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EEN COMPUTERMODEL VOOR BEREKENING VAN EEN STROMEND PLASMA.
E.C.J.N. de Jong, D.A. Benoy.
.
Faculteit Technische Natuurkunde, Technische Universiteit Eindhoven.
Postbus 513, 5600 MB Eindhoven.
Op basis v&n de numerieke oplossingsprocedure SIMPLE is een progra.mma ontwikkeld
voor de simulatie van de stationaire toestand in stromende plasma's met
axiaalsymmetrie. In het model wordt gebruik gemaakt van een ortho-curvilineaJr
coordinaten systeem waardoor met verschillende orthogonale coordinaten stelsels
gerekend kan warden. Bovendien is roostergeneratie mogelijk. Bet programma is sterk
modulair van opzet en kan ale uitgangspunt dienen voor de berekening van verschillende
soorten plasma's.
In het bijzonder wordt het model momenteel toegepast voor een 'Inductive Coupled
Plasma' . Dit is een plasma dat gegenereerd en in stand gehouden wordt met een radio-frequent electromagnetisch veld. Het electromagnetische veld wordt op een zelf
consistente manier berekend. Hiertoe wordt de vergelijking voor de complexe
vectorpotentiaal opgelost . De transportvergelijkingen voor impuls en massa warden
opgelost. De continuiteitsvergelijking voor de globale dichtheid wordt herschreven tot
een vergelijking waarmee de globale druk berekend wordt (SIMPLE). Verder worden
vergelijkingen opgelost voor de electronendichtheid, de electronentemperatuur en de
zware deeltjes temperatuur.

