpl "door in 3 versch. booglengtes" 8n/"pl te bepalen. 
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3.2 DE ELEKTRONENDICHTHEID M.B.V. CONTINUUMSTRALING. 

3.2a INLEIDING 

De elektroncr.dichtheidsbepaling m~b.v. de laserinterferometer is in 
de aanloopfase v/d stroompuls goed te bepalen. 
In het meer daarop volgende quasi-stationaire gedeelte van de puls 
levert de interpretatie van het interferentie patroon moeilijkheden op. 
Deze worden veroorzaakt door drukoscillaties en de daarmee gekoppelde 
elektronen-dichtheid oscillatie. 

Dit impliceert dat toename en/of afname v/d elektronendichtheid ne' 
de zgn. omkeerpunten in het interferogram niet te bepalen zijn. 
Daartoe is voor de quasi-stationaire fase van de stroompuls de ne
bepaling m.b.v. de continuurnstraling uitgevoerd. 
Dit is goed mogelijk aangezien de continuurnstraling 1 n kwadratische 
afhankelijkheid vertoont van de ne' in de situatie dat we alleen te 
maken hebben met het lx geïoniseerd systeem van argon (Arii). 
In onze situatie waarin we behalve lx geïoniseerd (Arii) ook nog een 
behoorlijke bijdrage van het 2x geïoniseerde argon-systeem (Ariii) 
verwachten, moeten we de continuurnstraling bijdrage aan 1 n nadere 
analyse onderwerpen. Zie hiervoor hfdst. 3.2b 

In hfdst. 3.2c is uitgewerkt hoe we deze continuurn-meting toepassen 
waarbij we gebruik maken van de elektronendichtheid van de DC-boog. 

In hfdst. 3.1 is beschreven hoe dit d.m.v. het kortsluiten van de 
boog is uitgevoerd. 

3.2b CONTINUUM EMISSIE EN ABSORPTIE. 

Het continuurn emissie- en absorptie spectrum van een plasma bestaat 
in feite uit de superpositie van continuurnstraling van verschillende 
processen. 
Zowel emissie en absorptie van 11 Brehmsstrahlung 11

, zgn. 11 free-free 11
-

straling, als emissie van recombinatiestraling, zgn. 11 free-bound 11
-

straling en absorptie t.g.v. fotoionisatie treden op. 

free-free-straling 

Emissie van Brehmsstrahlung, treedt op wanneer een vrij elektron zich 
beweegt in het elektrisch veld van een ion, onder het emitteren van 
een foton kan het vrije elektron overgaan in een lagere energetische 
toestand. 
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Absorptie, treedt op wanneer het elektron tijdens de wisselwerking 
in het veld van een ion, een foton absorbeert, zodat het in een hogere 
energetische toestand komt. 

Omdat zowel voor als na de emissie en absorptie het elektron niet 
gebonden is, spreekt men van "free-free" 

Botsingen tussen identieke deeltjes e-e en i-i betrekken we niet in 

onze te beschouwen processen, aangezien bij deze botsingen laag ener
getische straling wordt uitgezonden in vergelijking met Coulomb inter
acties. 

free-bound-straling 
Stralingsrecombinatie treedt op, wanneer een vrij elektron onder uit
zending van een foton recombineert met een ion, éénmaal of meermaal 
geïoniseerd. 
Achterblijft dan een neutraal of lager geïoniseerd atoom. 
Aangezien het vrije elektron in een gebonden situatie overgaat spreekt 
men van "free-bound" straling. 

Foto-ionisatie, het omgekeerde proces van stralingsrecombinatie, is 
wanneer een gebonden elektron onder absorptie van een foton met een 
energie, groter of gelijk aan de ionisatieenergie voor de betreffende 
gebonden toestand, overgaat in een vrij elektron zgn. bound-free
absorptie. 

Combinatie van free-bound en free-free processen 
De totale emissie van het continuum, voor hv/kT > 1 en rekening ge

e 
houden met gestimuleerde emissie wordt nu volgens (Ven 71) 

::: 

Waarin ne = 

no = 

n = z 

n n e z 2 --z 
/Te 

elektronen dichtheid 

neutralen dichtheid 

(m -3) 

(m -3) 

ionen dichtheid zx geïoniseerd (m -3) 

3.6 
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T = elektronen temperatuur (OK) e 

gz,l = statistisch gewicht van het grondniveau Z* geïoniseerd. 

U
2

(T) = partitiefunctie van het z~geioniseerd systeem. 

Efb,z(~,Te) = Biberman-factor voor free-bound straling 

Eff,z(~,Te) = Biberman-factor voor free-free straling 

Q(Te) = elektron-neutraal atoom botsingsdoorsnede (m-2) 
-hv exp( ~).çff 

2
(À,Te) wordt ook wel de z.g.n. Gaunt-factor genoemd. 

e ' 

N.B.: Vooruitlopend op het resultaat van de metingen van de cascade 
boog in de DC situatie en pulssituatie kan aangetoond worden 
dat de bijdrage free-free e·lektronen~neutralen te verwaarlozen 
is. 

hv De totale absorptie van het continuurn voor rr- >1 inclusief gestimu-
leerde emissie is (Ven 71) e 

Kc(À) 
nenz 2 ;\, 3 { 1- -hv } x = l: c -- z - exp( -) 

z 6 IT c3 kT e e 

l + 'ff,z(À,Te) l gz 1 
{ exp(~)-1 } çfb (À' T ) x ' 

Uz(Te) kT ,z e 
e 

3.7 

N.B. Vooruitlopend op het resultaat van de metingen kan hier reeds 
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gemeld worden dat zowel in de oe situatie als in de puls bedreven 
boog aangetoond kan worden dat de totale absÓptie te verwaarlozen 
is Kc(~ = 400 nm) ~ 0,10 m:l 
Dit impliceert dat absorptie bij de gemeten continuurnstraling 
t.b.v. de bepaling van de elektronendichtheid niet in de beschouwing 
behoeft meegenomen te worden. 
Dit is ook bevestigd door de metingen uitgevoerd bij À = 646,3 nm. 

3.2c eONTINUUMVERHOUDING oe- EN PULSSITUATIE. 

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk 3 is gesteld willen we een 
uitdrukking afleiden waarmee door het meten van het continuurn gedurende 
de puls én het bekend zijn van de elektronendichtheid in de oe-situatie, 
de elektronendichtheid als functie van de tijd in de puls kunnen meten. 
Daartoe bepalen we de verhouding van de totale emissie van het continuurn 

in de puls s~,c en die van de oe-situatie s~,c m.b.v. vgl. 3.6 

n n e,p 1,p 
2 

ne,D 

Uit de quasi-neutraliteitsvoorwaarde ne = n1 + 2n2 volgt 

n1 n1 1 
-- = 
ne n1 + 2n 2 1 + ,n2 

.c.-
n1 

In vgl. 3.8 kunnen we dan voor; 

n . n
1 ep ,p 

n 
= n2 ,_L_e_ = n2 

e,p nep e,p 

1 

n 
1 +2~ n 1,p 

substitueren,gesubstitueerd in vgl. 3.8 geeft dit 
n 

1+ 2 ~ 
nl,p 

n e,p x n D.j( e, A(À,T ) + B(À,T )n2,p e e --
n1,p 

A(À,Te) en B(À,Te) worden in appendix C gegeven. 

3.8 

3.9 

3 .'10 
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Uitgaande van deze vergelijking is het nu mogelijk om de elektronen
dichtheid in de puls te bepalen, uît de verhoudtng van de spectrale 

emissie coëfficient in de puls en de oe situatie. 
Aangezien de absorptie van het plasma klein is geldt; 

Den~ is in par. 3.1 en hfdst. 5 behandeld. 

De factor tussen de brackets in 3.10 wordt in appendix C voor enkele 
golflengtes als functie van de temperatuur weergegeven. 

3.11 

3.3 DE ELEKTRONENDICHTHEID UIT DE VERBREDING VAN DE HS WATERSTOFLIJN. 

In par. 3.1 is de elektronendichtheid m.b.v. de laserinterferometrie 
bepaald, voor de atmosferische oe boog. 

Door een defect aan de laser is het tijdens deze afstudeerperiode niet 
mogelijk geweest ook de interferometrie voor de 2 en 3 atm. argon boog 
uit te voeren. 

Als alternatief is de elektronendichtheid in de DC situatie m.b.v. 
Starkverbreding van de H

8 
lijn van waterstof bepaald. 

Indien een atoom tijdens een stralende overgang beïnvloed wordt door 
de wisselwerking met de door andere geladen deeltjes opgewekte velden 
spreken we van het Starkeffect. 
De uitgezonden spectraallijn wordt hierdoor verbreed. 
Deze verbreding is afhankelijk van de dichtheid van de storende 
deeltjes. Voor de H8 lijn van waterstof geldt (Gri 64); 

x 
ne = 3,03 1020 (llÀ~) 2. (T = 20.000 OK) 

2 ' e 

ne = 2,98 10 20 (l!À~) 3~; (Te= 10.000 °K) 

Het grafisch bepalen van flÀ uit het gemeten profiel is in fig. 3.3 
weergegeven.(Gri 74) 

fig. 3.3 Bepaling van ~À~ 

voor de HS Zijn. 
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4 D E M E E T 0 P S T E L L I N G E N D E M E E T P R 0 C E D U R E S. 

4.0 INLEIDING 

In dit hoofdstuk wordt de cascade boog opstelling en de diagnostieken 
die in dit afstudeeronderzoek toegepast zijn, beschreven. 
Het hoofdstuk bestaat uit 5 gedeelten, te weten 

4.1 cascade boog en condensatorbank . 
4.2 spektroskopie. 

4.3 interferometrie. 
4.4 druk- en resistiviteitsmetingen. 
4.5 gegevensverwerking systeem 

4.1 CASCADE BOOG EN CONDENSATORBANK. 

Om op de cascade boog, zie fig. 4.1, terwijl deze brandt op een 
stationaire stroom (60A), een stroompuls te drukken, is een conden
satorbank gekoppeld aan het oe-voedingssysteem van de cascade boog. 
Dit is schematisch gegeven in fig. 4.2 (en appendix B} 

ELECTRODE ( 4x) ELECTRODE (4x) 

WATER CHANNEL 

WATER FLOW WATER FLOW 

Wl NDOW IJl NDO\./ 

ARGON FLOW 

\.lATE~ COLLECTOR 

PLASMA CHANNEL scale ,., 1:3 

fig. 4.1a Ove~zicht van de cascade boog 
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SEC Tl ON AA I 

WATER CHANNEL (8x) 

A 
· -· ~li!Oi!I·=:3;!;;555ï51:E±"fr3i!::i!;i!;WA>=Ti5EiSR !!lic"'f"HA==:3!:Nz;!l;~ - A I 

PLASMA CHANNEL 

fig. 4.1b Cascade plaat in detail. 

scale 1:1 

/ 
i~ 

/m___L 
==:::;:,== 

maak-
igncl bank 

lampbank 

I 1 
,w = ;e-r 
1 z m 

t I 
m c1 

I 

fig. 4.2a Principeschema van de DG-voeding en daaraan 

gekoppelde condensatorbank. 

b De stroompuls door het plasma. 
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Deze condensatorbank bestaat uit een zgn. 11 maakbank" (61,7 \lF, 20kV, 
12 kJ) en een daarmee in serie geschakelde laagspanningsbank, de zgn. 
"clampbank" (4,14 mF, 1 kV, 2,07 kJ). Deze bank wordt geschakeld 
m.b.v. ignitrons. 

Op tijdstip tm wordt ignm ingeschakeld en de maakcondensatorbank 
ontlaadt zich over de cascade boog met een stroom waarvan de stijgtijd 

'm bepaald wordt door de zelfinductie Lz en de capaciteit Cm' volgens 

'm = ILzc~. 
Op het moment dat deze stroom maximaal is "te" wordt igncl geschakeld, 
waarmee de maakbank wordt kortgesloten. 
De clampbank zal dan t.g.v. de grotere capaciteit een stroomprofiel 

geven zoals in fig. 4.2b is gegeven met'= (Rb+ RP)Ccl' 
De maximale stroom wordt bepaald door de belastingweerstand Rb en 

weerstand van het plasma Rpl' 

Hierin V = spanning op de clampbank co 

< 

In (Vel 79) wordt het elektrisch circuit van de condensatorbank 
nader besproken. 
Voor de koppeling van deze condensatorbank aan de cascade boog 
moeten enkele veiligheidsmaatregelen getroffen worden. 
De beide opstellingen mogen niet langer onafhankelijk van elkaar 
bedreven worden en de DIODE-voeding die de cascade boog van een 
stationaire stroom voorziet, mag geen hinder ondervinden van de 
hogere spanningen die op het moment van schakelen op de anode
elektrode van de cascade boog komt. 
Deze spanningspuls over de cascade boog wordt naar de DIODE-De
voeding toe onderdrukt m.b.v. een smoorspoel L = 270 mH en enkele z 4 
conden sa toren. 
Zie schema in appendix B. 

4.1 

4.2 
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Verdere beveiligingen zijn aangebracht i.v.m. 

1: Indien de stationaire plasmaboog uitvalt mag niet 11 geschoten 11 

worden met de condensatorbank en moeten deze bovendien ontladen 
worden. 

2: Indien de cascade boog uitvalt tijdens de stroompuls, wordt de 
stroom via een parallelcirquit aan de boog afgevoerd,het bollen

vonkbrug gedeelte. 

3: De condensatorbank staat in een afzonderlijke ruimte opgesteld, 
zodat goede maatregelen noodzakelijk zijn i.v.m. het inschakelen 

van de DIODE-De-voeding. 

Aangezien de meetsignalen zeer klein ZlJn (Spektroskopie i = lo-BA) 

en de di/dt van de condensatorbank ontlading zeer groot is (tot 
5.10 7 A/sec) is er bizondere aandacht besteed .aan het aardingscirquit~ 
De stroom in de keten wordt gemeten m.b.v. Rogowski spoelen. 
De signalen van deze spoeltjes worden via twee integratoren van de 

8 kanaals transient recorder opgeslagen. De uitgelezen spanning ver

houdt zich dan tot de stroom als, 

MR 
---i (t) 
( RC) . t 

1 n . 

MR- Mutuele induktie Rog.coil 
RC - Integratie constante integrator 

spoeltje MR Integrator 
(Vs/A) 8-kan. Trans. 

RC e (t) V 
(sec- 1 ) u 

4.3 

nr !(groen) 0,151 10-6 Vs
2 

1,37 10-3 + 7% -0,11 1Q-3ï(t) A 
-

boog(grijs) 0,167 10-6 Vs 3 !,23 10-3 +10% -0,136 1Q:...3i(t) A -

Tabel 4.1 Enkele gegevens van de Rogowski spoelen en de bijbehorende 

integratoren ter bepaling van de stroom door de cascade boog. 

*J Teneinde staringen zo goed moge 1 ijk te underdrukken. 
In appendix B wordt het aardingsschema weergegeven. 
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4.2 SPEKTROSKOPIE 

Het plasma van de cascade boog is cylinder-symmetrisch en mag in 
de lengterichting homogeen worden verondersteld, zie par 2.1. 
Het plasma van de boog wordt end-on geobserveerd en met behulp van 
een telecentrisch systeem op de intreespleet van de monochromator 
afgebeeld, zie fig. 4.3. 

ARC 

I mn 
i m. ' ' RS ' ' / ' 

' CHJ Q ~ 

t 
M 

CL 
Dl 

fig. 4.3 Schema van de spektroskopische opstelling. 

met; RS 

CH1,2 

CL 
01,02 
F 
L 1,2,3,4 
M 
PM 

Reflectie spiegel (Spherisch R = 0,5m) 
Choppers 

Calibratie lamp (Wolframbandlamp) 
Oiafragma 1s 0 1mm 
Filter 

Lenzen 

Vlakke spiegel 
?hotomultiplier EMI - 9698 QB/S20 
- 1ooc donkerstroom 2.1o-12Amp 

RM draaibare spiegel 
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Het optische systeem is dusdanig gekozen dat; 

L1 (+250 mm) op 500 mm vanaf het midden van het plasma een 1 op 1 
afbeelding ter plaatse van D2 (0 1 mm) vormt. 
D1 staat in het brandpunt van L1 en bepaalt de openingshoek van het 
uit het plasma 11 gesneden 11 cylindertje. 
D2 bepaalt de grootte van dat cylindertje. 
De holle spiegel achter de boog maakt het mogelijk in combinatie met 

chopper 1 en 2 de IA,l en IA, 2 te meten. (zie par. 2.1) 
Deze spiegel staat 50 cm achter het midden van de boog en beeldt deze 
als zodanig op zichzelf af. 
De rest van het optisch systeem vormt een beeld van het plasma op de 
intreespleet van de monochromator.(Jarell-Ash 1 meter dubbel mono
chromator van het Czerny-Turner type) 
zie (Ver 78). 

Gegevensverwerking. 
Afhankelijk van de meetcondities (stationair of gepulst) kunnen de 
signalen van de fotomultieplier PM naar de Keithley 602 elektrometer 
of naar de LeCroy transients recorder gestuurd worden. 
Het schema t.b.v. de gegevensverwerking wordt in hfdst. 4.5 nader 
besproken. 

N.B. Bij de ijking met de wolframbandlamp (WBL) is het noodzakelijk 
om het venster van de boog (aan de monochromatorzijde) in de 
lichtweg van de WBL op te nemen. 
Op deze manier wordt een ijking verkregen met de bandlamp over 
eenzelfde oppervlakte. eenzelfde openingshoek en hetzelfde 
optische systeem als van het cascade boog plasma zelf. 

met-•ww = 0,93 de transmissiecoëfficient van het kwartsvenster 
van de wolframbandlamp. 

-e~J is de emissiecoëfficient van de WBL (Vos 54) 

B 
-I~J is de straling van een zwart lichaam bij de temp. die 

4.4 

in de ijktabel bij een bepaalde stroom door de lamp hoort. 

Zie ook par. 2.1. 
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4.3 INTERFEROMETRIE. 

De theorie van de veranderingen in de refraktieindex van het plasma 
t.g.v. dichtheden variaties is kort beschreven in par. 3.1. 
In deze paragraaf bespreken we een meetopstelling voor de bepaling van 
de dichtheden variaties in een afterglew en in een gepulst plasma. 
De opstelling is schematisch weergegeven in fig. 4.4. 

L2 Fl 

PLASMA 
RS 

L)i,;~ 
0,63 +3,39,...um 

M 

verw. SGD 100A 

Fig. 4.4 Schematische opstelling van de IR laserinterferometer. 

De gebruikte interferometer is, van het gekoppelde cavity type (Ash 63) 

zie par 2.1. 
De veranderinqen in de refraktie index van het plasma kunnen ontstaan 
door een 11 afterglOW 11

, hetgeen de elektronen-dichtheden in de O.C. 
situatie oplevert, of t.g.v. een extra stroompuls door het plasma 
hetgeen elektronendichtheids veranderingen t.o.v. de O.C. situatie 
oplevert. 
De veranderingen van de elektronendichtheid gemeten met de interferometer 
heeft betrekking op het midden van de boog. (r = 0) 
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4.4 RESISTIVITEITS- EN DRUKMETINGEN. 

In dit hoofdstuk zal kort worden ingegaan op de methode om de resis
tiviteit van het plasma te meten, welke leidt tot de temperatuur T~ 
van het plasma. 

De technische uitvoering van de drukmeting wordt ook besproken. 
De spanning over het plasma wordt gemeten aan twee cascade platen die 
10 platen van elkaar verwijderd zijn, en die zich ongeveer rond het 
midden van de boog bevinden. 
Dit laatste is noodzakelijk omdat het potentiaal profiel aan de uit
einden van de boog niet homogeen over de doorsnede is (Hac?l). 

t-.V 

-'9 ''"" radiale druk
meting 

fig. 4.5 Principe schets voorspannings-en drukmetingen. 

De spanningen 
van Tektronix 
zwakt. Aan de 

afkomsti,~ van de twee phten worden via 2 verzwakkers 
(lOx) in de 0-unit van Tektronix nog eens verder ver

uitgang van deze 0-unit verschijnt dan, de verschil-
spanning tussen de twee platen. 

De totale verzwakking bedraagt dan 1130 x. (0-unit Zi = 1 Mn, Zf = 10kn, 
50n belasing) 

Deze spanning kan vervolgens aan 1 van de 4 LeCroy transients worden 
aangeboden, (Vin < 0,5 Volt) zie hiervoor Hfdst. 4.5. 
Met behulp van de eveneens geregistreerde stroom zie par. 4.1 en de 

(J formules volgens par. 2.2 kunnen we dan de Te bepalen. 
Met behulp van een Kistler 601 A, piäzoelektrische drukopnemer, ZlJn 

axiale drukmetingen verricht ter plaatse van het venster aan de kathode 
zijde. (afstand tot plasma z "' 125 mm) 
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Verder ZlJn er ook radiale drukmetingen verricht door de opnemer 
in een elektrodegat aan de kathode zijde te plaatsen. 
(afstand tot de as van het plasma (r=O) bedraagt ~ 40 mm) Zie fig. 4.5. 
De drukopnemer is voorzien van een coating om lichtinvloeden op de 
meting te voorkomen. (Wil 81) 
Het elektrische signaal van de piëzoelektrische drukopnemer wordt 
via een Kistler 5001 ladingsversterker en een spanningsdeler aan de 
LeCroy transient recorders aangeboden. (par. 4.5) 

4.5 GEGEVENS VERWERKING SYSTEEM. 

Het systeem om de metingen van zowel spektroskopie, interferometrie, 
resistiviteit en drukmeting tijdens de puls te verwerken is practisch 
identiek, zie fig. 4.6. 

Ter beschikking staan 4 LeCroy 20 MHz Waveform Digitizers Camac model 
2256 A. Hiermee wordt na een start trigger, het tijdsafhankelijke 
signaal in 1024 samples van instelbare tijdsduur (50 ns- 5~s) in een 
geheugen opgeslagen. 

spectrosc. 

interf. 

resisti
viteit 

drukmeting 

~ 

Keith. HL___r_ec_. _ __, 

~ ~ \ 

LeCroy Camac trans i ent -

4x I r 

~ 
plotter 

scope~ 
display 

Fig. 4.6 Schematische weergave van het gegevens

verwerking systeem 

POP 11/23 

POP 11/03 

~ -
. . ... 
term. 

~ 
I -
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Via 1 n terminal verbinding met de host-computer POP 11/23 (Digital) 
van de groep Atomaire en Moleculaire wisselwerking kunnen programma 1

S 

naar de lokale computer POP 11/03 getransporteerd worden. 
Deze programma 1 S geven de mogelijkheid om de data in de geheugens van 
de LeCroy-transients recorders of te transporteren naar de host
computer POP 11/23 of op 1 n X-Y Hewlet Packard type 7040 A uit te lezen. 

De data in de LeCroy transients kunnen cyclisch uitgelezen worden op 
een oscilloscoop. Dit geeft de mogelijkheid om afzonderlijk de 4 tijds
afhankelijke signalen voor definitieve opslag plaats vindt, te bestu
deren. Verder is het mogelijk om in de stationaire situatie en met name 
voor kleine meetsignalen (b.v. W.B.L. i~10 9A) de fotomultiplier 
rechtstreeks via de Kiethley elektrometer en een HP 7100 B X-t re
corder uit te lezen. 
De conversiefactor Kiethley~emittervolger bedraagt (103 ~ 2)1Q6mV/A. 
(Vef < 3.5 Volt) Zie ook fig. 2.3 in par. 2.1. 
De stroommetingen m.b.v. de Rogowski-spoeltjes en diverse andere 
controle metingen worden uitgevoerd met 1 n 8-kanaals transientrecorder, 
welke in de groep Plasmafysica zelf is ontwikkeld (A.B.M. Hüsken). 
De toegepaste sampletijd is 4 ~s/sample zodat met de 1024 samples de 
signalen ~ 4 ms in het geheugen van deze 8-kanaals recorder opgeslagen 
kunnen worden. 

~ 
--?f 

C-bank 

~ 

boog 

1-------;di spl ay 

schuifregister 
8-kan. Tr. rec. 

rec. 

Fig. 4.7 De 8-kanaaZs transient recorder en de stroommetingen. 

De data in deze geheugens kunnen op 1 n display zichtbaar gemaakt 
worden, zodat voor definitieve opslag de gegevens bestudeerd kunnen 
worden. 
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5 R E S U L T A T E N 

5.0 INLEIDING 

In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken die volgen uit de 
metingen aan het plasma van de cascade boog, waarbij de volgende 
standaardcondities gebruikt worden; 

Stationaire stroom: 60 A 
Vuldruk argon: 1-3 atm 

Puls-stroom ~ 2200 A T ~ 2 ms, zie fig. 4.2 
Lengte boog (37 platen): 74 mm 
Afstand Anode-Kathodering: 90mm 
Doorsnede: 0 5 mm 
Argon flow: 5 Nl/h 

In par 5.1 worden de metingen van de elektronentemperatuur (Source 
en resistiviteit) gepresenteerd. 

De elektronendichtheid (interferometrie, continuurn en H
6
-lijn) 

wordt in par 5.2 besproken, waarbij ook een nadere bepaling van de 
lengte van de plasmakolom in de O.C. situatie gegeven wordt. 

In par 5.3 wordt de druktoename in de boog t.g.v. de stroompuls 
besproken. Tevens is aan de hand van het Ari /Arii /Ariii model bij 

gegeven druk en temperatuur de te verwachten elektronendichtheid ver
geleken met de gemeten elektronendichtheden. 

In par 5.4 wordt met de aldus verkregen plasma-parameters, in com
binatie met de energievergelijking uit Hfdst. 1, de overbezetting van 
het grondniveau van het argon-ionsysteem gedurende de aanloopfase van 
de stroompuls berekend. 

Tot slot wordt in par 5.5 een gemeten en een theoretische waarde 
van de warmtegeleidingscoëfficient, gedurende het quasi-stationaire 
gedeelte van de puls gegeven. 
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5.1 DE ELEKTRONENTEMPERATUUR 

5.1a De elektronentemperatuur in de D.C. situatie. 

De elektronentemperatuur T in de 60A D.C. situatie is bepaald 
e 

m.b.v. de Souree functie methode. (par 2.1) 
De meting is verricht aan de 696,5 nm (4s-4p) argon-neutraal lijn, 

~ À~(696,5 nm) ~ 0,110 nm. 
Het gebruikte apparaat profiel is 0,08 nm. 

In tabel 5.1 zijn , 2 R, Kl, Intensiteit I1 en Te' bepaald volgens de 
Souree methode, gegeven. Tevens is opgenomen, de Te gemeten door 
Rosado bij 1 atm. 

p ,zR Kl Ros 81 
atm. 

I 1 [ J m -3 ster -1 s -11 Te [ o KJ 

P=1 

P=2 

P=3 

0,75 2,04 1,476.10 14 12400 + 300 12600 -

0,69 3' 16 1,598.10 1 /.j: 12300 + 300 -

0, 71 3,55 1,582.10 14 12200 + 300 -

Tabel 5.1 De elektronentemperatuur in de 60A D.C. boog 

m.b.v. de Souree functie methode. 

-

-

Bij bekende elektronendichtheid, n , kan de T PLTE ook uit de n -T e e e e 
relatie vgls. het PLTE-model bepaald worden, zie Hfdst. 1.6. 
Vooruitlopend op de elektronendichtheidsmeting is in tabel 5.2 1 n 
overzichtje gegeven van TePLTE en Te bepaald m.b.v. Souree methode en 
lijn/continuurn verhouding. 
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T e 
.K 

p Souree 1 ij n/ cont. PLTE ne[m-3] 
atm. 

1 12400 11600 12700 0,8.1023 

2 12300 11500 12400 1,0.1023 

3 12200 11400 12500 1,3.1023 

Tabel 5.2 Overzicht elektronentemperaturen T (I=60A D.C.) e 

5.1b De ëlektronentemperatuur tijdens de puls. 

De Souree functie methode is tijdens de puls niet toegepast op een 
neutraallijn maar op een ionlijn, nl. 480,6 nm (4s-4p). 
De argon neutraallijn 696,5 vertoont voor hogere stroomdichtheden een 
aanzienlijke absorptie 11 dip 11 ter plaatse van de centrale golflengte. 
Bij onze metingen is gekozen voor de 480,6 nm argon-ionlijn. 
Deze lijn is tijdens de puls sterk geabsorbeerd. (par 2.1) 
Kl ~ 2,3 voor 50 ~s < t < 2000 ~s. 

In grafiek 5.1 is de aldus verkregen elektronentemperatuur als functie 
van de tijd weergegeven. 

2 

P = 1 atm. 

__ _,t JJS 

200 400 l 00 0 12 0 

Fig. 5.1 De elektronentemperatuur volgens de Souree functie methode 

voor P = 1 atm. 
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2 

20 

t [fis] 

200 400 600 800 l 0 0 0 1200 

Fig. 5.2 De elektronentemperatuur volgens Souree functie methode 

voor P = 2 en 3 atm. 

Bij de Te voor de 1 atm boog vinden we een lage temperatuur voor 
100 fiS ~ t ~ 250 fiS. Deze is het gevolg van een overschatting van de 
absorptie van de lijnstraling. Voor Kl in de berekening is nl een ge
middelde K voor de 1,2 en 3 atm. boog genomen. 

~:,. Àapp "' 0,08.nm, .t.À~(4806,puls) "' 0,1 - 0,2 nm. 

~.B. De intensiteit van de 4806 lijn is in de puls ongeveer 18 x zo 
groot als de intensiteit in de O.C. situatie. 

(J In fig 5.3 is de resistiviteitstemperatuur T weergegeven zoals d~e 
e 

volgt uit form. 2.20. (Zie ook par-4.4) 
De effectieve lading <Z.>= (n+ + 4n++)/n van het plasma is bepaald 

1 e 
aan de hand van de temperatuur gegevens welke volgen uit de Souree 
functie methode en het Ar 1;Ar11 /Ariiimodel (par 1.6) 

In deze fig. 5.3 is tevens de resistiviteitstemperatuur weergegeven 
waarbij de invloed van tweewaardige ionen niet wordt meegenomen 

( < Zi > = 1) 
We vinden dan een onderschatting van de Te (ca. 15%) 
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Xiooo- x 

2 

- <Z. > = 1 
1 

12 

200 400 600 800 1000 1200 

Fig. 5.3 De eZektronentemperatuur voZgens de resistiviteit van het 

pZasma. 

< Z. > ~s bepaald uit de T 480,6 nm volgens fig. 5.1 
~ e 

Tevens ~s T0 weergegeven waarbij< Z. > = 1 is verander-e ~ 

steld. 

N.B.-Voor de resistiviteitstemperatuur T~ moet in principe, zoals in 
hfdst. 2.2 is aangegeven, het radiale temperatuursprofiel Te(r) 
bekend zijn. 

Radiale temperatuursmetingen bij 200 A, (Ros 81), geven-een vlak 

Te-profiel. 
Dit wordt bevestigd door grenslaag metingen m.b.v. een radio
frequency-methode (Kol 82). 

-Er is geen verschil inT~ gemeten voor P = 1,2 en 3 atm. 

AR.m 

Uit de lijncontinuurn verhouding van de 348,05 nm lijn volgt m.b.v. 
vgl. 2.22 en fig. 2.4 dat de elektronentemperatuur tijdens het quasi
stationaire gedeelte van de puls voor P = 1 atm. ca. 26000 OK be
draagt. 
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5.2 ELEKTRONENDICHTHEID 

In deze paragraaf worden de verschillende diagnostieken met betrek
king tot de bepaling van de elektronendichtheid in de O.C. resp. 
puls situatie besproken. 

5.2a Elektronendichtheid in de O.C. situatie. 

- De elektronendichtheid in de stationaire boog is m.b.v. de inter
ferometrie, volgens Ashby/Jephcott, zie par. 3.1, uitgevoerd. 

Met een thyristor wordt de O.C. stroomvoorziening van de cascade 
boog in ca. 2 ~s kortgesloten. 
Uit het vervolgens optredende fringespatroon in de laserintensiteit 
kan m.b.v. vgl. 3.5 de on 1 1 bepaald worden. 

e P 
In fig. 5.4 is de bepaling van 1 

1 
door gebruik te maken van drie 

verschillende booglengtes als func~ie van de tijd gegeven voor 
P 

0 
= 1 atm. , en I = 60 A. 

Het blijkt dan dat lpl gelijk is aan de afstand tussen de anode en 
kathode, hetgeen te verwachten was. 
In fig. 5.5 is de vervolgens bepaalde ne voor verschillende boog
stromen weergegeven. 

i
on 1 

x1021 e e 
m -2 

60 A,0 5mm 
. 6 

4 
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20 40 60 

tc~Sl 

300 

1 5 0 

50 

lT mm 

60 

40 

~---80A ---=---=--==-=-_60.A -

l 0 0 200 400 

Fig. 5.4 BepaZing Zpz uit oneZpZ voor 3 verschiZZende boogZengtes. 

P = 1 atm. 
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-t cws) 

Fig. 3.5 De elektronen dichtheden in de~ 5 mm cascade boog 

gedurende de afterglow. 

P = 1 atm. argon. 

- De elektronendichtheid m.b.v. Starkverbreding. 
Door een defect aan de twee golflengte laser is het niet mogelijk 

gebleken de elektronendichtheid als functie van de vuldruk te bepalen. 

Deze is nu bepaald uit de Starkverbreding van de Hs-lijn. 

De HS-lijn is gekozen omdat de Starkverbreding erg groot is (~ 4 nm) 
en de Stark-constante goed bekend is. 

De toegevoegde hoeveelheid waterstof bedroeg 1 %, zie tabel 2.2. 

- De elektronendichtheid m.b.v. continuumverhoudingen. 

De elektronendichtheid als functie van de vuldruk is eveneens be
paald aan de hand van de continuurnstraling voor À = 400, 468,8 en 
646,3 nm. We nemen hierbij als referentiepunt P = 1 atm. I = 60A 
ne = 0,8.10 23 m- 3 • Aangezien de temperatuur in de O.C. situatie slechts 

weinig varieert kan in vgl. 3.10 de factor tussen de brackets (in ap
pendix C, de D factor) ~1 verondersteld worden. 
In tabel 5.2 is de elektronendichtheid als functie van de vuldruk 
gegeven. Tevens is hierin de elektronendichtheid, interferometrisch 
vergeleken met continuurn verhouding gemeten m.b.v. een H.P. PIN diode. 
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25 A 40 A 60 A 80 A 100 A 

interferometrie 2,0 4,5 8,0 10,3 13,0 
P = 1 atm 

continuurn 3,0 5,0 8,0 10,0 12,0 
PIN diode 

P0 = 1 atm. Po_= 2 atm. Pn = 3 atm 

H 7,6 8,7 12,7 s 
I = 60 A 

continuurn 8,0 10 '7 12,6 

Tabel 2.2 De elektronendichtheid in 10 22m 3 voor de D.C. situaties 

van de ~ 5 mm boog. 

5.2b Elektronendichtheid in de stroompuls 

Voor 1 atm is de elektronendichtheid in de puls gemeten m.b.v. de 

interferometrie, zie fig. 5.6. 
De 11 fringes 11 interpretatie voor t > 150 ~s is t.g.v. de optredende 
oscilaties erg lastig, zo niet onmogelijk. 

24 -

20 

16 

l2 

8 

0 40 s'o 

d.d. 820122 

Fig. 5.6 Interferometrisch bepaalde elek

tronendichtheid. IDC = 60 A~ I , = 2200 A. . pu~s 

P
0 

= 1 atm. 
t c~s) ---

12
1
0 l 0 
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Zoals in de inleiding al is aangeduid zullen we t.g.v. deze inter
pretatie moeilijkheid van de "fringes" een methode toepassen om n 

e 
te bepalen, die berust op de verhouding van het continuurn gedurende 

de puls en de O.C. situatie én het bekend zijn van de elektronendicht
heid van de stationaire boog, zie par. 3.2c. 

Het voordeel van deze methode is 

1: scont ex: n~ I I Te 

2: eenduidigheid in de interpretatie van de oscillaties. 
De elektronendichtheid tijdens de puls n volgt dan uit, zie par 3.2 e,p 
en appendix C. 

= v0D n D . D(À,T ) e, e 

waarin 

E: À,C 

E:p 
À,C continuurn in de puls 
D continuurn in de stationaire boog E: = À,C 

n e,D elektronendichtheid in de stationaire boog. 

D(À,T ) = correctie factor besproken in appendix C. e 

3.10 

De metingen zijn uitgevoerd bij 2 golflengtes nl. 468,8 nm en 646,3 nm, 
voldoende ver verwijderd van bekende Ar1, Ar 11 of Ar 111 lijnen. 

nieruit blijkt dat D(À,Te) die als een correctie op de verhouding van 
de continuurnstraling opgevat kan worden, aanleiding geeft tot een 
correctie van ca. 10-20%. 

Bovendien is 0(468,8 nm,Te) ~ 1,1 en 0(646,3 nm,Te) ~ 0,8, hetgeen 
betekent dat de continuumverhcuding bij À = 468,8 nm wat verhoogd wordt 
en bij À = 646,3 nm iets verzwakt zal worden. 

De uiteindelijk op boven beschreven manier bepaalde elektronendicht
heden zijn in fig. 5.7 gegeven. 

De factor D(À,Te) is bepaald met de temperatuur gemeten volgens de 
emissie-absorptiemethode. Te 4806 

Tevens is iri deze fig. nog eens de elektronendichtheid bij 1 atm. 
volgens de interferometrie weergegeven. 

Eveneens is in fig. 5.7 de elektronendichtheid bepaald volgens het 
PLTE evenwichtsmodel ne aangegeven. 
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n Cm -3) 

j e 
o 0 ~468,8 nm 

~----~o~----------------~0~-------7~ p = 3 atm. 
4 ""---- 0 0 

5 

3 -4-

model 
P=3,7atrn 
P=2,7atrn 
model 

646,5 nm 

2 atm . 

• ~468,8 nm 
+-

model ,...__646,3 nm +- :P
0

= 1 atm. 
P= I ,8atrn 

interferometrie 

t ()JS) 

0 200 '+ 0 c 500 8 0 

Fig. 5.7 De elektronendichtheid volgens: 

- de continuurn verhouding bij 2 verschillende golflengtes 

- de interferometrie 

- Ari I Arii I Ariii PLTE model 

In fig. 5.8 is ter illustratie een recorder plat van een meting weer
gegeven. 

Het betreft een radiale drukmeting, een intensiteitsmeting À == 646,3 nm 
en een E-veld meting. 
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f P atm. 

d.d. 820217 

Radiale druk 

d.d. 820405 

Intensiteit ,\ - 646,3 nm 

d.d. 820405 

E-veld 

1 2 3 4 

Fig. 5.8 Het elektrisch veld, de intensiteit en de radiale druk 

tijdens de stroompuls 1 P = 2atm, i = 2200A 
0 p 

t(ms) 
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5.3 DE DRUKTOENAME 

Indien de druk in de boog tijdens de stroompuls bekend is, dan kan 
met de gemeten elektronentemperatuur T en door toepassing van het e 
evenwichtsmodel voor Ar 1/Ar 11;Ar 111 , zie par. 1.6, de elektronen-
dichthe~d nPLTE berekend worden. 

e 
Zoals in par. 4.4 is besproken wordt de druk gemeten m.b.v. Kistler 
601 A, piëzo elektrische drukopnemer. 
Deze drukmetingen worden in fig. 5.9, fig. 5.10 en tabel 5.3 gegeven. 
Afgeleid kan worden dat voor toP/P

0 
geldt 

+ ++ AT 
toP _ Me + M + M + M1 + _'-" _e 

Po- (ne + n+ + n++ + n
1
)

0 
Teo 

waarin P
0 

=vuldruk. 

Uit de gemeten toename van ne en Te kan aldus de te verwachten druk
toename tijdens de stroompuls afgeschat worden. 
In tabel 5.3 ZlJn deze berekende waardes vergeleken met de gemeten 
druktoenames voor t ~ 400 ~s na het begin van de stroompuls. 

toP toP 
(p-)n T (p)gem 

e e 

p = 
0 

1 atm 0,7 0,7 

P0 = 2 atm 0,6 0,7 

P0 = 3 atm 0,6 0,7 

Tabel 5.3 De te verwachten en de gemeten druktoenames in atm. in de 

cascade boog t.g.v. de aangebrachte stroompuls. 
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6P atm. 

1 
l, 4 

l, 0 0 = 1 atm. d.d 820217 E40 , E41 

= 2 atm. 
0 I 6 \. 

" ~-
I 

' -o-
I 

0 2 f , I 

~tlJS 

0 2.00 4CO 600 800 l 0 cc 12 0 0 

Fig. 5.9 Axiale drukmeting m.b.v. Kisler 601 A, z = 125 mm. 

L'IP atm 

l I 4 

d.d. 820217 E 42 

l' 0 

0 I 6 

P0 = 3 atm. 

0, :? 

-- t ]JS 

J 200 400 600 800 : 0 0 0 1200 

Fig. 5.10 Axiale drukmeting, vuldruk 3 atm., afstand tot plasma 125 mm. 
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5.4 ENERGIEVERGELIJKING EN AANLOOPFASE VAN DE PULS 

In par. 1.4 wordt aangetoond dat in de aanloopfase van de stroom
puls verschillende termen in de energiebalans te verwaarlozen zijn. 
Uit vgl. 1.53 en 1.52e waarbij een Gausisch temp2ratuurprofiel over 
de boogdoorsnede wordt aangenomen; 

T (r) = T expf-r
2j e eo 2 Pr 
e 

volgt voor de intrinsieke elektronen energievergl. 

in de aanloopfase van de stroompuls 

E. n
1 

n ob 1K
1 

+ E: n n+
1 

ob+
1 

K+
1 

= 1on ,s e 10n e ,s 

4 TeoKth 3 
l·I- - at { 1 nekTe } 

p2 
Te 

Met behulp vanden enT volgens par 5.1 en 5.2 en het Ar 1;Arii/Ariii/ 
e e + 

LT~ model (par 1.6) waarmee n1 en n1 berekend kunnen worden, is het 
. . . ,s ,s + . 

mogellJk de overbezett1ngsfactoren ob 1 en ob 1 te berekenen u1t de ge-

meten i.·I· 

In de warmtegeleidingsterm nemen we pT = 3 mm hetgeen een onderschat
e 

ting van p is en dus aanleiding geeft tot een kleine onderschatting 
+ van ob 1 en ob 1. 

VoorKthnemen we een theoretische waarde volgens (Mit 73). 

T % ( °K) e Kth = 3,73.10-lO 
ln 11 

De totale reacUesnelheid (sommatie over exitaties en directe ionisatie) 
voor enkelvoudige en tweevoudige ionisatie, < av > en < av >+volgt uit 
(Pot 78), zie fig. 5.11. 

In fig. 5.12 zijn de berekende overbezettingsfactor van het argon 
neutraal en het argon ion grondniveau ob 1 resp. ob~ weergegeven. 
In deze figuur is ook ob 1 (P= 1 atm.) volgens Rosado (Ros 81) weer
gegeven. 
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10-16 

10-l 7 

< ov > + =K1 
~ 

lcJ:? 0 

0 l s i, c 2, 0 2, 5 3 l 0 

Fig. 5.11 Totale reactiesnelheden voor !hl en Arii ionisatie (Pot 78) 
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Fig. 5.12 Overbezetting argon neutraal en argon ion grondniveau volgens 
vgl. 1. 53. 
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5.5 DE WARMTEGELEIDINGSCOEFFICIENT 

Tijdens het quasi stationaire gedeelte van de stroompuls (par. 1.5) 
kan met behulp van de energievergelijking 1.54b de Kth in het centrum 
van de boog bepaald worden. 
De aldus berekende waarde voor Kt~ wordt vergeleken met een theore
tische waarde volgens (Mit 73) 

2,5 
Te(OK) Mit Kth = 3,73.10-lO 

ln A 

( 1. 54b) 

met: p = 2.10- 3 m, veronderstelling. 

Qfb = 2,8.10-39 n n+ r- 0•50 4 e 1 e rr 

Qpq = 7 0.10-40 n2 î--1,5 exp l2,58814rr 
' e e T e 

+ 2 
z4 gk N ne 

= Q+k 1,66.10- 38 
fb ( n .. ) s u++ ne + 

met: N = 2U++ [ 2rr me 
u+ k2 

I 13,6 
E++ - E+ 

k 

kT ]1,5 

· A( 2)+- 1 verondersteld. . +1 -

Q+ Q+k 
pq ~ fb 

volgens (Bat 82) 

exp 

-r-0,5 
2N e 

[-~~+1 

W/m 3 

4rr 
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In tabel 5.4 is de warmtegeleidingscoëfficient volgens (Mit 73) en de 
experimenteel bepaalde Kth weergegeven voor P = 1,2 en 3 atm. op 
600 ~5 na het begin van de stroompuls. 

p T j.E Q exp. Mit 
(atm) (OK) (Wm- 3) ( t~m- 3 ) 

Kth Kth 

1 

2 

3 

(Wm -1 oK-1) (wm-1 o K-1) 

28.000 8.1Q11 3. 10 11 18 12 

28.500 8.1011 5;5 10 11 9 11 

/ 

27.000 8.10 11 11.10 11 
/ 

.::*tf 10,5 
/ 

Tabel 5. 4 De warmtegeZeidingscoëfficient in het quasi stationaire 

gedeelte van de stroompuls (600 ~s). 

Tevens is de theoretische waarde volgens (Mit ?3) vermeld. 

Uit tabel 5.4 blijkt dat de experimenteel bepaalde Kth niet in over
eenstemming is met de theoretische waarde volgens Mitcher and Kruger. 
Dit is waarschijnlijk een gevolg van het niet goed bekend zijn van de 
foto-ionisatie 11 Cross section 11 voor Arii -+ Ariii, die via 11 0etailed 

Balancing 11 en een integratie over de golflengte in Q~~ voorkomt. 

Tot slot wordt in fig. 5.13 een 11 Samenvatting 11 van de verschillende 

termen in de intrinsieke elektronen energievergelijking 1.45 gegeven. 

Bij deze vergelijking is nog geen gebruik gemaakt van de massabalans 
uitpar. 1.1. 
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6 C 0 N C L U S I E S E N S U G G E S T I E S 

De elektronendichtheid en -temperatuur in het cascade boog plasma 
zijn door het toepassen van een stroompuls (ca. 2000A) en meer dan 
1 atm. vuldruk aanmerkelijk verhoogd nl. van 

Te= 16000 °K enne= 2.1023 m 3 (Ros 82) naar, 

Te = 28000 °K en ne = 6.1023 m 3 (P = 3 atm) 

De elektronentemperatuur bepaald m.b.v. de resistiviteit van het 
plasma, vertoont een goede overeenkomst (10%) met de meer geavanceerde 
elektronentemperatuur bepaling volgens de Souree functie methode. 
De resistiviteitsformules volgens Spitzer {par 2.2) zijn geldig voor 
zwak niet ideale plasma 1 s (nÀD ~ 6) 

De bepaling van de elektronendichtheid in de puls m.b.v. de con
tinuurnverhouding én de goed bekende elektronendichtheid van de sta
tionaire boog berust op een eenvoudige meting. 
De metingen zijn uitgevoerd bij 468,8 nm en 646,3 nm. 
Ze zijn onder~ing tot op 5% met elkaar in overeenstemming. 
De overeenstemming met interferometriseh bepaalde elektronendichtheid, 
voor P = 1 atm., bedraagt 15%. 

De aangetoonde afwijkingen van Lokaal Thermodynamisch Evenwicht 
(LTE) zijn klein, zodat het aangenomen evenwichtsmodel gerechtvaar
digd is. Bovendien blijkt dat de afwijkingen van L.T.E. bij toe
nemende druk kleiner worden. 

De warmtegeleidingscoëfficient in het centrum van de boog gedurende 
de quasi-stationaire ~ase van de puls is behept met een grote fouten 

. + III II marge. Dit is een gevolg van een overschatt1ng van Qfb (Ar +Ar ). 
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Enkele suggesties voor verder onderzoek zijn: 

- Het aantal deeltjes in de Debeye-bol nÀD ~ Te}2 -~ n . 
e 

Door nu de vuldruk in de boog verder te verhogen, evt. door een 
drukpuls toe te passen, is het mogelijk het aantal deeltjes in de 
Debeye-bol verder te verlagen. Dit maakt onderzoek aan zwak Debeye 
plasma 1

S mogelijk, P = 30 atm. ~ nÀD = 2. 

Tijdens de stroompuls treden er in de boog druk-, temperatuur- en 
dichtheidsoscilaties op. 
De drukopnemer is 125 mm van het plasma verwijderd, wat tot gevolg 
heeft dat de gemeten drukoscilaties niet goed terug vertaald kun
nen worden naar de drukoscilaties in het plasma zelf. 
Met een miniatuur drukopnemer kan de druk tussen de cascade platen, 
op 15 mm afstand van het plasma, gemeten worden. 
Het is dan mogelijk meer informatie omtrend de gasdynamische as
pecten van het plasma te verkrijgen. 

De Souree functie methode is toegepast op de 480,6 nm argon-ion 
lijn. Voor een exactere bepaling van de elektronen temperatuur, 
tijd2ns de puls ( àT < 1000 °K), kan men deze methode herhalen 
en bij andere lijnovergangen toepassen. 

De metingen in dit afstudeeronderzoek zijn in het centrum van de 
cascade boog verricht. Voor de bepaling van de warmtegeleiding en 
de diffusie tijdens de stroompuls moeten de elektronendichtheid 
en -temperatuur als functie van de straal bepaald worden. 

B . . d th t . h b k . Q+ (A I I I A II ) . b . k - lJ e eore 1sc e ere en1ng van fb r ~ r 1s ge ru1 
gemaakt van de fotoionisatie 11 Cross section 11

• 

Omdat Q;b in ons plasma, voor 3 atm. nooit deze theoretische 
waarde kan bereiken, is een mogelijke lijn van onderzoek, het be
palen van de fotoionisatie 11 Cross section 11 ,door de absolute 
stralingsintensiteit als functie van de golflengte te meten. 

- Met een Fabry Perot kunnen eventueel Starkverbredingen van Ar 111 

lijnen gemeten worden. 
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i i 
1 
0 

+ 

coördinaat index 
continuurn 
elektron 
enkelvoudig ion 
tweevoudig ion 
lij nevergang 
neutraal 
de betreffende grootheid heeft op het argon ion systeem Arii 
betrekking. ~ 

1 Zonder deze index wordt het argon neutraal systeem Ar bedoeld. 

oppervlakte van het plasma in dwarsdoorsnede 
overgangswaarschijnlijkheid 

gereduceerde dichtbeid 

CM.Cc maak- resp. clampbank 

c lichtsnelheid 2,9979.10 8 m/s 
D diafragma 

E elektrische veldsterkte 
~E ionisatiepotentiaal verlaging 
E. ionisatie energie 

1 on 
Epq energie verschil tussen de aangeslagen niveau's p en q 

e elementaire lading 1,6022.1Q-19 C 

f verdelingsfunctie 
G Gaunt factor 
g statistisch gewicht 
h konstante van Planck 6,626.10-34 J/s 
I intensiteit 
11 intensiteit rechtstreeks afkomstig van het plasma 

I2 intensiteit inclusief reflectie 

IWBL absolute intensiteit Wolframbandlamp 

stroom 

j(r) stroomdichtheid 

K1 ratecoëfficient voor excitatie, ionisatie plus 3-deeltjes recom
binatie 
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Boltzmann konstante 1,3807.10 2 3 J/K 
elektron excitatie rate coëfficient 

elektron ionisatie rete coëfficient 

stralingsrecombinatie rate coëfficient 

3-deeltjes recombinatie rate coëfficient 

lengte van de plasma kolom 

lens 
toraidale spoel 

mutuele inductie van een Rogowski spoel 

massa 
bezetting grondniveau 

bezetting grondniveau volgens Saha 

elektronendichtheid 

bezetting van het onderniveau van een lijnovergang 

bezetting van het bovenniveau van een lijnovergang 

scalaire druk 
bronterm elastische en inelastische processen 
stralingsintensiteit ff 

stralings-recombinatie naar de grondtoestand resp. naar de 
geëxciteerde niveau•s 

warmteflux 
reflectie coëfficient van 11 back 11 spiegel 
integratie constante 
weerstand van het plasma 
radiale afstand 

Souree functie 

temperatuur 

resistiviteitstemperatuur 

tijd 
partitie functie 
spanning 
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laadspanning van de clampbank 

laadspanning van de maakbank 

snelheid 
drift sne 1 hei d 
partitie functie in de Saha vergelijking 
ionisatiegraad 
effectieve lading 
afstand in het plasma axiaal 
polariseerbaarheld 

spectra 1 e emtssi e coëfnci:e.nt 

emissiecoëfficient van free-bound straling 

emissiecoëfficient van free-free straling 
golflengte 
apparaatprofiel van de monochromator 

halfwaarde breedte van een lijnprofiel 

" Fringes shift " 
invangswaarschijnlijkheid 
resistiviteit 
absorptiecoëfficient 
thermische warmte geleidingscoëfficient 

plasma frequentie 

refractie index 

botsingsfrequentie 
karakteristieke radiale afstand 
bots i ngsfrequenti e -1 

transmissiecoëfficient van de eindvensters 

Biberman factor 
viscositeitstensar 



- 78 -

R E F E R E N T I E S 

Ash 63 Ashby D.E.T.F. en Jephcott 
Appl. Phys. Lett. l (1963) 13 

Bat 82 Batenburg J.L. 
mondelinge mededelingen T.H.E. 

Bra 65 Braginskii S.I. 
Transport proaesses in a plasma 
in Review of Plasma Physics, vol 1 
Ed. M.A. Leontovich, Consultans Bureau, New York (1965) 

Bra 67 Braginskii S. en Leontovich M. 
Review of Plasma Physics, vol 1 
Consultans Bureau, New York (1967} 

Buu 80 Buuron A. 
Berekeningen aan de optische systemen (bij het aasaade boog
plasma) en:interferometrie lH B0-06 T.H.E. 

Coh 50 Cohen S., Spitzer L. en Routly P. 
The Eleatriaal Conduativity of an Ionized Gas 
Phys. Rev. 80 (1950) 230 

Dev 65 Devoto R.S. 
The Physics of fluids, ~ (19~66} 1230 en 16 (1973} 616 

Dra 65 Drawin H.W. 
Data for plasmas in Loaal Thermadynamie Equilibrium 
Gauthier-Villars Paris 1965 

Gol 77 Goldbach C. 

Gri 63 

Gri 64 

Measurements of Ar plasma continuurn high pressure peaularities 
J . P hy s . B : V o 1 1 0 n o . 6 ( 19 77 ) 1181 

Griem H.R. 
Phys. Rev. 131 (1963) 1170 

Griem H.R. 
Plasma Speatrosaopy 
McGraw Hill, New Vork, 64 

Gri 74 Griem H.R. 
Speatral-line Broadening by Plasma's 
Pure and Applied Physics (Vol 39) 1974 

Gro 79 Groh Z.J.G. 
Bepaling van de elektronen- en neutralendichtheid van een 
atmosferische boogontlading m.b.v. een He-Ne laserinter
ferometer 
VDF/NT 79-15 T.H.E. 



- 79 -

Hac 71 Hackman J. 
Experimentelle bestimmung der elektrischen leitfähigkeit 
von edel-gas plasmen 
thesis Naturwissenschaftlichen Fakultät Aachen 

Her 81 Hermkens G.A.J. 
De elektrische snelheidsverdeling en de elektrische geleid
baarheid van een volledig geioniseerd plasma 
VDF/NT 81-05 T.H.E. 

Hof 77 Hofsaess D. 
Emission of rare gas plasma's 
Uni. Kiel 1977 

Hut 76 Hutten Mansfeld L.C.B. 
On the thermal Rayleigh Problem in Partially Ionized Argon 
Thesis T.H.E. 1976 

Kar 60 Karzas W.J., Latter R. 
Astrophys. J ~ 167 (1960) 

Kol 82 Kolacinski Z., Schram O.C., Timmermans C.J. 
7th Conf. Gasdischarges and their applications 
31/8 - 3/9 - 1982 London England 

Lan 49 Landshoff R. 
Transport Phenomena in a Completely IOnized Gas in presence 
of a Magnetic Field 
Physical Review 76 (1949) 904 

Mit 73 Mitchener M. and Kruger 
Partially ionized Gases 
Wiley-Interscience New Vork 

Pot 78 Pots B.F.M., Sijde B. van der en Schram O.C. 
A Collisional Radiative Model for the Argon Ion (laser) 
System with an Experimental Test 
Physics Dep. Eindhoven 

Ros 81 Rosado R.J. 
An investigation of non equilibrium effects in thermal argon 
plasmas 
thesis T.H.E. 

Sch 78 Schellekens H. 
De elektronentemperatuur en de Energiebalans van een Gepulste 
Argon-boogontlading riT 78-3 

Sch 68 Schlüter D. 
Z. Physik 210 (1968) 80 

Sch 79 Schram O.C. en Timmermans C.J. 
Collegedictaat Plasmafysica II T.H.E. (1979) 

Spi 56 Spitzer L. Jr 
Physics of Fully Ionized Gasses 
Interscience Publishers Ltd. London 1956 



- 80 -

Ste 79 Steen J. van der 
Modulatie van de cascade boog m.b.v. een rechthoekige stroompuls 
Juni 1 79 Onderwerpgroep Plasmafysica T.H.E. 

Sij 78 Sijde B. van der 
Thermisch en Locaal Thermisch Evenwicht 
NT 78-13 T.H.E. 

Vae 82 Vaessen P. 
Intern rapport T.H.E. PV-80-01 

Ven 71 Venugopalan M. 
Reactions under Plasma Conditions 
John Wiley & Sons, New Vork 1971 

Ver 78 Verwey H. 
Bepaling van de elektronentemperatuur- en dichtheid van een 
atmosferische boogontlading 
T.H.E. NT 78-7 

Vos 54 Vos. J.C. de 
Physica 20 (1954) 690 

Wie 69 Wiese W.L 
A tomic Trans i ti on Prohabi li ties Sodiwn Through Ca,lciwn 
NSRDS vol II NBS 22 1969 

Wil 82 Willemse J. 
mondelinge mededelingen 
transportfysica T.H.E. 



' 1 (m-3) 
- -':tj 

~ - -=:::-- n 
<;-'. PLTE 

----------
e 

te) 

LTE \_ ~ ~ 

~ ++ I 
1--..1 _n 

ne 'l:J ;:s 
(\) 

23 

' / ~+ 
11 

t 1 0 
/ 

n f....l 

" ++ ~ 1--3 / n <:i-(\) 

""'- / 
~ 

'":; 

"-.... (\) 
(\) N ;:s ~ 

<:i-

~ 
'l:J <;-'. 

(\) 

"'--. 11 
):::> ~ 

j + I (N '":;I--j 1022 ""'- ...... .. 
n <:r, "----

""'-~ ~ j ~ '":; 

" ~ 
"---- /; 

" ~ 

'-n 
'":;I--j PLTE /; ~ LTE +++ "---- ;; n .......... 

'/ 'l:J 
1021 ï 

'-
t:-1 p 1 atm. '/ 1-:J = èo.j 

I 
~ ---p = 3 1 5 atm. I () 

I ~ 
N 

e 
() 
() 
'":; 

6 8 1 0 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 
x 1000 T OK 



p = 5 atm 
n ..p = 3,5 atm. 1-o.j 

0. (m-3 ~ 

~ 
= 2,5 atm. CQ (m -3) 

r r "· = 2,0 atm. 
;:t" 1,5 atm. I = 
~ p = 1,0 atm. 

e ;:s 
i:) (\) 

1 0 1 9 23 ;:s 1 0 

~ t 
f.-3 t}(\) 

>:: ":) 

"" (\) 

""' (\) i:) 
;:s <;i- > 0. 

I 

~ 
(\) 

N 
(\) ;:t" 18 22 

Ar !I (\) ":)....., l 0 l 0 À = 430 nm À = 480,6 nm 
""' "'---- p 1 atm 0. = p = 1 atm ~- ;:t" 
;:s ":)....., 
e.o. 
(\) 

"'----....., l:\1 
(\) 
<;i- ;:t" 
<;i- ":) 
0. ~ ;:s 

CQ ~....., (\) 
;:s 

l 0 l 7 2 l . l 0 
~ 
~ 
Ç) 

i=l.... 
(\) 

""' 
i:) 

""' C/) 

? J 
x 1000 e ;:s 

(;) 
<;i- 6 8 l 0 12 14 16 1 8 20 22 24 26 28 30 32 0. 
(\) 



I 
I r i z251 
il Ri z 10051. 
' ' I I 

:_1: -4x 345 lJF cascade boog 

laden C-bank 
mog~l ijk maken 

HV kabe 1 

MODUL ''220 KV'' 
kan bekrachtigd 

sturing diode voeding 
enable als "Hek dicht' 

~g. B-1 Opstelling om aasaade boog tot 4 KA gedu~ende 2 ms te pulsen. 

Rog. coil 

cclamp 
4, 14mF 

-

lJH 

c:o 
I 

c = 6lt7 lJF 
....... 

m 

R = 
lOK 

L 
/""" 1 , 5K 

a.s. 
V +V m c 



B-2 

220 Rog. coil 

0-unit 

start mon. 
cirquit ~ 

signaal 

N b t . d EspectY'. . .B. t .. v. spec Y'oscop&e an &n. meas. 

b . f . d inteY'f. . t .. v. &nteY' eY'ometY'&e an E &n. meas. 

gebouw 

trigger _lil~ 
I 

~ 
__ J 

VPM 

, _ ____..__ -r Jll ~o 
I 

----1 

lfEuo 
Espeet . 

· meas ~ 

Ei nterf. ~meet
meas aarde 

Fig. B-2 AaY'dschema cascade boog en condensator' bank. 



APPENDIX C 

n ep 

,4 rr:--: 

n O x D e, 

C-1 

0= V~ 
e,O 

n 
A(À,T ) + B(À,T )n2'P 

e e 1,p 

Hier: n1, n2 is neutralen- resp. 1 waardige ionen dichtheid. 

B~ = [ I - exp(- ~)] g1,1 
ç;fb1 

1 kTe U 1 (T) 

B~I = [1- exp(- ~~ e) 1 g2,1 
ç;fb2 1 u2(T) 

Gz (- ~) z = exp ç;ff . 
kTe e1 

Voor ç;fb zie (Hof 77) en (Gol 77) 

Voor ç;ff zie (Ros 82), (Bat 82) en (Gol 77) 

In fig. C-1 is de 0-factor, BI, B~I, GI, Gil als functie van de temp. 
1 1 

voor À = 646,3 nm gegeven. 

In fig. C-2 is de 0-factor als functie van de temperatuur weergegeven 
bij À = 460 nm en À = 350 nm en À = 600 nm 

In de berekeningen is rekening gehouden met een eventuele overbezet
ting van het argon ion systeem ob+. In fig. C-1 en C-2 is 0 voor 
ob+= 1 en ob+= 5 gegeven. 
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Fig. C-1 De korrectiefactor D voor de elektronendichtheid volgens 
qe continuumverhouding. 
De Bibe~ann en de Gaunt factoren voor 1 en 2 waardig 
geioniseerd argon. 
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Fig. C-2 De korrectiefactor D voor de elektronendichtheid 
volgens de continuurnverhouding voor verschillende 
golflengtes en bij verschillende overbezettingstaa
toren van het argorr ion systeem. 


