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Samenvatting. 

Voor de numerieke berekening van de stationaire toestand van stromende plasma's met 

cylindersymmetrie is een software pakket ontwikkeld. Het programma is sterk modulair 

van opzet en hierdoor gemakkelijk aan te passen voor de berekening van verschillende 

soorten plasma's zoals het Inductief Gekoppeld Plasma (ICP} en de cascadeboog. Bij het 

programma is een uitgebreide handleiding geschreven. 

Het programma is gebaseerd op de numerieke oplossingsprocedure SIMPLE van 

Patankar om de vergelijkingen op te lossen. Er wordt gebruik gemaakt van orthogonale 

curvilineaire coördinaten. Hierdoor is het mogelijk om roostergeneratie te 

implementeren. 

Eenvoudige testberekeningen laten zien dat afzonderlijke onderdelen van het programma 

leiden tot betrouwbare resultaten. Met het gehele ontwikkelde programma zijn 

berekeningen uitgevoerd aan een ICP. De resultaten van deze berekeningen stemmen 

overeen met de realiteit. Aangegeven wordt op welke punten het huidige model nog 

verbeterd kan worden. 
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1. Inleidins. 

Binnen de werkgroep Evenwicht en Transport in Plasma's van de Vakgroep Deeltjes

fysica wordt fundamenteel onderzoek verricht naar plasma's. Het onderzoek concentreert 

zich op verschillende soorten plasma's zoals het inductief gekoppeld plasma (ICP), 

cascadeboogplasma's en depositieplasma's. Doel van het onderzoek is het zo goed 

mogelijk begrijpen en beschrijven van de elementaire- en transport processen die in een 

plasma een rol spelen. In het bijzonder worden de elementaire processen bestudeerd van 

niet~venwicht plasma's. Afwijkingen van evenwicht kunnen in stand gehouden worden 

door bijvoorbeeld bronnen en transportprocessen in het plasma. Om de onderlinge 

wisselwerking tussen transport en elementaire processen te onderzoeken wordt gebruik 

gemaakt van experimenten en mathematische modellen. Naast het feit dat een 

rekenmodel gecombineerd met experimenten meer inzicht kan geven in de processen die 

in een plasma van belang zijn heeft een rekenmodel bovendien een voorspellende waarde. 

Met een numeriek model kunnen berekeningen uitgevoerd worden aan verschillende 

(fictieve) configuraties. 

In het verleden is onder meer door Jos de Haas [HAA.86], Gerrit Kroesen [KR0.88] en 

Paul van Haren [HAR.87] gewerkt aan numerieke modellen. Na het werk aan een 

1-dimensionaal model van Sjaak Beulens [BEU.89] en Paul Valtinga [VAL.90] is in 

samenwerking met Dragoslav Milojevié, die op uitnodiging een aantal maanden in de 

vakgroep gewerkt heeft, een programma ontwikkeld voor de 2-dimensionale berekening 

van stromingen in plasma's. 

Vanwege de grote behoefte aan een algemeen gestructureerd programma voor de 

simulatie van verschillende soorten stromende plasma's is als afstudeerwerk een software 

pakket ontwikkeld voor het berekenen van stromende plasma's met axiaalsymmetrie. Dit 

betekent dat 2-dimensionale berekeningen worden uitgevoerd. Om het programma zo 

algemeen mogelijk te maken is gekozen voor een sterk modulaire opzet. Het pakket is 

ontwikkeld op basis van de numerieke oplossingsprocedure SIMPLE van Patankar 

[P AT.80]. In het programma wordt gebruik gemaakt van ortho- curvilineaire 

coördinaten zoals bijvoorbeeld cylindrische of sferische coördinaten zodat 

roostergeneratie hierdoor eenvoudig in het programma te implementeren is. Bij het 

programma is ter documentatie een uitgebreide handleiding geschreven. 

In eerste instantie is het programma gebruikt voor de berekening van de stromingen in 

een Inductief Gekoppeld Plasma (ICP). Naast de vergelijkingen voor massa-, impuls-, 

en energiebehoud moet bij een ICP ook een vergelijking worden opgelost voor de vector

potentiaal [BEN.90]. Dit wijkt af van de gelijkstroomplasma's zoals de Holle Cascade· 

Boog (HCB) waarbij een vergelijking voor de scalaire potentiaal berekend moet worden. 
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2. Een twee--temperaturen model voor stromende plasma's. 

Een beschrijving van de stationaire toestand van stromingen in plasma's wordt in het 

algemeen gegeven door een stelsel differentiaalvergelijkingen. Deze vergelijkingen kunnen 

verdeeld worden in vergelijkingen die massa- impuls- en energiebehoud per deeltjessoort 

waarborgen. Uit de Boltzmann-transport vergelijkingen kunnen deze vergelijkingen in 

de meest elementaire vorm afgeleid worden [FEY.89]. In dit model wordt slechts 

gerekend met twee soorten deeltjes, namelijk de electronenen de zware deeltjes. Onder 

de zware deeltjes vallen de neutrale atomen en de ionen. Dit betekent voor het model dat 

in principe steeds twee vergelijkingen opgelost moeten worden voor massa- impuls- en 

energiebehoud. In het model wordt dus een electronentemperatuur en een zware 

deeltjestemperatuur gebruikt. 

2.1. Massabehoud. 

De continuïteitsvergelijking voor een stationaire situatie voor deeltjessoort a kan in het 

algemeen geschreven worden als 

2.1 

Hierin zijn mu en na de massa en de dichtheid van deeltjessoort a, v is de bulksnelheid 

van het plasma, <ua> is de gemiddelde snelheid ten opzichte van de bulksnelheid. Dat 

wil zeggen dat de snelheid va van deeltjessoort a wordt gegeven door 

-1 -1 -1 
Va = v +<na>. 2.2 

Waarbij va de gemiddelde snelheid is van deeltjessoort a. De term in het rechterlid van 

vergelijking 2.1 staat voor de tijdsgemiddelde productie en destructie van deeltjes. 

De continuïteitsvergelijking voor het plasma als geheel volgt uit bovenstaande 

vergelijking door te sommeren over alle deeltjessoorten. Gebruik makend van 
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en 

2.4 

v. (pv) = o. 2.5 

Hierin is p de totale massadichtheid. 

In dit model wordt naast de continuïteitsvergelijking voor het plasma als geheel (2.5) 

gebruik gemaakt van de continuïteitsvergelijking voor de electronen. Hiermee is dan 

tevens de dichtheid van de zware deeltjes bepaald. Voor de electronen kan de 

continuïteitsvergelijking geschreven worden als 

2.6 

De gemiddelde snelheid <ue> van de electronenten opzichte van de bulksnelheid wordt 

in dit model gegeven door 

2.7 

waarin D A [m2s-1] de ambipolaire diffusiecoëfficiënt is. Door gebruik te maken van 

vergelijking 2. 7 ontstaat een vergelijking voor de electronendichtheid die gesloten is in de 

electronendichtheid. De botsings-stralingsterm kan herschreven worden met [BEN.90] 

waarin na en n. de neutralen- respectievelijk ionendichtheid zijn en Sc1 en ctcB. de 

effectieve ionisatie- en recombinatiecoëfficiënt. De continuïteitsvergelijking voor de 

electronen gaat hiermee over in 
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2.2. Impu]sbehoud. 

De stationaire vergelijking voor impulsbehoud van deeltjessoort a kan weergegeven 

worden door [BEN.90] 

2.10 

Hierin is u o. de viscositeitstensar voor deeltjessoort a [P Al.81 ], Po. de druk, < 1t o.> de 

tijdsgemiddelde externe kracht op deeltjessoort a en 1to. de impulsoverdracht door 

botsingen met deeltjes van andere soorten. 

Door bovenstaande vergelijking te sommeren over alle deeltjessoorten a inclusief de 

electronen volgt voor het totaal impulsbehoud 

V·(pvv) = -Vp +V· (1 + l:no.<lt o.> 
0. 

Waarin p de som is van alle partiële drukken en u de totale viscositeitstensar. De 

krachtterm in vergelijking 2.11 heeft de volgende vorm: 

waarin g de valversnelling is, lJ is het magnetisch veld en de electrische 

stroomdichtheid -r is gedefinieerd als 

2.11 

2.12 

2.13 

De lading van deeltjessoort a is voorgesteld door eo.. In het vervolg zal gravitatie worden 

verwaarloosd. 
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De vergelijkingen voor impulsbehoud van de zware deeltjes en de electronen kunnen 

respectievelijk geschreven worden als 

en 

2.14 

2.15 

waarin aangenomen is dat pr::.ph en Vp~VPh· De index h heeft betrekking op de zware 
deeltjes. 

2.3. Enet&i@ehond. 

Het energiebehoud voor deeltjessoort a kan weergegeven worden door 

V·(Po.fo.v) +V· ëÏo. + Po.<no.>[(v·V)v] = -po.V·v + üo.:Vv + no.<Fo.·'iÎo.> + Qo. 
2.16 

Hierin is fo. de inwendige energie per massaeenheid, Po. is de massadichtheid van 

deeltjessoort a en q o. [W fm2] is de thermische energieflux door geleiding. De term 

u o.:VV staat voor de visceuze dissipatie, <F o.· uo.> [W] is de bronterm als gevolg van 
externe krachten en Qo. [W fm3] staat voor de energieuitwisseling met andere 

deeltjessoorten en straling. 
Aangezien in een botsingsgedomineerd plasma de diffusiesnelheid veel kleiner is dan de 
thermische snelheid kan energietransport door diffusie verwaarloosd worden ten opzichte 

van de verandering in thermische energie. Hierdoor is de complete derde term in het 

linkerlid van vergelijking 2.16 te verwaarlozen. Voor de thermische energieflux door 

geleiding q o. kan geschreven worden 

2.17 

Met K.o. [W /mK] en To. als warmtegeleidingscoëfficiënt respectievelijk temperatuur van 

deeltjessoort a. 
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2.3.1. De energievergelijking voor de zware deeltjes. 

De energievergelijking voor de zware deeltjes wordt verkregen door bovenstaande 

vergelijking te sommeren over alle deeltjessoorten, behalve de electronen. De bijdrage 

van externe krachten kan verwaarloosd worden aangezien deze term veel kleiner is dan 

de overdracht van inwendige energie door botsingen met de electronen. Dit geeft 

waarin aangenomen is dat ~Ph en p::::ph. 

Een uitdrukking voor de uitwisseling van energie door elastische botsingen tussen 

electronenen zware deeltjes Qeh [W fm 3] wordt gegeven door [MIT.73] 

2.18 

2.19 

Hierin is Veh de botsingsfrequentie voor impulsoverdracht van electronen naar zware 

deeltjes en Te en Th zijn de temperaturen van respectievelijk de electronenen de zware 

deeltjes. 

De interne energie E kan uitgedrukt worden in de enthalpie cN[J /kg]. 

2.20 

Verder geldt voor een ideaal gas 

2.21 

Hierin is R' gelijk aan R/M waar M het massagetal en R (8314 JfkgK) de universele 

gasconstante is, Cp [J /kgK] is de soortelijke warmte bij constante druk en Cv is de 

soortelijke warmte bij constant volume. 

Het verband tussen de enthalpie en de thermische energieflux door geleiding wordt 

gegeven door de volgende vergelijking. 
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Door substitutie van bovenstaande uitdrukkingen in de energievergelijking voor de zware 

deeltjes krijgen we 

orr /'i, --+ - ...,-+ V·(ptnv)- V·[(~)Vc16J = v ·Vp + ü:vv + Qeh. 
p 

2.23 

De impulsvergelijking voor de zware deeltjes (2.14), inwendig vermenigvuldigd met v, is 

--+ V ( --+--+) --+ V --+ ( = ) V • • p V V = -V • p + V • V. O'h . 2.24 

Wanneer deze vergelijking wordt opgeteld bij de vergelijking voor de enthalpie d'b'en 

door substitutie van de uitdrukking voor de stagnatie enthalpie H, 

2.25 

krijgt men de volgende vergelijking voor de stagnatie enthalpie 

2.26 

Bij benadering kan vuh geschreven worden als 

2.27 

Waarin J.l.h (kg/ms) de viscositeit van de zware deeltjes is. Hiermee wordt de vergelijking 

voor de stagnatie enthalpie H 

2.28 
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2.3.2. De energïeyeuelljking voor de eleçtronen. 

V oor de electronen geldt 

2.29 

V oor de electronen kan hiermee de algemene energievergelijking worden geschreven als 

2.30 

Op dezelfde manier als bij de zware deeltjes kan een algemene vorm van de 

impulsvergelijking voor de electronen (2.15), inwendig vermenigvuldigd met de snelheid, 

worden opgeteld bij bovenstaande energievergelijking voor de electronen. Onder 

aanname dat de kinetische energiewinst van de electronen een gevolg is van de externe 

krachten en botsingen met andere deeltjes geeft dit 

2.31 

De visceuze dissipatie is verwaarloosd en voor Qe is -Qeh-Le gesubstitueerd. De 

electronenstroomdichtheid wordt voorgesteld door "te, Qeh staat voor de energie

uitwisseling met de zware deeltjes (zie §2.3.1) en Le staat voor de inelastische verliezen. 

V oor Le kan geschreven worden {KRO. 90] 

2.32 

WaarinROde energie is die verloren gaat door straling enE~ is de ionisatie energie. 

Uitgaande van Lokaal Saha Evenwicht kan een relatie worden afgeleid tussen Sca en aca 

2.33 

2.34 

Hierin is na8 desaha dichtheid van de grondtoestand, me de massa van een electron, k de 

constante van Boltzmann en Te de electronentemperatuur. E+ is de ionisatie energie van 

het atoom in de grondtoestand, ga de ontaarding van het grondniveau eng. de 

ontaarding van het ion grondniveau. 
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2.4. Coëfficiënten in de vergelijkingen. 

2.4.1. Tra.napnrtcoëfficiënten. 

De electrische geleidingscoëfficiënt u en de warmtegeleidingscoëfficiënt Ke van de 

electrenen worden berekend met de formules van Frost [MIT. 73]. De viscositeit en de 

thermische geleidbaarheid van de zware deeltjes worden berekend met de 

Chapmann-Enskog theorie [HIR.64]. Meestal wordt deze theorie in le of 2e orde 

benadering gebruikt. 

De waarde voor de ambipolaire diffusie DA wordt verkregen uit [DEV.67] en voor de 

recombinatiecoëfficiënt eteR zijn de experimenteel bepaalde waarden gebruikt [DES.69]. 

Meer details over de transportcoëfficiënten zijn opgenomen in de handleiding bij het 

programma. 

2.4.2. De soortelijke warmte. 

De soortelijke warmte bij constante druk, cp, voor een één atomig ideaal gas bedraagt 

iR' (R'=R/M, zie §2.3.1). Bij toenemende temperatuur zal de soortelijke warmte 

toenemen vanwege ionisatie. Dientengevolge is de waarde voor Cp die in de vergelijking 

voor de enthalpie (2.28) gebruikt wordt niet per definitie gelijk aan !R'. Voor een 

atmosferisch plasma is een uitdrukking voor Cp afgeleid door De Haas [HAA.86] 

Cp = !R'(l + a) + !R' [! + (E+- ~E)/kT ]2 (1-a2)a 2.35 

Hierin is a de ionisatiegraad, gedefinieerd als Ile/(ne+na), E+ de ionisatie energie en ~E 

de verlaging van de ionisatie-energie als gevolg van omringende ladingen. De 

vergelijking is afgeleid voor het geval dat de zware deeltjes en de electrenen dezelfde 

temperatuur hebben. In de berekeningen wordt de uitdrukking toch gebruikt, met de 

zware deeltjes temperatuur. 
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2.4.3. Stra.)ingyerliezen. 

De verliesterm RO in de energievergelijking van de electrenen representeert de 
stralingsverliezen. Voor de stralingsverliezen worden experimentele resultaten van Evans 

en Tankin [EV A.67] gebruikt die gebaseerd zijn op bolametrische metingen aan een 

atmosferisch plasma. De stralingsverliezen kunnen worden weergegeven met de volgende 

uitdrukking [MIL.69] 

RO = 5600(T-9500) + lSl(T-9500)2 [W fm3] , T>9500 K 2.36 
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3. De oplossingprocedure. 

Het oplossen van een stelsel vergelijkingen zoals dat in het vorige hoofdstuk is afgeleid 

kan gedaan worden met de numerieke oplossingsprocedure SIMPLE, beschreven door 

Patankar [PAT.SO]. De naam SIMPLE staat voor "Semi lmplicit Pressure Linked 

Equations" en is een algoritme dat geschikt is voor het oplossen van de Navier Stokes 

vergelijkingen waarin de druk een onafhankelijke variabie is. De basis van de techniek 

wordt gevormd door de manier waarop de druk, die in de impulsvergelijkingen voorkomt, 

met de snelheid gekoppeld is. In de procedure wordt iteratief gezocht naar een 

drukverdeling waarvoor het snelheidsveld dat berekend wordt uit de 

impulsvergelijkingen, tesamen met de totale dichtheid, voldoet aan de 

continuïteitsvergelijking. 

3.1. Een a.kemene yergelijkiiJ&. 

De partiële differentiaalvergelijkingen die massa-, impuls- en energiebehoud beschrijven 

kunnen in één en dezelfde vorm gegoten worden. Hierdoor is het voldoende om één 

numerieke methode te ontwikkelen waarmee de vergelijking van de algemene vorm 

opgelost kan worden. Met het oog op de discretisatiemethode kan voor een afhankelijke 

variabele </> de eerder genoemde algemene vorm als volgt weergegeven worden voor een 

stationaire toestand 

3.1 

Hierin is V· (p v <P) een convectieterm, V· (Jlq, V <P) een diffusieterm en Jlq, een diffusie

coëfficiënt. De bronterm Sq, staat voor de productie en destructie van </>,maar ook als 

een plaats voor andere termen die tevoorschijn komen wanneer een vergelijking in deze 

algemene vorm wordt geschreven. Door de vergelijkingen in deze algemene vorm (3.1) op 

te lossen is in feite een eerste linearisatie uitgevoerd aangezien de variabele <Pook een 

van de snelheidscomponenten kan zijn. 

In het nu volgende gedeelte zullen de vergelijkingen uit hoofdstuk 2 in de aangegeven 

algemene vorm worden geschreven. Een uitzondering hierop vormt de vergelijking voor 

de vectorpotentiaaL De vergelijking voor de vectorpotentiaal is niet in de algemene vorm 

(3.1) te schrijven. De vergelijking voor totaal massabehoud wordt niet in deze vorm 

gebruikt maar wordt herschreven tot een vergelijking waarmee de druk berekend kan 

worden. 
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3~1.1. Massabehoud. 

De continuïteitsvergelijking voor de electronen {2.9) heeft al bijna de algemene vorm. In 

de algemene vorm ziet deze vergelijking er als volgt uit 

3.2 

De convectieterm wijkt iets af van de algemene vergelijking in die zin dat in plaats van 

de totale dichtheid p de deeltjesdichtheid gebruikt wordt. Verder speelt de ambipolaire 

diffusiecoëfficiënt de rol van de gegeneraliseerde diffusiecoëfficiënt. 

3.1.2. Iuumisbehoud. 

Teneinde de vergelijking voor totaal impulsbehoud uit hoofdstuk 2 {2.11) in de algemene 

vorm te schrijven trekken we van beide leden de term V I (p,Vv) af 

De term V I (p,Vv) is in principe af te splitsen van de viscositeitsterm V I u. 

3.1.3. Ener&ïebehoud. 

De vergelijking voor de enthalpie, afgeleid voor de zware deeltjes {2.28) heeft al de 

algemene vorm 

v I (pHv)- v I [(~)VH) = v I [(p,- ~)V(!v 2)] + Qeh . 
p p 

Hetzelfde geldt voor de vergelijking voor de electronentemperatuur. 

3.3 

3.4 

3.5 

Hierbij hoort dezelfde opmerking als bij de vergelijking voor de electronen dichtheid, 

namelijk dat de convectieterm enigszins afwijkt. 
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3.2. Onho-cnrvilineaire coördinaten. 

De invariante elementaire booglengte is in een orthogonaal curvilineair coördinaten 

systeem gedefinieerd als [KRE.88] 

3.6 

Hierin zijn eh e2 en e3 algemene coördinaten en l 11 l,. en l 3 zijn geometrische 

schaalfactoren. De coördinaat e3 is de azimuthale coördinaat, zodat de coördinaten as 

(e2=0) de axiale symmetrie as is. Alle fysische grootheden hebben geen e3 afhankelijheid. 

Een elementair volume element is gedefinieerd als 

3.7 

Gebruik makend van bovenstaande definities kunnen alle vergelijkingen in 

ortho-curvilineaire coördinaten worden uitgeschreven en gediscretiseerd. Door 

specificatie van de geometrische factoren li kan dan in verschillende ortho-curvilineaire 

coördinatenstelsels gerekend worden. Wanneer de behoefte ontstaat aan een grotere 

dichtheid van roosterpunten op bepaalde plaatsen vanwege grote gradiënten of een 

fysische wand met een speciale vorm dan kan een coördinatentransformatie worden 

uitgevoerd. Door gebruik te maken van de formulering met de geometrische factoren l 1 is 

het slechts nodig om de waarden van de geometrische factoren op één of andere manier 

te specifieren. Dit kan gebeuren met bekende geometrische relaties (bijvoorbeeld 

sferische- cartesische- of cylindercoördinaten), hetzij met een numeriek voorschrift, op 

voorwaarde van orthogonaliteit. In de handleiding wordt meer in detail beschreven hoe 

in het programma gebruik gemaakt wordt van orthogonale curvilineaire coördinaten, 

met name hoe de vergelijking van de algemene vorm opgelost wordt en hoe de 

brontermen van de vergelijkingen uitgewerkt en gediscretiseerd worden. 

-13-



3.3. De numerieke methode. 

Het numeriek oplossen van een partiële differentiaalvergelijking komt neer op het 

berekenen van de grootheid 4> op een rooster van punten. Het discretiseren van de 

differentiaalvergelijking gebeurt door de betreffende differentiaalvergelijking te 

integreren over een controlevolume. Voor het model (axiaalsymmetrie) betekent dit dat 

de algemene vergelijking (3.1) geïntegreerd wordt over een oppervlak. Een 

controlevolume is een gebied rond een roosterpunt. Controlevolumes kunnen op 

verschillende manieren gedefinieerd worden. In deze aanpak liggen de roosterpunten in 

het midden van de controlevolumes. Een uitzondering hierop vormen de roosterpunten 

aan de randen van het rooster; deze liggen op de randen van de buitenste 

controlevolumes. In de volgende figuur staat een typisch controlevolume afgebeeld. 

N 

a 

n 
- &-

Wa wb a ,_ 
"""§ 

a 

s 

Figuur 9.1. 

---- controle volume 
I 

' e 
a E 

0 roosterpunt 

0 randpunt 

Een typisch controlevolume. Let op dat de indices in kleine 
letters slaan op de posities op de randen van het 

controlevolume en de hoofdletters duiden de posities op de 

roosterpunten zelf. 

Met de definitie van J 1 als de totale flux (convectie en diffusie) in richting i kan de 

algemene vergelijking ( 3.1) gescheven worden als 

Ji = pf/>vi- p.q,Vi4> 

V· "t = S 

Integratie van deze vergelijking over een controlevolume geeft 
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Waarin Je de totale flux op de oostrand van het controlevolume is, S' is de gemiddelde 

bronterm in het controle volume,!). V is het volume en Ae is het oppervlak van de 

zijwand van een controlevolume. Als voorbeeld zal een uitdrukking voor Je worden 

beschouwd. Volgens vergelijking 3.8 wordt Je gegeven door 

3.11 

Hierin correspondeert de richting van west (w) naar oost (e) met de richting et en Vt is 

de snelheidscomponent in die richting. Een probleem is de manier waarop de grootheid <P 

op de randen van de controlevolumes (zie 3.11: <Pe in de convectieve component) 

uitgedrukt worden in termen van <Pop de roosterpunten. Bij gebruik van een tweede 

orde centraal differentie schema wordt <Pe (voor een equidistant rooster) geschreven als 

3.12 

en hiermee gaat de uitdrukking voor Je (3.11) over in 

3.13 

Met de volgende definities: 

F =pvA en 3.14 

kan vergelijking 3.10 herschreven worden tot 

3.15 

en 

3.16 
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Bij de laatste uitdrukking voorap is gebruik gemaakt van de totale 

continuïteitsvergelijking (Fe- Fw + Fn- F8 = 0). 

Een onvolkomenheid in bovenstaande formulering is dat aangenomen wordt dat de 

grootheid fl>e op de rand van een controle volume gelijk is aan het gemiddelde van fi>E en 

f/>p (3.12- 3.13). De onvolkomenheid is gelegen in het feit dat de 

discretisatiecoëfficiënten ax, as, aE, en 3.w niet allen hetzelfde teken hoeven te hebben. 

Verder is het mogelijk dat de discretisatiecoëfficiënten op verschillende roosterpunten 

verschillend van teken zijn. Numerieke oplossingsmethoden vereisen echter dat deze 

coëfficiënten een vast teken hebben [PAT.801. 
Een schema dat het gestelde probleem niet heeft is het zogenaamde 'upwind' schema. In 

dit schema wordt de diffusietermDop boven beschreven wijze behandeld. Voor de 

berekening van de convectieterm F wordt echter aangenomen dat de waarde van f/> op de 

rand van een controle volume gelijk is aan de waarde aan de 'upwind' zijde. Dat wil 

zeggen dat 

fl>e = f/>p 
en fl>e = <l>r, 

wanneer 

wanneer 

Met de introductie van een nieuwe operator kan 3.17 weergegeven worden als 

3.17 

3.18 

De operator [[ A, B]] betekent dat het maximum van A en B genomen moet worden. 

Door in vergelijking 3.13 bovenstaande beschrijving te hanteren gaat de gediscretiseerde 

vergelijking over in 

3.19 

en 

aE =De+ [[ -Fe,O 11 
aw = Dw + [[ Fw,O]] 

a x = Dn + [[ -Fn,O]] 

as = Ds + [[ F s,O 11 
ap = aN + as + aE + 3.w 3.20 
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Een volgende stap in het bereiken van numerieke stabiliteit is de combinatie van het 

centrale differentieschema en het upwind schema. Door gebruik te maken van deze 

combinatie die bekend staat als het 'hybride' discretisatie schema, is het mogelijk om 

enerzijds de numerieke instabiliteiten te vermijden en anderzijds een snellere 

convergentie te bereiken [PAT.SO]. Met dit hybride discretisatie schema en vergelijking 

3.14 kan vergelijking 3.10 geschreven worden als 

met 

en 

b =Sc~ V 

= [[ -Fe , De - F e/2 ,0 ]] 

= [[ F w , Dw + F w/2 ,0 ]] 

= [[ -F n , Dn - F n/2 ,0 ]] 

= [[ F5 , D5 + F5/2 ,0]] 

= E aNB -Sp~V 
NB 

In bovenstaande vergelijkingen is de bronterm 'S' door linearisatie geschreven als 

3.21 

3.22 

3.23 

3.24 

In vergelijking 3.23 slaat index NB op de naburige punten. De coëfficiënt ap is dus gelijk 

aan de som van de coëfficiënten die horen bij de naburige roosterpunten, en Sp wordt 

daarvan afgetrokken. De coëfficiënten aNB en ap zijn positief en van Sp wordt geeist dat 

deze negatief is, om te kunnen waarborgen dat ap positief blijft. 

Door de bronterm te lineariseren wordt de vergelijking lineair. Hierdoor is de numerieke 

stabiliteit van het op te lossen stelsel vergelijkingen groter en convergeert de oplossing 

beter. Naast het lineariseren van de bronterm kan ook met behulp van relaxatie in een 

iteratief proces een grotere stabiliteit van het probleem verkregen worden. Wanneer een 

oplossing gerelaxeerd wordt dan betekent dit dat een nieuwe waarde van een grootheid ifJ 

gegeven wordt door 

fPnieuw = a fPberekend + (1-a) fPoud 3.25 
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De parameter a is hierin de zogenaamde relaxatiefactor. Bij onderrelaxatie ligt deze 

waarde tussen 0 en 1. Dit betekent dat de nieuwe waarde van <P de oude waarde is, plus 

een fractie a van het verschil tussen de berekende en de oude waarde van <P. 

Met randvoorwaarden voor de variabie <P kan de discretisatiecoëfficiënt a1 op de 

overeenkomstige rand van het rekengebied in termen van de coëfficiënten op de overige 3 

buurpunten geschreven worden. Het stelsel vergelijkingen van de vorm (3.21) voor alle 

roosterpunten kan in matrix representatie als volgt weergegeven worden. 

A~=b 3.26 

De uitgebreide vorm van deze matrix notatie is weergegeven in figuur 3.2. De matrix A 

is een vierkantsmatrix met afmetingen n x n, waarin n het totaal aantal roosterpunten 

is, met andere woordennis het product van het aantal roosterpunten in de et en e2 
richting. De vectoren ~ en b bevatten de waarden van de grootheid <P en de bronterm b 

op alle roosterpunten. 

b 

-aw-

Figuur 9.2. Weergave van het stelsel vergelijkingen in matrix representatie. 

Het stelsel vergelijkingen, beschreven door vergelijking 3.26, wordt opgelost met de 

oplossingsprocedure SIP, voor het eerst beschreven door H.L. Stone [ST0.68). De routine 

die hier gebruikt wordt is een aangepaste versie van de oorspronkelijke routine [SCH.81]. 
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3.4. Strominpberekeningen. 

Om de algemene vergelijking op te lossen is het noodzakelijk om de dichtheid, de 

snelheden, de diffusiecoëfficiënten IJ.q, en de bronterm S te kennen. Voor de dichtheid is 

met een toestandsvergelijking een uitdrukking te vinden in termen van de druk en de 

temperatuur, en de snelheden worden bepaald uit de impulsvergelijkingen. De 

impulsvergelijkingen zijn speciale gevallen van de algemene vorm waarin ifJ een 

snelheidscomponent is. Voor het berekenen van de snelheden met de 

impulsvergelijkingen moeten de snelheden dus zelf bekend zijn. Dit is een vorm van 

niet-lineariteit. Door iteratief te werk te gaan kan dit probleem ondervangen worden. 

De impulsvergelijkingen bevatten een drukgradiënt in de bronterm en deze term is niet 

rechtstreeks uit te drukken in snelheden of andere grootheden. De drukverdeling wordt 

indirect bepaald door de continuïteitsvergelijking. Bij een bepaalde drukverdeling 

moeten de dichtheden en de snelheden voldoen aan de continuïteitsvergelijking. 

3.4.1. De dru1tcorrectievergelijkin&. 

De gediscretiseerde vorm van de impulsvergelijking in een oostelijk randpunt 'e' van een 

controlevolume kan (analoog aan 3.21) als volgt worden geschreven 

Hierin bevat b alle brontermen, anders dan de drukgradiënt die uitgewerkt is tot 

Ae(Pp-PE) waarin Ae het oppervlak is waarop de druk werkt. 

3.27 

Laat nu v+ het snelheidsveld voorstellen dat hoort bij een geschatte drukverdeling p+. In 

het algemeen zal dit snelheidsveld niet voldoen aan de continuïteitsvergelijking. Gebruik 

makend van bovenstaande gediscretiseerde vorm van de impulsvergelijkingen is v+ een 

oplossing van 

3.28 
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De druk kan geschreven worden als een geschatte waarde p• plus een correctie p' en 

evenzo kan de snelheid geschreven worden als een geschatte waarde plus een correctie 

p = p• + p' 

v = v• + v' 

3.29 

3.30 

Het doel is nu een vergelijking te vinden voor de druk- en de snelheidscorrectie. 

Wanneer de vergelijkingen voor snelheid en druk (3.29, 3.30) in de algemene 

gediscretiseerde vorm van de impulsvergelijking (3.27) wordt gesubstitueerd en wanneer 

de vergelijking voor de geschatte snelheid (3.28) daarvan wordt afgetrokken krijgt men 

voor de snelheidscorrectie 

3.31 

In deze vergelijking wordt nu de term E a0 bvnb' weggelaten om v' expliciet in p' uit te 
nb 

kunnen drukken. Deze stap noemen we Semi IMpliciet (SIM) omdat de impliciete 

afhankelijkheid van de drukcorrectie p' op een roosterpunt (via de snelheidscorrecties op 

de buurpunten) van de drukcorrecties p' op de buurpunten niet wordt meegenomen. 

Met vergelijking 3.30 en 3.31 kanvegeschreven worden als 

Ve = Ve + + de(Pp'-PE') met de=~ 
e 

3.32 

Voor een twee dimensionaal probleem kan de continuïteitsvergelijking na integratie over 

een controle volume als volgt worden geschreven 

3.33 

Hierin zijn v1 en v2 snelheden in de Ç1- respectievelijk Ç2 richting en pis de dichtheid. 

Met 3.32 en soortgelijke uitdrukkingen voor vw, v0 en v8 kan 3.33 herschreven worden 

tot een gediscretiseerde vergelijking voor de drukcorrectie p' 

3.34 
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Waarin 

aE = (pdA)e 

3.w = (pdA)w 

al= (pdA)n 

8s = (pdA)5 

ap = E ali'B 

bron = (pv1 + A)w- (pv1 + A)e + (pv2 + A)5 - (pv2 + A)0 3.35 

Teneinde bovenstaande vergelijking voor de drukcorrectie te kunnen gebruiken is het 

noodzakelijk om een uitdrukking te hebben voor de geschatte snelheden v• op de randen 

van de controle volumes. 

Een uitdrukking voor de geschatte snelheden v• op de randen van de controle volumes 

kan afgeleid worden door lineaire interpolatie van de v• waarden op de roosterpunten 

[MAJ.88]. Dit kan weergegeven worden door de volgende vergelijking 

3.36 

De streep aan de bovenkant betekent interpolatie. Deze uitdrukking voor Ve • kan nu 

herschreven worden met drukken op de roosterpunten zelf, door te gebruiken 

-+ 3.37 
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3.4.2. SIMPLE. 

De Semi IMpliciete numerieke oplossingsprocedure voor 'Pressure Linked Equations' kan 

geschreven worden als een serie stappen: 

1. Schat een drukverdeling p+. 

2. Los de impulsvergelijkingen op en verkrijg hiermee waarden voor de 

geschatte snelheden v+. 

3. Los de drukcorrectievergelijking voor p' op. 

4. Corrigeer de drukken en de snelheden met de snelheids en drukcorrectie 

vergelijkingen 3.29 en 3.30. 

5. Los de gediscretiseerde vergelijkingen op voor alle andere grootheden die de 

stroming beïnvloeden. 

6. Beschouw de gecorrigeerde snelheden en drukken als nieuwe schattingen en 

keer terug naar stap 2 tot convergentie bereikt is. 

3.5. Het programma. 

Op basis van de oplossingsprocedure zoals beschreven in het eerste gedeelte van 

hoofdstuk 3 is een programma ontwikkeld om het stelsel gekoppelde vergelijkingen op te 

lossen. Ten aanzien van het programma zijn van tevoren een aantal afspraken gemaakt. 

Op de eerste plaats is besloten om het programma in PAS CAL te schrijven. PASCAL 

biedt uitstekende mogelijkheden om een gestructureerd programma op te zetten en 

bovendien wordt in de vakgroep voornamelijk PAS CAL gebruikt. Bij het schrijven van 

het programma is er op gelet om alleen standaard PASCAL opdrachten te gebruiken 

zodat het programma te gebruiken is met iedere PASCAL compiler. Hierdoor wordt 

tevens een deur open gehouden in de richting van andere programmeertalen zoals 

FORTRAN. Naast de keuze van de programmeertaal is afgesproken dat het programma 

(volgens vaste regels) zo goed mogelijk van commentaar voorzien dient te worden en dat 

ter documentatie van de software tevens een handleiding geschreven moet worden. Voor 

wat betreft de handleiding is getracht om deze gelijktijdig met het programma te 

ontwikkelen. Het doel was om het programma sterk modulair van opzet te maken 

waarbij de berekening van de verschillende grootheden in separate modules plaats vindt. 

Door te kiezen voor een modulaire opzet is het mogelijk om het programma gemakkelijk 

aan te passen voor de berekening van verschillende soorten plasma's. 
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3.5.1. Opzet van het programma.. 

Het totale programma is verdeeld in een hoofdprogramma en een aantal subroutines 

(procedures en functies) die ondergebracht zijn in afzonderlijke modules. De modules 

kunnen in twee categorieën verdeeld worden: modules waarin procedures en functies zijn 

ondergebracht voor het oplossen van vergelijkingen en modules met procedures en 

functies van algemene aard zoals het uitwisselen van data via files, mathematische 

routines (SIP), etcetera. De structuur van het programma is weergegeven in figuur 3.3. 

Figuur 3. 3. De structuur van het programma. 

Hoofdprogramma 

Modules voor 

initialisatie, 
oplossen vergelijkingen 

en uitvoer resultaten 

Algemene modules 

De structuur van het hoofdprogramma weerspiegelt sterk de serie stappen van SIMPLE 

die beschreven is in paragraaf §3.4.2. Na de initialisatie van de geometrische en de 

overige variabelen worden in het hoofdprogramma achtereenvolgens de modules 

aangeroepen voor het oplossen van de verschillende vergelijkingen in de volgorde zoals 

deze beschreven wordt door SIMPLE. De modules voor het oplossen van de 

vergelijkingen maken op hun beurt weer gebruik van de modules van algemene aard. 
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3.5.2. Ontwikkelen van het programma. 

Op de eerste plaats zijn een aantal algemene modules ontwikkeld zoals een module met 

mathematische routines en een module met de routine voor het oplossen van een 

gediscretiseerde elliptische vergelijking SIP {§3.3.). Deze laatste module is getest met een 

eenvoudig warmtegeleidingsprobleem. Vervolgens is het hoofdprogramma geschreven en 

zijn de modules gemaakt voor het initialiseren van de variabelen. Het initialiseren van de 

variabelen bestaat uit het lezen van instelparameters uit een file, het initialiseren van de 

variabelen die de geometrie beschrijven en ten slotte het initialiseren van de overige 

variabelen. 

Aangezien de basis van het programma wordt gevormd door SIMPLE waarmee de 

Navier-Stokes vergelijkingen opgelost kunnen worden zijn aan het hoofdprogramma 

allereerst modules toegevoegd voor het oplossen van de totale impulsvergelijkingen en 

drukcorrectievergelijking. Een bekend analytisch probleem is de zogenaamde Poiseuille 

stroming. Dit is de volledig ontwikkelde stroming van een incompressibel medium in een 

pijp met een cirkelvormige doorsnede. Onder aanname van axiaalsymmetrie, 

incompressibiliteit en een constante viscositeit kan uit de Navier-Stokes vergelijkingen 

in cylindercoördinaten een uitdrukking worden afgeleid voor de axiale snelheid in de buis 

als functie van de straal r. De radiële snelheid is gelijk aan 0. 

1 
V axiaal =- 4jili (Pin- Puit) (R2 - r2) 3.38 

Met L de lengte van de buis, Pin en Puit de druk aan de in- respectievelijk uitgang van 

de buis en R de straal van de buis. Als randvoorwaarde voor de axiale snelheid op de 

wand is gebruikt dat de axiale snelheid nul is op de wand. Dit komt direct tot 

uitdrukking in vergelijking 3.38. 

Met het programma is bovenstaande probleem doorgerekend. Er is gerekend met de 

axiale en radiële component van de snelheid. de volgende randvoorwaarden zijn gebruikt. 

ingang 8v 
~=0, v2 = 0, Pin= 1Q5 Pa. 

uitgang 8v 
~=0, 

8v 
~=0, Puit = 0.999x 105 Pa . 

wand Vt = 0, v2 = 0, l=O. 

as 8v 
~=0, 

8v 
~=0, l=O. 3.39 

De indices 1 en 2 (en Ç1 en Ç2) horen bij de axiale respectievelijk radiële richting. 
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Voor een buis met een lengte van 1 meter, een straal van 2 cm en voor een medium met 

een viscositeit van 2 x 10·6 [kg/ms] is de berekening uitgevoerd. Wanneer het rooster 

voldoende fijn wordt gemaakt in de radiële richting dan nadert de berekende oplossing 

tot de oplossing gegeven door vergelijking 3.38. In figuur 3.4 is ter illustratie de waarde 

van de axiale snelheid op de as weergegeven als functie van de aantal roosterpunten in 

radiële richting. Duidelijk is te zien dat de oplossing nadert tot de analytische waarde 

van 500 mfs. 
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Fig 3 .. { Convergentie-gedrag van de oplossing naar een analytische waarde. 

Nadat op deze manier het eerste gedeelte van het programma is getest zijn de modules in 

het programma opgenomen voor de berekening van de electronendichtheid, de 

electronentemperatuur en de zware deeltjestemperatuur. De procedures voor de 

berekening van de transportcoëfficiënten van de zware deeltjes en de electronen zijn 

ondergebracht in aparte modules. De waarden van de transportcoëfficiënten zijn 

vergeleken met waarden uit de literatuur waarin beschreven staat hoe deze coëfficiënten 

berekend moeten worden. 

De laatstgenoemde modules voor het oplossen van de electronen-en zware deeltjes 

temperatuur en de electronendichtheid zijn één voor één opgenomen in de 

oplossingsprocedure. Tijdens dit proces zijn steeds de grootheden waarvan de modules 

nog niet in de oplossingsprocedure opgenomen waren op een constante waarde 

geïnitialiseerd. 
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4. Het Inductief Gekonpeld Plasma. 

Een Inductief Gekoppeld Plasma (ICP) is een plasma dat gegenereerd en in stand 
gehouden wordt met een radiofrequent electromagnetisch veld. Deze studie heeft 
betrekking op een stromend plasma dat gecreëerd wordt binnen een kwarts toorts 

waardoor argon gas stroomt. Om de toorts is een spoel bestaande uit enkele windingen 
geplaatst, waarover een radiofrequente wisselspanning staat, waarmee de energie wordt 
toegevoerd. In figuur 4.1 is het ICP afgebeeld. 

Çl 

Figv/u.r 4.1. Het /CP. 

\ ::. I Ç2 

.. . ,. 

] observatie gebied 

actieve gebied 

'- spoel 

-- kanaal 3 

kanaal2 

kanaal! 

In hoofdstuk 2 zijn een aantal vergelijkingen voor behoud van massa, impuls en energie 
gegeven. Voor het berekenen van de stroming in een ICP zijn deze vergelijkingen te 
gebruiken. Naast het oplossen van deze vergelijkingen moeten ook de brontermen in deze 
vergelijkingen berekend worden. De belangrijkste brontermen hangen direct samen met 
de toevoer van energie aan het plasma. De energie die toegevoerd wordt kan berekend 

worden door het electromagnetische veld in het plasma te berekenen [BEN.90]. 
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4.1. Het electromacnetische veld. 

Onder aanname dat het plasma quasi-neutraal is, dat magnetisatie geen rol speelt en 

dat de botsingsfrequenties veel groter zijn dan de frequentie van het EM-veld kunnen de 

Maxwell vergelijkingen als volgt geschreven worden: 

V·~= 0 4.1 

V·~= 0 4.2 

~ aT/. Vx = -p,0 7ft 4.3 

VxTI. = "t 4.4 

Hierin is p,0 de permeabiliteit van het vacuum. Vanwege het feit dat V·~ = 0 kan een 

vectorpotentiaal "X geïntroduceerd worden waarvoor geldt~= Vx"'X. Gebruik makend 

van de Lorentz ijking voor "X gaan de vergelijkingen voor "X en~ over in 

V2"'X = -P.o "t 4.5 

~=-~ 4.6 

Uitgaande van een harmonisch variërende stroom door de windingen van de spoel kan de 

vectorpotentiaal geschreven worden als 

4.7 

Onder aanname dat de botsingsfrequentie voor impulsoverdracht groter is dan w en 

gebruik makend van de wet van Ohm, "t = u~ (u is de electrische geleidbaarheid 

[1/0m]), kan met behulp van vergelijking 4.5, 4.6 en 4. 7 de volgende vergelijking voor de 

vectorpotentiaal worden afgeleid 

4.8 

Verder wordt aangenomen dat de spoel zuiver cylinder symmetrisch is zodat de 

vectorpotentiaal, de stroom en" het electrisch veld alleen een azimutbale component Al{), 

Jet" Ecl> hebben. Hierdoor reduceert vergelijking 4.8 tot 
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4.9 

Hierin slaat de index lP op de azimutbale component en AlP is complex. 

Het ingekoppelde vermogen per volumeëenheid wordt gegeven door 

4.10 

Om vergelijking 4.9 voor de complexe vectorpotentiaal op te kunnen lossen zijn ook 

randvoorwaarden nodig. Dit probleem wordt opgelost door de vectorpotentiaal op de 

rand van het rekengebied te berekenen als gevolg van de stroom in de windingen en de 

kringstromen in het plasma. Het oplossen van de vergelijking voor de vectorpotentiaal 

gebeurt iteratief, afwisselend wordt de vergelijking voor de vectorpotentiaal opgelost en 

wordt de vectorpotentiaal op de rand berekend. 

zonder een extra relatie kan vergelijking 4.9 voor de vectorpotentiaal niet zonder meer 

opgelost worden tesamen met alle andere vergelijkingen. Vergelijking 4.9 is immers 

homogeen in A en de oplossing van deze vergelijking is op een constante 

evenredigheidsfactor na bepaald. Dit komt omdat de effectieve koppeling tussen het 

plasma en de spoel niet door het model wordt beschreven. Om dit probleem te omzeilen 

wordt geeist dat een bepaald vermogen wordtingekoppeld in het plasma, waarmee de 

stroom door de spoel wordt vastgelegd. De amplitude van de vectorpotentiaal en de 

excitatiestroom door de spoel worden tijdens het iteratieproces gecorrigeerd. Als 

correctiefactor wordt de verhouding van het gewenste en het berekendeingekoppelde 

vermogen gebruikt. Deze correctie wordt tijdens het iteratieve proces wel gerelaxeerd om 

te zorgen dat deze correcties niet leiden tot numerieke instabiliteiten. 

Bovenstaande beschrijving van de manier waarop de vectorpotentiaal opgelost wordt 

staat meer in detail beschreven in de handleiding bij het programma (§2.6. ). 

De vergelijking voor de complexe vectorpotentiaal wordt opgelost met een speciaal 

ontwikkelde complexe versie van SIP (zie §3.2). 
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4.2. Het rekengebied. 

Het 2--dimensionale gebied waarop de vergelijkingen opgelost worden heeft als grenzen 

de binnenwand van de toorts, de uitstroom opening, de instroom opening ter hoogte van 

de bovenkant van de tulp en de as van de toorts (zie ook figuur 4.1). In figuur 4.2 is dit 

rekengebied weergegeven. De coördinaat e 1 hoort bij de axiale richting en de coördinaat 

e2 hoort bij de radiële richting. 

I uitstroom 
I ,----- 150 

wand toorts 
as toorts -~ 

I 
....... 
E 
E ...... 
Cl -Cl 
0 
0 
,1: 

instroom 0
-20 

'--- windingen 
0

-10 
kanaal -5 / 

I 
L ____ 1 2 3 

0 
I J 

0.76 8.20 8.00 
~ 

straal (mm) 

Figuur 4.2. Het rekengebied. 
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4.3. De nueli.ikiPBen en randvoorwaarden. 

De vergelijkingen uit hoofdstuk 2 kunnen niet zonder randvoorwaarden opgelost worden 

op het hierboven gedefinieerde rekengebied. In het nu volgende gedeelte zullen de 

vergelijkingen uit hoofdstuk 2 expliciet voor een ICP geschreven worden. Bovendien 

worden de randvoorwaarden gegeven die voor de berekeningen gebruikt zijn. 

4.3.1. Massabehoud. 

Totaal 

4.11 

In het programma wordt deze vergelijking niet expliciet in deze vorm opgelost, maar 

deze vergelijking voor totaal massabehoud is in het vorige hoofdstuk herschreven tot een 

vergelijking waarmee de druk kan worden berekend (§3.4.1.). 

De gebruikte randvoorwaarden voor de druk zijn 

instroomzijde p = 105 Pa. 

uitstroomzijde l =0 

as l =0 

wand l =0 4.12 

Electronen 

4.13 

De gebruikte randvoorwaarden voor de electronendichtheid zijn 

instroomzijde ~ =0 

uitstroomzijde ~ =0 

as ~ =0 

wand Ile = 1e16 [m-3] 4.14 
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4.3.2. Impulsbehoud. 

De vergelijking voor totaal impulsbehoud (onder verwaarlozing van gravitatie) kan voor 

een ICP geschreven worden als 

V· (p vv) -V· (p,Vv) = -Vp + V· (J - V· (p,Vv) + J x 'H . 4.15 

De componenten van de snelheidvin axiale, radiële en azimutbale richting worden v1 

respectievelijk v2 en v3 genoemd. Als randvoorwaarde voor v 11 v2 en v3 is het volgende 

gebruikt. 

vl instroomzijde Vt =constant. 

uitstroomzijde ~ =0 

as Wo =0 
wand Vt =0 

v2 instroomzijde v2 = 0. 

uitstroomzijde ~ =0 

as v2 =0 

wand v2 =0 

v3 instroomzijde v3 = constant. 

uitstroomzijde ~ =0 

as v3 =0 

wand v3 =0 

De instroomsnelheden worden bepaald door de hoeveelheden gas die per kanaal (zie 

figuur 4.2) per tijdseenheid de toorts binnenkomen. 
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4.3.3. Enerpebehoud. 

a) Zware deeltjes 

De energievergelijking voor de zware deeltjes kan voor een I CP geschreven als 

De gebruikte randvoorwaarden zijn 

instroomzijde 

uitstroomzijde 

as 

wand 

=constant = cpTin + fv 2, Tin = 300 K 

=0 

=0 

=gegeven door warmteflux door wand 

De thermische energieflux door geleiding q door de wand wordt gegeven door een 

uitdrukking van de vorm 

4.19 

4.20 

4.21 

De coëfficiënt À hangt af van de warmtegeleidingscoëfficiënt van de kwarts wand en van 

de dikte van de wand. T0 is de temperatuur net buiten de kwarts wand en Ti is de 

temperatuur van het plasma op de binnenkant van wand. 
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b) Electrenen 

V·(~ nekTe v)- V· (KeVTe) =Je· "È- Qeh- Le 

Gebruikte randvoorwaarden 

instroomzijde ~ =0 

uitstroomzijde ~ =0 

as ~ =0 

wand ~ =0 

Deze randvoorwaarden voor de electrenen impliceren geen energietransport door 

geleiding naar de omgeving door de electronen. 
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5. Resultaten. 

Met het programma zijn berekeningen uitgevoerd aan het ICP zoals dat in de vakgroep 

aanwezig is. Bij de resultaten is gelet op twee aspecten. Op de eerste plaats is gelet op de 

numerieke kant van de berekeningen zoals het convergentiegedrag. Op de tweede plaats 

is onderzocht of de resultaten van de berekeningen in overeenstemming zijn met 

experimentele resultaten. Hierbij is de invloed van stralingsverliezen, de soortelijke 

warmte van de zware deeltjes, de ionisatiecoëfficiënt en de randvoorwaarde voor de 

electronendichtheid op de wand onderzocht. De berekeningen zijn uitgevoerd met de 

volgende parameters: 

afmetingen rooster 

debiet kanaal 1 ,2 en 3 

frequentie 

vermogen 

20 ( radieel) x 30 (axiaal) 

0.6, 0 en 12 I/min 

100x106 Hz 

500, 625 en 750 Watt 

Er is niet gerekend met een azimuthale component van het snelheidsveld. 

5.1. Convfrientie. 

Voor een berekening bij een vermogen van 750 Watt is het verloop van de relatieve 

residuen als functie van de iteratie afgebeeld in figuur 5.1. Afgebeeld is het verloop van 

de residuen van de snelheidscomponenten v1 en v2, de toevoer van energie em, de 

electronendichtheid ne, de electronentemperatuur Te en de zware deeltjestemperatuur 

Th. De residuen zijn genormeerd met het residu bij de eerste iteratie. Als maat voor de 

convergentie van de drukcorrectievergelijking wordt de zogenaamde massabron gebruikt. 

Dit is de bronterm van de drukcorrectie- vergelijking, gesommeerd over alle 

roosterpunten. De massabron is hier niet afgebeeld aangezien dit geen residu is en 

daarom niet te vergelijken met de andere residuen. 

De figuur laat zien dat de logaritme van het relatieve residu, na 5000 iteraties, lineair 

daalt als functie van het aantal iteraties. Tijdens de eerste 5000 iteraties vertoont de 

convergentie van met name de axiale snelheidscomponent vl een oscillerend gedrag. De 

reden hiervoor moet gezocht worden in het corrigeren van de vectorpotentiaal en de 

excitatie stroom teneinde een vast vermogen in te koppelen (§4.1). Deze correcties gaan 

een steeds kleinere rol spelen naarmate het iteratieproces vordert. 
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Figuur 5.1. De relatieve residuen als Juntie van de iteratie. 

Naast het convergentiegedrag tijdens het iteratieve proces is de invloed onderzocht van 

de afmetingen van het rooster. Er is onderzocht hoe de oplossing convergeert wanneer 

het rooster fijner wordt gemaakt (staphalveren) in één van beide richtingen. Op grond 

van de resultaten van deze berekeningen kan gezegd worden dat er sprake is van een 

goede convergentie. Bij staphalveren wordt de orde E van de convergentie gegeven door 

~n _ </JD + 1 
E =n+1 _ ~n+2 

Hierin is n-1 het aantal uitgevoerde staphalveringen en 4> wordt geëvalueerd in één 

bepaald punt. De orde van convergentie was met de resultaten niet goed te bepalen. De 

reden hiervoor is dat aanpak met controlevolumes het niet toelaat om 4> steeds in 

hetzelfde punt te berekenen bij staphalvering. Lange rekentijden maken het onmogelijk 

om meer staphalveringen uit te voeren. 

De typische rekentijd op een IBM RISC 6000 systeem (één gebruiker) voor 5000 iteraties 

op een rooster van 20 bij 30 punten is 4! uur. 
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5.2. De invloed van het vermogen op de temperatuur. 

Op grond van experimentele schattingen is het vermogen in de buurt van 750 Watt 

gekozen. In figuur 5.2 zijn de maxima in de electronentemperatuur Te en zware deeltjes 

temperatuur Th afgebeeld voor berekeningen bij verschillende vermogens. Figuur 5.2. 

laat zien dat bij toenemend vermogen de temperatuur van de zware deeltjes dichter 

nadert naar de electronentemperatuur. Dit kan verklaard worden door een toenemende 

ionisatiegraad zodat de energieuitwisseling groter is. Afgezien van de exacte waarden van 

de verschillende berekende grootheden zoals de temperaturen zijn de resultaten van de 

berekeningen bij de drie verschillende vermogens niet wezenlijk verschillend; globaal 

gezien lijken de resultaten op elkaar. 

1.5e+04 

1.4e+04 

1.3e+04 

1.2e+04 

1.1e+04 -+ -+-Te 
......... 
:::.:: -6 

1.0e+04 - fr- -t.- Th t-

9.0e+03 fr 

8.0e+03 

7.0e+03 

6.0e+03 

5.0e+03 
400 500 600 700 800 

vermogen (W) 

Figuur 5.2. de maxima in de temperaturen als functie van het opgelegde vermogen. 
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5.3. Resultaten van een typische herehming. 

In de figuren 5.3a tot en met 5.3h zijn de resultaten weergeven voor berekeningen met 
stralingsverliezen, een constante warmtecapaciteit en een vermogen van 500 Watt. 

De figuren laten contouren zien waarop de betreffende grootheid constant is. Het gebied 
waarop de hoogtelijnen berekend zijn is weergegeven in figuur 4.2. De richting Çl is de 
axiale richting en de richting Ç2 is de radiële richting. De as van het ICP ligt bij Ç2=0. 
De afstanden langs de assen zijn uitgedrukt in meters. Het nulpunt in axiale richting 

(Çl) ligt ter hoogte van de tulp (zie figuur 4.2). Bij iedere figuur is in het bijschrift 
vermeld hoe de niveaulijnen bepaald zijn. 

0.150 

Çl 

0 

0 

Figv.v.r 5.9a. 

Ç2 0.009 

Isothermen 
zware deeltjes. 
T = nx1000 K 
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0 e2 
Figuur 5.3c. 

0.150 

Çl 

0 

0 Ç2 

Figuur 5.3e. 

0.150 

e1 

0 

0.009 

Hoogtelijnen Figuur 5.3d. 

energie toevoer. 

E = 10n Wjm3 

0.009 

Hoogtelijnen 

axiale snelheid. 

V1 = nx2.5 mjs 

-38-

0.150 

Çl 

0 

Figuur 5.3f. 

0 

0 

e2 0.009 

Hoogtelijnen 

electronendichtheid. 

'TI.e = 1o(20+0.5xn) 

n=O 

n=l 

n=O ~ 
--1~ ' 

0.009 

Hoogtelijnen 
radiële snelheid. 
v2 = nx 0.5 mjs 



0.150 0.150 

Çl 

0 0 

0 0.009 0 Ç2 0.009 

Figuur 5.3g. Hoogtelijnen Figuur 5.3h. Isobaren. 

dichtheid. {druk- 105) Pa 

p = 0.1xn Pover= nx 10 Pa 

In figuur 5.3a is duidelijk een 'skin effect' te zien voor de zware deeltjes temperatuur ter 

hoogte van de windingen. Het 'skin effect' houdt in dat de betreffende grootheid als 

functie van de straal een maximum heeft voor de wand van de toorts. De 

electrenentemperatuur (figuur 5.3b) vertoont dit effect niet ter hoogte van de windingen. 

Bij een grotere waarde van Ç 1 vertoont de electrenentemperatuur het effect wel. Op 

experimentele gronden wordt dit effect echter ook verwacht tussen de windingen 

[NOW.88]. Figuur 5.3c laat zien dat de meeste energie wordtingekoppeld ter hoogte van 

de windingen, aan de wand. Dit komt omdat de amplitude van het electrisch veld 

toeneemt in de richting van de spoel. 

De berekende bulksnelheid van het plasma in axiale richting (figuur 5.3e) heeft een 

maximum van 25 mfs. Experimentele waarden liggen in de buurt van 12 mfs. Dit zijn 

echter geïntegreerde metingen. Het is experimenteel niet mogelijk om locale 

snelheidsmetingen te verrichten met de huidige opstelling. 

De grootste onderdruk (figuur 5.3h) ligt tussen 40 en 50 Pa ter hoogte van de windingen. 

De grootste drukgradiënten zijn te vinden aan de instroomzijde. Dit is het gebied waar 

ten gevolge van verhitting de expansie plaatsvindt. 
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5.4. De invloed yan straling, de soorleljjke warmte en de ionisatiecoëfficiënt. 

De resultaten van het onderzoek naar convergentie en de resultaten van de eerste 

berekeningen laten zien dat het gehanteerde model (en de implementatie in het 

programma) numeriek en mathematisch goede resultaten geeft. De fysica wordt 
voornamelijk bepaald door de transportcoëfficiënten, de ionisatie en recombinatie, 

daarmee samenhangend de koppeling van thermische energie en ionisatie energie ( Cp) en 
stralingsprocessen. De gebruikte uitdrukkingen voor de transportcoëfficiënten (zie§ 
2.4.1) zijn voor het model nauwkeurig genoeg. Voor de berekening van de ionisatie- en 
recombinatiecoëfficiënt kan in principe een botsings-stralings model gebruikt worden 

[BEN.90]. Met het oog op de ontwikkeling van het programma is echter gekozen voor het 
gebruik van experimentele resultaten voor de recombinatie. V oor de ionisatie wordt 
verondersteld dat deze in evenwicht is met drie-deeltjes recombinatie. Met de 

experimenteel bepaalde recombinatiecoëfficiënt eteR [DES.69] wordt met vergelijking 
2.34 de ionisatiecoëfficiënt Sca bepaald. Het gebruik van een botsings-stralings model 
betekent tevens een verlenging van de rekentijd. Voor stralingsverliezen wordt gebruik 
gemaakt van metingen van Evans en Tankin [EVA.67] aan een atmosferisch argon 
plasma. Op grond van verschillen in de configuratie rijst de vraag in hoeverre deze 
metingen gebruikt kunnen worden in dit model. Om de invloed van voorgenoemde 

coëfficiënten na te gaan is een aantal berekeningen uitgevoerd voor verschillende fysische 
'configuraties'. Bovendien wordt aan het einde van dit hoofdstuk (§5.5) ingegaan op de 

randvoorwaarde voor de electronendichtheid aan de wand. 
Voor een ingekoppeld vermogen van 625 Watt met stralingsverliezen en een constante 

soortelijke warmte zijn in de volgende figuren (5.4 en 5.5) radiële profielen afgebeeld van 
de zware deeltjes temperatuur, de electronen temperatuur en de electronendichtheid. 
De profielen zijn gemaakt op verschillende hoogtes ten opzichte van de tulp (zie figuur 
4.1 en figuur 4.2). 
De maximale waarde van de electronendichtheid Ile (figuur 5.4), ~ 1022 m-3, ter hoogte 
van de spoel (op een hoogte van 18.75 mm), ligt vrij dicht bij de wand van de toorts. 

Verder valt de abrupte afname van de electronendichtheid op vlakbij de wand. Hierop 
wordt nader ingegaan in paragraaf 5.5. Experimenten [NOW.88] laten zien dat het 

maximum in de electronendichtheid ligt tussen lx1021 en 5•1021 m-3 en vertonen een 
radieel profiel met een maximum verder van de wand (op een radiële positie van circa 6 

mm). Figuur 5.5 laat zien dat de electronentemperatuur ter hoogte van de windingen een 

maximum heeft op de wand van~ 104 K. 
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Experimenteel bepaalde waarden (NOW.88] van de electronentemperatuur tussen de 
windingen vertonen een profiel met een maximum dat zich op enige afstand van de 
toortswand bevindt. De profielen op hoogtes boven de windingen komen overeen met het 
experiment. 
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De berekening met een vermogen van 625 Watt is uitgevoerd voor een aantal situaties 

met de volgende specificaties: 

1 Constante soortelijke warmte en inclusief stralingsverliezen (vergelijking 

2.36). De resultaten van deze berekeningen zijn al afgebeeld in figuur 5.4 en 

5.5. 

2 Constante soortelijke warmte en exclusief stralingsverliezen. 

3 Soortelijke warmte volgens de Haas (vergelijking 2.35) als functie van de 

zware deeltjestemperatuur, en inclusief stralingsverliezen. 

4 Soortelijke warmte volgens de Haas, inclusief stralingsverliezen en met een 

ionisatiecoëfficiënt die een factor 1000 verkleind is in de gebieden waar de 

ionisatie groter is dan den recombinatie. 

In paragraaf 2.1 is aangegeven hoe met een bekende recombinatiecoëfficiënt de 

ionisatiecoëfficiënt berekend kan worden door aan te nemen dat de Saha balans geldig is. 

Voor de recombinatiecoëfficiënt worden de experimenteel bepaalde waarden van Desai en 

Corcoran [DES.69] gebruikt voor een recombinerend plasma. Deze waarden voor de 

recombinatie worden echter niet alleen bepaald door het 'normale' proces van ionisatie 

en recombinatie: 

Naast dit proces speelt ook dissociatieve recombinatie een belangrijke rol [DES.69]. 

Dientengevolge zijn de berekende waarden voor de ionisatiecoëfficiënt te hoog. Dit is de 

reden dat in run 4 de ionisatiecoëfficiënt is verkleind. 

In figuur 5.6 en 5. 7 zijn de electronendichtheid en de electronentemperatuur als functie 

van de straal afgebeeld op een axiale positie van 18.75 mm vanaf de tulp. Dit 

correspondeert met een positie tussen de windingen. De nummers in de figuur refereren 

naar de situaties die hierboven geschetst zijn. 
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De invloed van straling, de ionisatiecoëfficiënt en de soortelijke 
warmte op de electronentemperatuur tussen de windingen. 
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Wanneer in figuur 5.6 en 5. 7 run 1 en 2 vergeleken worden is te zien dat het niet 

meenemen van stralingsverliezen leidt tot een kleine verhoging in zowel de 

electronentemperatuur als de electronendichtheid. Dit wordt veroorzaakt door de afname 

in de energieverliezen. De invoer van een variabele soortelijke warmte leidt tot een 

afname van de electronendichtheid aan de wand, een afname van de gradiënten in de 

electronentemperatuur in radiële richting. Bovendien leidt dit tot een verschuiving van 

het maximum van de electronentemperatuur van de wand naar een positie voor de wand. 

Run 4 laat zien dat de electronendichtheid door aanpassing van de ionisatiecoëfficiënt 

ruwweg een factor 10 kleiner wordt in het actieve gebied en de electronentemperatuur 

stijgt. Deze invloed van de aanpassing van de ionisatiecoëfficiënt op de 

electronentemperatuur is te verklaren met het feit dat er minder energieverliezen zijn 

door ionisatie. Een verkleining van de ionisatiecoëfficiënt en een niet veranderende 

recombinatie leidt tot een afname in de electronendichtheid. 

5.5. De randvoorwaarde voor de electronendichtheid op de wand. 

Wanneer men het verloop van de electronendichtheid naar de wand bekijkt in figuur 5.4 

en 5.6 is duidelijk de abrupte afname van de electronendichtheid aan de wand ten 

gevolge van de randvoorwaarde zicht baar. De gebruikte randvoorwaarde ne I w = 1016 m -3 

lijkt een arbitraire keuze maar berekeningen met een waarde van 10-13 , 10-15 en 10-17 

hebben aangetoond dat de invloed van de keuze van de waarde van de 

electronendichtheid op de wand nihil is. Dit lijkt in tegenspraak met vergelijking 2. 7 

waarmee de diffusiesnelheid van de electronen wordt berekend in de 

continuïteitsvergelijking voor de electronen. Immers, door de randvoorwaarde ontstaat 

een grote gradiënt in de electronendichtheid aan de wand hetgeen aanleiding zou moeten 

geven tot een grote diffusie van electronen naar de wand. Er zijn twee redenen waarom 

dit niet tot uitdrukking komt in het verloop van de electronendichtheid naar de wand. 

Ten eerste bereikt de productie van electronendoor ionisatie een maximum vlakbij de 

wand en ten tweede wordt door de manier van discretisatie de grote gradient in het 

programma niet als zodanig verdisconteerd. 

Een betere keuze als randvoorwaarde voor de electronendichtheid aan de wand kan 

verkregen worden uit de volgende relatie [MIT.73) 
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5.1 

met 

5.2 

Waarin mi de ionmassa is. Door deze randvoorwaarde wordt feitelijk een electronenflux 

gespecifieerd naar de wand. 

Er zijn drie berekeningen uitgevoerd met verschillende randvoorwaarden voor de 

electronendichtheid aan de wand. 

1 

2 

3 

ne I w = 1016 m -3 

~ w=O 
On,. n v 
rrw=-~ 

Deze berekeningen zijn uitgevoerd met een ander model voor de ionisatiecoëfficiënt. In 

plaats van de waarden van Desai en Corcoran [DES.69] is gebruik gemaakt van een 

polynoombenadering voor de ionisatiecoëfficiënt [VAL.90], gebaseerd op een model 

[WIL.83]. 

Sca = exp(-2.69983 10-15 Te4 + 1.21373 10-10 Te3- 2.1524 10-6 Te2 

+ 1.89074 10-2 Te- 114.838) [m3 s-1] 5.3 

Deze waarden voor de ionisatiecoëfficiënt vallen lager uit dan de waarden voor de 

ionisatiecoëfficiënt die volgen met de recombinatiecoëfficiënt van Desai en Corcoran 

[DES.69]. Vergelijking met waarden van Katsonis [KAT.76] laat zien dat de waarden die 

volgen met vergelijking 5.3 onder ICP condities acceptabel zijn. 

In figuur 5.8 en 5.9 zijn de resultaten van bovengenoemde berekeningen met 

verschillende randvoorwaarden afgebeeld. De radiële profielen zijn gemaakt op een 

hoogte van 18.75 boven de tulp. De maximale waarde van de electronendichtheid stemt 

goed overeen met de experimenteel bepaalde waarden van circa 5xl021 m-3 [NOW.88]. 

Met de keuze ?rel w = 0 (run 2) ligt het maximum vanneen Te op de wand. De andere 

twee berekeningen laten zien dat de invloed van de randvoorwaarden niet groot is op de 

maximale waarde van ne vlakbij de wand, maar het gehele profiel is gladder in de 

berekening met de gespecifieerde afgeleide voor ne (run 3) aan de wand. Verder ligt het 

maximum bij run 3 iets verder van de wand. 
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Hoewel de randvoorwaarde, zoals gebruikt in run 3, een verbetering betekent ten 

opzichte van de randvoorwaarde, zoals gebruikt in run 1, is er nog geen sprake van 

overeenstemming met experimentele waarden [NOW.88] waarbij het maximum van de 

electronendichtheid en electronentemperatuur gemeten wordt op een radiële positie van 

circa 6 mm. 
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6. Conclusies en aanbevelingen. 

Voor de berekening van stromende plasma's is een zo algemeen mogelijk programma 

ontwikkeld dat dankzij een sterk modulaire opzet toegepast kan worden voor de 

berekening van verschillende soorten (stromende) plasma's. Het programma is in eerste 

instantie toegepast op een Inductief Gekoppeld Plasma. Hiertoe is het programma 

uitgerust met een module voor de berekening van het electromagnetische veld, 

gegenereerd door een spoel waarover een wisselspanning staat met een frequentie van 100 

Mhz. De vergelijking voor de complexe vectorpotentiaal wordt opgelost met een speciaal 

ontwikkelde complexe versie van SIP waarmee de gediscretiseerde vergelijkingen worden 

opgelost. Met het programma is het binnen de werkgroep Evenwicht en Transport in 

Plasma's van de Vakgroep Deeltjesfysica nu mogelijk om naast metingen ook 

berekeningen uit te voeren aan het ICP. Door deze combinatie van experimenten en 

berekeningen is het mogelijk om de fysica die het ICP beheerst beter te begrijpen. 

De studie van de resultaten van berekeningen heeft zich in eerste instantie gericht op het 

verwijderen van fouten in het programma en tekortkomingen in het model dat in het 

programma gehanteerd wordt. Daarom is allereerst gelet op de orde van grootte van de 

resultaten en op bepaalde effecten die op grond van experimentele resultaten verwacht 

kunnen worden. Voor wat betreft de orde van grootte kan gezegd worden dat de 

resultaten redelijk overeenkomen met de metingen. Hetzelfde kan gezegd worden van de 

verwachte effecten. Duidelijk is echter wel dat het model de werkelijkheid nog niet 

perfect weergeeft. 

Het onderzoek naar de onvolkomenheden in het model heeft zich in eerste instantie 

gericht op het zogenaamde 'skin effect' waarbij de electronentemperatuur en de 

electronendichtheid als functie van de straal een maximum hebben vóór de wand van de 

toorts. De resultaten van de berekeningen aan het ICP laten zien dat het model gevoelig 

is voor de soortelijke warmte Cp· De berekeningen met een constante Cp convergeren 

sneller dan met een variabele Cp maar de berekeningen met een variabele Cp laten wel een 

'skin effect' zien ter hoogte van de windingen in tegenstelling tot de berekeningen met 

een constante Cp· 

In het programma is een zeer eenvoudig model voor de stralingsverliezen gebruikt. In de 

resultaten is te zien dat stralingsverliezen resulteren in een globale verlaging van de 

temperatuur en de electronendichtheid. 
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Het gebruik van experimentele waarden voor de recombinatiecoëfficiënt leidt tot een te 

grote ionisatiecoëfficiënt wanneer verondersteld wordt dat ionisatie en recombinatie in 

Saha evenwicht zijn. Er is een berekening uitgevoerd waarin de ionisatiecoëfficiënt in de 

ioniserende gebieden is verkleind. Dit resulteerde in een electronendichtheid die de 

experimentele waarden beter benadert. De berekeningen met de uitdrukking voor de 

ionisatiecoëfficiënt, gegeven door V allinga [VAL.90] laten een electronendichtheid zien 

die de experimenteel bepaalde waarden vrij goed benadert. 

De berekeningen met verschillende randvoorwaarden voor de electronendichtheid laten 

zien dat de keuze van de randvoorwaarde voor de electronendichtheid op de wand van 

invloed is op de radiële positie van het maximum van electronendichtheid en 

electronentemperatuur. Bovendien is de invloed van de randvoorwaarde niet alleen van 

invloed op de waarden aan de rand maar op het gehele radiële profiel. De 

randvoorwaarde die een electronenflux naar de wand specifieert lijkt de beste keuze. De 

radiële positie van het maximum in electronentemperatuur en -dichtheid (r~7.5 mm) 

stemt met deze randvoorwaarde voor de electronendichtheid echter nog niet overeen met 

experimentele waarnemingen (~6 mm). Dit roept de vraag op in hoeverre de 

randvoorwaarde correct is voor de electronentemperatuur aan de wand (fre = 0) die 

impliceert da.t de electronengeen energie door warmtegeleiding verliezen aan de wand. 

De resultaten van de berekeningen zijn ook vergeleken met de resultaten van reeds 

bestaande modellen [MOS.87]. Op grond van deze vergelijking bestaat de indruk dat het 

stelsel vergelijkingen voldoet maar dat de exacte vorm van de transportcoëfficiënten van 

grote invloed is op de resultaten. Van de reeds bestaande modellen zijn echter alleen 

resultaten bekend van berekeningen aan ICP's bij lagere frequenties (tot 27 Mhz) en met 

andere afmetingen. 

Het ontwikkelde programma kan ook ingezet worden voor bijvoorbeeld de berekening 

van een cascadeboog plasma. Een belangrijk verschil tussen het ICP en de cascadeboog is 

de manier van energie toevoer. Een cascadeboog plasma is een gelijkstroomplasma. Voor 

het programma betekent dit een andere module voor de energieberekening. 

Het model kan in de toekomst uitgebreid worden met een module voor roostergeneratie 

zodat verdichting van controlevolumes op interessante gebieden met grote gradiënten 

mogelijk wordt. Bovendien geeft roostergeneratie de mogelijkheid om de vorm van het 

fysische rekengebied te veranderen van rechthoekig naar een willekeurige vorm. Dit is 

van belang wanneer het programma wordt ingezet om een cascadeboog plasma te 

berekenen met een niet-constante diameter. 

Een andere uitbreiding aan het programma kan een module zijn die het verhoogde 

transport door turbulentie verdisconteerd op basis van het K-f model voor turbulentie. 
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Aanbevelingen: 

Herziening van het gebruikte model voor ionisatie- en recombinatiecoëfficiënt. 

Nadere beschouwing van de gebruikte randvoorwaarden, met name de 

randvoorwaarden voor electronendichtheid en electronentemperatuur aan de wand. 

Inbouwen van de mogelijkheid tot roostergeneratie teneinde een betere resolutie te 

verkrijgen in gebieden met grote gradiënten. Voor een ICP betekent dit de 

instroomzijde en de wand van de toorts. 

Het verdient de aanbeveling om een beter model voor stralingsverliezen in het 

programma op te nemen (zie bijvoorbeeld [WIL.91]). 

Het gebruiken van het ontwikkelde programma om een berekening uit te voeren 

aan een ICP, zoals dat wordt beschreven in de reeds bestaande modellen [MOS.87]. 
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