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O.DOEL .......... 

Nadat in een voorafgaande stage experimenteel bepaald was dat met de 

bestaande schokbuis de meting van de electrenendichtheid en de schok

frontsnelheid van geioniseerd argon mogelijk moest zijn, werd als af

studeeropdracht gesteld: 

a) theoretische beschouwing van het ionisatieproces van argon 

b) nadere theoretische uitwerking van het interactiemechanisme tussen 

een neutraal plasma en microgolven 

c) meting van de beginionisatie van argon ter controle van het onder 

a) gekozen model 
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1. Inleiding 

Volgens de schokgolftheorie ia de temperatuur, druk en dichtheid 

tussen het schokfronL en het cohtactoppervlak hoger dan voor de 

schok. 

Voor ideale gassen zijn deze grootheden m.b.v. de behoudswette~ voor 

maasa, impuls nn energie te berekenen, wanneer het Machcretal van de 

schok en de begindruk bekend is (ref. 1). 

Voor niet-ideale Gassen zal de verhoogde temperatuur, afhankelijk van 

het ~estgas, aanleiding kunnen geven tot het aanslaan van vibratietoe

standen, terwijl ook dissociatie en ionisatie kan optreden. 

Omdat microgolfmetingen aan schokgolven berusten op de interactie tus

sen de microgolven en een plasma, is in ons geval alleen ionisatie van 

belang. De invloed van vibratie en dissociatie werd uitgeschakeld door 

argon als testgas te gebruiken. 

In de beginfase wordt het ionis~tieproces beheerst door atoom-atoom 

botsingen. Vanaf een voldoend hoge concentratie electronen blijken elec

tron-atoom botsinge~ echter effectiever te zijn. Op het ionioatieproces 

wordt in hoofdstuk 2 nader ingegaan. 

De door ionisatie vrijgekomen electronen /ormen een plasma, waari..n voor 

microgolven een ander golfgetal geldt da11 voor de vrije ruimte. In hoofd

stuk 3 wordt o.a. afgeleid dat dit golfgetal afha.nkeli,!k is van de elec

tronendichtheid. Door de faseverandering van een dwars op de schokbuis 

gerichte micror,olfstraal te meten kan aldus de electronendichtheid als 

funktie van de tijd worden bepaald. De maximum meetbare alectronendicht

heid is afhankelijk v~n de microgolffr~quentie en is voor de eebruikte 

4 mm opstelling 6,07.1013 electronen/cm3• 

Daar microgolven sterk reflecteren tegen een plasma wanrvan de electre

nendichtheid hoger is dan de kritische dichtheid, kan eveneens de locale 

snelheid van het schokfront worden bepaald. 

Hiertoe werd de schokbuis als golfgeleider gebruikt in eer, 3 c~ micro

golfopstelling, die aan het einde van de schokbuis verbonden was. 

De verplaatsing van h~t plasmafront zal de weglengte voor de reflecte

rende golf veranderen, hetgeen in de 3 cm opstelling gemeten werd. 

Hieruit is de schoksnelheid te berekenen. Naast de eebruikte microgolf-



opstelling worden in hoofdstuk 5 nog 2 andere meetopatellingen beschre-

Yen. 

Voor Machgetallen variërend tussen 7,5 en 8,8 werd de schokfrontsnel

heid en de electronendichtheid als funktie Y&n de tijd gemeten bij een 

begindruk Y&n 3 am Hg. De resultaten worden beeproken in hoofdstuk 7. 
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2. Theoretische bescho~win~ van het ionisatieproces 

B 

Om het ionisatieproces van argon in 

een schokgolf te kunnen beschr~ven, 

wordt verondersteld dat de argonatomen 

direct achter het schokfront (zone 2, 

f~. 2-1) alleen energie opnemen door 

hun uitwendige vr~heidsgraad (trans

latie; rotatie treedt niet op bij 'én

atomig gas). Dit proces, dat verloopt 

onder invloed van visceuse krachten, 

voltrekt zich in de tijd nodig voor 

enkele botsingen van de atomen.(ref.2) 

De toestand A (fig.2-l), die-dan be

reikt word~, is met behulp van de 

fig.2-l Atoomtemp. als .ffunctie 

. bahoudswetten voor een ideaal gas te 

berekenen. Voor de b~ dit onderzoek 

achter het schokfront o~~edende 

drukken (0,1- 1 atm.)en temperaturen 

(5000 - l0.000°K) zal de translatie

vrijheidsgraad een-Maxwellverdeling hebben. 

0 
1 

2 
3 
4 

= 
= 

= 
= 
= 

van de plaats. 

schokfront 
rusttoestand voor 
schokfront 
visceuse zone 
ionisatiezone 
evenwichtszone 

Eerst als het punt A bereikt is begint het ionisatieproces, dat bij 

het 

p~t B eindigt in een evenwichtssituatie. Daar zone 2 vele malen kleiner 

zal bl~~en te zijn dan zone 3, geeft bovenstaande aanname geen aanleiding 

tot ernstige fouten. 

Ionisatie 

De ionisatie van de argonatomen komt tot stand door inelastische botsingen 

tussen atomen onderling of vr~e elektronen met atomen. Harwell en Jahn 

(ref,3) en l\elly (ref.4) hebben reeds experimenteel bepaald, dat het ioni

satieproces volgens 2 stappen verloopt. Hierbij wordt het argonatoom aller

eerst in de le aangeslagen toestand gebracht en ioniseert ëjj volgende 

botsingen rechtstreeks of via een der vele energieniveaus tussen de 

ll,5eV en 15,7 eV (ionisatieniveau). 

Uit de theorie van de reactiekinetiek volgt voor een dergelijk eenvoudig 

proces de volgende relatie voor de reactieconstante, 

K K -E/k'l' 
= o e 

waarin Ko het aantal botsingen per cm3sec, E het enBrgieniveau waarbij 

de reactie tot stand komt en T de gemiddelde temperatuur is. 



Daar de 

directe 

K" :: Ko 
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botsingsdoorsneden in beide 
. . . ' -15 7/ki 1on1sat1e h' = Ko e ' 
-11 5/k'r . e ' • ~eze laatste ~s 

gevallen gel~k z~n, geldt voor 

en voor de aangeslagen toestand 
4 . - t d d ongeveer e ~ .7Ux gro er an e eerste, 

zodat ionisatie via de aan~eslagen toestand veel waarsch~nlijker is dan 

directe ionisatie. 

Voorwaarde voor het 2-stappen proces is echter dat de aangeslagen toe

stand voldoende lang bl~ft bestaan om b~ volgende botsingen te kunnen 

ioniseren. 

Hiervoor is het allereerst noodzakelijk te constateren dat de le aange

slagen toestand van argon uit ~~ vrij dicht bij elkaar liggende niveaus 

bestaat. 

ûe 2 laagste niveaus z~n metastabiel, omdat de selectieregels niet toe

staan dat het aangeslagen atoom door uitzending van een foton naar de 

grondtoestand terugkeert. De levensduur van deze metastabiele niveaus 
. -4 

is ongeveer 10 sec., hetgeen voldoende lang is voor het 2-stappen proces. 

De ander 2 (normale) niveau~ liggen ongeveer 0,3eV boven het laagste meta-
-8 stabiele niveau en zullen na 10 sec. hun energie door straling verliezen. 

Het uitgezonden foton zal echter een nabijgelegen atoom aanslaan. Doordat 

dit vele malen geschiedt, voordat de straling het gas kan verlaten, wordt 

de effectieve levensduur van "de" aangeslagen toestand zodanig verlengd 

dat ook in dit geval een 2-stappen proces gerechtvaardigd is. 1'ot op heden 

is het nog niet mogelijk geweest om uit metingen te bepalen welke niveaus 

gebruikt werden. 

De reacties die blijkens bovenstaande beschouwing voor de ionisatie van 

belang z~n (zonder dat de recombinatie in rekening wordt gebracht), zijn: 

K;.l 
AJI. + A la A + A --= 

Kl 

lb AJI.+ A ~ + A + A + e 
2 

2a A + e 
K_3 .. 
K3 A + e 

2b .. ~ A+ + 2e A + e 

waarin A~ het aangeslagen atoom voorstelt. 

Overige reactiea, die te bedenken zouden zijn, zijn te verwaarlozen (ref.5). 

Voor de reacties lb en 2b is K_ 2 (( K2 en K_4(( K4, omdat de omgekeerde 

reacties processen van de 3e orde zijn (ref.6). 
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Neemt men nu volgens de voorgaande beschouwing aan dat K_1 (( K2 en dat 

de concentratie van het aangealagen niveau constant ie (steady state 

toestand (ref.6)), dan volgt uit de reacties 1 dat: 
dNa• 
dt 

waardoor 
dNe 
dt = 

= K Na2 
1 

)( 
K2Na Na 

K_1NaNa• K2NaNa• 

K2K1Na2 

K1Na2 = K_l+K2 
::: 

~venzo volgt uit de reacties 2 dat: 

dNe "dt = K3Na.t"ie 

= 0 

(2-l) 

(2-2) 

Onder aanname dat K2 en K4 vrijwel constant zQn, blijkt dus dat de functie 

Ne = f(t) een rechte is voor reactie 1 en een e- functie voor reactie 2. 

Uit het voorgaande volgt dat de reactieconstanten ~ en K3 het proces 

beheersen. ien exacte berekening van deze constanten m.b.v. de kinetische 

gastheorie is zeer ingewikkeld, daar de inelastische botsingadoorsnede 

afhankelijk is van de energie van de botsende deeltjes. 

Deze botsingadoorsnede wordt voor het temperatuurbereik dat ons interes

seert echter goed benaderd door: 

Q. l = C ( E - i!) 1ne 
2 waarinQ. 1 de inelastische botsingadoorsnede in cm , ~de translatie-1ne 

energie van de individuele atomen of electrenen in eV en ~· het energie-

niveau van de aangeslagen toestand is. Hierdoor wordt de reactieconstante 

(ref.7) in het algemeen 
t 

K = C [s~;)3] 

= c [s~;)3 J t 

rE· kT + 2] 
rT· - + T 2] 

-ê/kT 
e = 
-T• /'i.' e (2-3) 

waarin l' de gemiddelde temperatuur is, T• 

van beide botsende deeltjes is. 

rfl = k en m de gereduceerde massa 

Uit (2-3) volgt dat: i 

[ 
l6(kTa)3] . [ T• 2] -T•/r 

K1 = c1 . rr -T + e cm-3 sec-1 
ma . a 

~ 

= .C I 8(kTa)3 ] [ T• + 2] e -T• /Te cm-3 sec-1 
K3 3 f/me Te 

waarin 'r. 
a 

de atoomtemperatuur en ï de electrenentemperatuur 
e 

Deze beide temperaturen zullen in de niet-evenwichtssituatie 

is. 

(zone 3, 

fig.2-l) niet aan elkaar gelijk zijn, hetgeen verderop verklaard zal worden. 



De constante~~ en c3 !~i in
2
ref.4 en 8 berekend en gemeten en blijken 

resp~ 1,2.10 1 en 7.,0 · cm /eV te zijn. Na invulling van deze waar-

den en eveneens van de constanten k, • en • volgt dat: e a 

Kl = 3,4.lo-20 Ta3/2 ~: + 2] e -T•/'ra cm-3 sec-1 (2-4) 

3,8.lo-l6 're3/2 r~: + 2] 

JE 

K3 ::: -T /Te cm-3 se c-l (2-5) e 

Hieruit zou men kunnen concluderen dat reactie 1 te verwaarlozen is t.o.v. 

reactie 2. Dit is echter maar gedeeltelijk waar. Immers voor reactie 2 is 

het noodzakelijk dat het gas reeds geioniseerd is, oadat daar geldt 
dNe· 
dt ::: K3NeNa • Deze beginionisatie wordt nu verzorgd door de atoombot-

singen van reactie 1. 

Om de berekening van de ionisatie

tijden te vereenvoudigen wordt aan

genomen (ref.?) dat reactie 1 ver

antwoordelijk is voor de ionisatie, 

totdat d~e van reactie l gelijk ia 

aan die van reactie 2. 

Uit is grafisch in fig.2-2 weerge

geven. De totale ionisatietijd is dan 

r = rl + '2 sec. 

Het punt a in fig.2-2 kan m.b.v. 

formule (2-4) en (2-5) berekend 

worden uit 

.<i!! - K1Na2 = dt -

volgt dat: Hieruit 

Ne Kl 
Na= K3 

= 3,4.lo-20(!!)i T•+2Ta 8T~(;-
3 ,8.1o-l6 Te TW+2:1:'e • 

Wanneer men Te = Ta veronderstelt, 

dan is voor punt ·a: 
Ne QJo< ~ lo-4, waarin 
Na 
ionisatiegraad is. 

o< = Ne de 
Nao 

fig.2-2 Verloop Ne = f(t) 

1. beginionisatie t.g.v. 

1 ) 
atoom-atoombotsingen 

'· 2. ionisatie t.g.v. elec-a tronatoombotsingen 

3· invloed recombinatie 

4. evenwichtatoestand. 
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Recombinatie 

Uit energieoverwegingen zal bij het recombinatieproces de reactie 

A+ + 2e K~; A + e een rol k 1 0 · t · · · bl;.;t, _. unnen spe en. ver~ge reac ~es z~n ~ens 

ref.5 niet van belang. 

Het aantal recombinerende electrenen per tijdseenheid is dus 

~t = K5Na+He2 = K5Ne3 

daar voor het neutrale plasma geldt dat Ne = Na•. 

Hieruit blijkt dat het recombinatieproces alleen belangrijk is bij een aan

zien~ijke concentratie vrije eleetronen, dus als de ionisatie via electron

atoom botsingen domineert. 

De reactieeonstante K5 kan bepaald 

de evenwiehtssituatie geldt dat 

worden m.b.v. de overweging dat voor 

dNe 3 
dt = K3NaNe - K5Ne = K3NaoNe {1-D<'·) - K5Ne3 = o. 

K 
De evenwichtaeonstante K1 = ~' die na het gebruik van de relaties 

~ 5 p 
~· = Näö (evenwiehtsionisatiegraad) en Nao = ma hieruit volgt, is: 

Ne2 o(2 (J o<' 2 
Kl = - -.- Nao - - -

Nao(l~~·) - 1-o( -ma 1-~~ 

Voor de evenwiehtstoestand geldt tevens de Saha- vergelijking, die m.b.v. 

partitiefunctiee elegant is afgeleid in ref.9 en die luidt: 

2 /.L 3/2 
~ =:..:.!. (~) e-Tion/Te. 
l-~· /' T~on 

Hierin is ~I de karakteristieke dichtheid (voor argon 150,27 gm/cm3) en 

Tion de ionisatietemperatuur (182.850°K). 

Gebruik makend van deze formule wordt: 
11.. T 3/2 /T 

Kl = 2 ( --L) 8 -Tion e = 2 , 9•1016 
ma Tion 

(Te)3/2 e-Tion/Te em-3. 

· K~ ' 32 T• ) (Tion-T•)/Te 6 l Hierdoor wordt K5 = K} = 1,3.1o- (T;+2 e cm sec-, (2-7) 

hetgeen een lage waarde is. Uit het feit dat dit een 3e orde proces is, 

was dit te verwachten. 
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Atoom- en electronentemperatuur 
-------------------------------
De atoomtemperatuur 

H = e + f• 
Voor een geioniseerd 

wordt verkregen uit de enthalpie 

+ gas is Na + Na = Nao en daar ma 

geschreven worden als 

e = ~a ~RTion. 
Voor de berekening van p wordt de definitie gebruikt dat p =~ Pj en 

tevens dat Pj = NjkTj• 

Hierdoor wordt 

p = NakTa + Na+kTa + NekTe = (Na + Na+ + Ne) kTa 

= (1 + o<) NaokTa = (1 + o<) f>RTa. 

Hierbij is Te aan Ta gelijkgesteld, hetgeen niet geheel juist is. 

Dit het vervolg zal echter blijken dat bij onze metingen het verschil 

klein is, zodat geen ernstige fout gemaakt is. 

Daar voor sterke schokken achter het schokfront tv2<< H is, mag men H 

constant nemen, waardoor 
(Jf-11l) 

H = 3/2'Vif.:r'a + o<RTion + ( 1 + o<) RTa = 5/2 RTao, 

waarbij Tao de temperatuur is die uit de bahoudswetten voor punt A 

(fig.2-l) volgt. 

Hierdoor wordt: 

Ta = 1!o< (Tao - 2/5o<Tion) (2-8) 

Voor~ ~lo-3 blijkt Ta slechts 1% te verschillen van Tao, zodat tot 

deze ionisatiegraad Ta = Tao = consjant genomen mag worden. 

De electronentemperatuur is door Petechek en hyron (ref.8) berekend 

door deenergieoverdracht bij inelastische en elastische botsingen te be

rekenen voor een atoom-electron interactie. De energieoverdracht bij een 

inelastische botsing (~inel.) is eenvoudig te berekenen door 

~~e = K3 (kTion + 3/2 kTe)NaNe. 

Voor de berekeni~g van de elastische energieoverdracht ~el wordt ale 

vereenvoudiging aangenomen dat b~ de interactie alleen Coulombkrachten 

optreden, terwijl de invloedesfeer tussen de beide delen (z.g. cut-off 

[ 
kTe ]t . 

impact p~ameter) de Debye- lengte 
8 2 heeft. 

7TNe. e 
Deze vereenvoudigingen zijn gerechtvaardigd voor de ~chtheden die ons 

interesseren ( .v 5.lo1 7 atomen/cm3). 

Ne e4 [8vme1t(Ta ) 9(kTe)3 
Hierdoor wordt Qel = . • ----kT --T - 1 ln 0 6• ma e e uf/1, e • e 
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In voorgaande beschouwing, die door Fetschek en .i:lyron werd gebruikt, 

is geen rekening gehouden met de recombinatie en de invloed van de ioni

satiegraad. Doet men dit wel dan wordt 

~'el= ~el [ 1 - o< - o(2 iî ( Ti~n )3/
2 

eTion/Te ]. 

Daar het verschil in de thermische energie van de electrenen (3/2 kTe) 

als functie van de tijd te verwaarlozen is t.o.v. de botsingsenergie, wordt 

Q.inel = f.i'el. 

Na invulling van K3 en verrekening
3

van de constanten wordt: 

1 - 3 1 4 (l+ 3~e )(_!!_) (~ + 2 ) 8-T•/Te(l-~-~?j( ~ 3/2 Tior 
eîe '' • 

0 
2T1on Tion Te -I Te 

Ta ~ Te + - ~ ln 0,298Te'Pr 

e<;JTion3 (2-9) 

Deze formule kan voor ionisatiegra~en tot lo-3 vereenvoudigd 
1,53.104 (1+ 3Te )(~) (~ + 2) e-T•/Te 

worden tot 

T a = T e 
2Tion T1on Te 

+ 

Ref.lO geeft van formule (2-9) 

~en grafische voorstel~ing, die 

in fig.2-3 is weergegeven. 

Hierin is te zien dat bij 

Tao = l0.000°K het verschil 

tussen Ta en Te niet bijzonder 

groot is, waarvan voorgaand ge

bruik is gemaakt. 

Jf 

/I) 

IQ 

(2-10) 

3 fë. /0 

i';;--~--:-:--~-~::------:-::----~--
9 ' 10 /1 /.[ IJ 1'/ 

fig.2-3 Ta = f( Te) met o< als 
parameter. 
Tijdens het io.nisatieproces 
verloopt Te voor een schok 

0 met Tao = 20.000 K volgens 
de gestreepte l~n. 
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Verontreinigingen 
-~---------------
In de voorgaande beschouwing is uitgegaan van een gastoestand zonder 

verontreinigingen. 

Deze ideale toestand is echter niet te bereiken, daar: 

a) er van voorgaande metingen nog waterstof (H2 ) in en op de schokbuis

wand aanwezig zal z~n; 

b) het testgas (lasargon) niet geheel zuiver is; 

c) de vacuumafdichtingen niet volledig dicht zullen z~ (omdat de schok

buis regelmatig op overdruk komt) waardoor er lucht in zal lekken. 

Vele van deze verontreinigingen zullen eveneens ioniseren. 

Wanneer we hiervoor hetzelfde model nemen als voor argon, dan zijn die 

stoffen Yan belang, waarb~ tussen een aangeslagen toestanden en het ioni

satieniveau vele dicht bij elkaar gelegen niveaus aanwezig z:ijn, ter~l de 

aangeslagen toestand een energie heeft die lager is dan 11,5eV. 

B:ijlage I geeft deze gegevens yan de verschillende stoffen die voor ons 

van belang z:ijn. 

Hieruit blijkt,dat wanneer de botsingadoorsneden niet veel verschillen, 

atomaire zuurstof, moleculaire stikstof en atomaire koolstof gassen z:ijn 

die aanleiding kunnen geven tot een snellere ionisatie. 

Daar de concentraties van de verontreinigende gassen (I) laag zijn, wordt 

verondersteld dat alleen botsingen met argonatomen zullen plaats vinden. 

De reacties die tot ionisatie leiden z~n dan: 

A + I ~ A + I• ----K_6 

A + r• K7 --- A + I+ + e. 

Conform vergelijking 2-1 wordt dan 
, dNe 

dt = Kt;lNa (2 .. 11) 

De reactieconstante K6 kan weer worden bepaald uit 

~· c [ 8(~~ 3 ] t (~ + 2) .-'r"/T cm-3 sec-l (2-12) 
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Recapitulatie 
-------------
In het voorgaande model wordt het ionisatieproces beschreven door 

dNe -= dt 

(1) (2) (3) (4) 

De beginionisatie wordt bepaald door (1) en (4) en geeft een rechte lijn 

voor Ne = !( t). 

Boven ~ ~ lo-4 (bij zuiver argon) wordt de ionisatie hoofdzakelijk bepaald 

door (2), waardoor Ne = f(t) een e- functie wordt. 

Voor grotere~ zorgt de recombinatie voor een evenwichtssituatie die vol

doet aan de Saha- vergelijking. 
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3· Interactie tussen een neutraal plasma en microgolven 

Het neutrale plasma wordt homogeen verondersteld met, loodrecht op de 

z- richting, rechte afscheidingen tussen het plasma en de overige ruimte 

( fig.3-l). 

De afmetingen in de overige 2 rich

tingen zijn groot t.o.v. het oppervlak 

van de microgolfbundel. 

De gepolariseerde vlakke microgolven 

lopen in de z- richting en hebben een 
elektrisch veldE= Ey.ei(wt- k•z). 

Het golfgetal k• voor de ruimte bui-
. • 21T w ten het plasma 1s k ; k = 1r = -. 

0 1\ c 
fig.~.l 

In het plasma, dat een.geleidbaar- oriëntale plasmalaag. 
heid heeft, ia 

icr t 
( l - -r-:;) • 

0 

Dit volgt uit de Maxwellvergelijking van het electrische veld voor 

harmonische golven: 

v2E + k0
2 (1 - ;~) E = o. 

0 

(3-1) 

Het electrieche veld zal de electrenen in het plasma in een harmonische 

trilling brengen. De electronen zullen echter tegen de aanwezige atomen, 

ionen en andere electronen botsen. Hierb~j wordt aangenomen dat bij botsing 

tegen atomen en ionen gemiddeld de impuls van de in y-richting 

trillende electronen voor deze richting verloren gaat. 

Bij een botsingsfrequentie~gaat er dus per seconde een impuls vmi 

verloren. Hierbij is ')) de som van de botsingafrequenties van electronen 

met resp. atomen, ionen en electronen. In het laatste deel van deze para

graaf.wordt hierop nog nader ingegaan. 

De bewegingsvergelijking van de electrenen wordt nu voor de y- richting .. . 
mx + vmx = ei:,y (3-2) 

waaruit volgt, dat: 
• eEy 
x = mC iw+ Y) (3-3) 

Met behulp van formule (3-3) en de definitie van~ wordt: 
• 2 "ow...2 

~ = Ne.ex Ne.e ~ -~ 
IEl = m(Y+iwJ = Vti!J 

(3-4) 

Hierin is Ne het aantal electronen per cm3 en ~ de z.g. plasmafrequentie, 

die 

(3-5) 



... 
Het golfgetal k• kan geechreven worden als 

Door de verandering van het golf

getal bij de overgang tussen plasma 

en de overige ruimte, zullen de 

microgolven reflecteren, hetgeen 

in fig.3-2 is aangegeven. 

(3-?a) 

(3-7b) 

Uit de contiriu1teitseis voor het 

electrische en magnetische veld bij 

de overgarigeri kan berekend worden, 

dat: 

fig.3-2 Interactie tussen 
een vlakke ~M golf en een 
even~dig• plasmalaag met 
dikte L. 

De 

§: = Rei~r 
Eo 

= (ko2 _ k•2)(eik•L _ e-ik•L) 

(ko + k•) 2 eik•L - (ko -k•) 2 e-ik•L 

Et ·ipr· 4kok• 
Eo = Te = 

k.)2 ik•L (ko - k•)
2 -ik•L (ko + e - e 

scalaren R, ~r, T en fjt zijn elk een functie van Ne en\>. 

Voor onze meting zijn de waarden T en ~ van belang. 

(3-8) 

(3-9) 

Damicrogolfdetectiesystemen geven een uitgangssignaal dat een bijna 

kwadratisch verband heeft met het efctrische veld 1~1 • Een directe meting 

van het transmissiesignaal geeft dus een uitgangssignaal, dat evenredig 

is met T2 • 

Voor het meten van ~t moet het transmissiesignaal ~t = ~t ei~ inter

tarrerenmet het ongestoorde signaal Eo(=l). 

Het resulterende ui~~~ssignaal van de detector is dan 

Ft= I (1 - _Te 1 p ) I ::: 1 + 2T2 - 2'f cos {lt (3-10) 

T2 en Ftals functie van de gereduceerde dichtheid Ne/Nep met verschil

lende waarden van Y/w als parameter zijn voor 70 GHz en L = 10 cm. berekend 

met behulp van de computer (programma A591 -bijlage II). 

Enkele resultaten zijn gegeven in de bijlage rrr. 
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Botsingsfre~uentie 
---~--~-------------
In een plasma zullen de atomen, ionen en electronen onderling en tegen 

elkaar botsen. 

De botsingen 

(e-a), ionen 

ging van 90° 

loren gaat. 

die ons interesseren z~n die van electronen tegen atomen 

(i-e) en electronen (e-e), waarb~ de electrenen een afbui-

ondergaan, zodat hun impuls in de y- richting ver-

De botsingafrequentie Ve-a wordt vereenvoudigd weergegeven door (ref.4) 

Ve-a = Na ve <).el (3-11) 

waarin.Na =aantal atomen per cm3; ve = gemiddelde electronensnelheid 

[~:~e]t en Qel = de elastische botsingadoorsnede in cm2 voor een gemid

delde afbuiging van 90°. 

Voor het temperatuurbereik dat bjj onze. metingen optreedt is door Heighway 

en Nichols (ref.ll) voor argon de botsingadoorsnede ~el = f(eV) bepaald. 

Dezelfde resultaten zjjn verkregen door Kelly (ref.4). 

In bijlage IV is deze functie grafisch weergegeven. 

Om de orde van grootte te bepalen is Ve-a berekend voor Te = 7850°K en 

Nao = 6,96.lol7 cm3 (equivalent met een begindruk van 5 mm Hg bjj Mach 9), 

waarbij Ve-a = 17,2 GHz bleek te zijn. 

Voor de berekening van Ye-i wordt meestal gebruik gemaakt van de verge

l~ilting van Spitzer, die uitgaat van een Coulombinteractie met een invloeds· 

straal gelijk aan de Debye- lengte. 

De hieruit gevonden Ve-i is (ref.l2 1 pag.82): 

Ve-i == 4fTr4 
82 

)
2 
Ke.~A • 8.lol5 Nah./\. sec-1 (3-12) l 'iT"éome Ye ve' 

Hierin is Jtde Debye- lengte gedeeld door de geaiddelde impact parameter 

voor 90° afbuiging en is te be~kenen,uit (ref.l2, pag.80): 

A:~= 155.1010 [(k'i')
3

] t (3-13) 
. ö~O ' Ne l- 3k're ) i 

Ye is de effectieve snelheid, gedefinieerd als V = 
e me 

Ook 'V e-i is berekend voor het bovenstaande voorbeeld en bleek 16,8 Mrlz 

te zjjn. 

Volgens Graf (ref.l3) is het verband tussen ~e-e en ve-i: 

Ve-e = 2 V2' Ve-i 

zodat ve.:.e van het voorbeeld 47,5 Mllz is. 

Uit de berekende waarden volgt, dat in ons geval voor puur argon 

Ye-a )) Ye-i en \>e-e, zodat V = 'Ve-a genomen mag worden. Dit is in tegen

stelling tot metingen aan plasma's, die ontstaan bij gasontladingen. Hierbij 

zijn de overige 2 botsingafrequenties in het algemeen belangrijker, omdat 

door de veel lagere druk Ye-a<< 'Ye-i wordt. 
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4. Meting van de electrenendichtheid 

In de vorige paragraaf is aangetoond dat uit een fasemeting van de 

door het plasma gestraalde microgolven de electrenendichtheid te 

bepalen is, mits voldaan wordt aan de voorwaarden, dat: 

a) het plasma homogeen is 

b) de microgolven als vlakke eolven te beschouwen zijn 

c) het oppervlak van het plasma groot is t.o.v. de invallende 

microgolfbundel 

) 
y 

d w berekend of gemeten kan worden 

Gesteld dat aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, dan kan dè 

microgolfinterferometer gebruikt worden, die schematisch in fig. 4~~ 

is weergegeven. Voor een gedetailleerde beschrijving van de afzon

derlijke onderdelen wordt verwezen naar ref. 14 en in het bijzonder 

naar ref. 12. 

..... ' 
! 12 

t 

1 klystronvoeding 

2 klystrongenerator 

3 ferriet isolator 

4 freq. meter 
' 

5 flap verzwakker 

6 hybrid T 

7 afsluitbelasting 

8 fasedraaier 180° 

9 rotatieverzwakker 

fig.4-1 

JI 
I/ iJ 

~ 
~ 

/:1 '5 
12 

lt,~ 

7 

10 aanpaseer 

11 X-tal detector 

12 hoorn 

4 /liL 

6ó I 

13 variabele richtingakoppeling 

14 positieye lens 

15 plasma 

16 perspex venster 

17 stalen huiswand 
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De werking van de totale interferometer is als volgt. 

Energie komende van de klystrongenerator wordt door de hybrid T 6a 

in 2 gelijke delen gesplitst. Eén deel gaat via de variabele ver

zwakker 9 en fasedraaiers 8 direct naar de hybrid T 6b. Het andere 

deel gaat via de hoorns 1?., lenzen 14 en plasma 15 naar de hybrid T 6b. 

Deze hybrid T heeft de eigenschap dat het vectori~lverschil van de 

electrische velden naar de X-tal detector 11a wordt Geleid, die het 

microgolf-signaal gelijkricht en naar een oscillograaf of gelijk

span~ingsvoltmeter stuurt. 

In de uitgangstoestand (in ons geval als er geen plasma aanwezig is) 

kunnen de beide inkomende signalen van de hybrid T 6b aan elkaar 

worden gelijk gemaakt m.b.v. de fasedraaiers 8 (in totaal 360°) en 

de verzwakker 9. Bij verandering van de fase en/of amplitude van 

het signaal t.g.v. het plasma zal het uitgangssignaal van de detector 

11a veranderen, hetgeen op een oscillograaf te constateren is. 

Extra mogelijkheden van de schakeling van fig. 4-1 zijn: 

a) m.b.v. de variabele richtkoppeling 13 kan een klein deel van het 
b signaal, dat door het plasma komt, naar de detector 11 gevoerd 

worden. Hiermee kan T2 (zie vorige paragraaf) gemeten worden. 

b) door het opnemen van een frequentiemeter (4) kan de microgolf

frequentie nauwkeurig bepaald worden. 

c) met verzwakker 5 kan het microgolfvermogen eventueel verminderd 

worden, waardoor de detectoren beter het kwadratische verband 

tussen electrisch veld en uitgangsspanning benaderen. 

De nauwkeurigheid en gevoeligheid van de meting hangen, naast een 

goede uitlijning van lenzen en hoorns, voor een groot deel af van de 

reflecties, die optreden bij de onderdelen tussen de hoorns (fig. 4-2). 

Zouden deze reflecties t.o.v. elkaar onveranderd blijven, dan zou 

het transmissiesignaal hierdoor geen verandering ondergaan. 
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Echter, wanneer zich tussen de perspex 

vensters (3) een plasma opbouwt, 

dan verandert het golfgetal. Hier

door gaan de reflecties van de 

onderdelen (") anders interfe

reren met de onderdelen (•), 

waardoor het transmissiesigr.aal 

groter of kleiner wordt. 

Tevens kunnen eventuele multipele 

reflecties in fase en amplitude 

veranderen, hetgeen ook weer een 

verandering van het te meten sig

naal kan veroorzaken. Een uitvoerige 

z -
9 ~'J" ~" t;, ·; 

J' 
i(' 1' 

fig.4-2 
Aankoppelin~scircuit plasma-
microp;olven 

1 = hoorn 

2 = pos. lens 

3 = perspex venster 

4 = ferriet isolator 

beschouwing van de invloed van de reflecties is te vinden in ref. 1§. 

Remedies om de verstoring zo gering mogelijk te maken zijn: 

1.) ontkoppeling van het aankoppelcircuit met de rest van de schakeling 

door de ferriet is6latoren 4. Hiermee zijn echter geen multipele 

reflecties, die hoorn 1" binnengaan, te gen te houden •. 'Nel zorgt 

isolator 4" ervoor dat signalen, komende van de niet volledig 

aan te passen hybrid T (fig. 4-1) niet in het aankoppelcircuit 

komen. 

2.) de dikte van de perspex vensters kan n. À;/2 gekozen worden. 

Doordat de reflectie van de voorzijde nu in tegenfase is met die 

aan de achterzijde zal de reflectie aanzienlijk verrr.inderen. In 

ons geval was d = 2 cm, hetgeen bij ~ = 70 GHz en E ~ 2,65 perspex 
betekende dat d ~ 7,5\ was. 

3.) de lenzen kunnen verbeterd worden door bij de overgang lucht-lens. 

een diëlectricum aan te brengen met een dikte À;/2 en een diëlec-

triciteitsconstante die VE ' is Daar dit materiaal echter niet lens • 
beschikbaar was, zijn de lenzen in ons geval niet aangepast. 
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!~~=~e~=~~!~:.Y~~-2!.!!!~~=~~~~~!:2 
Wanneer zich tussen de vensters een plasma opbouwt tot een electronen

dichtheid die groter is dan de kritische dichtheid Nep, (die voor 

70 GHz 6.1013 electronen/cm3 bedraagt), dan kan een uitgangssignaal 

van de hybrid T verkregen worden als fig. 4-3a laat zien. 

De electrenendichtheid als functie van 

de tijd kan nu als volgt berekend worden: 

1) uit de gelijktijdige snelheidsmeting 

, .. fzt - paragraaf 5) volgt de snelheid 

van het schokfront. 

2) M.b.v. de behoudswetten is voor deze ~ 

1 

snelheid de temperatuur en dichtheid 

van punt A (fig. 2-1) te berekenen, 

uitgaande van de begintemperatuur en 

-druk. Voor deze berekening kan het 

computerprogramma~vervaardigd door 

Hugen (ref. 16),worden gebruikt. 
Alt j ,v"'! -

3) Onder aanname dat de atoomtemperatuur 

gelijk is aan de electrenentempera

tuur (zie par. 3), kan de effectieve 

electrenensnelheid berekend worden uit 

, terwijl Q bepaald e-a 

0 

O.J 

D,1• 

•.t 

tJ,:J ~" qf tJ,t 
~ 

f Ntjt!-é; 

- - rskT ]12 
v - rrme 
kan worden uit bijlage IV. f~i-~ 

Hierna is ~e-a te berekenen uit 
,, -N v~ Ye-a- a e-a 

4) Met de berekende Ye-a kan Pt = f(Ne/Nep) 

bepaald worden m.b.v. het computer

programma A 591, waarvan het computer

programma in bijlageii is weergegeven. 

Van de uitkomsten van deze berekening kan 

de grafi~k fig. 4-3b getekend worden. 

0 IUD ~·· c l~O 
fig.4-3 
a) Signaal verkregen uit 

de fasemeting 

b) Ft = f(Ne/Nep) berekend 

met de computer 

c-) Ne = f(t) 

5) De dichtheid behor·ende bij het 1e maximum van11g4-3a is eelijk aan 

die behorende bij het 1e maximum van fig.4-3b, enz., terwijl dit 

ook voor de minima geldt, zodat Ne = f(t) te bepalen is door een 

vloeiende lijn door de berekende punten te trekken (fig. 4-3c). 
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Opm. 1: Bij de berekening van Ft= f(Ne/Nep) m.b.v. de computer is 
uitgegaan van een kwadratisch verband tussen het electrische veld 

van de microgolven en het uitgangssignaal van de detector. Dit ver

band is in werkelijkheid niet geheel juist, zodat het berekend~.ftn 

gemeten signaal niet geheel overeen behoeven te komen •. De bij de 

maxima en minima behorende wanrden van Ne/Nep veranderen echter niet, 

zodat deze punten voor de berekening gebruikt kunnen worden. 

Opm. 2: Bij de berekende Ne/Nep= f(t) is m.b.v. de gegevens verkregen 
2 met het computerprogramma A 591 tevens T = f(t) te bepalen. Deze zal 

2 moeten overeenkomen met de gelijktijdig met Ft= f(t) gemetenT = f(t). 

Is dit niet het geval dan is het mogelijk dat neveninvloeden de meting 

beÏnvloeden. 

Opm. 3: In de bovenstaande procedure wordt Ne = f(t) bepaald m.b.v. 

de funktie Ft= f(Ne/Nep), die berekend is bij een plasmadikte gelijk 

aan de schokbuisbreedte. Door de grenslaag die zich achter het schok

front vormt verandert echter de plasmadikte als functie van de tijd, 

terwijl in de ~renslaag een niet constante temperatuur heerst die over 

een deel van de grenGlaag hoger kan zijn dan Tao (fig. 4-4), hetgeen 

in ref. 23 verklaard wordt. 

~~ -----....-------' 

Tw Täo -r Tw ?;;., - T 
x- x-

a Fig.4-4 b 

Omwille van de enorme complicaties die dit oplevert is er een poging 

gedaan om het effect te benaderen. 

Het continue verloop van de temperatuur T in de grenslaag van de wand 

tot de afstand ~(fig. 4-4a) en dus ook van de reactieconstante, wordt 

vervangen door het discontinue verloop in fig. 4-4b, terwijl de bij T 

behorende reactieconstante nul is. 
w 

De plasmadikte is nu gereduceerd tot l10 - 2(f)] cm = 

van ~kan m.b.v. ref. 21 en 22 berekend worden. 

{10- á) cm. De waarde 
I 
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5. Meting van de snelheid van het schokfront 

Wanneer zich in of direct achter het schokfront een plasma bevindt met 

een voldoend hoge electronendichtheid, dan l:an de snelheid van het 

schokfront ~cmeten worden m.b.v. microgolven. 

De meting berust op het feit dat een deel van de microgolfenergie 

te~en het plasma reflecteert. Uit een fasemeting van de reflectie 

op een vast punt aan het einde van de schokbuis kan de snelheid van 

het schokfront bepaald ~orden. 

Zoals in par. 3 is uiteengezet, wordt de réflectie van een plasma 

weergegeven door (form. 3-8). 

3t = Rei~y• Ctà-k*2)(eik*L_ .-ik*L) • 
E0 (k +k*)28 ik L.(k -k*)28 -k L 

0 0 
Daar het golfgetal k* niet negatief 

kan worden (wel complex) en de lengte 

van het plasma (van schokfront tot 

contactoppervlak) groot is, kan de 

bovenstaande formule vereenvoudigd 

worden tot 

E i~ k -k* 
r R ~r o = E = 8 

• k +k* ·1-+k'' 
o k•o 

waarin k*'= k: = k' - iki (form. 
o r 

3-6) 

(5 - 1) 

1 

IR 
o"P-

"'j 
0,( 

q2 

0 ' 
q2 fJ,t/ q6 q! J. 1,6- .2 3 'I 

Fig. 5-1 

6rPJ17 -#ej#ep 

R = f(Ne/Nep), berekend 
R = 

1+k' 2 +k ,2 +2k' 
Met behulprvan1 dezervergelijking is 

m.b.v. formule 5-2. 

R = f(Nep/Ne) berekend voor verschillende waarden van 'fcv en de 

gevonden waarden zijn erafisch weergegeven in fig. 5-1. Uit deze 

grafische voorstelling blijkt dat voor een gegeven electrenendichtheid 

Ne, de reflectie r;roter is naarmate Ne/Nep ~roter is. Daar Nep evenredig 

is met w moet de micro~olffrequentie zo laa~ mogelijk gekozen warde~. 
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Uit de door het plasma gereflecteerde microgolfenergie kan op 

3 manieren de snelheid van het schokfront worden bepaald. 

1. ~~~~~~~~~~!!~~ 

Bij een verplaatsing van het schokfront _zal de fase van de reflectie 

aan het einde van de buie veranderen t.o.v. een signaal dat een constante 

weg heeft afgelegd. Deze faseverandering is 360° voor een verplaatsing 

over À g/2, omdnt het wegverschil 2 x À g/2 is. 

Bij detectie van het faseverschil zal voor elke verplaatsing over À g/2 

een minimum verkregen worden. Uit het tijdsverschil tussen 2 minima 

kan dan, na berekening van À g, de locale snelheid berekend worden. 

De te gebruiken microgolfschakeling is weergegeven in fig. 5-2. 

Een gedetailleerde'beschrijving van de werking is te vinden in ref. 14. 

In het kort is de werking als volgt. Microgolfenergie komende van het 

klystron (2) wordt door de hybr$d T(6) in 2 gelijke delen gesplitst. 

Een deel gaat door verzwakker (?), reflecteert tegen de kortsluitzuiger 

(8) en komt via (?) weer terug bij de hybrid T. Met de verzwakker is 

de amplitude, en met de zuiger de fase van het gereflecteerde signaal 

in te stellen. 

t 

fig. 5-2 Microgolfschakeling 

1 klystronvoeding 7 geijkte verzwakker 

2 klystron 8 kortsluitzuiger 

3 ferriet isolator 9 X-tal detector 

4 freq. meter 10 overgang 

5 verzwakker 11 vacuumafsluiting 

6 hybrid T 12 schokbuis 



Het andere deel van de energie gaat via de overgang (van golfpijp

naar schokbuisafmeting) en de perspex vacuum afdichting (met een 

dikte /J7 Ai/2 vanwege de reflectie) naar het schokfront. Hier reflec

teert een gedeelte, dat weer terugkomt bij de hybrid T. 

De hybrid T heeft de eigenschap dat aan de detectorzijde een signaal 

ontstaat dat het vectorieèlverschil is van de bei~e reflecties. In 

een assenstelsel dat met de hoeksnelheid van de microgolven draait, 

is dit als volgt te zien (fig. 5-3). 

Vect~r 1 is het signaal van de kort

sluitzuiger en staat in dit assenstel

sel stil. Vector 2 komt van het schok

front en draait rond met een hoeksnel

heid, die evenredi~ is met de schok

golfsnelheid; 

, Vector 3 is de 

vernchilvector, waarvan de modulus even

redig is met het door de X-tal detector 

(9) gedetecteerde signaal, dat naar een 

oscillograaf wordt geleid. 

2 • ~~~~~~~-G~!f~~!~~~~ 

fig. 5-3 
de hybrid T 

1. vaste reflectie 

2. reflectie van het schokfro1 

3. vee torieel verschil 

DQor de ~ereflecteerde microgolfenergie zal in de schokbuis een staande 

golf ontstaan (fig. 5-4). De a!stand e A 

~ tussen 2 minima van de staande golf is 

weer 'A1j2 (ref. 17). Bij verandering 

van de plaats waar de reflectie op-

treedt, verschuift het staande golf

patroon t.o.v. een vast punt (A, fig. 

De amplitude van de staande ~alf kan 

gemeten worden m.b.v. een staande golf

detector. Uit de tijd tussen 2 minima 

volr,t weer de locale snelheid. 

; A 

i~ i 

Fig. 5-4. Verschuiving 
van het staande golf
patroon langs A t.g.v. 
een verplaatsing van 
het schokfront B. 



De benodi~de microgolfschakeling is 

weergegeven in fig. 5-5· 
De staande golfdetector geeft een 

uitgangssignaal dat evenredig is 

met modulus van de electrische 

veldsterkte ter plaatse van de 

antenne. Bij verandering van de 

electrische veldsterkte t.g.v. 

het verschuiven van de staande 

golf (fig. 5-4) verandert dus 

het uitgangssignaal, hetgeen op 

een oscillograaf te zien is. 

/ 
"L

g J' 

:t. 

fig. 5-5. Hicrogolfschakeling 

1 klystronvoeding 6 staande golf-
detector 

2 klystron 7 overgang 
3 ferriet isolator 8 vacuumafsluitin 
4 verzwakker 9 schokbuis 
5 freq. meter 

Het voordeel van methode 1 boven deze methode is, dat de eerste 

ongevoeliger is voor verandering in uitgangsvermogen van het klystron. 

Reflecties van vensters en overgangen zullen n.l. het gereflecteerde 

signa8l veranderen. Hierdoor wordt niet alleen het spanningsverschil 

tussen maxima en minima anders, doch het gelijkspanningssignaal (ver

schil in amplitude tussen heengaande en gereflecteerde go,lf bij methode 

2,of tus~en vector 1 en 2 bij methode 1) zal eveneens wijzigen. 

De brugschakeling kan nu· zodanig worden ingesteld dat de amplitude van 

beide 3i~nalen, voor het deel van de buis waar de snelheid gemeten moet 

worden, ~elijk is, zodat het gelijkspanningsniveau nul is. Een verandering 

in uitgangsvermogen van het klystron geeft in dat geval alleen een ver

andering in het spanningsverschil tussen maximum en minimum, terwijl bij 

de staande golfmethode ook het gelijkspanningsniveau wijzigt. 

3. Resonatormethode 

Hierbij wordt een resonator gemaakt van de schokbuiswand, aan de ene 

zijde afgesloten door èen aankoppelstuk (fig. 5-6) en a8n de andere 

zijde door het reflecterende plasma 

L /3 

fig. 5-6J Resonatormethode 

a resonator 

b gereflecteerde signaal 

B 
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De resonator is in resonantie, wanneer de afstand A= nÀ/2 
g 

waarbij de via de antenne toegevoerde energie geabsorbeerd wordt 

(punt B, fig. 5-6b). Wanneer A F n À /2 , dan wordt de energie 
g 

meer of minder gereflecteerd. Meting van de reflectie van de antenne 

geeft voor elke verplaatsing over Àg/2 een minimum, waaruit de snel

heid te bepalen is. 

De schakeline; is we~rgegeven in fig. 

5-7. De werking is als volgt. Ene~gie 

komende van het klystron kan door de 

ferrietcirculator alleen van I naar II. 

Deze energie komt bij de ant~nne 4 en 

wo~dt ~meer of minder gereflecteerd. De 

reflectie, .die nu bij II de ferriet cir

culator binnenkomt, komt er bij III 

weer uit, waarna het door de X-tal 

detector (5) gedetecteerd wordt. 

fig. 5-7 Schakeling 

1 klystronvoeding 
2 klystron 
J ferriet circulator 
4 aankoppeling van de 

resonator 
5 X-tal detector 

De keuze ·tussen methode 1 en 3 wordt bepaald door 

a) de-microgolffrequentie 
• I 

b) de micro~olfverstoringen in de schokbuis 

1 

Bij lage frequenties (tot ong 4000 MHz) wordt voor de meetapparatuur 

meestal de coaxiale techniek gebruikt. De hierdoor benodi5de overgang 

(coaxiaal-naar schokbuis) kan tevens als afsluiting van de schokbuis 

dienen, zodat de resonatormethode aan te bevelen is. 

Voor hogere frequenties wordt golfpijptechniek gebruikt. Do6r de een

voudige overgang van golfpijp- naar schokbuisafmeting is dan de brug

schakcline te ~refereren. 

Door de microgolfverstoringen in de schokbuis (glazen v&nsters, over

gangen tussen buiselementen,en perspex vacuum afsluiting aan het eihde 

van de buis) kan de kwaliteitsfactor (~) van de resonator zo laag worden 

dat de verandering van de reflectie klein is. In dat ~e~~l is methode 1 

aan te bevelen. 
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De microgolffrequentie wordt niet alleen bepaald door een zo 

hoog mogelijke waarde van Ne/Ne9, doch ook door de afmetingen 

van de schokbuis, 

Bij gebruik van de TE mode (ref. 17) 

tl 

fig. 5-8 

dient À< 2a te zijn, waarin a 

de afmeting van de schokbuis ia, lood

recht op de electrische veldrichting 

(fig. 5-8). Wanneer tevens À) a Golfpijpafmetingen 

is dan zal, mits b niet al te groot 

ia, alleen de TE 
1 

mode in de schok-. 0 

buis optreden. 

De golflengte in de buis Ct ) wordt dan bepaald met g 
\ À 
/l = ~~~"' 

g V1-(L) 2' 
2a 

waarin À de golfléngte in de vrije ruimte is. 

(5-2) 

Wordt À < a, dan kunnen ook andere TE modi optreden. Door voor 

elke mode een andere À geldt, zal de reflectie anders worden. 
g . ' 

Berekend kan worden, dat aannemende dat de amplituden van de 

andere modi lager zijn dan v:an de TE01 modi, een AM modulatie ont

staat in het gedetecteerde signaal. 

Voor een ronde schokbuis wordt de golflengte 

(5-3) 

waarvan de waarden rmn afhangen v.an de TE modi en gegeven worden 

in ref. 17, terwijl a de buisdiameter is. 

In de bovenstaande beschouwing is de indruk gewekt dat de microgolven 

op het schokfront reflecteren. In paragraaf 2 is echter uiteengezet, 

\ 

dat de electrenendichtheid als funktie van d• tijd en dus ook van de 

plaats achter het achokfront, in het begin lineair oploopt (iaarna 

exponentieel). De invallende microgolfenergie zal daardoor achter het 

schokfront reflecteren. Tevens ti-eadt echter absorbtie op (zie bijlage II) 

doordat de reflectie niet tegen een electronensprong optreedt. Hierdoor 

is de amplitude van de resulterende reflectie minder dan die van de in-• 
vallende golf. 



Bij een constante gradient heeft de reflectie t.o.v. het schokfront een 

vaste waarde en kan de snelheid van de reflectie gelijk worden gesteld 
aan die van het achokfront. 

Bij een verandering van de sch~kfrontsnelheid verandert ook de tempe

ratuur Ta en hiermee de concentratiegradient (par. 2). Hierdoor zal 

de afstand tussen de plaats van de reflectie en het schokfront kunnen 

veranderen, waardoor een foutieve snelheid gemeten wordt. 

Deze fout ligt bij een normale snelheidsmeting, waarbij de snelheids-

verandering per meter klein is, binnen de meetfout, omdat de afstands-

verandering tussen reflectie ~n schokfront klein is t.o.v. de afstand 

waarover de snelheid bepaal~ wordt. 

\ 

Bij plotselinge snelheideveranderingen (b.v. sterke doorsnedeveranderingen 

van de ~chokbuis) dient hiermee wel rekening te worden gehouden • 

. ' 
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6. Metingen en meetopatellingen 

Schokbuis 

Van de stalen schokbuis zijn de afmetingen en de plaats van de aeet

punten gegeven in tig. 6-1.Voor verdere gecevea. van de schokbuis 

wordt verwezen naar het atatudeerver

alag van J.B. Knijt. 

Voor waterstotdrukken van 10 tot 

13 ATO in het hogedrukdeel A (tig. 

6-1) werden 2 koperen vliezen ge

bruiktJ voor drukken van 7 tot 10 

ATO werd 1 vlies genomen. 

In het laatste geval waa het Mach

getal niet voorat te voorspellen, 

oadat een enkel vlies breekt bij 

een druk~~ afhankelijk ia van de 

D 

c 

1090 

tig. 6-1 Sèhokbuiaataetingen 
(~~&ten in meter) 

A = hogedrukàtuk 15 cm 9 2 
B • vliezenkamer 10 x 10 cm2 C = lagedrukstuk 10 x 10 ca 
D = pomp + drukmeter 

·sterkt~ van het vlies. E = venater voor totomultiplier 
F • venater voor totoaultiplier + 

teaperatuurlaagje (tegenover el
kaar) 

G • venster• voor electronendicht
heidaaeting 

De inlek yan de ~uia waa 0,8 ma Bg 

gedurende het eerste uur en 0,5 ..; 

uur over 8 uur. 
Om een minimale concentratie veront- B • overgang voor anelheidaaeting 

· reiniging te verkrijgen, werd voor 

elk schot zoveel aoge1ijk lucht uit de achokbuia gepoapt (hogedrukstuk 

tot min~ 2 ma Bg en lagedrukstuk ain. 10-~Hg.). 
De conc~ntratie van de verontreiniging in het lagedrukstuk werd vervol

gens verminderd door 1 atm. argongas in te laten en het aengael weg te 

pompen tot de gewenste druk (1, 3 ot 5 ma Hg). De druk werd gemeten met 

een Leybold drukmeter. 

Voor de meting van de electronendichtheid ala funktie van de tijd, werd 
de aiorogoltinterterometer gebrui,t, die in hoofdstuk 4 (tig. 4-1} be

sproken werd. De ~ ma-onderdelen waren welwillend beschikbaar gesteld 

door ir. Van der Sijde van de sectie Atoomfysica, terwijl de polyethy
leen lenzen geleend waren van N. V.. Philipa. De treq u ent ie van het klya

t~on werd ingesteld op 70 GHz (~ 0,05 GBz afhankelijk van de omgevings

temperatuur), hetgeen overeenkomt met de kritische dichtheid Nep= 

6,077.1013 electronen/c•'· De gedetailleerde afmetingen van de meetop- · 

stelling tuesen de hoorns. is gegeven in fig. 6-2. De hoorns waren zo 
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g ori"nteerd, d t het E·v 14 (in 
het Ylak van de Yensters) lood

recht op de as van 4e aohokbuia 

gericht was. Oaunks het feit dat 

de vensters nA i/2 (n = 15) dik 

waren en daardoor de reflectie mi-
" 

niraaal was, werd bij verschuiving 

••n een hoorn ot . lens een ""hfDll 

D 
12 2,1 2 10 2J.f 12 

tig. 6-2 
Afmeting van de aeetopatelli~g 

dering van+ 5% in het tranamia- tusaea de hoorns (in c .) - . . 

aieaigilaal geconstateerd. Uit vergelijkbare metingen in ret. 15 (t:tg. ') 

blijkt clit eohter onyermtjdelijk te _zijn. Bi{t de berekening van de fàfJe 

en tr&Bazaiasie als twütti · v~n N
8
/N

1
P ('bijlage II) werd een kwadratisch . 

verband tussen het electrische veld en de :aitga.ngaapa!lniag veronderltteld. 

Voor het . egapaste spanni.ngs• . 
'll'. 

bereik ( tr';,t::~.taa:.espann1ng JU.Z. 

• 200 mV} werd d.it gecontroleerd · 
m.b.v. de rotata .. eyerzwakker (on• . 

"uwkeurigheid 3 %) en de gelijk.. ~ 

ep&lUli!lgsvoltmeter ~hiU.p GM 6020. l 
De -re ,ultaten t1jn w•ergege'ven i.n 

. . ' . i 
bijlage V en · t~nen aan dat het ver- 1 

onderste cte· ve~band seer goed be

naderct ••rd. 

I 
-Met ~ehulp van een dtaf:rapa werd 

" I 
I 

\ 
"' geconet_ateerd dat de mic~ogoltbun~ 

e~ · jdig was n een oppervlalç 
' 2 . : 

van .2 x 2 cm beatzteek. Da.ar in het 

ongunsU.gete gev l de afstand waar•. 

over een dichtheideverandering meet• 

·tiaar bleek ;t 30 ca. bedroeg, was de 
2 cm. bundelbreedte nog jUiat tole-
reer'baar. 

·t 
Fig. 6·' toont het oscillograafbeeld 

1 

•an ••n fase •tiag. B.et 'bovenste is1g-

tig. 6-3 Fase = t (tL 

~~22 t n' J IIJit ag - a, ~on 
/ ~cll; 5'0 _p88eyom 
' ~ ~CDlt 50 yrse-o/ ca 

----------~----~-------------

naal is op n 10 x .ge'V'oeU.ger& ~chaal 

o'geno e!l om de meting zo nauwkeurig 
mogel~jk te maken. Gelijktijdig et de 

tig. 6-4 
Mach 8,52 in 3 mm Hg argon 
a) snelheid 20 p.aec/ cm 
b) t.1tanamiaeie 2 mV/cm, 50,4 
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fasemeting werd op een andere oscillograaf de transmissie en de 

. schokgolfsnelheid gemeten. Een voorbeeld hiervan geeft tig. 6-~. 

In de beginfase wordt volgens, formule 2-1 het ionisatieproces voor

gesteld door 

dNe 
- = 
dt 

K N 2 
1 a 

Hierin ie Na evenredig met de begindruk terwijl de rea•tieconstante 

K1 een funktie van de temperatuur Ta en dus van het schok-Machgetal ~ 

is. Door de maximaal toegestane waterstofdruk van 13 ATO zal bij een 

stijgende begindruk het maximaal bereikbare Machgetal en daa~eeook de 
2 reactieconstante K1 dalen. K1Na als funktie van de begindruk heeft dus 

een maximum en daar meting bij dit maximum de meeste aeetpunten ople-

vert, werd bij begindrukken tussen 0,.5 u Hg en 1.5 am Hg een fasemeting 
"" uitgevoerd bij 13 ATO wateratofdruk. 

Uit de resultaten bleek dat bij de hoogste en laagste drukken K1Na2 

niet VQldoende groot was om tijdens de testtijd de maximaal me•tbare 

waarde van N .· te bereiken •. , . e . , 
Het maximum bleek_~ 3.mm Hg te zijn, waarbij vervolgene verschillende 

metingen werden verricht met Machgetallen tuesen 7 9 5 en 9,.1 (overeen

komend met een waterstotdruk van resp. 7,2 en 13 ATO). Om na te gaan 
' dN of bij hetzelfde Machgetal een kwadratisch verband tussen e en N 

bestaat, werden enkel"1t .metingen bij begindrukken ván 1 en Ji':. Hg :er

richt. ~e resultaten van de metingen zullen in hoofdetuk 7 beeproken 

worden. 

~!!!!~!!~!!!~!!!§ 

Voor de snelheidemeting zou i.v.m. de schokbuisdoorsnede een 10 cm ai-
• 

crogolffrequentie te prefereren zijn geweest. Daar de juiste onderdelen 

echter niet beschikbaar wáren, werd de 3 cm opstelling, weergegeven in 

fig. 5-2, gekozen waarvoor de Philipsonderdelen van ir. Veenendaal 

(sectie Theoretische Elektrotechniek) werden geleend. · 

De frequentie van het klystron werd ingesteld op 99 03 GHz (,t 0,01 G Hz). 

Om een goede aanpassing te verkrijgen werd de rechthoekige overgang van 
' 2 

de golfpijpafmeting (2,28 x 1,01 cm ) naar die van de schokbuis 
< 2 

(10 x 10 oa) 25 ·ca lang gekozen, terwijl een 20 mm (,t 2 xÀif2) dttke 

perspex vacuumafdichting tussen de overgang en de schokbuis voldoende 

sterk bleek. 
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De golflengte À1 J de abhokbuis berekend DUJ-t formule 5•3, was 3,36 cm, 

hetgeen door er chuiving van een kortsluitzuiger in de schokbui ,., •• 
ritieerd werd. Uit het feit dat de maxima bij verplaataing van de zui-

1 ger weinig veranderden, vo gt dat bij een vlak reflectiefront hoger• 

modi nauweli j ks a etbaar zijn. In fo o 6-4 ia een AM modulatie te zien, 

hetgeen erop duidt dat bij een reflectie tegen een schokfront ·w:el ho
gere modi ontstaan. Uit de afstand voor 1 periode van de AM modulatie 

(in ons geval 15 ~ À;(2 = 25,2 ca), en uit het feit dat de maxima van 
de amp~itude voldo n· aan 

A + B cos ·:..: 

waarin 

Ak = 
..... 

kaa met behulp van formule 5-2 berekend worden dat in dit geval de .,. 
TE02 mode opt ad. De invloed ia echter niet storend op de meting • 

. Daar bij elke verplaatsing van 

het schokfront over 1,68 cm een 

minimum signaal ve~kregen ~~l"dt, 
kan i.Y .m. de .· lijndikte va,n de 
oscillograaf de nelbeid slechts 

over 1.- 100 lllinima ~ ,....1, 7 meter) 
gemet•n· worcte·n. 

Om over de gehele buis T con-. ao 
stant té veronderstellen mag de 

snelheidsveranderin~ per meter 

niet ~ te groot zijn (zie laatate 
par. van hoofdstuk 5). Htt .waa 

daarom nodig de snelheid over een 
grotere afstand te bepalen. 

Hierto wardop 1 kanaal van de 

differenti~alingang van de oscil

lograaf een rechthoekspanning ge• 

piaatst {weergegeven in fig. 6-5>• 
die werd verkregen uit de modu
laire pulsgenerator PM 5720·40. 

< 

Gelijktijdig met ·een verandering 

van ~· spanning kwam uit de i=
pulsgenerato~ een naaldpuls, waar~ 

fig. -5 
a) uitgangssignaal v.d. impulsgenera

to 
) zaagtandspanning v.d. oaciJllogr&'äf 
--~----

fig. 
Snelheidsmeting afstand t.o. 
a) J-4,5 ~eter 
b) ,.,6-7 ·' meter 
c) ""9·10.-5 meter 
signaal negatief 

• het 
fliea 
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aee de oecillograat extern gestart 

werd. (fig. 6-5b) 
Daar ten gevolge van het verander

de gelijkspanningsniTeau de elec

trenenstraal van de oscillograaf 

2 cm daalde, kwamen de beelden on

der elkaar~ 

/0 

f1/lCH ~-
1 ---------
9 

~J f 6 1 ; 

tig. 6-7 

!'lfSt411d --V"lN-'11'" VLiliS 

Het resultaat van deze snelheids

meting is te zien in tig. 6-6 en 

de daaruit berekende snelheid als 

funktie van de plaats is weergege

ven in fig. 6-7. Hieruit blijkt 

.. ..,._ ... ·•t(x) berekend uit tig. 6-6 

dat de snelheideverandering zo gering ie, dat T constant mag worden ao 
verondersteld. 

De beide oacillograven werden extern getriggerd met een signaal af

komstig van ~en fotomultiplier. Door het uitlijnen van het optische 

circuit. (bestaande uit een positieve lens en 2 diafragma's met een 

ope~ing van 2 111111) werd alleen de recht invallende s~raling gemeten. 

Weerstandsthermometer 
--·---------~--------~-

Om het nulpunt van de funktie Ne = f(t) te kunnen bepalen is het 

noodzak~lijk oa de'juiete plaats van het schokfront t.o.v. de eerste 

aeetbare faseverandering te meten. 

Hiervoor werd een weerstandsther-
·. -

mometer _gebruikt, omdat deze zeer 

snel op het passeren van het schok

front reageert (ref. 16). De weer

standsthermometer werd tegenover de 

totomultiplier gemonteerd. De bijbe

horende electrische schakeling ia 

gegeven in tig. 6-8. Op de dubbel

straaloscillograat, die getriggerd 

tig. 6-8 
Electrisch• schakeling van 
de weerstandsthermometer 
(strooa 10 mA) 

\ 

werd met het eignaal,van de totomultiplier, werd tijdens het passeren 

van de schok zowel de verandering van de weerat~ndsthermometer als de 

lichtintensiteit (totomultiplier) gemeten (tig. 6-9). Zoals in ref. 18 

wórdt verklaard, plijkt ook in ons geval dat het geleniseerde gas direct 
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achter schokfront het w~t»stands

laagje kortsluit, . waardoor het 

signa 1 sterk stijgt. De grens

lll.ag chter het schokfront heft 

deze kortsluiting weer op, waardoor 

het normale aedrag (ref. 16) her

kJ' gen wordt. Uit ig. 6-9 blijkt ·· 

dat direct •chter het schokfront 

een korta~ondige· lichtintensiteits

Terhoging aanwe~ig is.- Aan ~nomen 

wordt 4at deze straling afkomatig 

I 
·j 

a) 
. b) 

r . 

tig. 6-9 
lichtintensiteit \ 
weerstandsthermometer is v n rotatie- en vibratieovergangen 

van verontreinigingen • 

i 
Vervoltene wercl zowel de lichtinten- . I 
sit~t als de fase Yan de mierego f• J 

intertero eter gemeten (tig. 6-10). Uit 

ti 
dbasis 20 aec/clll __ ~-~~~l 

de gelidktijdiae snelheidebepaling 

(~eh 8,65) en de afstand tussen de 

fotomultipli r en de interteremeter . . . . , . 

(42,5 c ) kon bereken4 ~orden dat het 

schokfront samenvalt -met de ~erate ver- ------------~--~~~--------~ 

andering van de fase. a) li·chtintensiteit (negatief) 
b) fasemeting 
tijdbasis 200 .fisec/oa 

Voor de meti.ng wer.den 2 dubbelstraaloscillogra Fen (Textronix type 555) 
gebruikt. 

Voor de f'aáeaeting wer,d voor straal A· een tyPe D plug-ia gebruikt. 

Om zeer snelle faseveranderingen te kunnenmeten werd voor straal B 

een type L plug-in gekozen. 

De beide stralen waren aangesloten op tijdbaáis BI, die ''delayed triggered" 

werd door A1 • Tijdbasis AI werd extern getriggerd door het signaal van de 

totomultiplier. De vertraging van BI ten opzichte van AI kon worden inge• 
steld 4oor de . interne variabele vertragingse~nheid. 

Voor de andere oscillograaf (II) werden 2 type D plug-ins gebruikt. 

Straal A11 werd extern setriggerd door de gate pulae van tijdbasis AII 

straal Bxx door de gate pulee van tijdbasis Bz· 
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z. Meetresultaten 

Oa uit de taee-, transmissie- en snelheidemeting de eleetronendicht
heid als funktie van de tijd te bepalen, werd •• procedure gevolgd 

die in hoofdstuk 4 beschreven is. Hierbij bleek echter dat de combi

natie van het gemeten fase- en trànsaissiesignaal sterk afweek van de 

met de computer berekende waarden met een v;~ die m.b.v. de snelheid 

·en de begindruk berekend werd en varieerde tussen 0,03 en 0,05. 

Een redelijke overeensteuing tussen meting en berekening werd wel ver-

kregen voor waarden van v; w .die· tussen 1,1 ,en 1,? lagen. Met de bij \ 

deze waarden behorende funktie Ft • f(N IN ) werd voor elke meting 
· fl ep 

Ne/Nep • f{t) bepaald. De resultaten zijn in bijlage VI weergegeven. 

De bijbehorènde begindrukken, schokfrontsnelheden en de daaruit bere

kende teaparaturen Tao zijn te vinden in bijlage VII. In deze tabel 

i; tevens de varaindering van de plasmadikte t.g.v. de grenslaag ( Ó ) 

opgenoment uitgerekend voor de plaats waarna meting van de electronen

dicht-eid.niet meer mogelijk was (aankomst van het contactoppervllk of 

te kleine faseveranderingen). 
- • . I 

Overeenkaastig de theorie •oor de atoom-atooa botsingen ia het eerste 

deel van N IN = f(t) een rechte lijn. Afwijking van de rechte lijnen 
fl ep _ . 

t.g.v. electron-atoo~ botsingen treedt op voor Ne/Nep < 0,2. let behulp 

van formule 2-6, de dichtheid achter de schok bij 3 ._ Hg begindruk 
- 17 3 - 13 

(4,41 x 10 cm- )• en N = 6,0??.10 ia te berekenen dat de electranep 
atoombotsing•n eerst bij N IN = O,? een rol mogen gaan spelen. e' ep 

Zowel de afwijking vari % als die van tl~elect&roli•ndibàtheid waarboven 

electron-atoom botsingen het proces beheersen, deed vermoeden dat de 

eoncentratie van de verontreinigende gassen groter was dan aangenomen . 
werd •• Een eerste bevestiging hl•naawwrd verkregen met een Arrhenius-

diagram. Voor atoom-atoom botsingen geldt nl. (ref. 3) dat voor Ei» kT 
- dNe 

het Arrhenius-diagram . log~ = f{1/kT) een rechte lijn moet geven aet 

een helling gelijk aan Ei (voor argon dus 11,5 eV). In het vervaardigde 

diagram {bijlage VIII) blijkt de helling slechts 6 eV te zijn'), wat na 

vergelijking met bijlage I doet vermoeden dat het proces beheerst wordt 

door de aanwezigheid van N2• 

• De dichtheidsverhouding.over de schok is voor grote Machgetallen 
constant ( = 3,82) genomen. 

-
' Voor de berekening van dNef c! werd de tijd verkregen door \'lab te ver-

: .. nigvuldigen met u/u
1 

., !17 -:.:f 1 dJ( . 
Ij; J 
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DaAr voor het aanelaan van tiD N2 1olecuul door een argonatoom de 
inelastische botsingadoorsnede Qi 

1 
= t(eV) niet bekend ia, werd · ne 

voor een globale berekening aangenomen dat in de buurt van Ei = 6 eV 

de helling van de funktie gelijk ie aan die van Qinel • t(eV) voor het 

ioniseren van H2 gas. Aldus werd uit ref. 10 voor C de waar.de • : ·· 

3,33 10•19 ca2/eV verkregen, waarna m.b.v. formules 2-11 en 2-12 bij een 

begindruk van 3 u Hg en T = 7400 ~. berekend kan worden dat hi.: 
dNe 15 . ao 17 
~ 1,66 10· voor 100 % argon en .1 ,21 10 voor argon met 1 % 112 • 

Veronderstellen we vervolgens dat alleen een H2 verontreiniging heeft \ 

bijgedragen tot een extra ionisatie, dan blijkt uit de meting bij 7400 ~. 
dat± 0,5% N2 aanwezig moet'zijn geweest. 

Een bevestiging van de veronderstelling dat de concentratie van N2 vrij 

hoog was, volgde uit een meting met een massaspectrograaf, die beschik

bu.r was bij de groep Werktuigkundige Materialenkunde en Materiaalelij

tage. 

De metingen werden uitgevoerd aan het begin van de11Schokbuie (bij de 

vH.ezenkaller) en aan het einde, onder dezelfde condities dan die waar

bij een schok gegeven we~d. 

De samenstelling van-het gas was 

H2 
H

2
o 

N2· 

co 
02 
A 

co2_ 

Koolwaterstoffen 

meting vooraan 

in % 

. 7,5 
o,B 
1,6 

0,3 
o,o6 

89 
o, 15 

0,15 

meting achteraan 

in% 

' 1,8 
2,3 
0,9 
0,9 

• 
91 

0,3 

Hoewel de concentratie H2 door het gassen van de wand vrij hoog kan zijn, 

kwam de partiële druk niet overeen mèt cle restdruk in de schokbuis, wan

neer deze zo goed mogelijk vacuum gepompt was. De ·hoge waarde moet dan 

ook ~oegeschreven worden aan het gebruik van een poreuse prop (die nodig 

was om de druk in de. buis te reduceren tot de meetdruk van de maaaaspectro-



36 

graaf). Deze prop kan nl. beter doorlaatbaar zijn voor H2 dan voor 

zwaardere gassen. 

Een volgende conclusie is, dat het lek 1ich in het aehterste deel 
van de buis bevindt. Dit volgt uit het feit dat 

a) de concentratie N2 achter hoger is dan voor 

b) de concentratie 02 achter wel e~igezins in overeenstemming is met 

die van N2 voor een luchtmengsel, terwijl ze vooraan nihil is, wat 

vermoedelijk door reacties in de buis veroorzaakt wordt 

o) dit laatste komt overeen met de verhoging van de co2 concentratie 

voor t.o.v. achteraan. 

Poging•n om de inlek te verminderen hebben echter gefaald. 

De concentratie N2 ia hoger dan uit de voorgaande berekening volgt. 

Bedenkt aen echter dat 

a) de meting aet de massaspectrograaf + 15 min. duurt en er tijdens 
~ -

deze tijd nog lucht inlekt. 

b) door de verhoogde schokgolftemperatuur een deel van de N2 aoleculen 

zullen dissociëren, 

dan komt de-meting.met de massaspectrograaf overeen met de berekende 

waarde. 

Uit een berekening m.b.v. computerprogràama samengesteld door Hr. Jongen 

(stageverslag Numeri,ke Wiskunde) blijkt dat de schokgolftemperatuur 

Tao bij Mach 9 in eenmengsel van 98% argon en 2% N2 slechte 1% min

der is dan de voor ideale gassen berekende waarde. Hierdoor treedt dus 

geen extra fóut op. 

Ondanks het feit dat de concentratie van N2 , die volgens het bovenstaande 

het proces beheerst heeft, van meting tot meting verschillend zal zijn 

geweest, liggen de punten in het Arrheniusdiagram redelijk goed op een 

rechte lijn. . 
Ook blijkt bij dezelfd-e temperatuur Ne voor 1 mm Hg lager en voor 5 mm 

Hg hoger te zijn, dan voor 3 lUl Hg. Dit is i_n overeenstell.llling met de . 
theorie, :1mdat Ne evenredig ie met de concentratie. 

De oorzaak van beide punten moet gezocht worden in de constante tijds

duur waaroverdeinlek kon plaatsvindenomdat voor elke meting de meet

pro_oedure doelbewus-t gelijk· werd gehouden. 
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Om de grote afwijking van de botsingafrequentie te kunnen verklaren 

is het noodzakelijk om de elastische botsintsdoorsnede (Qel) van de 

verontreinigende atomen of moleculen ~et argonatomen te kennen. Dezë 

gegevens waren echter niet beschikbaar. Wel werd uit enkele referen

ties de botsingadoorsnede voor gelijksoortige botsingen van de ver_ 

entreinigingen verkregen (bijlage I). In enkele gevallen ia deze gre

ter dan die voor argon, doch niet groot genoeg •• m.b.v. formule 3-11 

de afwijking te ku~nen verklaren. 

Bij de uitwerking van de grafiek V is geen rekening gehouden met de 

correctie t.g.v. de grenslaag, omdat alleen het lineaire deel van de \ 

krommen gebruikt wordt en daar . J ~ t t ·wordt de aan te brengen correc

tie klein ( t van het lineàire deel t. t t ti ) • · me ng 
Om dat te controleren werd voor 1w = 1,6 de funktie Ft = f(N /N ) . e ep 
berekend voor L = 9,5 cm (de meest pessimistische schatting voor ó 

in tabel VII). Het resultaat was dat in het lineaire deel een fout van 
d 

ma&iaaal 5 % wordt geintroduoeerd, hetgeen verwaarloosbaar ia met de 

onnauwkeurigheid in de concentratie van N2 (die het proces beheerste) • 

. I 
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8. Conclusies en susgesties 

Met de bestaande schokbuisopstelling bleek het helaas niet mogelijk 

om het theoretische ionisatiemodel van argon te testen. 

Wel werd aangetoond dat van een geioniseerde schokgolf zowel de elec

trenendichtheid alà de schokfrontsnelheid gemeten kan worden. De laat

ste meting heeft het grote voordeel dat nauwkeurig de locale··snelheid 

btpaÏd.lan worden,wat bij andere snelheidsmetingen (b.Y. met wëerstand

thermometers of fotomultipliers) niet het geval is. 

Wil men van deze meetmethode, die het mogelijk maakt om de elastische \ 

botsingadoorsnede in het temperatuurgebied van 5000 - 15000 °K, of de 
I 

ionisatierelaxatietijd te meten, nauwkeurigere meetresultaten verwach-

ten, dan zal ze moeten toegepast worden bij een schokbuisopstelling die 

aan de volgende eisen voldoeta 

a1 de inlek moet minimaal zijn (dus zo weinig mógelijk overgangen en 

meetvensters, met goede vacuumafdichtingen. 

b) een flow-systlem, waarbij continu testgas door de buis stroomt bij 

de gewenste begindruk, waardoor een minimale concentratie veront-. 
. - ... . ' 

reinigingen verkregen wordt •. 

c) na een of meerdere schokken moet het mogelijk zijn em de buiswand 

door verhitting te ontgassen 

d) de buis moet small.er (bl"· .5 ca) zijn omdat bij de bestaande buis 

. (10 cm) de aicrogoltlJundel tijdens het passeren vanhet schokfront 

gedeeltelijk buiten de lens valt (fig. 6-4), wat veroorzaàkt wordt 
. 

door de grote srtdiint in het golfgetal over het schokfront 

e) voor vérschillende;metingen zal het nodig zijn dat de maximale druk 

in het hogedrukstuk hoger is, zodat hogere Machgetallen verkregen 
dNe · 

kunnen worden, waardoor ~t stijgt. 
,. 
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Verklaring van de gebruikte symbolen 

c 
E 

H 

I 

K 

L 

N a 
N + 

a 
Ne 
N ep 
Qel 

. • 

vQinel : 
R 

T 

T ion 

V 

o<, 

ó 

: -

t 

helling van Qel = f(eV) 

energie of electrische veldsterkte 

enthalpie 

concentratie van het veronteinigende gas (cm-3) 

reactieconstante 

plasmadikte (cm) 

concentratie van de argonatomen (cm-3) 

concentratie van de argonionen (cm-3) 

concentratie va~ de atsoàeleetronen (cm-3) 

kritische 'electronendichtheid [ ~ <e:79> 
2

] 

elastische ·botsingsdoorsnede (cm ) 

inela•~ische botsingadoorsnede (cm2) 
( 8 6 -1 0 -1) gaskQnstante 2,0 13.10 erg gm K 

. 0 
temperatuur ( K) 

t t t ( oK) • ooa. empera uur 

_elec~r~ntemperatu~r (°K) 

temperatuur-behorende bij het 1
8 aangeslagen niveau (voor 

~~c~n = 134.ooo ~) 
temperatuur behorende bij het 1j geioiiseerde niveau 

a~!~n ~ 182~50 
vrije enèrgie of el~tronlading (1 96.10 9 coulomb) 

frequentie "'{sec - 1) 
( 8 -16 0 -1) aoltzman constante 1.3 03.10 erg K 

golfgetal in vacuum (cm-1) 
· (cm~1 ) golfgetal in een plasma 

reële deel van k• 

magmane deel van k* 

gereduceerde massa (gm) 

massa van een argonatoom (6,632.10-23 ga) 

massa van een electron (9,1066.1o-28 
ga) 

druk (gm cm-1 sec-1) 

tijd 

snelheid (m sec-1) 

ionisatiegraad (Ne/N ) . ao 
grenslaagdikte (cm) 

dielectrische co~stante (coulomb2 N-1 .-2) 

~voor 
K) 

\ 



• 

42 

golflengte in de vrije ruimte (cm) 

golflengte in een golfpijp (cm) 

golflengte in een materiaal (cm) 

botsingafrequentie (sec-1) 

dichtheid (gm cm-3) 

karakteristieke dichtheid (voor argon = 150,27 gm cm-3) 
electriscpe geleidbaarheid (AV-1) 

relaxatietijd (aec.) 

hoekfrequentie (sed~1 ) 
plasmafrequentie ( = 2fi. 8979 V'lÇ> 

aangéslagen toestand 



I 

43 

Bijlage I 

Energieniveau (in eV) Qel 
~-

1. aangeslagen overige aangesla- ionisatie- in cm 2 

toestand gen toestanden niveau 
-------------

Argon A 11,55 1 _.1~ ·'~-1, t 76+ 15,76 4,5 10·16 ~) 
Waterstof H 10,3 12 t 1 13,59 1,7 10_1, 1) 

Waterstof H
2 10,3 ' 11,2 15,6 2 1o-16 2) 

Zuurstof 0 9,16 9,16-13,62+ 13,62 1,5 1o-16 4) 

Stikstof N 2,37 3,55110,28-14,55+ 14,55 1 10·15 4) 

Stikstof: N2 6,0 
"" 

6,0 -15,5+ 15,5 1,1 10·15 4) 

Koolstof c 7,44 7,44-11,27+ 11,27 -
Water H20 6,9 10 12,56 -

-' 

+Tussen beide waarden liggen veel energieniveaus 

1) Ref. 19 (waarde verkregen door extrapolatie van een grafiek en daarom 

onnauwke~rig) 
2) Ref. 20 

3) Ref. 4-

4) Ref. 10 
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a := k2 x 1; b := k3 x 1; e1 := exp(b); e2 := 1je1; cobe := 0.5 x (e1 + e2); b2 := b 1 2; 

sibe := if b > 0.01 then 0.5 X (e1 - e2) e1se b X (((b2/5040 + 1/120) X b2 + 1/6) x b2 + 1); -- ---- ----
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sinasibe := sina x sibe; c := k23 x sinacobe + s x cosasibe + k12 x cosacobe + k13 x sinasibe; 

d := s x sinacobe - k23 x cosasibe - k13 x cosacobe + k12 x sinasibe; noemer := c 1 2 + d 1 2; 

u := (k12 X c - k13 X d)/noemer; w := (k13 X c + k12 x d)jnoemer; t :=u 12 + w ~ 2; F := 1 + t- 2 X u;: 
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BiJlage VII 

N 1o16 . 
1016 6 Foto Begindruk Mach T % ln N 1/kT 

in mm Hg in 1: ~n cm-3sec -1 in cm nr. 
·-

31 3 7,577 5500 1,2 0,50 -0,70 2,12 -
30 3 7,873 5940 1,3 0,66 -0,41 1,95 -
29 3 7,945 6050 1,1 0,75 i -0,297 1 t 92 - \ I 

32 3 7,964 6100· 1,6 ·1,17 .o, 16 1,90 0,5 
33 3 8,220 6420 1.4 2,12 0,75 1 ,81 0,37 
35 3 8,405 6720 1,7 3,97 1,09 1 '72 0,33 
17 3 8,570 6980 1,7 4,24 

; 
1,45 1,66 0,36 

34 3 8,831 7400 1,5 6,91 
; 

1,94 1,57 0,26 
I "" 13 3 9,054 7760 1,7 7,57 2,02 1,50 0,13 

14 3 9,146 7920 1,8 9,64 2,27 1,46 0,12 

38 1 8,772 7300 I 1,3 },45 1,20 1,59 0,47 
27 1 9,369. . 8300. 1,7 4,40 1,54 1,4 0,43 

37 5 7,873 5940 1,4 0,673 -0,420 1 ,95 -
36 5 8,220' '6420 1,6 3,98 1,39 1 ,81 -
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