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Verslag van het afstudeerwerk in de sectie gasschokbuizen 

in de vakgroep transportfysicae 

lnleidende metingen 1D een 

thermisch geioniseerde grenslaag. 

januari 1974. 

Bijzondere dank aan de leden van de groep stromingsleer, 
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1• ll.p!gl HQ.l1tig1 

In dit verslas wordt meetapparatuer beeproken voo~ ift "· 
doen TaD experimenten in geiomaeerde gase~n. Dit ten behoe'fe .,.. llet . ·:h 1 

promo~e onderzoet van ir.L.ttutte~! <vo~r bet nrkrijpn van ce1011i•"aw',;;::; 

gaseen maakt men sebruik van een aèhokbute. In t1c.1 ie een Mhotb111t. 

getekend met bi3behor,pd;x - t di&graa, waarin bet aohoQ-efiekU.e 

proces geeohets is. We .. sullen in het vervol.c de 1l'l fisuur verael4e 

!lotatie<ge~hdten, d.w.it:. dat we het~~bied 1, gebied 2 en gebie4 5 

de in figuur aa.ngeduiden g~bieden bedoel4tn. Onze interesse gaat non.l .. 

Uit naar gebied.5. 

C.ontSç:t 
di se a11~<it\ u·; ~e,·t 

gebied 3 

· I" il Lak' sa ~ i c :r o t\e. 

gertHek~eu~de 
schol<t<>l.f 

. ' 
·" 

~-
. ,-. 

fvti es 

tig•1 x• t diqi:'am van de rttlektie T8Jl ••nvl&kke schokgol:t 
' .-

tegen de achterwand va.n .. ,n.sèhokbuts• 

Ale een· schokgolf i,n een· tf4n-atQDI1.1 p.a loopt, aan.. zal e:r Via de aohek• 

golf en~l."gie toegevotJ'( WOrden aan het in thel1Discb evenricht TeZ'ke:Na4 ·. 

gas. De$e toegevoerde energie wor4t onmiddelijk .in zijn geheel OPCeDOaftJl · 

door translatie vrijheidsgraden•aêtutteindelijke evenwicht laat eohwr 

langer op zicb wachten, omdat de ionisatie 'tT'i~heidasraden niet cli:reot 
~ -- : -- - -< 

aangeslagen woreten. Dit sanalaan gebeurt in de i.oJli.aÈltie reluatie ....... 

. Biet dru1anetinge na de !eretlecteel'd• IJc~kgolt lriumei we btftdlàt1• 

krljgen over deze relaxatie ettecten. 

Alsgevolg van de hoge tempe:li$tuur vanhetgas zal eraan de aohtez--. 

een thermische grenslaag ontstaan. Met wandtemperatUu~otd.ngen :tv.muna · ,, 
we i!lformatie over deze warmt.eoyerdracht kri:~ge. 



2 

De experimenten ~ijn dan,ook gedaan met twee vlakke 

wandopnemers •. 

te ,~opnemer 

2e wandtemperatuuropnemer 

Vlakke wandopnemers zijn gebruikt, omdat we dan geen last van &as
dynamische storingen hebben en omdat er in de groep veel ervariD& 

mee is opgedaan, 

Voor metingen in engeioniseerde gassen wordenhiervoorcapacitieve 

drukopnemers \type Eaganof:f') en platina laagjes gebruikt. 

Bij geioniseerde gassen hebben 1re de moeili~kl'i.eidvan 
de· aanwezigheid van ladingsdragers die de meetapparatuur bei.nvloedea. 

Het bleek mogelijk om zowel de drukopnemer als de temperat~uropneller 

geschikt te maken voor geioniseerde gassen. Bovendien is de moselijklM'-4 

geopperd om Langmuir metingen te doen in de schokbuis. 

Bij alle e::q>eri.J:nenten werd de voordruk, p1·', llz:r torr 

genomen. D1 t was een kompromie, we wilden geen hogere druk omdat we 
onder de huidige omstandigheden een zo'n boog mogeli3k machgetal 

wilden bereiken om ionisatie te kunnen detecteren, (betma.xi.maal 

bereikbare was M. • 10,2 bij P1 • 1 torr) geen la&ere omdat dem de 

onzuiverheid relatief een te grote rol gaan epelen, bovendien tri~gea 

we een dikkere schokgolf. Het gebruikte testgaa was argon, Î"ei!Jpec.tieYel.SJk 
' . 

argon vermengd met droge lucht in een verhouding 95~ - 5J. 
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2.1 

druk aan de achterwandals :tû:D.ctieY&D cle ti~·~ 

geeft inr'ormEl,tie over relaxatie effecten., dif) in he'tgaa"opt:re4ea. 

In het geval· v.an lonisati.e rt~laxatie achter de· gereflecteerde aohot

golf' heeft Craspo-MQ.rtinez. [tJ dit theoretisch .. beach:r•ven en 

Smi th [2] experimenteel aange~o()nd. V()or hun condities zie tabel 1 • 
Smith verkreeg het volgende type signaal: 

'P'ig:2 Drukverloop van de achterw~d na schok~lectie •. 

De volgende inte:rp:r:etatie werd door hen gegeven: 

De eerste druksprong is het geyolg van het schokfront dat aan de 

achterwand reflecteert. De daaropvolgende langzame drukstijging is 

een gevolg van thermische çen~:J.~ invloeden. Cl~ke [5] en 

Baganoff· [6] hebben d1t laatste verschijnsel beaohreve.n. 

Voordat de met Rankine-Hugoniotrelatiés [ 7] voorgeach~ven troze~ 
(d.w.z. geen reactie) drukwaarden bereikt wordt, neemt de dl"'lit·~ 
een tijd r.f af als gevolg van. het vrij abrupt optreden van 

ionisatie relaxatie achter de gereflecteerde S()hOkgolf. D8 tWe•de 
druksprong is het gevolg van de interactie tussen de gerefleeke~e 

schokgolf en het ionisatie front achter de heengaande achokgelt. 

Hierdoor bereikt een compressiegolf of een zwakke schokgolf, !Ja een 

tijd die iets langer is als de relaxatie tijd in gebied 2, 1';_<··••· , . , 

de achterwand. Analoge verschijnselen zijn opgemerkt in ref. f:l) en [4]• 
Bij al deze metingen werd een kapasi tieve drukopnemer, zoals d1e · 
ontwikkeld is door Baganoff [a] gebruikt. 

·Bij een te dunne beschermlaag van daze drukopnemer 

(§ 2.2), blijken er vreemde storingen op het signaal op.te tnd•a. 

Smith [2] heeft aangetoond dat deze storingen onafhankelijk zijn 
van de polariteit die op de condensatorplaten van de dru.kop_nemer 

aangebracht wordt. Hierdoor is hij op het idee ge:K;omen om de d:rtlk

opnemer dubbel em met tegengestelde polartteit te gebnüken• 

' 

!~ 



Wi,l hebben experimenteel kunnen aantonen ( ~ 2.2) dat uamat• 
de beschermlaag dikker wordt, het stooraianaal sterter odel'cll'u.tt 

wordt. 

Er zijn zowel me'5 de enkele alt~ dubbele. tru.kopneaer 

experimenten gedaan. 

re terentie 

testgas 

iom.sati.e potentlul 

inlek in torr/min. 

condities M 

P
1 

(torrJ 

type drukopnemer 

.Ar. Xe. 

12,1 
5.1o·4 

10-20 

. 0,5-1,5 

enkel 

21,6 
>. >: ·. ·-4 
1-5·10 

1),~ 

'1,5 
dubbel 

2,2,1 Kons.truktie en ijkipgs 

De in f1g,J getekel1de koperlaagjee vormerreen cond .... ttos-. 
. - .. -_ . 

Hierop wordt met een hoogspannil'lgsvoedingsapparaat een wrkepanniq 

van meestal 2 K,volt aange.bracht~ .B«Ul dl:'Uksprong, 6 ·rp , verkleint 
'- . -·. 

de afstand tussen de eonderisatorplaten. JJit ge~f't I!UiUlle:fding tot 

een spanningsverandering A U. , .Us er voo.r gezor~d wordt dat. cle 

lading op de condensator constant bli~ft geldt de volgende relatiea 

u. 
= -----.óll -ó p E 

U • spanni12g over de condensatorplaten. 

E • elasticiteit modelus. 

Het constant houden van de lading op de platen kan Ye:~"WeHlbJ.i~kt 
WOrden door de . .R-0. tijd van bet •etoire,u;1t 8rQOt ten ~pziohte TUl ~ 

meettijd te maken. Deze meettijd wrd.t. oeperkt tlllV a .On•• 
atkomsü& uit cle. randen van de d.l'UkopDMf~ <Di•" ~4M'u.tl~._..):t 

Door n.n Haren [9J wordt \tl~ft.& ••ohrnea .... 

. welke teobnisohe eisen de druko!'n•mer. aoei vold.oea Qll •êll op'~' 
werking, wat sti;fgti~tJ,meettijd,,gev<Htli&h•iden leye~•du"-l'·k'"''•• 

te verkrijgen. 

'_;• 

I 
I 



De technische gegevens van de in onze experimenten gebru.ikte 

drukopnemer zie tig.) zijna 

d1kte beacbermlaag . 50 ,~ 

dikta,lijmlaag~e• 2l3r 
dikte koperlaag3 es 10 r 
dikte dieléktri.Um 2,0 r 

stijgtij dl ( tot op 95~ eindwa.arde H 0,2 ~ 

' 

meettijd; 9·~··· . 
De drukopnemer wordt geijkt dOPl" de constante 1 U j r , uit .tormu.le 

\2.1) te bepalen. Dit wordt gedaan door.àU~e meten en de bljbehorent!e 

~ p =- pt"t - f\ te bepalen met behulp van de door van Haren{9] 

op pag.29 omgewerkte Rank:ine-Hugoniot relatie. 

Het resultaat van onze ijking zie grafiek jis: 

u 
f 

l 

• 



-+----+po ~j co. Q. ko 1'\c:~.c:J 
~~~-----

b~ ol ê:~c..~~CA,vw, 

~Q/\AclOc!1ftf'\Vlck_ ~ de. w ~ fr\~ l- cL.~~~ 
wÄrV 0 tlt-~"'-~ 

~-V, * osc~~o~coop 

., 
Cv2 1~----= _ t---~ 

---,----____,~~ Rt 
c. l. 

r< I " ~ 2. :: 2 C> 1'1S2 
ç = c i :: 5 06 p ç: 

C v
1 

= 1 ro p P l d.l.\.b be 'Ve d..,..J< op 1-\<2~ e ~ 
Cvt = 1c,.~ pr ) 

A 
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2.2,2 Experimenten, 
' Eerst hebben we metingen gedaan met de drukopnemer in 

enkele uitvoerins bij de hoogst bereikbare machgetal kondities. 

{ 1Ö,t. b13 P • 1 torr). Uit grafiek~ bli~kt dat we in zuiver 

argon binnen de m etti~d van de drukopne er aee 1on1eat~e relaxatie 
~ effecten mogen verwach~ene De signalen gaven echter wel een atwijking 

~an het frosen &&dras te zien 'Hrw141 bi~ Smith 41t niet het geva.l was. 

Arson, 

'P1 • 1 tor.r, a • 7 1 0 
-1 

U.~db&s1 boven 2 ,A.IMC V'WI 
-1 

ti~clbaeie onder 1 }V* c-
gevoeligheid boven 20 hl V c";' 

geTOelipeid onder 20 m V r-·' 
boogapann1q8'9'oe - 2 l<V 

Naast het zeer grote verschil in tondi t1ea ie er een Yeraohil 1ll 

dikte yan de beechel'lll.aac• in ons pY&l 20 )A/"" tegen Sm1 th 120 }.AftYI • . . 

Om de invloed van de dikte yan de beaohe .aaa nader te ondersoaken 

hebben we onder dezelfde omat&Ddi&heden een drukmetln8 ... t een 

beschermlaas Yan 50~ verrieht. Deze blt~tt ~der atwi~ti te 
vertonen a 

Argon, 
P1 • 1 terr. a • 7,4 

-1 
ti~ baaie boYen 2 ~ ~ 

-I 
' t13 buis onder 1 jAA« ~ 

., 

pnelisheid boYen 20 (n'IV e--
1 

ge elièhe1d ond.er 20 fW\v ~ _, 
hoocspazmiq - 1 kv 

Hogere machgetallen tn) .9 ga~en echter seli~teooJII"'W.~UCI!S 
atwijkingen te zien, We kunn n de beeche~ wel weer dikker 

maken, maar afgezien Yan een kleiu verleDginc van de sti~cti~ 
zijn er taeh geen argon ionisatie relaxatie effeoten op de druk 
aanwezig. 
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De storing op het meetsignaal menen we te kunnen verklaren door 

aanwezigheid van geladen deeltjes afkomstig van makkelijk ioniseer

bare verontreinigingen. Deze hebben weinig effect op de druk zelf 

maar hebben een ve~ grotere invloed op het meetsignaal door 

elektri·sche beinvloedingen a.an de wand. Omdat we gemeten hebben dat 

deze storing onafhankelijk is van de aangebrachte polariteit hebben 

we experimenten gedaan met een dubbele drukopnemar. 

Met als reaul taatz 

Up de upperbeam 1s bet stoors 

Argon, 

~1 • 1 torr, ~ • 9,27 

tijdbasis boven 2 ,tA,AU. CM-. -t 

tijdbasis onder 2 ~ ~ -• 

geYoeligbeid boTen 20 m V c-..-' 
gevoeligheid onder 20 rn V c"--' 
v1 • 0 kV. 

De lowerbeam geeft het etsits~Uau..~. waarvan de storing met behulp 

van een yerschil versterker i afgetrokken. 

Het luczaam oplopen van 4e ai.gnal.en wordt verklaard 

door het effect dat de thermische grenslaag uitb 1d1ns op korte 

de d~ heeft. len benaderde uitdrukking tl~dschaal na reflectie op 

voor dit .etteot u [i b] c 
.o · 

..L.-. = 'I -

?;I 
'/"' :;r A I • _(}. , __x.. 

t c~ 11 i1 · tr 
A1 • wa.rmtegele~dings coefficient van het gas. 

c,. • spe ifteke wamt• b1J constante druk. 

1 • verbo ng C:,l.t.v • 

1D sraf1ek -p; wo t }. ui tseset als functie van {f voor het 
•d 

laagste en hoos•~• machgetale ·~· is daarbil nagenoeg constant omdat 

~ lfr zeer ... talg veranderl u ons machgetal pbied. 



De invloed ia: 

- relatief groter bij lagere machgetallen. 

- neemt af met de tijd. 

prooen~ele atwi~kins procentuele atwi~king 

Jl n&2j.AA« na8 ~ 

5,56 14 5 

6,~0 11 5 
7,2) 11,8 4 

'1 ,90 1t.4 5 

ts,a2 10,0 4 

9,20 tlt8 4 

9,78 f:J I2 4 

9,~8 8,1 ) 

10 ,1 a.o 2 

De Tero U.inig:lD& wordt Ol'D8118~k Teroorsaakt 

door het u1 tgaasen en cte inlet van de chokbW.a. De ui tau- en 

~nleksnelheid was oDgeTeer 2.10•4 torr per minuut, zodat gerekeD4 

moest worden JHt een parUële ftrontreinig:tng vu 1U-) t zor · bi~ 
gebruik van zuiTer argon. 

De daling Tan het sipaal na ) }JhU. wordt TeroorsuJet dOOJ" een 

oonstruotiefout iD een Tan de twee gedeelten Tan de drukopn ~. 

soala blijkt uit een i~kexperimeat waarbi~ de afgegeTen apanntua 

van de beide deelopnemers met elkaar ia vers-lekene Ben T&D de 
ignalen vertoonde eeD ongewenste en onverwachte "bobb61" 

Arson, 

!'1 • 20 torr, • • ),Ob 

t1~4buia boTen 2 }AMil- c-_, 

. ti~dbasia onder 2 ,..,wu. c-
_, 

pwel:Lpei bonn 1 o ,.,. V~
geTOtlighe onder 10 ""V,_-



10 

_, ,_ 

De gemeteÎ:l,druksignaférr zijn in grafiek~ vergeleken 

met de berekende frozen drukken[7]irigebied. S• 

Conclusie: De gemeten waarden liggen onder de fro1en 

gevolg van de therm.ische grenslaag invloed. 

De druk is onder de toestand parameters ". f en T 
voor ionisatie relaxatie verschijnselen. ~31 

drukken. als 

' het ongevoeligst 

Vanwege de onlla.uwkeurigheden bij de bepaling van druk ( ! J% ) en het 
+ machgetal l - 1$ ) geeft de grootte van het druksignaal een vrij slechte 

indikatie voor ionisatie gebeurtenissen. 

We kunnen slechts duidelijke informatie over het tijdstip van optreden 

van het ionisatiefront verwachten. Dan moet dit bovendien nog binnen 

de beperkte meettijd liggen. 



De dubbele druk:Opnemer ia in principe geschikt om 

drukmetingen te doen in ge:l.oniaeerde gassen. Wil men er echter 

ionisatie relaxatie tijden me• met•n Tan argon, dan zal mens 

1!!!. hog•re machgetallenmoeten maken en 
de - .· -.· .· . . . ' 
~ de zuiverheidegraad sterk moeten verbeteren• 

Beide facetten kunnen in de nieuwe ontworpen alUminiwnsohokbuia 

gerealiseerd worden. 

11 

Moeilijkheden waarmee we te kampen hebben gehad Eijnr-; 

- Niet goed barsten van vliezen, als gevolg van de s~herpen rande_n. 

van de schokbUis. Hierdoor werden verschillende drukopnemers 

onherstelbaar beschadigd. 

- Slechte contacten tussen de aansluitpennen en de koperl&a&jes 

van de drukopnemer. 

- Afvallen batterij spanning, die nodig was voor de voeding T&n de 

versterkers, waardoor er vreemde signalen verkregen werden. 

Onze conclusie wat de toepassingsmogelijkheden van 

dit type drukopnemer betreft is dat :l.n principe het een nauwke~$e 

drukmeter is, maar dat de hierna volgende beperkingen ervan het :nut 

voor onze omstandigheden sterk verminderd hebben: 

- Constructief moeilijk te maken lfabriekage. simetrie, oontaotenrl. 

- :J.ilundamenteel korte meettijd. Bovendien juist op deze korte tijclsch~l , 

sterke andere effecten (grenslaaggroei ). 
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Daar uit S 2.2 blijkt dat onder de huidige -omstandig• 

heden het niet mogelijk is oiD met dubbele drukopnemers ionisatie 

relaxatie tijden te meten vanwege te korte meettijd, zijn er 
metingen gedaan met een Pièzo elektrische drukopnemer vanwege zijn 

langere meettijd toneindig). Een nadeel is echter een grote 

stijgtijd, 3 ~ , maar omdat we in eerste instantie geinteresseerd 

zijn in ionisatie verschijnselen die onder deze omstandigheden veel 
langer duren dan 3 ~ is dl t echter geen bezwaar. 

De werking van Q.e drukopnemer is · als volgt: een 

druksprong wordt omgezet in •n ladingsverandering in de drukc;>pnemer. 

Deze ladingsverandering wordt met behulp van een ladingeversterker 

(KistlerJ omgezet in een spanningsverandering. De gevoeligheld 
-s VJ..l 

bedraagt \ o N. 

Om de temperatuursinvloed op de drukopnemer te voor

komen werd deze met een laag silicone rubber (ter dikte van 2 ~·) 

afgeschermd. 

Met deze drukopnemer zijn een aantal experimenten 

gedaan zowel in zuiver argon (TL argon) als in een mengsel van 

argon (~5%J en lucht t5%J. Met de volgende resultaten: 

TaDel 21 

a lT L argon) 

Ma p1 ttorr) .óp (torr) .ó.p (torr) t1 l f'A# 
10)AJ*- R K 

7,92 1 456 442 340 

8,90 1 608 570 240 

9,38 1 684 622 1W 

10.06 1 912 724 160 

b. (mengsel) 

5,47 1 210 440 
7,83 1 456 240 

8,70 1 560 225 

9,90 1 760 200 

t, • tijd van optreden van de tweede druksprong. 

\ 



Wat opmerkingen over het signaal en de verkregen resultaten. 

De ribbels op de signalen worden veroorzaakt door de 

trillingen van de buis als gevolg van de druk op de achterwand. 

Bij toenemende machgetal werden deze namelijk erger. 

1.3 

De tweede druksprong, die optreedt na een tijd, t
1 

, 

wordt veroorzaakt door gasdynamische effecten. Bij contact van de 

gereflecteerde schokgolf met het contact oppervlak ontstaat er een 

kompressie golf of een zwakke schokgolf, die zich~ de achterwand 

beweegt. 

Naarmate het machgetal toeneemt is de overeenstemming 

tussen de gemeten druksprong en de met behulp van de Rankine-Hugoniot 

relatie bepaalde druksprong slechter (Eie tabel 2 ) . De oorzaak 

hiervan zal nader onderzocht moeten worden. 

De Piëzo elektrische drukopnemer i• in principe wel 

geschikt voor metingen in geicniseerde gassen. Dit blijkt uit 

vergeli3king van de signalen verkregen onder nagenoeg dezelfde 

omstandigheden van een mengsel argon (95~) en lucht (5%) (sterkere 

ionisatie) en van argon l T L ~on). 

11 • ·torr M • ~,70 

t1jdbasie boven 50~ ~ 

tijd s onder 20 ~ c-

_, 
_, 

gevoeligheid boven 500 ""11 tA 

gevoeligheid onder 500 1n Cl e-

! L arsgl}t 

11 • 1 torr M • 8,90 _, 
tijdbasis boven 200 ~ ~ 

-I 
tij dbuie onder 1 00 ~ ""' 
gevoeligheid boven 500 ""'V' c-,. 
sevoelighe14 onder 500 ".,V~ 
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1,1 lJ1leiding, 

Informatie ov.er de warmteoverdracht Tan licht 

geioniseerde argon naar de koude achterwand kan dienen om het in de 

ref'. [12], B;J opgesteldé warmte transportmodel aan de hand van de 

uitgevoerde grenslaag be"kingen te toetsen. <adat de wandtemperatuur 

een maat is voor de· warmtestroomdichtheid ter plaatse 'V'an de wana·· 
\Zie j J,2J meten we eerstgenoemde met behulp van een dun platina 

weerstandslaagje. De werking en beschrijving daarvan bespreken ••\ 

in J ),2 

Voor ongeioniseerde situaties is, wat betreft de werking ervan, 

onze groep veel ervaring opgedaan (ref. [14] ,[15 J, [16j ), .. 
Bij temperaturen boven :! 5 .ooo IX in argon komen er . 

onmiddelijk na reflektie elektronen voor. Daar platina een goede 

elektrische geleider is en er bovendien een spanning over het platina 

laagje staat kunnen we een elektrische beinvloeding van het meetsignaal 

door het plasma verwachten • 

.ûe beinvloeding is te voorkomen door het platina laag~e 

af te dekken met een dielektrische laag (Si u2 ) • Willeke ~9] 

oonstateerde dat voor het verkrijgen vaa.een homogene laag een dikte 
0 

van e.ooo A noodzakelijk was. Bij geringere diktes bleken er ond":ttks 

grote voorzorgen bij het opdampttn kraters op te treden. Deze vo~n 

een weg voor de ladingsdragers. 

Deze dikte inpliceert dat er een overdrachtsfunctie ingevoerd moe:~: 
worden voor een juiste interpretatie van de signalen. ~Dit i1.een 

bewerkelijke en nauwkeurige methode) Hij vond evenals lianson [Jj 
het volgende type signaal: voor hun condities zie tabel 3 

T i 
I 
I ---f1o t 
I • 

fig.4 temperatuurverloop van de acn.terwand. 

Dit signaal kunnen we als volgt interpreteren: 

De eerste sprong geeft de wandtemperatuurTerhoging weer die het 

gevolg is van de warmtestroomv~ l'l.et hete gas naar de wand. 
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. . . . 
Dit v:ersohijnsel~reedt meteen na schokreflectie op. De tweede stap 

treedt op na ionisatie relaxatie tijd '775",. Ze ia het geYolg YBD een 
v... :. • _o· ... · • 

veJ:'h()ogde warxntaoYerdraohtnaar de wand,'tenge'Volgévamh.at -ionisatie 

versohijnsel •. Er zijn danelektronen aanwezig. De warmtegeleiding 

daarvan is anders als van het atomaire gas. Bovendien treedt er 

recombinatie op. Gebeurt dit in het gas dan worden de ternperatuura• 

profielen in de grenslaag gewijzigd en daarmee de warmtegeleiding. 

Elektronen-ionparen die niet in·het gas gerekombineerd zijn zullen 

dJ.t bijna zeker aan de wand doen. De dan vrijkomende recombinatie energie 

kan als een wamtebron terpl~tse x • o gezien worden. 

Wij hebben experimenten gedaan met onatgesohermdepllt,ttna 

laagjes, met het deel om de invloed van de ionisatie op de temperatuur

meting te onderzoeken. 

raferen tie: 

testgas: 

Tabel J, 

ionisatie potenttaal in eV : 
onzuiverheid in ttorr/min): 

p 

dikte platina laagje in R : 

dikte kwarts laag in ~ 
oppervlakte platina laagje: 

condities: Ma: 

P1 l torr): 

\_19] 
Ar 

15,7 
1,5.10 

400 

8000 

? 

7,56 
10 

\)] 
Ne 

21,6 
-5 1-5. 10 -4 

? 

8000 

1 

13,2 

7,5 



,, 
J,2 Temperatuuropnemer, 

Het gas heeft op x •0 •n homogene ·"te•peratuur T'ri •• 
de wand c:le homogene temperatuur '1'1 , Kontak.t. tu•s•n deze 'twee meti& 

geeft aanleiding tot een sprong in de wand. temperatuur als het .-rate
stroom model val'l ui tdrukkiDg ( ),2) geldig ia, De warmte geleidinca• 

vergelijking voor een halt oneindig medium met temperatuura

onafhankelijke fysiche stofeigenschappen is [19 J , 

·...,· ,. 

'-. 

= ( J. 1. 4)~ 

waarin: /\ • warmtegeleidingscoëfficient, 

c • specifieke warmte, 

4 T • temperatuursYerandering t,o,y, beg1D• 

toestand in de. wand, 

V • index yoor de 1Jand, . 

x • afstand tot de wand. 

De bijbehorende randToorwaarde zijn: 

47'=o { 
0 ~ 

x 

l: ~ c..o 

= 00 

f < 0 

t > 0 ( 3.l IJ), 
d(.1 T) Of .JC = 0 I)OoA l .>,. 0 

ó X" 

Voor de ongeioniseerde. ~renslaag is de oplossing van j w a 

r; hl = er I fl (3.2_) 
waarins (!}' • bekende evenredigheidsconstante. 

Oplossing yan he~ stelsel (J,1) ~yJ geeft voor de temperatuura

verdeling in de wand: .6 T ( ~ 1:) ~ cJ' y.;ç .. V'l/ 1 ;-;;::--

' v'.>. cl Ie Yf {VJ 
't ·~ wa'lrin: .t r-r 

?"' ~ .'t /?_ c k/ 
i 

~À...., 
De wand x • 0 geeft een konstante temperatuur gegeven doora 

LJTw ~V? 
- VÀfC l 

volgt dat de wandoppervlaktetemperatuur een 

(J.~) 
Uit deze uitdrukking 

maat is voor de warmtestroomdichtheide 



.. 
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- 'd,' 

Deze temperatUl.J.rSprong meten we met een platina film t~ermometere 
De eindigde dikte ervan heeft .een i:Ilvloedop hei signaal. Deze wordt 

gegeven dooriref. f17] : 

i_\ 7't&Jj < 

w 

: {/(;i 

VA!clw 

I _/f,.~. 1 
-.. ·. . fl-4'i·.··.~-.... · .•. c~. ~J 

f7[.t.· YÀf c;{, · ....... ·· 
De tweede term is de correctie. Deze kan geminimaliseerd word!'n door 

de dikte zo klein mogelijk te maken omdat we gebonden zijn aan platina 

en pyrex. Voor de film werd platina gekozenvanwege goede temperatuura

gevoeligheid (zie (J.GJ), he't niet oxideren, het hoge smeltpunt ttJ1 
het linea:t;re verband tussen de temperatuursverail4.ering ~ 'T' en 

weerstandsverandering 6 R in bet voor ons interreaante temperatuur 

bereik (zie grafiek1.=J. Voor de wand ie pyrex gekozen waardoor •tt 
een grote temperatuursprong aan de wand krijgen (zie (3.4)). 
Het platina laagje wordt op he.t pyrex gesputterd. Via wolframpeDJ1en 

wordt er .kontakt gemaakt met }let elektri.s~.ne meetciroui t l fig. 5 ) • 

Voor een uitvoerige beschrijving zie re:t. [17], (1eJ, [19] • 

( :: I 00 }'- f . 

fig. 5 meetcircuit waarin het platina laagje is opgenomen. 

l'Aet een verschil versterker wordt het spanningsverschil A B gême:teJh . 

.De spanningarespons van de :film wordt gerelateerd á8J1 

de temperatuursprong met behulp van de temperatuurcoëfficient to<J. 

4 rj;(!:) = t>< p ~ T{fi) · ·. 1~.l) 
waarin: {jJ • aangebrachte spanning over het laagje. 

Als de stroom door het laagje konstant wordt gehouden. 

Dit kunnen we controleren door het vergelijken van de maximale 

stroomverandering met de stroom door het laagje: 
(6T) _ .oR'-
---:::r;- ".Pwf - Rt "" 1?, + ,q.t .,. f.?.J -1- I("' 

Bij onze experimenten blijkt ( L). t/1-J_ <. 1öl terwijl 

6·.1u-2 is• 
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~ wordt bepaald door de weerstand als tunetie Y8D de ~~~ 

te meten in een themostaatbak. De teaperatuur wordt met déc thermokop"l 

/.: (ijzerconstantaan) en dé ner.stand qoor middel van een brug Taa 
' -__ - . --- -- .- - -- -----

Wheatstone gemeten. In de expertmenten bleek demaxilrlale opperi-lakte . . .•. . i b . . . . • . . · ..•..• ·. / < ·· .... ·· · ..... · 
temperatuur<50 c. te bedragen. Daarom:b,ebbenwe ~ot deze temperatuur 

geijkt. De resultaten .dl:la.rvan zijn uitgezet in grafiek )C .0( is als 

volgt gedetineerd: 
0( = ~ R r~ ~,3 . 

'J<L ~ 'f' 
waarin: RL. weerstandlaagje bij kamertemperatuur. 

Uit grafiek f volgt voor ex • ( 1,47 ! 0,02 ) 10 .. 3 -.-1 

o~.. verschilt van de bekende waarde voor platina \ o,e. 10-) 

omdat bij deze dunnè lagen microscopische ef,fecten een rol sp.eien. 

Het is daarom. vereist om van iedere platina weerstandsthermometer 

deze w~rde te bepalen. 

Uit formule\ 3.4) blijkt dat ómde warmtestroom

dichtheid uit de gemeten temperatuursprong te bepalen de waarde T81l 

V Àp c l bekend moèt zijn. nat is met in ret. [16] beschreven:. techniek 

uitgevoerd •. Deze methode maakt gebruik van hetbekende temperatuur

verloop van de achterwand, indl.~ner een constante warmtestroolil C)P 

valt ( T cv,(i). De laagdikte wordt daarbij Yerw$8.rloosd •.. :0. cori~tante 
warmtestroom wordt verkregen door een elektrische stroom door he~ 1&&&1• 
te sturen in de vor'lli van een blok. De weerstandYerandering wordt>dan 

gemeten. Met behulp van een in ref. [14] afgeleiden formule Jnu:m.en w 

dan '{),pc. fw bepalen. 

Met als resultaat: 

Door Willeke, ref. (19} wordt een andere 

{;; . .-nt K .. · 
methode gesuggereer4 om VAft. /.., 

te bepalen. Hij maakte gebruik van schokbuis experimenten. Met behulp 

van ijkschoten en formule (3.4), waarin nu \}}.../4efals onbekende word'* 
. .... . . 

beschouwt, bepaalde hij ·laatst genoemde grootheid.' · 

Voor deze methode hebben we helaas maar een ijkschot. Daarom gebruiken 

we dit alleen als vergelijkingsmateriaal voor het met de •erstêmethode 

verkregen resultaat. 

Het resultaat van de tweede methode is: 
-1 ) '1 V>. f> c. I lor = ( 0) I r 6 . \() lt r;:;;;. rn•· L{ 

Voor een aantal schoten ~ijn de gemeten resultaten vergeleken aet 41e 

in ref. 20 in de volgende tabelt 

Tabel 4, 
Ma ~ ( lw~.} .tJ ~ (•IJ) ~l. ('I) T, lk} 4 7;. ( k) AJ_, (~ )J to] 
6,02 

6,46 

7,)1 

10 

1 

1 

29 

11 

14 

0,794 

0,772 
0,794 

29'1 

296 

29'( 

26,2 
9,75 
12,4 

25t2 

10,4 

15,6 
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0.J Experimenten. 

Hoewel voor zuiver argon op deze tijdschaal en met deze 

machgetallen geen ionisatie van betekenis is te verwachten wijken 

de gemeten signalen duidelijk af van de verwachte stapresponsie. De 

enige mogelijke oorzaak daarvan is ionisatie van verontreiniging. 

Een bevestiging van deze stelling werd gevonden door een experiment 

uit te voeren waarbij op het laagje geen spanning werd aangebracht. 

Niettemin erd toch een signaal gemeten. 

Al:'gon. 

P1 • 1 torr, a • 8,12 

tijdbasis boven 2 )»YlC ~-1 

tijdbasis onder 10 ~ c--' 

gevoeligheid boven 20 1-Y\ V c-_, 

gevoeligheid onder 20 r... V lftoo, _, 

Om de experimentele condities beter te kunnen vastleggen zijn we 

experimenten gaan doen in mengsels van ~rgon (95%) en lucht (5%J 
zodat steeds dezelfde toestand met een redelijk grote ionisatiegraad 

kan 1orden bereikt. Het nadeel is dat de verschijnselen nu slechts 

kwalitatief beschouwd kunnen worden . Dit is geen sterke beperking 

omdat we in dit stadium nog niet aan kwantitatieve beschouwingen 

toe zijn. Omdat de signalen met het niet afgeschermde platina laagje 

niet interpreteerbaar bleken werd besloten metingen te gaan ver

richten waarbij het laagje als Langmuir sonde werd gebruikt. Daar

door hoopte we inzicht te krijgen in de elektrische effecten. 
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J*!Conclusie, 

Het platina laagje is in deze 

geschikt om temperatuurmetingen te verrichten in geioniseerde gassen. 

Door het platina laagje af te schermen lcunnen we de beinvloeding -van 

de ladingsdragers op de wand, die de oorzaak zijn van de storing op 

het signaal, elimineren. Door deze afscherming gaat informatie ver

loren en wordt de interpretatie bemoeilijkt. Daarom zijn we gaan 

zoeken in de richting van gecombineerde Langmuir-temperatuur metingen. 

Opgetreden moelijkheden waren: 

Slechte contacten zowel tlÎlssen platina en wolfram als tussen de 

wolframpennen en het elektrische circuit • 
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4,1 Inleidi!ll• 

Naar aanletding ven de rél!ultateat Yan het Yorige 

hoofdstuk zijn W9 op het idee gekomen om in pl,aats Yande inYlOecl 

· V8Jl de lB.~ingsdra.gers alleen te.·verkleil1en, dez~ juiat"ook te JHten.· 

We doen dit door de wandte,mperatuuropnemer tevens als elektrostatiaohe 

opnemer tE(gebrlliken• Voor een goede werking van het l&agje ale 
, .. ---- - - - ;- ---,\-- -_ --" - ---

elektrostatische o.pnemer m~~t. de .karateristieke af'uletingen enu 

veel kleiner zijn dan• .. de SeJil144•lde ka.n:\eria'lieke 1J"ri~e Y;4talQCt• 
.. · ... .. . . · .. ·. + -6 . . . .. . ·. ·...... . .. ··• 

van de geladen deeltjes.(- 10 ·. mJ •. De stl'&&l vanhetlaagje ia 

echter 2_ .10-~n~. zodat_. hieraan niet voldaan ia. Omdat we itf een'le ,___ -- -- --- --- - _--- . - --- . 

instantie uit zijn op.ojuiste/Tfarmteatroom4ie)ltheidalletingttà zUllea 
· __ ; - - _:-- --.-:-- " - - -<- --. -

we nag~n hoe de températuur opnemer ongewf14 ê.ls niet. ideaJ.e .. 

elektrostatische opnemer funceert• A.J.s we deze laatste 1nYl~•daoudlt1 
. ,- - -

kunnen me.ten, JaUînen Yle het w~t• stroomdiob:t.he:l.clasigÎWll e1'1He 

eorriger~n en hebben we ons doel be:reik't'. Alles. wat we aan he' 

elektrost8.tisohe.IJignaal.·.zelt··zo11den kunnen .. int~rpntel"f!l is·. m,e ... 

genomen. ln de ideale situatie zo1.1den Wf!l ne 1 '~~ eD. Tc \ w kunnen bepalea. 

Wij hebben in~ei.dend.~ experilllenten·geclaan om een idee 

te krijgen van de /J!l"ootte•van. de s.tromen di' uithet pJ.a$ma word~ 
getrokken •. Door deze te vergelijken met Jiei.stroom ):"J. door he1; 

. . . . . . 

laagje kunnen we aanwllend,. eist!tn,J.r'tellenaan de temperatu-.;ropn•er, 
'. -, .- --· - _. 

om de~e ook geaehikt''te maken voor metinge!l in geio-ni,seerdi gaesen. 

De eis4tn blijken te zijn; eenniet.a.l te groie spanning op he• laagje 

en eengeringe.s.fmeti~~in de,richting van de·wandpe1;entiaa.l ve~ 

anderi:tlgttn• Met een temperatuuropnemer 'die red.elijk aan·· deze eisen 

voldoet zijn daarna experiment,.ngeda.ç• 

' 



4,2 Experimenten, 

Vanwege het groot aantal variabele hebben we ons 

wat de condities betreft ~ertt tot; 

Jl • "1,8 
P

1 
. • 1 torr 

testgas • mengsel van argon (95~) en luoöt ~5·) 

Deze condities werden genomen omdat we bi~ dit machgetal 4u1de~ 

ionisatie effecten kunnen verwachten. 
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Alvorens over te gaan tot bespreking van de exp r· enten 

volgt hier eerst een tweetal definities. We krijgen te maken met 

de volgende potentiaalverschillen& 

~ • potentiaal verschil tuesen de elektros~ti 

'· opnemer en aarde, 

~~ • potentiaal verschil tuasen de elektrosta ti 

opnemer en aarde, waarbi~ er geen stroom uit 
I 

plasma wordt getrokken. 

lD eerste instantie werd het platina laagje alleen 

als elektrostatische opnemer gebruikt, ~- werd gemet~D over 
drie verschillende fteratandea ( 1 M..O. , 100 K..O , 10 IJl ), 

Het volgende resultaat werd verkregen& , 

De bi~behorende schakeling is als volgt: 

R • 1 tyUl. 

. 
. _, 

tij dbasia bonn 200 ~ c-. 

ti~dbasis on.cler . 5U ~ e--' 
gevoeligheid boveD 500 '"'"'V c-

gevoelighe14 ond.er 500 ~V""": 

. 'l'u1aen de punten A. en B wordt de spanning gemeten,. 
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De reproduoeerbaarheid van deze metingen wa.s niet al te beat voor 

t groter dan 400 }A4U- • De grootte is b~j; ~ei drie weerstanden 

nag~noeg; gelijk, we meten dus in goede b.enf1.~~J1ne; Çz <:\ • 

Om een idee te krij g.en va.n d.e<gl'ootte van de. _stro011 

door het laagje als gevolg van de elektrische. opnemer werking 
,;- ,- - ;---- :-<. - ' ->-

ervan zijn/er twee ronde platina laagjes Dl.f1t eenzelfde oppel.'"Vlaltte 

als het gebruikte platina laagje opgedampt (zie fig.6_ ). 

fl.g.6 : opgedampte ronde laagjes op het p7rex. 

De volgende schakel:l.ng is gebruikt : 

,_ - - - - t--'-.....-:..-~~-r~,......----,; __ _ 
I 
I 

L - - --.------r--t_ __ _r----' 

Tussen de punten A, C en B 0 worden spanningen gemeten. Met behulp 

van een verschilversterker krijgen we het spanningsverschil A B, 

dl.e een ma!'l.t is voor de stroom door het platina laagje. 
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Uit de metingen blij kt dat d.e stroom J, , bij ~ ~ • 0, 7 Volt een waarde 

van 2mf' bereikt. Deze stroom, veroorzaakt door het plasma, is in 

vergelijking tot de constante stroom d.oor he~ laagjeJL • 5m R veel 

te groot. We zien dat het platina laagje ii{4ez~Jvot'l!l niet geschikt 

iEt ~oor temperatuuraetingen in geioniseei-4~ gassen~ Laten we het 

platina ·laagje 11&4er beschouwen .• 

stukje dK gelden .de volgt:mdé vergelijkingen: 

d:! 
dx 
dcf; 
.. .J x 

= j~). b (~. I) 

(Lt .. 2) 

l'lein~~\rêl:-dereen lineair verband aan tusaeri:de elektrische stroom-

di,c.tlth.eid. U.ft het plasma en het aangebrachte potentiaal verschil. 

JCt) .~ - • ~ •... ( rP {x) - rj B ) 

Differentiatie van l 4•2}ri~x en substitutie van {4.3) en 

daarin geeft. de volgendét~6:~~e orde differentiaal vergelijkil\lg 

d 'l ( r/J(;r.} - ~iJ 
= 

De bijbehorende rá.ndvoorwaarde zijn 
x; ~ 1 t 

J 
Dit kö.IIJ.t er op neer dat er geen stroom uit het .plasma naar de aarde 

stroorrt1/. :Oe experimenten met het platina laagje zullen dan ook vrij 

van. akl:"~~'(swevend) moeten gebeuren om bo.vengenoemde theorie toe te 

kunnen passen. 

De op1oasing van vergelijking {4.4) met de bijbehorende randvoor-

ÇÓ {.1!) - ·~(). . : .... T L ~ . . lo..Vl h ( ~ . 3) 
. 'Ïl v<R.~ b Q' 

· W l')..(lA ~n )I .. ~ . . · 

Het potentiaal verschil tus~en X:: .. 1 ~ en z "' -i ~ wordt dan · 

waarde is: 

-Cl~.:: fr~JlJ- c)>C•it) = 1~1. L~h; .J3 
Stel t ~ 'P> << .1 we kunnen dan k"' h t Î ~ ontwikkelen en de eerste 

twee termen netnen. Dit geeft: 



De tweede term stelt de verstoring voor als gevolg van de invloed 

van het plasma. 

Als we .het platina laagje enkel als temperatuuropnemer gebruiken 

4an is ,ó ifJ gelijk aan: 

6 rj; :: :r L R L ( I + fj 'K~L ) 
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Als gecombineerde temperatuur en elektrostatische opnemer krijgen we: 

A 'RL. + --· 
'RL. 

- J.. 'RL ·. \, H t;" 
11 . .· 

We willen dat het platin$. lat:tgje enkel als temperatuur opnemer 

dan moet gelden; 

6 Rl >> ~ 'RL b R ~ 
'RL . U. 

Ó ~L ).) I . p ~1 ~ 
'R.~,. )\t c:J 

waarin: (.J • soortelijke weerstand. 

Q:n de invloed van het laagje. als elektrostatische opnemer zo klein 

mogelijk te houden moet vooral de lengte van het la'lgje zo klein 

mogelijk zijn. We kunn.en eveneens de dikte zo groot mogelijk maken, 

deze is echter begrensd daar we anders te grote stijgtJ.jden krijgen 

lzie hoofstuk )). 

Om de bovenge.noemde eis te kunnen toepassen zal eers.t 

onderzocht moeten woz>den o:f het verband tussen j(?:.J en ~ - ~a wel 

lineair is. We zullen daarom eerst de J. - f/> karatistiet bepalen. 

Hiervoor werd de volgende schakeling waarbij steeds twee punten.Y8J1. · 

de 1-~ karatistiek te gelijker tijd bepaald konden worden gebl"Ûikt• 

; -- -~11........:..:."-.rt -. ·~____.~------.,.----1 
R, 

I e 
.l'î:et behulp van de verschil versterker werden de spanningsverschillen. 

A B en A1 
.1:3

1 als functie van de tijd gemeten. rJ werd gevarieerd 

van 0 tot 50 Volt. 

Daar in een plasma de elektronenstroomdichtheid veel groter zijn .. < .· .. ··• 

dan de ionenstroomdichtheid is bet noodzakelijk om de weerstand :fi1>; ' · 

te variëren om de verzadigde elektronenstroomdichtheid te kunnen·Jt.êtltn. 

1 St < 1\ < t.,o .n 
I 

'Rt ~ 1(3 = 'Rl. = J.,o ..0.. 
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1>e condensator C (4000 )J.Y) was nodig om te sorgen dat de spanning 

tussen B B' constant blijft . De volgende resultaten werden Yerkregena 

Op de upperbeam het spanningsTerschil A ~ en op de lowerbeam he~ 

spanningsverschil A' B' • 

rh • + 1 to Vol~ rl. • -o,9'f Vol1 
~c. ~'t.' 
t1j4'baa1a boven 200 ~t<. v--t 

~~dbaat. onder 5U ~ c--
I 

oe lipt boven 1 oo "'V e-_, 

pvoeligb 14 onder 1 oo ...,.. V c,.....-

Uit de nrltregen prenten kan men de J: -c} karatistiek ,op ieder 

ti~dstip 'bepalen. D1 t werd ge <laan yoor 100 ~ en )5(J r-- na 

reflectie.. 

Voor reeultaten zie a-tieten ~ .~ , ~. 
r Uit de craf'1ek n l,)Hjtt dat yoor een fÎlt-. kleiner ot geli~k aan 
1 017 Volt er een redell3k lineaizo verb~d beataat tussen j.f;lcJ en ~- ~ ... 

Met dese wetenschap kannen we nu een eia aan de le~e Yan hel l~e 

stellen met .behulp Yan de voorsaa&4e theorie door te zo~ dat de 

nratoring kleiner is dan 1 ~ Dit k t un op' 
l . taR d 

l Z 12. ~L Ap 
~ : 20 ..(\ (voor een acceptabele dikte ) 

~ :: 600 R I t-1 ",a. ( .350 .u.o-. na rfttlektie J 

A't~ c:: o.~1 ond.er onze conditie• 

Vool' .l vinden we dan 10-.l •• 

Door nu de lengte van het hll141ge l~e op een l.i.JM 

meet de verstoring .3'0 !Mt.<. na reflektie 1~ bedracen. 

te brepgen 

Daarom werd over een gedeelte Y&D het l~e eerst een 1M& aluminiua 
+ 0 

opgedampt ( - 2000 R) om te sorpn yoor goe4e kontakten iaet hel: 

elettri oho oi~udt. 
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Daarna werd er een laag 3 ~ 0~ (! 2~) over het aluminium gedampt 

voor elektrische isolatie. De lengte was daardoor 1mm. en de 

weerstand bedroeg ~ ~ .0. 
?~ s;Ot 

I / ~t / 
~ / 
V 
~ 
11 

foor het bijbehorende elekt~•ene circuit zie heotd1tuk ). 

Alvorens met het. l~e espertm.nten te doen iD geioniaeerde gaseen 

.ia het 'noêlig om de werkins Tan het la.aaje bi~ onaeioniaeerde gassen 

D& te gaan. B13 deze ijkexperimenten werd &11 gaa zuiTer argon (B' 50 J 

bruikt om de reaul.taten met de theorie te kunnen vergelijken. 

De volgende resultaten werden ._rtregen1 

&a ~, \ torr) ~ 7' 

20 

10 

Uit de reeultaten blijkt dat bet laagje als temperatuuropDemer goed 

werkt. Bierdoor konden er expe~enten gedaan worden in geioniaeerda 

gasaen. Ala teatgas werd het engsel argon \95~) en ~ucht (5~) gebruikt. 
Met het volgende resultaat: 

• 

P1 ·• 1 torr, Ma • 1 B 

t13 dbasi b en 50 ~ o.... _, 

,tijdbasia onder 20 ,AMJV- ...- -• 

voelighoid boven 10 ho.. V<>--' 
evoeligheid onder 10 ~v c-.J 

Daar dit signaal wat de vorm betreft enigszins leek op het te 
I 

verwachten signaal \zie ho_otd~tu.k 3) wercr er tot slot een experiment 

eedaan met argon I 50 met het volgende resultaat. 

Ter vergelijking een experiment met het oude 1~•· 
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Argon, 

P1 • 1 torr Ma • 10,0 
•-~~~ ~I tijdbasis boven 50 rv~ ~ _, 

tijdbasis onder 20 ~ ~ 

V ~I 
gevoeligheid boven 50 ~ ~ 

J/ ,., 

gevoeligheid onder 20 W1 Y f/t-

Argon. 

P1 • 1 torr ~ • 7,31 

tijdbasis boven 2 ~ ~-' 
I tijdbasis onder 10~ ~-

gevoeli eid boven 10 ",t/" _, 
./ _, 

gev igbe:a.d onder 10 "'''-

is voor wandtemperatuurme ingen dan lWt oude laa •• 

De verwach ionisatie relaxatle ~d ~ stemt goed overeen met 

die van K\qptr (1 0 J . 
• Kuyper <40 ~ t wij - )7 ~ • 



4e3 Çonc).u!ie, 

~ Vlt ie ·~aultate~ -~jkt t.t in de eerste instantie 
elf>-·'· ._,.,___.,...,Jfi::,.4eU.3k geschikt blijkt Toor 

wamt••-'tY$ca ... 4t ••i*·:ia geioniseerde gassen. Wij hebb~n 
echter Te:ronêlers'teld dat we het plasma niet al: te sterk hebben be

invloed. Deze veronderstelling moet in de toekomst nader onderzocht 

worden. tis•chienis het.ook mogelijk een elektrostatische opnemer, 
' 

tegelijk met de temperatuuropnemer in de achterwand Tan de schokbuis 

aan te brengen waardoor we uit een experiment zowel de warmtestroom

dichtheid als de elektronendichtheid en elektronentemperatuur 

tegelijkertijd kunnen bepalen. 

De sterke storing in het begin van de signalen wordt 

waarschijnlijk veroorzaakt door veranderde plasma effecten over het 

kwarts. Bij lagere machgetallen hebben we er geén last van. 



pe gebruikte apparatuur en specificatie van de gebruikte 

Leybold Hereaallil T M. 262. 
L'air Liquidé'~ 'belge dlrs l'lr•5• 

v~Essen, Holland nr.7542. 

Kistlar 5001. 

)0 

Thermovacuümmeter 

Reduceerventiel 

Betz micromanometer 

Ladingeversterker 

Vertraagkastje Eigen fabrikaat van het elekti'Oni.scb 

labaratorium. 

Teller 

Oscilloscoop 

.rtoogspanningsvoeding 

Voedingsapparaat 

Bourdon 

Systron-Donner model 7034. 

Tektronix, dua.l beam oscilloscope type 556. 
upperbeam ply-in unit type 1 A ;. 

Oltronix, Leek Holland • 

T.P.s. 030-10 Delta Elektronica Zierikzee. 

Edwards. 

s2ecificatie van de gebruikte gassen. 

aa Argon N 50 (zeer zuiver) 

Minimale zuiverheid 99,999%, verontreinigingen (maximaal). 

b: Argon T L 

t.Iinimale zuiverheid 99 , 998~&, ve ron trainigingen (maximaal) • 

H2o< 3 ppm, N2 <" 15 ppm, o2 3ppm andere verontreinigingen 0,1 ppa 

o: Lucht 

Samenstelling: 

andere verontreinigingen < 0, 1% 

argon < 0,9% 



b • breedte 

c • specifieke warmte 

C • capaciteit 

d • dikte 

E • elasticiteit• modelus 

I • elektrische stroom 

1 • lengte 

n • dichtheid 

!' • druk 

R • weersta.nd 

T • temperatuur 

t • tijd 

x • afstand 

U • spanning 

0< • tempera tuurcoëf'fi.cien t 

y • verhouding 
,.\ • warmtegeleidingscöëtficient 

p • massadichtheid 

" • ionisatie relaxatie tijd 

Indices, 

e • elektronen 

f • frozen 

.L • laagje 

p • druk 

V - volume 

w • wand 

1, 2,5 • schokbuis gebieden 

• 
-1 •1 

.l kg .l 

• 
11 

1im _2 

A 

K 

• 
m 

V 

-1 
Ä 

1 

W I m,K 

m 
-) 

8 

)1 
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reflection process in ionizing xenon. T.he physica 

of fluids Volume 11 nr.10, october 1968. 

3 Hanson R.K. 

Ionization relaxation time measurements in Neon. 

The joumal of chamical physics Volume 55 nr.7, 

october 1971. 

4 Hanson R.K. 

Fast response preesure gauge for studies in 

ionized gases. 

5 Clarcke J.?. 

Temperature-time histories at the 1ntertace 

between a gas and a solid. 
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6 Baganotf D. 

Experiments on the wall-pressure history in shock

reflection processes. 

32 
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19 Willeke K. 

Shock-tube study of the transcient thermal behavoir 
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