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Samenva t ting.

Een quasi-eendimensionaal model wordt geintroduceerd voor de

beschr~ving van het stationaire gedrag van een MED-generator met

niet-uniforme stroming bestaande uit streamers, hoofdstroom en

grenslagen.

Een streamer word t opgevat als een cylindervormige plasma-kolom

met ellipsvormige doorsnede en quasi-starre wand.

Deze streamer bevindt zich in de hoofdstroom met de lange as van

de ellips in de richting van het B-veld.

Er wordt geen massa-uitwisseling tussen streamer en hoofdstroom
~

verondersteld. Verder wordt aangenomen dat de stroomdichtheid J = 0

in het plasma van de hoofdstroom. Een gevolg van deze aannamen is,

dat de invloed van de MED-interaktie binnen de streamer, alleen

via de quasi-starre wand overgedragen kan worden op de hoofdstroom •..... ~

Dit vereist een snelheidsverschilAU = U - U tussen hoofdstroom
s

en streamer.

Hiervan uitgaande worden de basisvergel~kingenvoor een streamer

afgeleid.

De basisvergel~kingen voor hoofdstroom en grens lagen worden

opgesteld uitgaande van de veronderstelling dat er geen massa

uitwisseling tussen deze componenten ~laats vindt. Impuls- en

energie-overdracht tussen de grenslagen onderling en tussen grens

lagen en hoofdstroom vindt plaats d.m.v. wr~ving en warmtegeleiding.

De statische druk in een vlak loodrecht op de stromingsrichting

wordt voor alle componenten gel~k verondersteld.

Het stelsel gekoppelde differentiaalvergel~kingenwordt numeriek

opgelost.

Indien er enkele aannamen over de afmetingen van de streamer gedaan

worden z~n de resultaten van de berekeningen in redel~ke overeen

stemming met de experimentele resultaten van de schokbuisopstelling.

Het convektief warmtetransportmechanisme voor een starre cylinder

bl~kt niet te voldoen. Het werkel~k optredende warmtetransport b~

een streamer is veel efficiënter.

Het noodzakel~k snelheidsverschil tussen hoofdstroom en streamer
---'" -..:.---'"

reduoeert de grootte van het geïnduceerde veld tot E. d = U X B.ln s
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Inleiding.

Met het oog op een efficiënter gebruik van de warmte, zoals die

door verbranding van fossiele brandstoffen bij een hoge temperatuur

ter beschikking komt, wordt er gezocht naar geschikte energie

omzetters die in de hoge temperatuur-gebieden (2000-3000 K)

toegepast kunnen worden.

Een MED-generator is zo'n energie-omzetter. Een heet geïoniseerd
---A

gas (plasma) wordt met een snelheid U via een kanaal door een,
~

loodrecht op de bewegingsrichting aangebracht, magnetisch veld B

gevoerd. Op de geladen deeltjes van het plasma werkt een geïnduceerd
~ ~

elektrisch veld E. d = U x B hetgeen een ladingsscheiding veroorzaakt.
ln

Van het op deze manier verkregen potentiaalverschil kan men gebruik

maken door via elektroden, elektrische energie aan het plasma te

onttrekken.

Als het gas het kanaal verlaat is het nog heet genoeg om er een

stoomturbine mee te bedrijven.

Door een combinatie van een MED-generator met een conventionele

stoomcyclus kan het rendement van een elektrische centrale van

40% tot ca. 55% worden verhoogd.

Bij een open MED-systeem worden de verbrandingsgassen zelf door het

kanaal gevoerd, waarbij ter verhoging van het elektrisch geleidings

vermogen een goed ioniseerbaar materiaal (inzaai) zoals kalium toe

gevoegd wordt.

Bij een gesloten MED-systeem wordt als medium gebruik gemaakt van

een edelgas (A of He). Het edelgas wordt verhit in een warmte

wisselaar die op een hoge temperatuur wordt gehouden door de hete

verbrandingsgassen. Om het elektrisch geleidingsvermogen te verhogen

wordt ongeveer 1%oCs of K toegevoegd. Na het passeren van het

generatorkanaal en de stoomcyclus dient het edelgas van de inzaai

gereinigd te worden. Het edelgas kan dan na comprimeren weer opnieuw

gebruikt worden.

- 2 -



Het onderzoek binnen de vakgroep Directe Energie-omzetting van

de Technische Hogeschool Eindhoven concentreert zich op gesloten

MHD-systemen. Als werkzaam medium wordt een argon-cesium plasma

toegepast.

Men heeft de beschikking over twee experimentele opstellingen

1. De Blow-Down opstelling waarmee MHD-experimenten met

een testtijd van ca. 10 sec. te realiseren zijn.

2. De Schokbuisopstelling waarmee een testtijd van ca. 5 msec.

gehaald wordt. (Fig. a).

Het numeriek model, zoals dat in dit verslag beschreven wordt,

is tot stand gekomen door uit te gaan van de experimentele gegevens

verkregen m.b.v. de schokbuisopstelling

4m t--. o -"'Sm"--- --; MHOsener.tor

Fig. a De schokbuisopstelling.

Een voordeel van de schokbuisopstelling is de grote flexibiliteit

met betrekking tot het variëren van parameters. Hierdoor is het

mogelijk om in korte tijd vele verschillende aspecten van het

MED-proces te bestuderen.

Een nadeel is het niet-stationaire gedrag vanwege de korte testtijd.

Uit de experimenten is gebleken dat de stroomdichtheid in een

MED-generator verre van homogeen is. Door middel van high-speed

fotografie is men er in geslaagd om de zichtbare struktuur van de

stroomdichtheids verdeling gedetailleerd waar te nemen. (Fig. b).
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a is de anode

c is de kathode

u is de gas stroom

richting.

Fig. b Stereo-frame-opname van de ontlading tijdens

schot 3410 gedurende 16)'4s, t = 2,)'4s tussen

de frame's.

De indruk dat het hier een elektrisch ontladingsverschijnsel

betreft zoals dat ook bij andere ontladingen optreedt, is niet

te vermijden. Men dient zich evenwel te realiseren dat er in de

waargenomen ontladingsverschijnselen sprake is van produktie van

elektrische energie, dit in tegenstelling tot de normale ontlading

waarbij elektrische energie gediSnpeerd wordt.

De MHD-ontlading wordt aangeduid met de benaming "streamer".

Er zijn diverse varianten van de high-speed fotografie. Zo kan

er naast frame-fotografie ook streak-fotografie en een stereo

versie van elk van beide technieken toegepast worden [~

Een resultaat van de stereo-frame-fotografie, waarbij de ontlading

onder 2 verschillende hoeken simultaan werd waargenomen, is af

gebeeld in Fig. b. De afbeeldingen horen in groepen van 2 bij

elkaar en geven per groep informatie over het gedrag van de

ontlading met een onderling tijdsinterval van 2~s tussen de groepen.
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Het totaal (groep 1 t/m 8) is opgenomen gedurende 16~s.

De onderlinge hoek van waarneming tussen L en R bedraagt 26.4 D

Met behulp van stereo-opnamen is het mogelijk om de 3-dimensionale

struktuur van de ontlading te reconstrueren.

Dit is voor groep 6 (Fig. b) uitgevoerd. Van het verkregen

3-dimensionale gereconstrueerde model van deze ontlading zijn

enkele aanzichten afgebeeld in Fig. c en Fig. d.

Fig. c oeeft een frontaanzicht overeenkomend met de aanzichten van
,J

groep 6 (Fig. b).

Fig. d geeft het aanzicht stroomopwaarts in de generator van dit

zelfde model. De vertikale lijnen stellen de isolatorwanden van het

kanaal voor.

Fig. c Fig. d

Enkele aanzichten van het, m.b.v. stereo-opnamen

gereconstrueerde model van de ontlading volgens

Fig. b (groep 6).

---"
Met behulp van streak-fotografie kan men de snelheid U , waarmee

s
een streamer door de gasstroom wordt meegevoerd, goed bepalen.

Voor een omschrijving van de streak-fotografie wordt verwezen naar

lito [6] .
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Door Bityurin [6J werd een numeriek model voor de beschrijving

van het gedrag van de inhomogene stroming door de nozzle (zie blz. 30 )

en het kanaal geintroduceerd. Ook streamers werden in dit model

beschreven. De gebruikte streamer-vergelijkingen waren echter nog

niet gekoppeld met de vergelijkingen van de stroming.

In het volgende wordt als uitbreiding op dit model volgens

Bityurin, een koppeling tussen de streamer-vergelijkingen en de

vergelijkingen van de inhomogene stroming gerealiseerd.

Na een beschrijving van het gekozen streamer-model worden de

behoudswetten voor een streamer opgesteld.

De vergelijkingen van de niet-uniforme stroming worden opgesteld

onder de aanname dat er geen massa-uitwisseling tussen de componenten

plaats vindt.

Vervolgens worden de vergelijkingen gekoppeld door het invoeren van

een karakteristiek volume-element en geschikt gemaakt voor numerieke

verwerking.

Enkele berekeningsresultaten en conclusies worden gegeven in de

hoofdstukken /3~'" I"
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2. Het streamer model.

2.1 De massieve cylinder als model voor een elektrische boog.

Een veel gebruik model om het gedrag van een elektrische boog

te beschr~ven is dat van de massieve cylinder. B~

Ook b~ geforceerd gekoelde bogen d.m.v. beblazing bl~kt dit

model met succes toegepast te kunnen worden 03J
B~ een grote boogstroom (r >10 A) vindt er vr~wel geen

penetratie van gasstroom-massa door de boog plaats, zelfs niet

b~ grote aanstroomsnelheden. De boog gedraagt zich dan in

mechanisch opzicht inderdaad als een massieve cylinder (Fig 1).

B~ een kleine boogstroom (r ~ 1A) vindt er wel penetratie plaats.

De boog is dan voor de gasstroom in geringe mate doordringbaar

waarb~ er t~dens dit doorstromings-proces sprake is van massa

uitwisseling (Fig. 2)

----------- ---
Fig 1 Gedrag van een elektrische

boog (r)1 0 N in een

gasstroom.

Fig. 2 Gedrag van een

elektrische boog (r~1A)

in een gasstroom

Volgens het model van Cassie[18] kan er b~ grote boogstromen

en grote aanstroomsnelheden wel massa-uitwisseling aan het

manteloppervlak van de boog plaat vinden waarbij er a.h.w.

schillen van de boog afgeblazen kunnen worden.
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We beschouwen een streamer als een boogontlading waarbij

aangenomen wordt dat de stroom volledig is samengetrokken

in de streamer. De stroomdichtheid in het overige plasma

wordt 0 verondersteld.

In tegenstelling tot de conventionele elektrische boog vindt

er bij een MHD-streamer elektrisch energietransport in omge

keerde richting plaats: er wordt geen elektrische energie

aan de boog toegevoerd, maar daaraan onttrokken.

Er wordt verder géén massa-uitwisseling tussen gasstroom en

streamer verondersteld.

Voor een streamer kunnen we op grond van deze aannamen in

eerste instantie uitgaan van het massieve cylinder model.

2.2 Enkele gasdynamische effecten m.b.t. een cylinder met

cirkelvormige doorsnede, loodrecht geplaatst in een

uniforme gasstrdom.

Een cylinder, geplaatst in een uniforme gasstroom

(dichtheidg, snelheid U~ ), ondervindt per lengte-eenheid

een aer0dynamische dragforce F
d

, de gecombineerde druk- zuig-

en wrijvingskracht die een gasstroom uitoefent op een obstakel.

We zullen in het volgende steeds de engelse benaming "dragforce"

gebruiken vanwege het ontbreken van een goede nederlandse

benaming voor deze gecombineerde kracht. Fd wordt gedefinieerd

als:

Hierin is D de diameter van de cylinder loodrecht op de

aanstroomrichting. De dragcoëfficiënt Cd wordt empirisch

bepaald en is o.a. afhankelijk van de vorm van het aan

gestroomde lichaam.

- 8 -
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Voor een cylinder met cirkelvormige doorsnede is Cd als

funktie van het Reynolds-getal Re = f~]) weergegeven in

fig. 3 (uit Schlichting [3J ).

700
CD 80

60
4IJ

eo
70
8
6
4

2

Fig. 3 Cd voor een cylinder met cirkelvormige doorsnede

als funtie van Re

Op het interval 6.10
2 <R <2.105 blijkt dat voor een

e
cylinder met cirkelvormige doorsnede Cd = 1 à 1.2

Voor een cylinder met ellipsvormige doorsnede volgens Fig. 4

geldt dat Cd = 1.6 à 1.7, voor een vlakke plaat is Cd = 2

een goede benadering op dit Rinterval.
e

Ci) =. /.6111.' /·1
~=~

Cl) =0.6
Q6" = o. S-

Fig. 4 Waarde van Cd voor enkele cylindervormen en

een vlakke plaat loodrecht geplaats in een

gasstroom.
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Een overzicht van Cd-waarden voor andere cylinder-vormen is

te vinden in lito [4J, [5]

In de dragforce z~n opgenomen:

1. De krachten werkend op de cylinder t.g.v. het

drukverschil tussen de voor- en achterz~de van

de cylinder.

2. De wr~vingskrachten langs de mantel van de cylinder

De drukverdeling langs de cylindermantel is als funktie van

de azimuthale hoek rweergegeven in Fig. 5. Po is de statische

druk van de vr~e stroming.

90'

~ 0.6)180'

90'

,"
~

/
I

I 50' 180 q>

I
I

120~90'60'

-2<lt---t---'k-"-H~~..,L--,+----+-----j

,
I

",-3<l'--_._-'--__-"-_.....;:.".......'-.:.._----l L-__

E:'Z:Z.J Revnolds No. range 2xl0'<Re<10xl0'

~ Revnolds No. range 2 xl 05< Re < 4 xl 05

POlenl\al flow lhaory Cp =1- 4 sin 2 q>

Fig. 5 Drukverdeling langs de cylindermantel als funktie

van de azimuthale hoek cp

en van de drukverdeling

het interval

105(R < 4 x 105 is tee
grenslaag aan de cylinder.

Het verschil in gedrag van Cd

langs de cylindermantel op

2 x 104 < R < 10 x 104 en 2 xe
verklaren uit het gedrag van de

Oorzaak is het overgaan van een laminaire grenslaag naar

een turbulente grenslaag tussen R = 10 x 104 en R = 2 x 105•
e e
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De w~ijvingsbijdrage in de dragfore Fd wordt dan groter.

Een turbulente grens laag laat veel later los van de

cylinderwand dan bij een laminaire grenslaag het geval is.

Dit heeft tot gevolg dat bij een turbulente grenslaag het

zog-gebied achter de cylinder kleiner is. Het drukverschil

tussen voor- en achterzijde wordt dan aanzienlijk verminderd.

Als netto resultaat zal Fd bij een turbulente grenslaag

kleiner worden t.g.v. het gereduceerde drukverschil ondanks

de grotere wrijving langs de mantel.

Het gedrag van de grenslaag aan een cylinder is in diverse

stadia weergegeven in Fig. 6. Een laminaire grenslaag kan

overgaan in een turbulente grenslaag in zogenaamde

"transition points". Dit kan veroorzaakt worden door kleine

oneffenheden van de cylinderwand of door geringe turbulenties

in de gasstroom. Dit heeft een verschuiving van het

karakteristieke omslagpunt van Cd naar lagere Re-waarden tot

gevolg [1J ' [5J •

~(a)
Laminar seperlltion

~o
(b) Lamina, lePII...tion ====~=====

4Q<Re<10"

Tr.nl.bon to turbulence

o
Re-attachment .ne1 flnal separation

,o'<Re<3·Sxlo"

~~Q
(d) . I

Turbulent S&paration

Re>3·Sx10"

Vortex stru<ture la lOOOlard of a cylinder al differenI Reynolds nwnbors.

Fig. 6 Het gedrag van de grenslaag aan een cylinder

en de gevolgen voor de stroming.

Voor 5.(R <. 40 ontstaan er wervel-stromingen aan de achter-e
zijde van de cylinder, ze blijven echter beperkt tot het

gebied direkt achter de cylinder en zijn sYmmetrisch, blijvend

vastgehecht aan de cylinder. Voor Re)40 wordt deze sYmmetrie

verstoord. De wervel-stromingen ontstaan periodiek, afwisselend

links en rechts achter de cylinder, groeien aan en laten

vervolgens los van de cylinder. (Ontstaan van de "Von Kàrmàn laan").
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Door het periodiek aangroeien van de wervel-stromingen

afwisselend links en rechts achter de cylinder ontstaan

telkens van richting omkerende lift-krachten op de cylinder.

Deze lift-krachten veroorzaken een oscillerende beweging van

de cylinder dwars op de stromingsrichting. [1] , [3J en [4] .

2.3 Uitbreiding van het massieve cylinder model naar het

model van de plasma-kolom met quasi-starre wand.

We verruimen het model door het inwendige van de massieve

cylinder als gasvormig te veronderstellen met dichtheid gs '
lokale gastemperatuur T , statische druk P • Het volume van

s s
de cylinder is ~ =f~~H nog steeds omgeven door een starre

fictieve mantel (gasfles-model) H is de hoogte van de cylinder.

Er wordt nu toegelaten dat de diameter D van deze cylinder kan

variëren overeenkomstig de ideale gaswet. (ballon-model)

Dit houdt in dat we de starre wand laten vallen. Van de massieve

cylinder handhaven we de onvervormbaarheid van de mantel voor

uitwendige krachten (quasi-starre wand). Het dragforce effect

zoals voorheen ingevoerd blijft dan geldig.

De totale massa binnen de streamer blijft constant en

bedraagt m = () - 0-sJsVs·

2.4 De streamers als gasstroom.

Een plasma-kolom met massa m die met een snelheid U ten
s s

opzichte van het laboratorium coördinatensysteem door de

hoofdstroom meegevoerd wordt , kan opgevat

worden als een niet-continue gasstroom.

Indien we op een grote tijdschaal (gedurende enkele seconden)

naar een bepaald doorsnede-vlak loodrecht op de stromings

richting kijken passeren er in het stationaire geval N streamers

per seconde. Dit komt overeen met een massa-stroom m = N.m.
s s

Verder wordt aangenomen dat streamers die bijvoorbeeld aan het

begin van het kanaal gegenereerd zijn, tijdens hun tocht stroom

afwaarts niet uitdoven en op afstanden L van elkaar verwijderd

blijven.
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( 2.5)

Bij een verandering van de streamer-snelheid TIr zal de afstand L
s

tussen twee streamers zich dan zodanig moeten instellen dat er

per seconde weer N streamers een bepaald doorsnede vlak passeren.

Het aantal gegenereerde streamers aan het begin van het kanaal

bedraagt dan ook N per seconde.

De totale streamer-massa-stroom is dan constant: ~ = m N. (2.2)s s
(immers N en m zijn constant verondersteld).

s

Op een kleine schaal, d.w.z. op één streamer betrokken, kan

men andere gasstroom grootheden voor de streamer invoeren.

Binnen de t.o.v. het laboratorium systeem bewegende plasma

kolom, kan men een geluid$~heid definiëren volgens

as = V '(RlS (2.3)
en een machgetal -;.t

I1l1chs: ~: = Us ('(R/s ) (2.4)

Daarmee creëren we de mogelijkheid tot het formeel invoeren van

Rankine-Hugoniot relaties voor een model-beschrijving van de

plasma grootheden van de streamer na een gasdynamische schok.

Ook is het mogelijk om m.b.v. het begrip totale energie per

streamer-massa-eenheid, gedefinieerd als
/1 :ze = ein'W + 12 Us

een energie beschouwing voor een streamer op te stellen, die

gebaseerd is op een enthalpie formulering.

t U 2 is de kinetische energie per streamer-massa-eenheid t.o.v.s
het laboratorium systeem, eiilw is de inwendige energie per

streamer-massa-eenheid.

De totale enthalpie per massa-eenheid voeren we in als

H *" IJ Z
"" = 1!.s IJ.. i- e. + IZ tiIJ .. thW S

*"Vs is het specifiek volume.

Met behulp van het begrip streamer-stagnatietemperatuur

(2.6)

volgens

kan ( ~. 6 )

<-,- (M"'C~.t )
/ ST//6101,f = 7; 1 i- -3

geschreven worden als

- 1) -

(2.8)



De totale enthalpie van één streamer t.o.v. het laboratorium

systeem wordt dan

Indien we weer op een grotere tijdschaal (enkele seconden)

naar streamers kijken, verkrijgen we voor de totale streamer

enthalpie-stroom door het kanaal

- 14 -
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3. Het warmtetransport tussen gasstroom en streamer.

Voor de bepaling van de warmteoverdracht tussen gasstroom en

streamer maken we gebruik van de Reynolds-analogie [5J ,[7J.
In het kort behelst deze theorie dat in een volledig turbulente

vrije stroming het warmte- en impulstransport beide plaats vinden

door hetzelfde mechanisme. De waarden van de turbulente uitwisselings

coëfficiënt voor impulstransport respectievelijk warmtetransport zijn

dan van dezelfde orde van grootte.

Bij laminaire incompressibele vrije stroming is er een soortgelijke

analogie indien Pr = 1. Het getal van Prandtl is gedefinieerd als

Pr = Pe
Re

Pe is het getal van Péclet.

Korte omschrijving:

Pr is een maat voor de gelijkvormigheid van warmtetransport

en impulstransport.

Pe is de verhouding tussen warmtetransport door convectie en

warmtetransport door warmtegeleiding.

Re is de verhouding van impulstransport door convectie tot

het moleculair impulstransport.

3.1 Het warmtetransport in grenslagen bU incompressibele stroming.

Voor de beschrijving van het warmtetransport in grenslagen bij

incompressibele stroming, is deze analogie ook te gebruiken.

Bij laminaire grenslagen is de analogie ook hier geldig mits Pr = 1.

Bij een turbulente grenslaag (incompressibel) treedt er een viskeuze

sublaag op. In deze sublaag vindt het warmtetransport plaats via

moleculaire warmtegeleiding. Ook hier geldt dan de Reynolds-analogie

mits Pr = 1. Is Pr« 1, dan is het transport van impuls en warmte

in het turbulente gedeelte van de grenslaag niet analoog omdat zelfs

daar het moleculaire transport van warmte t.o.v. het transport door

de turbulente beweging niet mag worden verwaarloosd.

Verschilt Pr niet teveel van 1 (0,1 <Pr <10) dan geeft het

schematisch model van een laminaire sublaag en daarbuiten een

volledig turbulent gebied waar lokaal de Reynolds analogie geldig

iS,acceptabele waarden voor de warmteoverdracht.

- 1S -



3.2 Het warmtetransport in grenslagen bij compressibele stroming.

Volgens Shapiro [7] (blz. 1047) is de Reynolds analogie ook

geldig voor een compressibele laminaire grenslaag indien Pr =

én indien we een warmtetransportcoëfficiënt ~ definiëren als

~w is de warmte flux naar de wand

~ is de wandtemperatuur

7.;w is de adiabatische wandtemperatuur gedefinieerd als

lav = ~ (/ +- Jl r;/ H)
R 1.lmet de recoveryfactor = (Pr) • Voor een

Het getal van Stanton wordt dan gegeven door

ideaal gas geldt a= %

St = * N",~ (3.4)
110 .5'00 Uoo Cp - P"'IIO 7?eoc>

~~is het getal van Nusselt voor de vrije stroming.

De warmtetransport-coëfficiënt ~ kan hiermee uitgedrukt worden

in grootheden van de vrije stroming.

Voor compressibele turbulente grenslagen is de Reynolds

analogie ook geldig [7J (blz. 1100). Met Pr = 1 geldt dan dat

St", = St . J'oe> C3, 6)
co fw

De warmtetransport-coëfficiënt ~ in de grenslaag wordt dan

gegeven door

Dit is dezelfde uitdrukking als (3.~).

Volgens Shapiro [7J (blz. 1101) is ook een uitdrukking voor

~ te formuleren indien Pr +1 in het geval van een compressibele

grenslaag, eveneens gebaseerd op de Reynolds analogie.

- 16 -



Voor de definitieve vorm van het warmtetransport-mechanisme,

zoals dat in het model gebruikt zal worden, voeren we hier het

begrip filmtemperatuur in als

(3.8)

De warmteflux f w wordt dan gegeven door

9'-~ = ~ (?Ft/lOr - ~) = :it (~'v - ~/"') (3.9)

Een schematische voorstelling van het temperatuurprofiel in de

grenslaag wordt gegeven in Fig. 7.

Su b /AIIG>

(v/s 1(,e14 s) 1;4)
I "

/ \\

\

lfil~ / "", ... ~ _

/
/

I

Fig. 7 Schematische voorstelling van het temperatuur

profiel in de grenslaag.

Nûoo nog bepaald te worden.

N~ b~ een aangestroomde cylinder,

(zie li t. [11] ):

In de uitdrukking (3.4) dient

Een bruikbare uitdrukking voor

met cirkelvormige doorsnede is

V <. :<.'
Nu =. NI{.f. + Nt(t

met

en "iJ 0.8 1)
O.o3i- /'Ie Ir-

Wilt =
/ i- 2.ffJ ~-O.I(~~_ I)

geldig voor 1 «Re <107 en 0,6 <Fr <1000

- 17 -

(laminair)

(turbulent)



7<e =Re wordt hierbij gedefinieerd als

7ï
f ?loo ~.J)

",
(Opm. dit is een andere definitie dan volgens blz. 9 ).
We passen de uitdrukking voor N~ C3.1 0) toe met Fr = 1

De viscositeit 1 wordt bepaald met de Sutterland formule

-~
/V

- 18 -



4. Het begrip stagnatie bij meerdere onderling

bewegende coördinaten-systemen.

Stagnatie wordt bij meerdere onderling bewegende systemen een

relatief begrip. Stagnatie ten opzichte van wat?

In het model zullen de streamer-snelheid U en de gassnelheid U
s

van de hoofdstroom in het algemeen verschillen van het laboratorium-

systeem. We willen het begrip filmtemperatuur volgens (3.8)

gebruiken voor het bepalen van de warmteflux Ifv van gas stroom naar

streamer. Een deel van de hoofdstroom stagneert lokaal t.o.v. de

tragere streamer (stagnatie-punt). We kunnen nu geen stagnatie

formuleringen t.o.v. het laboratorium-systeem toepassen maar dienen

formuleringen t.o.v. het streamer-systeem op te stellen.

We maken de afspraak dat we het coördinaten-systeem koppelen aan de

component met de kleinste snelheid t.o.v. het laboratorium-systeem.

De uitdrukking (2.4) dient aangepast te worden.

Bekijken we de hoofdstroom vanuit het streamer-coördinaten-systeem

dan geldt

11 tI- Us

6s = Va R 7;

Met index b is bulk (hoofdstroom), index s is streamer.

over ingaat (2.4) dan

_ T ( 0 (('-IJ (u-/,(s/:I..)
- 00 /-fJZ ':< OJ<~

Pr = 1 geeft diten

2-

7;w,s = ~ {/ of- (;~ io) ) (4•3)

een absolute scalar en is invariant voor transformatieis ook

met

T ()O is een absolute scalar en is invariant voor coördinaten

transformaties [20] .
In het streamer-coördinaten-systeem

naar het laboratorium-systeem. Dit geldt dan ook voor de rechter

leden van (4.2) en (4.3). In het laboratorium-systeem geldt dan voor

de adiabatische wandtemperatuur tussen hoofdstroom en streamer en de

bijbehorende filmtemperatuur respectievelijk

- 19 -



5. Streamer-model met ellipsvormige doorsnede.

Uit metingen is gebleken dat met hoge snelheden aangestroomde
~

elektrische bogen (I >10A) waarbij een B-veld loodrecht op de

stromingsrichting werd aangelegd, zodanig dat de lorentz-kracht
--" -:. ~

per lengte eenheid Fl = 1 X B tegengesteld gericht was aan de
--"

dragforce Fd , de ontladingsdoorsnede bij benadering ellipsvormig

wordt. [13J • De lange as staat daarbij, in tegenstelling tot de

verwachting, loodrecht op de aanstroomrichting (Fig. 8).

Fig. 8
:r

Vorm van een aangestroomde elektrische boog

in een B-veld.l..- stromingsrichting. [13]

,

De oppervlakte van een ellips is Opp = 7r a. b

De omtrek ~kan m.b.v. de formule van Wallis berekend worden [19]
en is te schrijven in de vorm van een reeksontwikkeling:

met

- [ (I < ~ (I. J )< ~v (103. f'")<.E~ )~ 11 a / - -) t. - -- -- - - - - _. -
~ ;Z.~.3 ;z.~. 6 ~

(5.1 )

De daarbij gemaakte fout is in de grootte orde van

VI - Jf..
iiIf~

Een handige benaderingsformule is

.3 g
E

16000

In het model introduceren we deze ellipsvormige doorsnede, de

assenverhouding alb is dan nog vrij te kiezen. Het cylinder-model

met cirkelvormige doorsnede is een speciaal geval van dit ruimere

model.

- 20 -
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Van het voorafgaande dienen in principe (3.10) t/m (3.13) aange

past te worden, we doen dit voor het Reynoldsgetal als volgt

cr
~e =g Uco ~ (5.4)

;;
Voor het getal van Nusselt (3.10) t/m (3.12) was geen geschiktere

formulering te verkrijgen. In het ellips-model handhaven we de

uitdrukkingen voor een cirkel-cylinder. De afwijking zal niet te

groot zijn indien ~ van de grootte orde 1 à 2 is.

ellipsvormige doorsnede is de drag
. a1.7 voor een assenverhoud~ng<r = 2

Voor een cylinder met een

coëfficiënt gelijk aan 1.6 à

(zie blz.~).

In het computerprogramma gebruiken we de diameters D
s

en Ds2 = 2b.

De uitdrukking voor de dragforce luidt dan

= 2a

- 21 -



6. Formulering van de behoudswetten voor een streamer

toegespitst op het streamer-model.

We kunnen een streamer beschouwen als een deel systeem met

volume ~ waarbij alleen via het oppervlak impuls- en energie

uitwisseling met de omgeving kan plaats vinden. De elektroden

vormen een deel van dit oppervlak.

In ons model gaan we uit van de veronderstelling dat er geen

massa-uitwisseling tussen streamer en omgeving (gasstroom)

plaats vindt.

De wet van behoud van massa luidt

cl4tfs = c:I (f. ~) == 0
4-é Pit s S

De wet van behoud van impuls luidt

(6.1 )

met behulp van

4H dt($ _
S c:ft-

Dit is

1t{'hts~) == ti ri{
(6.1) nog te schrijven als

(6.2)

(formulering volgens de wet van Newton)
~

Hierin is F
I

de lorentz-kracht uitgeoefend op de streamer-cylinder
-'" -'"

met hoogte H en stroomsterkte I in een B-veld.
s

~s· H?6 / U-~ f· (Z: -Ûs)
z

Fd is de dragforce op de streamer-cylinder, met hoogte H en diameter

D -l. stromingsrichting, uitgeoefend t. g. v. het snelheidsverschil
~s ---'"
U - U tussen hoofdstroom en streamer.

s -À

=t; = C.l)

f6 is de massadiohtheid van de hoofdstroom.

De krachten werkend op de streamer t.g.v. drukgradiënten in de
~

stromingsrichting zijn reeds opgenomen in de dragforce Fd (zie blz.~).
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Voor de afleiding van de wet van behoud van energie voor een

streamer wordt uitgegaan van de 1e Hoofdwet van de thermodynamica.

Nu doet zich het probleem voor dat de dragforce F
d

alleen als

een kracht werkend op de streamer als geheel, te formuleren is.

(Eventueel nog te formuleren als een kracht per streamer-lengte

eenheid). Omdat een lokale formulering voor F
d

niet zonder meer

mogelijk is, wordt de streamer als één systeem met massa ~s en

oppervlakte ~ opgevat.

Stel ti;"", ==. ~ 5's ~·J7V"{ is de inwendige energie van een streamer,

met massa-dichtheid 5's en e,},,,, de inwendige energie per massa

eenheid.

Volgens de 1
e

Hoofdwet thermodynamica wordt een verandering van U~v

gegeven door
Ll ti/Hifi ==. .Jq +Jw (6.6)

L\~ is de netto warmte toegevoerd aan de streamer.

ilV is de netto toegevoerde elektrische energie aan de streamer

en de netto op de streamer verrichte arbeid.

Omdat (6.6) geldig is voor een infinitesimale kleine verandering

in tI/~1tI volgt nog:

cl~i,v - 4ff +dw (6.7)
Differentiëren naar de tijd van (6.7) geeft de vermogensvergelijking

d "'j,~ dl} + dW' (6.8)- --
tii dt dt

Voor een streamer geldt

d& ==j-:r.;;"d~
4t- -,s Iv

Cfw is de warmteflux door de wand $' naar de streamer (Fig. 9)

Met (3.9) volgt dan voor de warmtestroom ~svan gasstroom naar

streamer

- 2) -

(6.10)



Is samengesteld uit

1. Toevoeren van elektrische energie

2. Verrichten van uitwendige arbeid op het systeem

(6.11)

f ;.:; <11,1 == - r~. t9~ t?!,s' = [-\7. !dUs dtJ, (6.12)
',1 ~' S S

~ ~
3. Verrichten van arbeid op het systeem door Fd en de lorentz-

kracht

- (j( Jx;J). il; ,,~
~

met ~ homogeen binnen ~ geeft dit met betrekking (6.5)

(6.13)

-(~ +t). (6.14)

Fig. 9 Schematische voorstelling van het deelsysteem streamer.
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De energievergelijking toegespitst op het model luidt dan in

integraalvorm:

-/\7.1>;;-s s

-zr (6.15)
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7. Eendimensionale formulering van de behoudswetten

voor een streamer.

De behoudswetten voor een streamer zoals die zijn afgeleid in

het vorige hoofdstuk worden omgewerkt tot een eendimensionale

formulering die geschikt is voor numerieke verwerking.

We maken gebruik van de definitie [7J ,[ 20J van de substantieële

of meebewegende afgeleide

Er wordt een stationaire toestand verondersteld. Dit betekent

dat alle streamers die een bepaalde plaats (xo,yo,zO) passeren

daar identiek zijn aan hun voorgangers toen die, op een vroeger

tijdstip, deze plaats passeerden.

(7.1) gaat dan over in

We nemen aan dat de veranderingen alleen in de X - richting plaats

vinden dan geeft dit het transformatievoorschrift [2~

Toepassen van dit transformatie-voorschrift op (6./) E"-v(ioS)
geeft respectievelijk:

Continuiteitsvergelijking voor de streamer

cl (-) d ( ~) = 04 X""'s =;;j( ~ S

Impulsvergelijking voor de streamer

viII.
/In t( __S == - 7L i- T7I

S S vtx >:/

De energievergelijking voor een streamer. Deze wordt als volgt

afgeleid uit (6.15):

- 26 -



Toepassen van (7.3) en de aanname dat g:s en Us homogeen verdeeld

zijn binnen het streamer-volume ~ geeft achtereenvolgens

"',"', ~ j(e",..,r;j": +1 v,,*)"'i? - -~ ~ f- Q6s
~

*Vs is het specifiek volume.

V4l is de uitwendige elektrodespanning.

:rs is de stroom door de streamer.

(7.6)

De term fvr.fJ. -: d!):-s in vgl. (7.6) is daarbij als volgt uitgewerkt:
-zl. S oS

:s

t- )5 ~ ) " ~ ~ ~(~ ~*') 7d1
\ @' -

homogeen verondersteld binnen ~

(7.8)

t? dlfs =0 want Us is homogeen verondersteld binnen ~
JS t1/x

Zodat
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8. Keuze van een coördinatenstelsel.

Korte bespreking van nozzle en MED-kanaal.

We gebruiken een rechtscyclisch Carthesisch coördinatenstelsel---volgens Fig. 10. De gasstroom snelheid U is gericht langs de

positieve x-as.
--Jo.

Ret B-veld wordt homogeen verondersteld en is gericht langs de

positieve z-as.

Een aanzicht van een gedeeltelijk opgewerkt MED-kanaal is gegeven

in Fig. 10. Het kanaal is divergent in de breedte Bk voor toenemende x.

De hoogte Hk is constant.

--lo. ~ ~

In het plasma wordt een elektrisch veld E. d = U X B geïnduceerd
ln

ten gevolge van de op geladen deeltjes werkende Lorentzkracht.

+ .--+---+--+:~-..,

Fig. 1 Een deel van het MED-kanaal.

R is de uitwendige belasting per segment.u

Voor het kanaal is een nozzle geplaatst, die dient om het

doorstromende gas, voordat het de kanaal ingang bereikt, te

versnellen tot een supersone stroming.
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De nozzle bestaat uit 2 secties die in elkaar overgaan via de

zogenaamde keel van de nozzle.

1. Het subsone deel; dit is sterk convergerend in de stroming

richting. Door het gedwongen convergeren van de nog subsone

stroming, wordt deze versneld. Dit gaat gepaard met een

verlaging van de statische druk.

2. De keel is de plaats in de nozzle met de kleinste doorsnede

voor de stroming. Onder juiste bedrijfsomstandigheden

(voldoende grote massaflow en druk aan de ingang van de

nozzle) bereikt de stroming hier de geluidssnelheid (M = 1).

3. Het supersone deel van de nozzle sluit direkt, via de keel,

aan op de subsone nozzle sectie en wordt gekenmerkt door

divergerende wanden. De in de keel supersoon geworden stroming

wordt daardoor nog verder versneld.

De wanden van deze supersone nozzle sectie gaan geleidelijk,

zonder knikpunten, over in de eveneens divergerende kanaal

wanden.

(Voor verdere informatie wordt verwezen naar lito [7] ).

De nozzle doorsnede is rechthoekig i.v.m. de geometrie van het

MHD-kanaal. Toegepast zijn nozzle typen waarbij alleen de hoogte

6f de breedte als functie van x verandert.

8.1 De niet-ideale nozzle volgens Bityurin.

Volgens Bityurin [6] ontstaat er een dikke grenslaag bij de

toegepaste nozzle typen. Dit niet-ideale gedrag van de nozzle wordt

veroorzaakt door de sterk convergerende wanden van het subsone

gedeelte. Tegen deze sterk convergerende wanden treedt daarbij

volgens Bityurin een stagnatie effect op, gepaard gaande met

wervelvorming en verliezen.

In Fig. 11 is een foto afgedrukt van een van de parallele wanden

in het subsone deel van een gebruikte nozzle. Duidelijk zijn hierop

de afdruk van stromingslijnen te herkennen, zoals die ontstaan zijn

na een groot aantal experimenten met de schokbuis.
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Het patroon is waarsch~nl~k een soort gemiddelde van vele schoten.

De waargenomen struktuur zet zich ook voort in het supersone deel

van de nozzle en het kanaal.

Fig. 11 Foto van een van de parallele wanden van een

gebruikte nozzle.

Een interpretatie van de bovenstaande foto wordt gegeven in Fig 12,

daarb~ is ook het gedrag van de stroming in het supersone gedeelte

van de nozzle en het kanaal geschetst.

--'--'-- '-- .__ . -_.
uni farm flow 'I,.r 10•••• non-uniform flow no Il'It.rUllon non -unllorm rlow

.111. bulk· 1I,.r. MH 0

l"t.rletlO"

Fig. 12 Interpretatie van de bovenstaande foto (Fig. 11)
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kleinere

Uit Fig.

kan zijn

als M =
als een

Berekeningen~J hebben aangetoond dat de totale massa-stroom

bij het schokbuisexperiment door dit niet ideale gedrag van de nozzle

met 20 - 40% gereduceerd wordt. Dit betekent dat er een aanzienlijk

enthalpie-stroom aan het MHD-kanaal wordt toegevoerd.

12 blijkt verder dat de fysieke keel van de nozzle verschoven

t.o.v. de geometrische keel. Men kan daarom aannemen dat een

2 gedachte nozzle zich voor de hoofdstroom in werkelijkheid

M = 2.8 nozzle zou kunnen gedragen, dit bij een geringere

totale massa-stroom m.
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9. Modelvorming van de niet-uniforme compressibele

stroming in het kanaal.

Als uitbreiding op het door Bityurin geïntroduceerde model voor

een niet-uniforme stroming in het kanaal, voeren we hier bovendien

een grenslaag in langs de elektrodewand van het kanaal.

Het bestaan van een dergelijke laag is niet zonder meer in de nozzle

aan te tonen zoals dit voor de laag langs de isolatorwand wel uit

foto 11 volgt. Langs de parallele wanden van de nozzle zal het

stagnatie-effect in veel mindere mate optreden.

Uit diverse fotografische opnamen, gemaakt met de high speed

Imacon camera [6J blijkt echter dat met name bij experimenten met

geringe MED-interaktie, de waargenomen ontlading in een laag ter

dikte van 1 à 2 cm langs elk van beide elektrodewanden, zich geheel

anders gedraagt dan in de hoofdstroom. Met behulp van stereo-streak

fotografie werden simultaan opnamen gemaakt van de ontlading bij de

elektrodewand en in het midden van het kanaal. Op 1 cm afstand van

de elektrodewand bleek de streamer-snelheid ongeveer 20% lager te

zijn dan in de hoofdstroom.

Het ontstaan van een dergelijke dikke grenslaag langs de elektrode

wand zou veroorzaakt kunnen worden door de half verzonken elektroden.

,
~o~

AI !
Gebieden met verschillend

stromingsgedrag in een

kanaaldoorsnede

Fig. 13

In een doorsnede van het kanaal loodrecht op de stromingsrichting

kunnen een aantal gebieden worden aangegeven met verschillend

stromingsgedrag (Fig. e/.e/rïl(oCé /4/ANO

fOt
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Ab is de hoofdstroom (bulk) doorsnede.

A1 is de som van de grens laag-doorsneden langs de isolatorwanden.

A2 is de som van de grens laag-doorsneden langs de elektrodewanden.

°1 is het raakvlak van grenslaag 1 en de hoofdstroom.

°2 is het raakvlak van grenslaag 2 en de hoofdstroom.

°3 is het raakvlak van grenslaag 1 met de isolatorwanden en

een deel van de elektrodewanden.

04 is het raakvlak van grenslaag 2 met de elektrodewanden.

05 is het raakvlak tussen grenslaag 1 en grenslaag 2.

Ten behoeve van een eenvoudige modelvorming, geschikt voor een

dimensionale analyse, wordt de niet-uniforme stroming gestyleerd

m.b.v. de volgende aannamen.

1. Er is geen massa-uitwisseling tussen de diverse stromings

gebieden.

2. De snelheidsverdeling is een vlak loodrecht op de stroming,

per gebied homogeen verondersteld.

3. De statische druk in een vlak loodrecht op de stroming

wordt voor alle gebieden gel~k verondersteld P 1 = P 2 = P.

Aanname 1 is vatbaar voor discussie, er treedt immers grote turbulentie

op in de lagen, waardoor massa-uitwisseling ~eer goed mogel~k is.

J ~222???Z?22??2?(Ûä:Z:ZZ

1:8 X
_:....:....-~>

Snelheidsprofiel langs de l~nen Ai en B~ (Fig. 13)

..---- u~
---~-.,---

I : 5 liJO/jl'(

t
)

- :
I : IA
I :
I : _

~ "'~Va Ul?!l??ee ?U??II??????

lA' X:>

Aanname 2 heeft tot gevolg dat een snelheidsprofiel langs de l~nen

AA en BBl (Fig. 13) verondersteld kan worden volgens Fig. 14.
IA 13

~
iil?iiliU71L

_ ~}I?i2lil<,,_-

21~- U,
~ ----g ::: sll~/~:V

r :
I tu
E ~....
~ ;

-~ - ? --
mUIl{ <7<1;;; U,

Fig. 14

Aanname 3 is gebruikel~k b~ niet-uniforme buisstromingen [2J
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°1 ,°2 en 05'.

We bekijken 2 systemen

9.1 Energie- en impulsoverdracht tussen de lagen en de hoofdstroom.

Een gevolg van het zojuist ingevoerde model van de niet

uniforme stroming is dat de energie- en impulsoverdracht tussen

de diverse stromingsgebieden plaatsvindt via fictieve wanden

i en j met U. >U .•
l J

De fictieve wand wordt daarbij gedacht als meebewegend met dat

systeem, dat de kleinste snelheid van beide t.o.v. het laboratorium

systeem heeft. De fi~ieve wand heeft dan de temperatuur T .•
J

We gaan weer uit van de Reynoldsanalogie zoals die wordt besproken

in hoofdstuk 3 met Pr = 1.

Voor de wrijvings-coëfficiënt CF," gebruiken we de formulering

voor de turbulente grenslaag lan;~ een vlakke plaat [~

-0• .2

C - 0.0 ll-g Re.F··
'i ~

met

Re. S'~. /l(i -, / x-rlL-<..
1l

iL is de inloop lengte

7i is de viscositeit volgens de Su~rland formule (12)

in systeem i.

Voor de wrijvingskracht per oppervlakte eenheid tussen

systeem i en j vinden we

'vIZJ = ~ fc: C~j (tll -i)2
Met behulp van de Reynoldsanalogie volgt met Pr =

14.
'-

O.S"' Cz:.. ..re.
1'1 '
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Volgens (3.~) en ( 3.:;') geldt dan voor de warmtetransport

coëfficiënt ~ .. tussen gebied i en j
'd'

JEiJ - Stc" C,ó ;',./ L1i - tf/I
met

St. is het getal van Stanton voor gebied i.
J.

\
\

\

'\

"
"-

'-_ 72
'-"- --

7iv
\
\

\

Ti___2_

Voor de bepaling van de warmte stroom Û(jPer eenheid van

oppervlakte van systeem i naar systeem j wordt hierbij ook

gebruik gemaakt van het begrip 7;1() en 7!=t/,., volgens (4·~)

en (4-·~6). Zie Fig. 15.

Fig. 15 Temperatuur profiel in de grenslaag

tussen de systemen i en j indien Ui> Uj .

Indien u. >U. beweegt de wand mee met laag i en heeft
J J.

een temperatuur T .•
J.

De formulering van C~.• etc. verloopt analoog aan (9.1)
1/'

t/m (9.7). Voor een eenduidige warmtetransportrichting en

impulsoverdrachtsrichting definiëren we de warmtestroom

steeds als zijnde van i naar j.
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Voor deze grootheden vinden we indien U. >U.
J 1

\. I •• __ \V, _

W(,~ - rJ'-

- Q.. =
I'

9.2 Energie- en impulsoverdracht van de lagen naar de generatorwand.

Voor de impuls- en warmteoverdracht van de lagen naar de

generatorwanden maken we gebruik van dezelfde formules

(9.3) en (9.7) met U. = O.
J

We passen hierbij Fr = 0.67 toe, zoals gebruikelijk is voor het

warmtetransport naar een echte wand van het MED-kanaal.

MéT.:

J?e.
0 • .(

C - O.oJ'3FiloI ,

Nu-
R. 0. ó' ~ o.b

- o.02.JC ei . I-
(,.

À· IJ c~
t.. -

P2.

~il1l ,{. A4.
(9.9)- L

L- X of- c'L

0/~. en /44/ . volgens ( ~.4 "\ ) en (~'~IJ )
(, '-

9.3 Aanpassing van de onderlinge drukverhouding tussen de

componenten van de stroming.

Vooruitlopend op de beschrijving van het schokmechanisme,

zoals dat in hoofdstuk j1 ter sprake komt, dient hier reeds

een afspraak voor de onderlinge drukverhouding tussen de

verschillende componenten gemaakt te worden. Dit is nood

zakelijk omdat er na een normale schok, in het algemeen niet

meer voldaan zal zijn aan de eis van gelijke druk in een door

snede vlak loodrecht op de stroming.
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Er wordt verondersteld dat na de schok de statische druk P.
1

in laag i over een bepaalde afstand in de x richting

nivelleert naar de druk P in de hoofdstroom.

Stel P1 = K1(x).P en P2 = K2(x).P waarbij K1 en K2 nog nader

te bepalen funkties van x zijn gedurende dit aanpassings

proces. Elders geldt dan K1 = K2 = 1.
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10. Behoudswetten voor de niet-uniforme stationaire

stroming. zonder streamers.

Er wordt uitgegaan van stationaire stromingen. In elk van de

gebieden worden de behoudswetten voor compressibele stroming

geformuleerd in eendimensionale vorm. [7] en [SJ.

10.1 Behoudswetten voor de stationaire hoofdstroom (bulk).

Geometrie volgens Fig. 13 (blz. 3j)

Continuiteitsvergelijking:

Impulsvergelijking:

(10.1)

-WOl -L,.Io2 (10.2)

Energievergelijking:

- C<0l - &>02

met '1."./01 impulsoverdracht van bulk naar laag Nim
'w'02. 11 11 11 11 11 laag 2 "
Q..OI warmteoverdracht van bulk naar laag Wim

~O4 " 11 11 " " laag 2 "
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10.2 Behoudswetten voor grenslaag

Continuiteitsvergelijking:

.d-(f~~)=Odx / I

Impulsvergelijking:

(layer 1). stationaire stroming.

d~_I? + 1.,/0/ -\VOS- -Wlo3
- / dx

Energievergelijking:

(10.6)

met hl t::' S- impulsoverdracht van laag 1 naar laag 2

via 05 Nim
\v'03 impulsoverdracht van laag 2 naar de

kanaalwanden via 03 Nim
cx.Of) warmteoverdracht van laag 1 naar laag 2

via 05 wim
ex. D-3 Warmteoverdracht van laag 1 naar de

kanaalwanden via 03 wim

10.3 Behoudswetten voor grenslaag 2 (layer 2). stationaire stroming.

Continuiteitsvergelijking:

o

Impulsvergelijking:

f L./O:( f 4/t> à - LV0'l - j ~ ..J da<

19<
(10.8)
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Energievergelijking:

~Or impulsoverdracht van laag 2 naar de

elektrodewand via 04

warmteoverdracht van laag 2 naar de

elektrodewand via 04

Nim

wim

E:z =

In grens laag 2 treedt ook MEn-interaktie op. Omdat de streamer

struktuur hier niet te omschrijven was is hier gekozen voor een

homogene stroomdichtheid per segment:

N is het aantal streamers per segment.segm
I is de stroom per streamer.s
S is de segmenterings-afstand.

Bk is de breedte van het kanaal.

Voor de elektrode-spanning geldt:

Voor de inwendige-spanning over de streamer in de hoofdstroom

geldt dan:

Zodat de gemiddelde elektrische veldsterkte ~ binnen de

elektrode-grenslaag gelijk wordt aan

v- \16

:l t:1:<.
d 2 is de dikte van grenslaag 2.

Aan het plasma van laag 2 wordt zodoende per lengte-eenheid

in de x-richting aan elektrische energie toegevoerd:

(10.10)

(10.11)

(10.12)

f! (10.14)
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11. Model van de normale schok.

Het optreden van een schok volgt niet uit de vergelijkingen.

In het volgende wordt een beschrijving van het model voor een

normale schok in de niet-uniforme stroming gegeven. De plaats

waar de schok optreedt wordt niet berekend en dient derhalve

vooraf zelf ingevoerd te worden.

Voor elk van de componenten van de stroming, inclusief de

streamer, worden de Rankine Hugoniot relaties gebruikt[~ , die

een éénduidig verband leggen tussen de gasdynamische grootheden

vóór en na een normale schok. Indien de stroming deels supersoon

en deels subsoon is, kan een schok alleen in de supersone

componenten optreden.

De diverse componenten van de stroming worden voor de schok in het

algemeen gekarakteriseerd door verschillende snelheden, temperaturen

en machgetallen. De statische druk is voor alle componenten dezelfde.

Onder toepassing van de Rankine Hugoniot relaties zal er na de schok

in het algemeen niet meer aan de eis van gelijke statische druk in

een doorsnede-vlak voldaan worden.

Om ook na een schok weer een gelijke statische druk P voor alle

componenten te realiseren wordt er in het model een drukaanpassing

over een bepaald x-interval geïntroduceerd. Alle drukken nivelleren

daarbij naar de druk in de hoofdstroom.

Dit is eenvoudig uit te voeren door het aanpassen van de faktoren

K1 , K2 en K3 in respectievelijk P
1

= K
1
P, P

2
= K2P en Ps = K3P.

In Fig. 16 en 17 is het verloop van P
1

en K
1

geschetst voor een

lineaire aanpassing van K
1

waarbij U
1

< U en M
1
> 1 (Fig. 16) en

M1 < 1 (Fig. 17).
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I ft=P
I

;PH I ,...-
:PI'C /-t:

~=~ 1'. :op
f'v

~ loB"I
I

M/)l
I I

M, <1- I

Xs xs+~~ )(S ><3 +1-(1{

1<,= 1 KI: 1

I
I

K = 'P,., I
, FM

K=:p,...
I
I

I "N I I
I

"S XJ+HM X~ Xs 1(S +JlI-( X--..

Fig. 16 Verloop van P, P
1

en

K
1

voor en na een

normale schok.

Fig. 17 Verloop van P, P
1

en

K
1

voor en na een

normale schok.

In bovenstaande figuren zijn P en P de statische druk in dev n
hoofdstroom respectievelijk v66r en na de schok. P 1v en P 1n zijn de

statische druk in laag 1 respectievelijk v66r en na de schok.

X is de plaats in het kanaal waar de schok optreedt. RH is de
s

afstand waarover drukaanpassing wordt toegepast. Bij lineaire aan-

passing van K
1

volgens Fig. 16 en Fig. 17 geldt:

VÓ(>/C

(I - ~: ) (+ '------J{---'H-'--- X - )(s)

Er wordt nogmaals op gewezen dat tot het invoeren van deze

"drukaanpassing" na een schok, is overgegaan om weer een gelijke

statische druk P in een vlak loodrecht op de stroming te realiseren.

Het is een model-effect waarvan het nog maar de vraag is of het de

realiteit benadert
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Diverse pogingen om een beter schokmodel op te stellen hebben

geen bruikbaar resultaat opgeleverd. Ook scheve schokstrukturen

voor de lagen in combinatie met een rechte schok in de hoofd

stroom brachten voor dit ééndimensionale model geen oplossing.

Uitgebreide informatie over schokstrukturen wordt gegeven door

Shapiro [71 en Imrie [10]
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12. Het model van de niet-uniforme, stationaire kanaal

stroming bestaande uit hoofdstroom, grenslagen en

streamers.

In hoofdstuk 9 zljn, binnen het kader van het model, de

ééndimensionale vergelljkingen opgesteld voor de beschrljving van

de niet-uniforme stationaire stroming zonder streamers.

De behoudswetten voor een streamer in een gasstroom zljn

afgeleid in hoofdstuk 7.

Zoals reeds vermeld (zie opm. blz. 4/ ) was het gedrag van de

streamer in de buurt van de elektrodewanden niet eenvoudig in een

model te beschrljven. De stroomdichtheid wordt in dit gebied

eenvoudigheidshalve als homogeen verondersteld volgens vergelljking

(10.10). De MED-interaktie van de streamer met de dikke elektrode

grens laag is op deze manier onder te brengen in de vergelljkingen

(10.8) en (10.9) voor laag 2.

Als volgende vereenvoudiging wordt aangenomen dat een streamer

alleen in de hoofdstroom optreedt. In laag 1 dus géén MED-interaktie.

Gezien het bovenstaande dient er alleen nog maar naar een juiste

koppeling tussen de betreffende streamer- en hoofdstroomvergelljkingen

gezocht te worden.

Anders geformuleerd: hoe moeten de stromingsvergelljkingen voor een

continue stationaire stroming, die geldig zljn in elk willekeurig

doorsnedevlak loodrecht op de stromingsrichting, gekoppeld worden

met de vergelljkingen voor een object (streamer) dat alleen op

discrete plaatsen in deze stroming aanwezig is?

In Fig. 18 zljn enkele aanzichten~olgenshet model) van de hoofd

stroom, lagen en streamers weergegeven. De kanaalwanden zelf en de

elektroden zljn niet getekend.
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Fig. 18 Enkele aanzichten volgens het model.

Met behulp van de afstand L tussen 2 streamers kunnen we een

karakteristiekvolume element definiëren, weergegeven in Fig. 18 •

De plaats waar de streamer zich binnen dit volume element bevindt

is niet relevant. Zie Fig. 19.

\'Z~ZlZK/;;;7I11/ - ~ ~ 4
~ - ~ I

I I ,,'- 'L '",I I
: ( ",- . "" ~I I

, I~,,, ~' I X
I I ",," , "I ~ I ----'-=--~)
'. ~1. ~,L ~2., I ~3 Lu<) ~7 ,- - --

I c- --I~" -) ",I ~_ - - - - _)' I

~ - :~ ~::",,: ': L = L{x)kv 1?Z111t1~ : ~ ~ ~ --"- ~-----jI/Ulltll/ZJu// ., ,

Fig. 19 Het karakteristiek volume element ~\r
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Het volume van dit karakteristiek elementje is

Ab is het doorsnede oppervlak van de hoofdstroom. We nemen aan, dat

alleen dat deel van de hoofdstroom, dat zich binnen dit volume element

~\f bevindt, interaktie heeft met streamer 2 (Fig. 19).

De impuls- en energie-overdracht tussen hoofdstroom en streamer wordt

homogeen verdeeld over dit karakteristieke volume element.

Bij de numerieke integratie zal er met integratie-stapjes ~x die

aanzienlijk kleiner dan L zijn gerekend moeten worden.

De vergelijkingen van de hoofdstroom zonder streamers luiden:

d ("UJ% ) :: 0t:1I)(.J I

(10.1)

dp
= -1 dJ( - WOl - Wo~ (10.2)

De vergelijkingen voor een streamer in een gasstroom luiden:

cl '1I1s

dx.
_0

De vergelijkingen (10.1) t/m (10.3) zijn geldig voor elk willekeurig

doorsnede vlak Ab loodrecht op de stroming.

De streamer-vergelijkingen (7.4), (7.5) en (7.11) blijven in deze

vorm gehandhaafd.

In verband met de aanname dat de overdrachtatermen tussen streamer

en hoofdstroom per streamer betrokken kunnen worden op het

karakteristieke volume Ll\T , dienen de rechterleden van de
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vergelijkingen (10.2) en (10.3) uitgebreid te worden met

respectievelijk -? en - Gt s

(integratie over het karakteristieke volume ~\( levert dan

respectievelijk-rJ) en -6(ós op).

De streamer neemt een gedeelte van het karakteristieke volume

in beslag. Als gasstroom beschouwd (hoofdstuk 2.4) stelt de

streamer een gedeelte van de totale stroming voor.

Deze streamer-stroming vindt a.h.w. ook plaats door Ab' Dit kan

in rekening worden gebracht door het definiëren van een effectieve

doorsnede voor de hoofdstroom:

ie# - 1?6 (1-0<)

met c< volume van de streamer ~= =
tiV L /16

Deze effectieve doorsnede dient dan toegepast te worden in de

vergelijkingen (10.1) t/m (10.3) in plaats van Ab'

12.1 Overzicht van de vergelijkingen voor de totale stroming met streamers.

Streamer

~ continuiteitsvergelijking:

d1lts = 0
dx

~ impulsvergelijking:

"h1 ti dus
j S flX

CE) energievergelijking:

~S ~ C,ó ::x (TST"U;,vS) =: - .1s ~ 1- Q6s
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Hoofdstroom (bulk)

(î) continuïteitsvergelijking:

~ energievergelijking:

Isolatorwandlaag (layer 1)

ei) continuïteitsvergelijking:

dL-r, U 4] = 0
tlx I I /

~ impulsvergelijking:

~ energievergelijking:

Elektrodewandlaag (layer 2)

~ continuïteitsvergelijking:

~[f? Up] = 0dx J~ .( .z
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CG) impulsvergelijking:

energievergelijking:

~:l.. U2. ~ Cp :x (7JT/V6N <.) = aoz of- QOf" - QOy - 11 f.< ~ 4/1<.

h'.z

Deze 12 gewone 1
e orde differentiaal vergelijkingen zijn onderverdeeld

in de 4 genoemde groepen. Per groep is er sprake van een gekoppeld

stelsel. De groepen hangen onderling samen via termen van de rechter

leden (VOl 14/02, I &01 I GZr;f2,. ~rc.. ).

Met P1 = K1P, P2 = K2P en Ps = K
3
P gaan de vergelijkingen (2) t/m ~

over in één gekoppeld stelsel.

12.2 Korte omschrNving van de oplossingsmethode.

Met het oog op numerieke integratie dienen de afgeleiden als

onbekenden beschouwd te worden. In de vergelijkingen ~ t/m ~
komen dan 20 onbekenden voor.

De nog ontbrekende vergelijkingen worden verkregen door differentiëren

van: de ideale gaswetten voor elk van de systemen, definitie van

7ST~6N etc. Daarbij worden ook nieuwe onbekenden geïntroduceerd.

Uiteindelijk worden 30 onafhankelijke vergelijkingen met 30 onbekenden

verkregen. Hieruit zijn in principe alle 30 onbekendenop te lossen.

Voor de numerieke integratie kan volstaan worden met integratie van

8 afgeleiden. De nieuwe totale toestand in x + b. x kan dan, m. b.v.

de 8 via integratie vanuit x verkregen grootheden, volledig bepaald

worden door toepassen van relaties, zoals de ideale gaswetten, wet

van behoud van massa etc.

Voor een gedetailleerde oplossing van het stelsel vergelijkingen

wordt verwezen naar appendix 1.
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Uitgaande van dit model, bestaande uit hoofdstroom, lagen en

streamers,is een eenvoudiger model bestaande uit alleen hoofdstroom

en streamers afgeleid. Zie appendix 2.
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13. Resultaten van de berekeningen.

Van de gegevens verkregen uit de vele schokbuis-experimenten van

de laatste jaren waren slechts enkel bruikbaar. Om het numeriek

model te toetsen dienden de experimenten een zuiver MED-karakter te

bezitten. Alle experimenten met B-veld simulatie zijn dan niet

bruikbaar. Onder B-veld simulatie verstaan we het ontladen van

condensatoren die in serie geschakeld zijn met de belastingsweer

standen. Dit gebeurt tijdens het MED-proces via het geleidend plasma.

Het ontladen gebeurt zodanig dat er een grotere stroomdichtheid door

het plasma wordt geraliseerd, hetgeen a.h.w. een hogere waarde van
--'" --"' ......

het geïnduceerde veld E. d = U X B simuleert.ln
De resultaten verkregen met B-veld simulatie zouden alleen voor het

toetsen van de dragforce-lorentzkracht-balans gebruikt kunnen worden,

echter niet voor energiebe schouwingen tenzij men het programma

aanpast.

Van de overige experimenten zijn dan die schoten bruikbaar waarbij

streakfotografie is toegepast teneinde een betrouwbare streamer

diameter D , streamersnelheid U en streameraantal /sec (N) te kunnen
s s

bepalen.

Van de weinige resterende schoten bleek schot 1899 het meest geschikt.

Voor een controle van de gasdynamische effecten zonder MED-interaktie

is schot 3552 gebruikt waarbij B = O.

13,1 Enkel gasdynamische resultaten volgens het model met

hoofdstroom en lagen.

De berekende resultaten hebben betrekking op schot 3552. Zie tabel 1.
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Ingangscondities

T = 3182 Kstagn

P = 6.8 barstagn

M = 2

B = 0 Tesla

R = 1 Ohm
u

Cs-inzaai = 1 %..

Kanaalgegevens

ingang ~ = 10.8 cm

Bk = 3.7 cm

uitgang Hk = 10.8 cm

Bk = 8.7 cm

dB
k

dx = 0.0625; Lengte = 0.8 m

steek S = 2.5 cm

Tabel 1 Gegevens van schot 3552.

Berekend zijn de volgende situaties:

1. geen grenslagen

2. lagen van gelijke

grootte

M.. = 2-DO

3. lagen van gelijke

grootte

-3 2
= A20 = 10 m

M.. = 2-DO

M.. = 2-DO

= 1.2

4. lagen van gelijke

grootte

-3 2
= A20 = 10 m

5. lagen van gelijke

grootte

-3 2= A20 = 10 m = 0.65

6. lagen van gelijke

grootte

= 2
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Enkele resultaten zijn opgenomen in Tabel 2 en Tabel 3.

Situatie M
10 = M

20 mb (kg/sec) m1 = m2
Toegevoerd P . P . dbegln eln

(kg/sec) vermogen (bar) (bar)
(Watt)

2 2 0.792 0.397 2.618 10
6

0.817 0.212

3 1.2 0.792 0.190 1.934 10
6

0.817 0.164

4 0.9 0.792 0.132 1.743 106
0.817 0.135

5 0.65 0.792 0.090 1.606 10
6

0.817 1.238

Tabel 2 Enkele resultaten van schot 3552 volgens de berekeningen.

De reduktie in toegevoerd vermogen bij M. = 0.65 bedraagt 38%
10

t.o.v. situatie 2 (M. = K = 2).
10 -DO

a. Verklaring van het verloop van de snelheden van hoofdstroom en

lagen.

In Figuur 21 is het verloop van de snelheid van de hoofdstroom als

funktie van x weergegeven voor berekeningen volgens situatie 1 t/m 5.
Het verloop van de bijbehorende drukken is weergegeven in Figuur 22.

l'foo

/000

o.~ 0.+

Fig. 21 Verloop van de snelheden van de hoofdstroom bij diverse

M. •
10
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~
/0

Fig. 22 Verloop van de statische druk van schot 3552 voor de

diverse situaties (verschillende M. ).
J.o

Kromme 2 valt in Fig. 22 vrijwel samen met kromme 1 (geen lagen)

Er wordt in beide gevallen evenveel massa per seconde door de

totale ingangsdoorsnede toegevoerd.

De druk verloopt vrijwel identiek, de totale gemiddelde massa

stroom in situatie 2 (met lagen) is evengroot als in situatie

(zonder lagen).

De snelheden van de lagen nemen minder toe dan de snelheid van

de hoofdstroom (Zie Fig. 23). De hoofdstroom heeft uiteindelijk

een snelheid die groter is dan de snelheid van de hoofdstroom

in situatie 1 (zonder lagen).

De wrijving van de hoofdstroom met de lagen is vrij klein vanwege

het geringe snelheidsverschil tussen deze componenten.

In situatie (zonder lagen) ondervindt de hoofdstroom wel de

grote wrijving langs de generator wanden en verliest dientengevolge

meer aan snelheid. De lagen in situatie 2 fungeren als het ware

als een soort buffer tussen hoofdstroom en generator wanden, de

hoofdstroom ondervindt alleen wrijving met de lagen.
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Doordat de lagen een kleinere snelheid hebben b~ gel~ke druk,

z~n A1 en A
2

(zie Tabel 3) in verhouding méér toegenomen dan Ab.

2 2 2
T1 (K)

2
Tb(K)Situatie A1 (m ) A? (m ) Ab (m ) T?(m )

1 9.39 10-3 941

2 3.06 10-3 2.4 10-3 3.9 10-3 1087 930 798

3 2.5 10-3 2.17 10- 3 4.71 10-3 1294 1219 735

4 2.19 10-3 1.95 10-3 5.14 10-3 1321 1288 692

5 1.7 10-3 5.5 10-3 2.07 10-3 2665 3015 1882

Tabel 3 Enkel berekende grootheden voor schot 3552 b~ x = 80 cm.

Door Ab moet dezelfde massastroom als b~ de ingang het geval was,

immers mb is constant.

De massastroomdichtheid voor situatie 1 (zonder lagen) is evengroot

als de massastroomdichtheid in situatie 2 (met lagen Mbo = M10 = M20 ).

De expansie van Ab (in situatie 2) is in verhouding tot die van

situatie 1 minder groot, immers de lagen groeien sterker dan

evenredig (Tabel 3). Dit is er de oorzaak van dat door het kleinere

oppervlak Ab (x) dezelfde massa moet gaan. Volgens de continuiteits

vergel~king moet dan b~ gel~ke f ' de snelheid toenemen. Uit de

berekeningen bl~kt dat g voor situatie 2 (met lagen) iets groter

is dan j? in situatie 1 (zonder lagen). Dit is echter niet voldoende

daarom dient U toch nog groter te z~n om mb constant te houden.

Voor de andere gevallen geldt eenzelfde redenering, de zaak ligt

echter iets gecompliceerder omdat daar M . < 2.
Ol

Situatie 5 is een uitzondering die nog ter sprake komt onder punt c.

b. Verklaring van het verloop van de snelheden van de lagen.

Voor situatie 2 en 3 is het snelheidsverloop van hoofdstroom en

b~behorende lagen uitgezet in respectievel~k Fig. 23 en Fig. 24.
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Het blijkt dat de lagen 1 en 2 in situatie 3 (Fig. 24) meer in

snelheid toenemen dan in situatie 2 (Fig. 23).

(""A )
I 'fao

/000

Fig. 23

6

1"''96.2

.-:=- 4 "''''61

~ o.~ o.~ 0.6 x(-)

Verloop van de snelheden van hoofdstroom (b) en

lagen indien M10 = M20 = ~O = 2 (situatie 2).

/~O()

/000

0.6 ~(~

Fig. 24 Verloop van de snelheden van hoofdstroom (b) en

lagen indien M10 = M20 = 1.2 en ~O = 2 (situatie 3)

Doordat de lagen 1 en 2 (situatie 3) meer aan snelheid winnen dan

in situatie 2 wordt de einddruk lager (zie Fig. 22).

De oorzaa~ waarom

groter wordt dan U
1

drukkingen voor d"r
tI()(

U2 in alle situaties uitgezonderd situatie 5
kan bepaald worden m.b.v. de expliciete uit

en dUt zoals die d.m.v. terugsubstitutie in
d~
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de oplossingsmethode volgens Appendix 1 verkregen kunnen worden.

In het gasdynamisch geval zonder MED-interaktie luiden deze:

ti/!2

dx

dk,
'WOl - VOS" - V03 - P dX

,&/,

dk4
'W'O.lt + Wos- - VOk - ~ 7X:"

112.

dl'
-K ~

~ <::i'J)(

In situaties zonder schok geldt dat K1 = K2 = 1 en = o.

Voor situatie 2 (M. = 2) geldt voor x = 0:
~o

Wo1 = Wo 5 = Wo 2 = 0 want U1 = U2 = Ub en SI -: f ~

Uit de resultaten volgt Wo3 = 246 Njm en Wo4 = 58 Nim
Dit verschil in wrijving voor x = 0 is afhankelijk van de wijze

waarop de lagen geometrisch verdeeld zijn (zie Fig. 13).

De drukgradiënt

We vinden dan:

~p = ~2.43 10-5 Njm3 is voor beide lagen gelijk.
.d><.

dUI =
dx

f" f'"
- 2.{i6 10 + 2. f 3 10

fl '11

r
/t>

dt(~ >dUi-
voor x = 0 volgt dan dat t::( x dx

Het verschil in totale wrijving Wo3 - Wo4 met de wanden bepaalt dus

het verschil in snelheidsverandering van de lagen.

Voor x =I- 0 wordt een en ander gecompliceerder omdat dan 'f
l
t~:l. ) 11, f./}<.

enz. ~~ is echter steeds voor beide lagen gelijk.
Ax
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c. Bespreking van situatie 5.

Situatie 5 met M. = 0.65 is een situatie waarbij verstikking van de
J.o

hoofdstroom optreedt zoals blijkt uit Fig. 25.

De totale divergentie

d~4
+ t:tX

wordt vrijwel volledig gebruikt door laag 2 om te expanderen.

De andere componenten veranderen nauwelijk van stromingsdoorsnede.

-03
?,Io

_:3
10

/Jó---------------
/7,

o o.~ o.~ 0.6 x(""') 0.8

Fig. 25 Stromingsdoorsneden van A
1

, A
2

en Ab als funktie van x

voor situatie 5.

Het verloop van de snelheden van de hoofdstroom en lagen is

weergegeven in Fig. 26.

Het verloop van de druk als funktie van x is gegeven in Fig. 22.

In tegenstelling tot de andere situaties zien we in Fig. 22 dat

er sprake is van een sterke positieve drukgradiënt. De einddruk

is 1.24 105 Njm2. (Zie Tabel 2)

Uit het verloop van de druk en de snelheden volgt dat er sprake

is van een drukverhoging ten koste van de kinetische energie van

het gas.

Met behulp van de expliciete uitdrukking voor ~~ (zie Appendix 1)

kan men inzien waardoor deze situatie kan optreden.
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/~oO

(~)

1000

'ioo

o o.~ 0.4' 0.6 XC""") 0.8

Fig. 26 Verloop van de snelheden van hoofdstroom en lagen

als funktie van x voor situatie 5 (M. = 0.65).
lO

De uitdrukking voor , zonder MED-interaktie luidt:

IJ [2- _2-]+/J T2- _LJ-+~ r2- _2.]
I 'JI'1,2.p~!, ~l. ~~2.fJ S~ Cl L ~lf1/P P

In de teller van deze uitdrukking is ~~ , de totale divergentie

van het kanaal, de dominante term. De andere termen z~n combinaties

van o.a. wr~vings- en warmtetransport-termen.

d/-J -3
~x = 6.75 10 m, de teller is dan positief.

Als alle lagen en de hoofdstroom supersoon z~n volgt uit (13.3)

met alle Mi >1 en Mb >1 dat dan dfJ <0 , immers er geldt dan
4x

steeds NOEAlii'" <0
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van Mio en A10 diverse grootheden zoals

uitgeschreven worden (zie Appendix 4).

Voor bepaalde M. < 1 kan, afhankelijk van de grootte van de betreffende
1.

A., deze noemer positief worden.
1.

De situatie 4 met M. = 0.9 geeft geen aanleiding tot deze problemen.
1.0

Voor het onderzoeken van deze verstikkings-gevallen is een apart

computerprogramma opgesteld waarmee voor een groot aantal combinaties

~ 1If/,1ft' dtf etc.
dx ) 7X J 4x

d~' d;Ç"
In Appendix 1 zijn ook de expliciete uitdrukkingen voor 4)( en dx

afgeleid. In het gasdynamisch geval zonder schokken en zonder

MHD-interaktie vinden we:

= IJ. (2... _~) J... dp +(Q] r/wj
, ~I'f.~ S" /0 t:tx,

Voor x = o geldt:

iQJen i IvJ zijn termen die betrekking hebben op respectievelijk de

warmte en wrijvingsinvloed.

De uitdrukking voor tiAi is analoog aan (13.4).
dx

De eerste term van het rechterlid is dominant voor x = O.

Als A1 en A
2

zeer klein worden verliest de eerste term in het

rechterlid van (13.4) zijn dominante rol.

-3 2In de beschouwde situatie geldt dat A
10

= A
20

= 10 m nog

voldoende groot zijn.

Het teken van ~ wordt volgens (13.4) bepaald door:
1PfJ<. dP

1. het teken van d~

2. de grootte van de M
io

•

Met Mio = 0.65 en :::. )0 volgt uit (13.4) dat ~; positief is.

In de lagen treedt dan de combinatie van een subsone stroming in

een divergerend stromingskanaaI op, hetgeen een verdere vertraging

en drukverhoging tot gevolg heeft.
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d,K)
Voor de supersone hoofdstroming geldt dan met Mbo = 2 en ~x )0

dat ~: <0 is. Ook deze combinatie heeft een drukopbouwend effect

(supersone stroming in een convergerend kanaal).

Rest nog de vraag waarom A
2

en niet A
1

de uiteindelijke verstikking

veroorzaakt. De eerste termen in de rechterleden van de uitdrukkingen

voor 'Zt~ en ~::z. volgens (13.4) zijn, bij gelijke A10 en A20 én gelijke

M10 en M20 , evengroot.

Ui tgaande van deze situatie zijn het de [Q1en de f IV] termen die

bepalen welke van ~ ÓF 1!!J. gaat domineren.
4)( AX,

In de beschouwde situatie vinden we voor x = 0 dat

_ -J _ f - 3a. :2Zs It:> - 3.,.<. /ó = i.888 10

-3
-'0

Het

Dit

~~( -3= a.,z:< r- 10
dx

.. dlY:z. . . d,<1,
bllJkt dat 4x lets groter lS dan 4x
subtiele verschil geeft na de eerste integratiestap

én M2 <M1 .

Vanaf dat moment geldt dat A1 ~ A2 en bepalen de dominante termen

het gedrag van ~.•

Omdat nu echter A2 >A1 en M2 <M1 krijgt laag 2 de grootste groei

en verstikt uiteindelijk de overige componenten (meekoppelings-effect).

d. Bespreking van situatie 6.

Van situatie 2 (M. = 2) is een variant doorgerekend waarbij

A A 5 1O-i
0
~T lO'k . o. k 1 1 t t10 = 20 =. ~ er verge lJ lng zlJn en e e resu a en van

beide situaties uitgezet in Tabel 4.

Si tuatie P . d Ub U1 U2 Ab A1 A2eln
(N/m2) (mis) (mis) (mis) (m2 ) (m2 ) (m

2
)

2 2.12 104 1573 1377 1495 3.91Ö 3- 3.0 10- 3 2.4 10-3

6 2.10 104 1574 1272 1417 6.0 10-3 1.8 10- 3 1.44 10-3

Tabel 4 Enkele resultaten van situatie 2 en situatie 6 bij x = 80 cm.
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Uit tabel 4 blijkt dat in situatie 6 de lagen meer in snelheid zijn

afgenomen dan in situatie 2. De einddruk is vrijwel gelijk. Uit de

uitdrukking voor ~ volgens (13.3) blijkt dat de dunnere lagen

minder invloed op het drukverloop hebben. Dit dient ook zo te zijn

immers met dunnere lagen wordt steeds meer situatie 1 (zonder lagen)

benaderd.

Met behulp van de uitdrukkingen (13.1) en (13.2) is in te zien

waarom de dunnere lagen in situatie 6 meer vertragen dan de dikkere

lagen volgens situatie 2.

Voor
dtf(

geldt (1"5.1) met- volgens K1 =
dx

\NOl - lv'o~ - lv'oJ dp
~

du, 19, dj(-- -
dK SI "",

(/J.. 5"" )

Voor de beschouwde situaties geldt voor x = 0:

Wo1 = Wo5 = 0 want U1 = U2 = U.

De term Wo3 is in beide gevallen vrijwel evengroot respectievelijk

246 Nim voor situatie 2 en 237 Nim voor situatie 6.

Er geldt ti~ = -2.43 105 (N/m3 ) in beide gevallen voor X = O.
4X

Voor situatie6betekent het kleiner zijn van A1 dat de grootte van

v/u, sterker negatief is dan in situatie 2. Hier is de eerste
dx

term van de noemer van het rechterlid van (13.5) dominant, vooral

als A1 klein is.
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13.2 Berekeningsresultaten van het eenvoudige model met

streamers en hoofdstroom zonder lagen.

5cà.1 0 omdat t1(zelfs bij N -segm
het segment).

Men kan er F
v

streamers per

Een uitdrukking om aan te geven of er bij een schot sprake was

van veel streamers per volume-eenheid is het begrip vulfaktor F •
v

definiëren als de verhouding van het volume van de

segment tot het volume van dit segment.

T _ NSé6Mf . -z<s.
7v -

.dk ·I1'C·1
Er geldtnormali ter dat F <<. 1

v
klein is t.o.v. het volume van

Alle stroom en spanningsmetingen per generator segment worden

bij de schokbuisopstelling numeriek verwerkt. Er wordt daarbij

gebruik gemaakt van een sampelings- en filteringmethode.

De middeling van de gemeten stromen en spanningen levert niet

altijd voldoende informatie als we zoiets als een stroom I per
s

streamer willen bepalen (real time signaal). Ook de periode als

er geen stroom loopt worden immers meegeteld bij de sampelings

en filteringsmethode. Als er sprake is van een goede vulfaktor

kan gesteld worden dat I = I IN .
s gem segm

Schot 1899 is een schot waarbij er sprake is van een goede

vulfaktor F . Uit een streakfoto, die gemaakt werd gedurende
v

140~s, is af te leiden dat er ongeveer N = 2.2 10 5 streamers/sec

passeerden, gemeten bij de elektroden 15 tlm 18. Analyse van deze

foto (Ir. A. Sens) gaf voor de gemiddelde streamer-snelheid

(U > = 1150 mis met een spreiding van 8%. De gemiddeldes
streamerdiameter bedroeg D = 1.5 mmo

s
De gemeten stromen en spanningen waren gedurende langere tijd buiten

het tijdvenster van 140~s vrijwel constant: I = 63.5 A, V = 137 V.
/ gem

De belastingsweerstanden waren alle 2~•

.A A,.
Door aan te nemen dat de piekstroom I = 70 A en V = 140 V

veronderstellen we dat het real-time stroomverloop vrijwel

constant is.
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De gegevens van schot 1899 z~n vermeld in Tabel 5.

Ingangscondities

T ::: 3467 Kstagn

p ::: 8 bar
stagn

M::: 1.6

B ::: 3 Tesla

R ::: 2 Ohm
u

Cs-inzaai ::: 1 %~

Kanaalgegevens

ingang ~
::: 11.3 cm

Bk ::: 3.8 cm

uitgang H
k

::: 11.3 cm

Bk ::: 12 cm

dBk
0.1025; Lengte 0.8 m

dx
::: :::

steek S ::: 2.5 cm

Tabel 5 Gegevens van schot 1899.

a. Berekende resultaten uitgaande van de experimentele gegevens.

Er wordt uitgegaan van een streamer met cirkelvormige doorsnede.

De berekening met behulp van het model leverde onder de condities

volgens schot 1899 met Cd ::: 1, D
s

::: 1.5 mm, N ::: 2.2 10 5/sec en

I ::: 0, 1 ::: 20 A, overige segmenten I ::: 70 A voor x ::: 12.5 cm:
segm1 segm2 segm

u ::: 576 mis U ::: 1380 miss
T ::: 4.1 Ks
I ::: 7.3 A

s

Het opdrukken van een stroom van I ~ 15 A door een plasma-
s

sliertje met een diameter van 1.5 mm zou een geleidingsvermogen

a-~4000 mho/m3 vereisen. In het programma wordt ook het geleidings

vermogen voor volledig geïoniceerd Cs berekend: o-~350 mho/m3

(Te::: 5000 K). Het eerder genoemde extreem hoge geleidingsvermogen

zou een Argon-ionisatiegraad van 1% vereisen, er is echter nog geen

signifikante straling afkomstig van argon gemeten.
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Het warmtetransport vanuit de hoofdstroom naar de streamer blijkt

onvoldoende te zijn zodat T zeer sterk gedaald is.
s

De lorentzkracht-dragforce balans komt pas in evenwicht bij een

zeer groot verschil in snelheid U - U tussen hoofdstroom en streamer,
s

hetgeen te wijten is aan de geringe diameter D = 1.5 mmo
s

Een poging om deze onrealistische situatie op te heffen werd

ondernomen door de eis dat D = 1.5 mm te laten vallen. De resultaten
s

voor U en T zoals die volgen uit de berekeningen met een diameter
s s

van 5 mm en Cd = 1.2 zijn weergegeven in Fig. 27 en Fig. 28 aangeduid

met ei) . Het blijkt dat Us = 1108 mis bij x = 37.5 cm (Segment 15).

De streamer tempera tuur T daalt, ondanks de grotere warmtestroom
s

door het vergrote manteloppervlak, tot T ~ 100 K bij x = 0.8 M.
s

/i)()O r----------------------------,

/000

---

....o

0'4- 0.6.

Fig. 27 Verloop van de streamer snelheid als funktie van x

CD D = 5 mm bij x = 2.5 cm met Nus voor een starre cylinder.
s

CD D 6 D - 1.5 mm bij x 2.5 *" 30 x Nus.= mm, = cm, Nus =s k -
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':<000;---- ---,

j/)t)o

Fig. 28 Verloop van de streamer temperatuur T als funktie van x.
s(CD en CD idem als Fig. 27).

b. Aanpassen van de streamer-diameter uitgaande van een kern met

volledig geionïseerd Cs en een diameter D
k

= 1.5 mmo

Als al tematief werd besloten de stre'amer aan te passen volgens

Fig. 29. De uit de foto bepaalde diameter wordt geïdentificeerd

met een streamer kern D
k

, waarin volledig geïoniseerd Cs wordt

verondersteld.

De stroomdichtheid in de kern wordt bepaald m.b.v. de wet van Ohm

Jk ::: cr ( Us :a - ~~ )
o-wordt berekend uitgaande van volledige Cs-ionisatie.

Sc},i/

(/'3. b )

Fig. 29 Streamer-doorsnede, bestaande uit schil en kern.
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Hieruit volgt de stroom door de kern:

De diameter D wordt nu m.b.v. het programma bepaald uitgaande van
s

de eis dat U = 1150 m/s bij x = 37.5 cm. D = 6 mm aan het begin vans s
segment 2 blijkt te voldoen.

Het warmtetransport wordt formeel een faktor 30 vergroot door in te

*voeren Nus = 30 x Nus.

Nus is het getal van Nusselt voor convectief warmtetransport bij een

cylinder.

De resultaten zijn weergegeven in Fig 27 en Fig. 28 met de aanduiding

GD ' Fig. 30 en Fig. 31 en Tabel 6.

x = 2.5 cm x = 37.5 cm x = 80 cm

I = 20 A I = 70 A I = 70 A

U (m/s) 1328 1137 1001s

U (m/s) 1328 1337 1205

T (K) 1761 1480 1578s

T (K) 1761 1657 1816

Ó (mho/m3 ) 357 345 338

()4 '/ (mho/m3 ) 26.6 132 103.9Sc I

J k (A/m2 ) 1. 29 106
7.5 105 5.9 105

J h '1(A/m
2

) 9.5 104 2.8 105 1.8 105
sc l

D (mm) 6 7.7 9.1s

N 4.1 4.8 5.5segm

Tabel 6 Schot 1899, streamer bestaande uit schil en kern.

I5-~

:zr(.à 2 _ J2)
f' :s 't
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,,,
' ..---- ------- ---- - -- --- --- --- --- tAs- -----

0.,<. o.~

Fig. 30 Schot 1899. Verloop van U en U met D = 6 mm b~ x = 2.5 cm
s ~ s

en Dk = 1.5 mm = const. met Nus = 30 x Nus.

Streamer doorsnede volgens Fig. 29.

~ooo ,----- --,

T[k}

IS"OD

1000

, ,,
\

\.,
""-

" '............. ?j------
...... _-- -----------

0.:2.. 0.6 0.9

Fig. 31 Verloop van T en T voor schot 1899.
s

Gegevens volgens Fig. 30.
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c. Verklaring van Fig. 30 en Fig. 31.

De streamer ontstaat bij x = 2.5 cm (r = 20 A) uit het plasmasegm
van de hoofdstroom. Door de afremming van de op de streamer werkende

lorentzkracht Fl ontstaat er een omzetting van kinetische energie

in thermische energie van het streamer plasma. De temperatuur Ts
binnen de streamer neemt toe tot waarden van C-A. 200 K boven de

gastemperatuur T.

Vervolgens neemt de temperatuur snel af doordat er warmte aan de

gasstroom wordt afgestaan én doordat er elektrische energie door

de streamer aan de buitenwereld wordt geleverd. Dit gaat zolang

door totdat voor x ~20 cm T gelijk wordt aan T. Het proces van
s

dalende streamertemperatuur T gaat echter zolang door totdat het,
s

inmiddels van richting omgekeerde warmtetransport vanuit de gas-

stroom voldoende groot is om de balans in evenwicht te brengen,
~

dit met Nus = 30 x Nus.

De impulsbalans van de streamer bereikt zeer snel een evenwicht.

Uit Fig. 30 blijkt dat dit binnen 2 à 3 segmenten optreedt.

De streamer snelheid blijft vervolgens op een vrijwel constante

waarde beneden de hoofdstroomsnelheid:.ÀU = U - U ~200 mis.
s

Een goede benadering van (7.5) wordt dan gegeven door:

( 13.8)
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d. Toepassen van een ellipsvormige doorsnede voor de streamer.

Als alternatieve oplossing voor de streamer diameter werd een

ellipsvormige doorsnede toegepast, eveneens met kern, volgens

Fig. 32.

Fig. 32 Streamer-doorsnede bestaande uit schil en kern.

Ellipsvormig model.

De resultaten van dit streamer model waren ook in overeenstemming

met de gemeten resultaten. Enkele berekende waarden zijn:

U = 1125 m/s met Cd = 1.2 bij x = 37.5 cm.s
U = 1170 m/s met Cd = 1.7 bij x = 37.5 cm.s

Er werd * Nus toegepast.weer Nus = 30 x

Het bleek dat nu ook in de schil cr-~350 mho/m3 was.

Van dit laatste resultaat is uitgegaan om een programma op te

stellen dat zelf de stromen berekent met behulp van de wet van Ohm

bij een gegeven belastingsweerstand R . We laten dan de voorheen
u

ingevoerde streamer-kern vervallen en gaan uit van volledig

geioniseerd Cs binnen de streamer met ellipsvormige doorsnede.

Als assenverhouding werd a/b = 2 gekozen.

De berekende stromen per segment varieerden tussen 61 - 81 A.

De berekende stroom per streamer I varieerde tussen 14.3 - 15.3 A.
s

(Uitwerking van dit model zie Appendix 4).
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13.3 Resultaten van berekeningen met parameter variatie.

In dit onderdeel worden,uitgaande van de referentie situatie van

schot 1899, berekend volgens het model van 13.2 b (Tabel 6), het

streamer aantal N per seconde gevarieerd. Daarbij wordt de totale

streamer-massastroom door het kanaal constant gehouden.

In de referentie situatie geldt dat N = 2.2 105/sec. (Fig. 30 en

Fig. 31).

In Fig. 33 en Fig. 34 is het verloop van U en U weergegevens
voor een streamer-aantal van respectievelijk N1 = 4.4 105/sec

en N2 = 0.55 105/sec.

Voor Fig. 33 betekent dit dat de massa per streamer gehalveerd is

bij een 2 x zogroot aantal. Ook de stroom I per streamer wordt
s

gehalveerd. Merk op dat de diameter D slechts met een faktor v:2
s

is afgenomen.

Terwijl de lorentzkracht F
l

per streamer met een faktor 2 kleiner

wordt, neemt de dragforce Fd met een faktor V2 af, immers F1 is

bij een gelijke stroomdichtheid evenredig met D
s

2
en F

d
is evenredig

met D (zie (6.5).
s

Het snelheidsverschil ~ U tussen hoofdstroom en streamer neemt af

volgens:

(/S.J)

Vergelijking (13.9) volgt uit de impulsbalans voor de streamer

volgens (13.8).
In Fig. 33 is ook de referentie situatie weergegeven.

Het afnemen van ll---ü t.o.v. de referentie situatie is duidelijk te

herkennen.

Voor Fig. 34 geldt het volgende. De massa per streamer is 4 x

zogroot als in de referentie-situatie en N2 = *N. De diameter is

nu een faktor 2 groter, de totale stroom I per streamer is echter
s

4 x zogroot. In dit geval wordt volgens (13.9) het snelheidsverschil ~~

tussen gasstroom en streamer een faktor ~ groter.
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In beide gevallen blijkt dat de snelheid U van de hoofdstroom blijft

samenvallen met de snelheid U in het referentie geval. De hoofdstroom

is, althans volgens het model, niet gevoelig voor de manier waarop

de MEn-interaktie verdeeld wordt.

/500 -r-------------------------.

/000

O.Z o..Lt 0.6 >«"") 0.8

Fig. 33 Het verloop van U en U indien N1 = 4.4 105 •s

/.<)00

1000

-~:-.
,~

....
'~-+-.,.-.,.-+-

...... _-- +-.p.-+-.,.

-----_ -"-"-"- .. - lAs/tEF------ .-..-.-.--- -+-._~
+-1

---

O.:{ o'y o. 6 )«(~) 0.&

Fig. 34 Het verloop van U
s

5en U indien N2 = 0.55 10 •
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In Fig. 35 en Fig. 36 is het verloop van de streamertemperatuur Ts
en gasstroom temperatuur T gegeven voor respectievelijk N1 = 4.4 105

en N2 = 0.55 105.

Doordat het verschil in snelheid ~ U = U -U in de situatie met
s

N1 = 4.4 10~ kleiner is dan in de referentie situatie, wint de

streamer minder aan inwendige energie ten koste van de kinetische

energie. De streamer temperatuur T neemt dan ook minder toe dan
s

in de referentie-situatie. Doordat het manteloppervlak in verhouding

tot de massa m groter is, volgt de temperatuur T de gastemperatuur
s s

gemakkelijker dan in het referentie geval ondanks het feit dat het

snelheidsverschil ~ U kleiner is waardoor de warmte stroomdichtheid

kleiner is.

Op dezelfde manier kan men inzien dat voor N = 0.55 105 de

temperatuurstijging voor T groter is. De temperatuur van de hoofd
s

stroom blijkt nu wel iets af te wijken van de referentietemperatuur.

T wijkt ook sterker af van de gastemperatuur, het manteloppervlaks
is in verhouding tot de grotere massa m afgenomen. De uit de kinetische

s
energie gewonnen inwendige energie (verhoging van T ) wordt vrij snel

s
afgevoerd door het onttrekken van elektrische energie, waarna het

warmtetransport vanuit de hoofdstroom vanwege de in verhouding kleinere

manteloppervlakte van de streamer onvoldoende is.

Voor Fig. 35 en Fig. 36 zie volgende bladzijde.
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Fig. 35 Verloop van T en Tindien N = 4.4 10
5.s

(Ook het verloop volgens de referentie situatie).
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Fig. 36 Verloop van Ts
en Tindien N 5

= 0.55 10 .
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13.4 Berekeningen met het model van de niet-uniforme stroming

met streamers.

De berekeningen hebben ook in dit geval betrekking op schot 1899

(blz. 6s"). Het blijkt dat het gedrag van de lagen, hoofdstroom en

streamers een combinatie is van het gedrag zoals dat optrad bij de

berekeningen met het hoofdstroom-lagen model zonder streamers

(Hoofdstuk 13.1) én van het gedrag dat optrad bij berekeningen met

het hoofdstroom-streamer model zonder lagen (Hoofdstuk 13.2).

We bespreken twee berekende situaties.

Schot 1899 met A10 A20
10-3 2

A = 2.29 10-3 2a. = = m ; bo m

M10 = M20 = 1.1 ; ~o = 1. 6; Nus* = 30 x Nus.

( zie tabel 7)

b. Schot 1899 met A10 A20 5 10-4 2
A = 3.29 10- 3 2

= = m ; bo m

M10 1. 1 ; Mbo 1. 6; Nus* 30 x Nus.= M20 = =
(zie tabel 8)

x = 2.5 cm x = 37.5 cm x = 80 cm

U (""h) 1347 1360 1178

Us (""Is) 1347 1150 970

U1 (-Is) 1106 1241 1185

U2 (~) 1114 1148 914

T (KJ 1717 1652 1909

Ts (kj 1717 1439 1652

T1 (k) 2274 1772 1753

T2 (I() 2267 1973 2162

Ab (,.,:t) 2.49 /0- 3 5.166 fö'S 8.4 fO-~

A1 (,.,:t) 1.048 10- 3 1.575 10-~ 1.98 -3
10

A2 (,.,l) 1.039 10- 3 1.896 10-3 3.173 lo-~

Ds (#ft ...) 6 7.93 9.4

p (Nj,..~ 1. 38 10 S'" 6.3 lo~ 5.2 10 it

Tabel 7 Schot 1899 volgens situatie a.
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In segment 2 bedraagt de elektrode-stroom 1 = 20 A.

De streamers worden geïntroduceerd. In de overige segmenten

bedraagt de stroom I = 70 A.

Eet blijkt dat de hoofdstroom uiteindelijk méér in snelheid afneemt

t.g.v. de MHD-interaktie dan in de referentie-situatie. Dit is te

verklaren uit het feit dat dezelfde lorentzkracht op een geringere

massa-stroom werkzaam is, want alleen hoofdstroom en laag 2 onder

vinden de lorentzkracht. De som van de massastromen van deze twee

componenten is kleiner dan de totale massastroom in de referentie

situatie.

1;;00

/000

-.:- -------------.---. ----
iV -, "'REF-'

\',
~, .....
~ - ~-"_-;r-- _ /41

f'" -Jtt-K_:=-:----"'--- -~-"~
~-........ U'flEF

.............. -.~~~-It
-- - 4-......- 'j

/.t~

O.~ o.~

Fig. 37 Verloop van U, Us' U
1

en U2 als funktie van x.

Situatie a. Referentie situatie volgens Tabel 6.

De streamer-snelheid blijft met vrijwel hetzelfde snelheidsverschil

als in het referentie geval de hoofdstroom-snelheid volgen.

In Fig. 38 is het verloop van T, Ts ' T
1

en T2 als funktie

van x gegeven. Eet feit dat de lagen b~ x = 0 dezelfde

stagnatie temperatuur bezitten als de hoofdstroom en hun

snelheid volgens Fig. 37 aanzienlijk lager is verklaart waarom

de temperatuur van de lagen zo hoog is. Dat laag 2 sterker in

daalt dan laag 1, wordt veroorzaakt doordat aan laag 2 ook

elektrische energie onttrokken wordt.
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x = 2.5 cm x = 37.5 cm x = 80 cm

U (""I,) 1335 1383 1270

Us (""h) 1335 1175 1055

U1 (~) 1007 809.4 682

U2 ('""Is) 1063 854 609
T (k) 1751 1605 1756
Ts (kj 1751 1400 1491

T1 (k) 2298 1457 1204

T2 (kj 2309 1929 1794

Ab (ht~) 4.36 10- 3 8.2 -03 1.29 -JIe> Ie>

A1 U"z) 1 • 110 10-1 1.85 Ie> -J 2.4 10-3

A2 (I'>J~ 1.057 10- 3 2.33 10- 3 4.0 /0- :J

DS (tMHtJ 6 7.8 9.29

P (N/J-tt) 1.45 {O s- 6.83 ló~ 5.17 /o~

Tabel 8 Schot 1899 volgens situatie b.

In de figuren 37, 38, 39 en 40 is ook de referentie situatie

weergegeven voor schot 1899 volgens Tabel 6 (blz. 6B)

berekend met het hoofdstroom-streamer model zonder lagen.

Analyse van situatie a.

In Fig. 37 en Fig. 38 zijn respectievelijk het snelheidsverloop

en het temperatuur-verloop weergegeven onder de condities volgens

situatie a (dikke lagen).

Segment 1 is stroomloos. Omdat er nog geen MED-interaktie plaats

vindt vertonen de snelheden van de lagen en de hoofdstroom een

soortgelijk gedrag als bijvoorbeeld in Fig. 24 (blz. J?) is

weergegeven voor schot 3552 met M10 = M20 = 1.2. Ook hier dus

weer het effect dat de snelheid van de hoofdstroom groter wordt

dan in de situatie zonder lagen. De referentie situatie (zonder

lagen) is immers voor segment 1 ook nog zonder MHD-interaktie,

zodat vergelijking hiermee zonder meer mogelijk is. Zie ook Fig. 21

(blz. ~~) voor een aantal soortgelijke situaties voor schot 3552.
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De snelle temperatuur daling van de lagen wordt veroorzaakt doordat

de stroming in deze lagen in het begin van het kanaal sterk versneld

wordt. Daarbij wordt inwendige energie omgezet in kinetische energie.

~5"oo

TREf,:---- ~.-=:::.- --_.-.---.-_e-·

--_ T:t,.-
~~,

/1'" ",
,/ "~'.,
., " ..

...... ".-.-À-.~.__.-.__4 ",,"'-

" .. 15 .... -'----'>-c---.:.......... __ -" .. -- )(-"...... ,~ --- -~...-......... .........._ _- _x-I(
....... ""-I1-I(-It_ X-:s-f(c:..:X-X -r:.
--------- 5UF

IS-oo

'2.000

0.<' 0_4' 0.8

Fig. 38 Verloop van T, T
s

, T1 en T
2

als funktie van x.

Situatie a. Referentie situatie volgens Tabel 6.

Het gedrag van de streamertemperatuur is overeenkomstig de

resultaten die met het hoofdstroom-streamer model verkregen zijn.

Analyse van situatie b. (dunne lagen)

Het snelheidsverloop en temperatuurverloop voor hoofdstroom,

streamers en lagen is weergegeven in respectievelijk Fig. 39 en

Fig. 40. Zie ook Tabel 8.
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Fig. 39 u, Us' U1 en U2 als funktie van x.

Situatie b. (Tabel 8)

:<'000

/-fOO

---

o·z o.~ 0.8

Fig. 40 T, T
s

' T1 en T2 als funktie van x.

Situatie b. (Tabel 8)

- 80 -



De hoofoo~oomsnelheid blijkt nu gedurende de expansie door het gehele

kanaal groter dan de overeenkomstige snelheid in het referentie geval

De massa-stroom in de hoofdstroom is vanwege de dunne lagen aanzien

lijk groter dan in situatie a (dikke lagen).

Dezelfde lorentzkracht is nu werkzaam op een relatief grotere massa

stroom dan in situatie a.

Voor x ~2.5 cm komt het gedrag van de snelheden van de lagen over

een met soortgelijke condities (dezelfde stromingsdoorsnede) voor

schot 3552 (Tabel 4)

Het gedrag van de hoofdstroom- en streamertemperatuur (Fig. 40) is

vrijwel identiek met het gedrag volgens Fig. 38.
Doordat de hoofdstroomsnelheid in deze situatie met dunne lagen ook

tijdens de expansie boven die van de referentie situatie blijft,

resulteert dit in een lagere lokale gastemperatuur.

De streamer temperatuur volgt het verloop van deze gastemperatuur

vanaf x = 40 cm, met een verschil van ongeveer 200 K.

Overigens zien we weer het uit de voorgaande figuren bekende

verloop van T t.o.v. T.
s

De temperaturen van de lagen T
1

en T
2

verlopen steiler dan in

Fig. 38, omdat hun snelheid sterker afneemt (vergelijk Fig. 39 en

Fig. 37). Dunne lagen zullen volgens hetgeen in 13.1 d is afgeleid

voor schot 3552, meer vertragen.

Voor laag 2 is dit i.v.m. de aanwezige MED-interaktie in sterkere

mate aanwezig dan voor laag 1 waar geen MED-interaktie plaats

vindt.
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14. Conclusies en aanbevelingen.

14.1 Met betrekking tot streamers.

Als men veronderstelt dat de elektrische stroom in het plasma

van een MHD-generator volledig is geconcentreerd binnen dunne

plasma-kolommen (streamers) dan heeft dit de volgende

consequenties:

...... ...... ......
1. Er dient een snelheidsverschil Ll U = U - U tussen

s
gasstroom en streamers te bestaan vanwege de noodzaak van

impulsoverdracht tussen streamer en gas stroom.
--'"

Een snelheidsverschil ~ U is ook van belang voor een goede

convectieve warmte-overdracht van gasstroom naar streamer.

2. In de impulsvergelijking voor de streamer wordt een nieuw

begrip ingevoerd voor de beschrijving van het gedrag van een

MHD-generator: de aerodynamische dragforce Fd tussen

gasstroom en streamer, met

Uit berekeningen is gebleken dat het linkerlid van de

streamer-impulsvergelijking

met

verwaarloosd zou kunnen worden, vanwege de geringe invloed

van de traagheidskrachten in deze balans. Voor de energie

balans blijkt de omzetting van kinetische energie naar

inwendige energie tijdens de vertraging toch belangrijk te

zijn.
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~ ~

3. Uit de vereenvoudigde streamer-impulsvergelijking Fl + Fd = 0

volgt voor het snelheidsverschil tussen hoofdstroom en

streamer:

-->. ~V 2-
- Is x:6 -X-

s
;j-ff-C-'J)-.z>s-

dan ook beter om naar een groot aantal streamers,
~ - 2-

te streven immers: ~::.~ .,2)5 ~met kleine diameter D
s

zodat AlA,-...J Vii;
(Indien we uitgaan van dezelfde plasmacondities binnen de

streamers).

-""' ---" ~

4. Het geïnduceerde veld is E. d = U X B •ln s
Bij een gegeven gassnelheid U werkt een groot snelheids-

verschil ~U tussen gasstroom en streamer nadelig op E. d
~ .-... -...a. ln

immers U = U - Ll U.s
Het is in

5. De warmte-overdracht tussen gasstroom en streamer is bijzonder

efficiënt en kan een faktor 30 à 100 groter zijn dan het

convektief warmtetransport zoals dat geldt voor een starre

cylinder onder dezelfde condities.

De verwachtingen zijn dat dit warmtetransport plaats vindt

gekoppeld aan massa-uitwisseling. Deze massa-uitwisseling

kan plaatsvinden langs het manteloppervlak van een streamer

(afblazen van schillen) en door heftig mixen in de turbulente

zog, waarbij er nieuwe massa en warmte vanuit de hoofdstroom

aan de streamer wordt toegevoerd. (Zie Fig. 4/ ).
Het stromingsgedrag in het inwendige van een elektrische boog,

geplaatst in een B-veld [13J ' kan model staan voor het

stromingsgedrag in een streamer.

Fig. Lt / Mogelijk warmtetransport mechanisme voor een streamer.
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6. Streamer-diameters van 6-9 mm blijken volgens de berekeningen

waarden voor U op te leveren, overeenkomend met de gemeten
s

streamersnelheden. Hierbij is uitgegaan van de gemeten

elektrode-stromen en streamer-aantallen zoals die gelden voor

schot 1899.

De gemeten diameter van 1 à 1.5 mm blijkt onrealistische waarden

voor cr binnen de streamer op te leveren.

Indien we uitgaan van een ellipsvormige doorsnede met de lange

as 6 mm, loodrecht op de aanstroomrichting, en een korte as

van 3 mm, blijkt cr waarden aan te nemen die overeenkomen met

die van volledig geïoniseerd seed.

Tijdens de expansie door het kanaal groeien deze diameters

volgens de berekeningen aan tot 9 respectievelijk 4.5 mmo

Vanwege het wortelteken in (14.3) is de gebruikte methode vrij

grof. De methode wordt pas nauwkeurig als de andere parameters

in het rechterlid van (14.3) nauwkeuriger te bepalen zijn.

14.2 Met betrekking tot de invloed van de lagen.

1. Een niet ideale nozzle volgens Bityurin reduceert het totaal

aan de ingang van de generator toegevoerde vermogen t.o.v.

het ideale geval aanzienlijk.

2. Supersone dikke grenslagen volgens het model beïnvloeden de

werking van de generator zélf niet altijd in nadelige zin.

Subsone dikke grenslagen kunnen aanleiding geven tot verstikking.

14.3 Met betrekking tot het model.

1. Er dient een realistische massa-uitwisseling tussen de

diverse componenten in het model ingebouwd te worden.

Dit is met name voor de streamer van belang.

2. Er is in het model geen rekening gehouden met de onderlinge

beïnvloeding van streamers. Het gedrag van de dragcoëfficiënt

Cd voor cylinders,geplaatst in een uniforme stroming, die in

elkaars invloedssfeer terecht komen is weergegeven in Fig. ~Z

en Fig. 1-3
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Fig. 4'~ Verloop van Cd voor twee achter elkaar geplaatste
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Fig. 4' 3 Verloop van Cd voor twee naast elkaar geplaatste

cylinders.

Opmerkelijk is daarbij dat de dragcoëfficiënt Cd voor de achterste

cylinder in Fig. 4~ negatief kan worden. Dit gedrag zou een mogelijke

verklaring kunnen zijn waarom streamers bij elkaar blijven nadat ze in

elkaars invloedssfeer terecht gekomen zijn. Dit effect wordt dan nog

versterkt door de aantrekkende kracht zoals die tussen twee parallel

ger~hte stromen optreedt.

3. In het model komt ook inhomogene enthalpie-extractie tot uiting.
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Abo ' A10
A20
B

B
1

t/m B
12

CF
C

F ..
J.J

Cd
C

P
C1 t/m C26
D

Dk
D

s
D

s1
D

s2
Dso
e

11c
H

s

16. L~st van gebruikte symbolen.

Totale oppervlakte van de kanaaldoorsnede -L stroming.

Doorsnede oppervlakte van de hoofdstroom.

Som van de doorsnede oppervlakten van de isolatorwand

grenslagen.

Som van de doorsnede oppervlakten van de elektrodewand

grens lagen.

Bovengenoemde oppervlakten aan het begin van het kanaal.

Magnetische induktie.

Substitutie grootheden (Appendix 1).

Wrijvingscoëfficiënt.

Wrijvingscoëfficiënt tussen component i en component j.

indien U. >U .•
J. J

Dragcoëfficiënt (blz. 8).
Soortelijke warmte bij konstante druk.

Substitutie grootheden (Appendix 1)

Diameter.

Diameter van de streamer-kern (blz. 71 ) •
Diameter van de streamer-schil (blz. 71 ) •

Lange as van de ellipvormige streamer doorsnede.

Korte as van de ellipsvormige streamer doorsnede.

Begin doorsnede van de streamer.

Totale inwendige energie per massa-eenheid.

Inwendige energie per massa-eenheid.

Geinduceerd veld.

Substitutiegrootheden (Appendix 1).

Dragforce (blz. 8, 22).

Lorentzkracht op de gehele streamer.

Vulfaktor.

Substitutiegrootheid (Appendix 1).

Substitutiegrootheden (Appendix 2).

Hoogte van de streamer-cylinder.

Hoogte van het kanaal.

Totale enthalpie per streamer-massa-eenheid.
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Inlooplengte.

Stroomdichtheid in de kern van de streamer. (blz. 71 )

Stroomdichtheid in de streamer (zonder kern).

Stroomdichtheid in de schil van een streamer met kern.

I Elektrodestroom.

I Gemeten elektrodestroom.gem
I Streamerstroom.

s
iL

J
k

J
s

J schil
J 2 Stroomdichtheid in laag 2.

K1 t/m K
3

Coëfficiënten voor de drukaanpassing na een normale schok.

(Hoofdstuk 11).

L

M(b)

~o
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~
m

1
•m

2
m

s
•m

s
N

N
u

Nul

Nut
Nus

:ltNus

Nsegm
(j

0 1 t/m 0
5

P

P
1

P
2

P
s

P
e

P
r

Karakteristieke afstand tussen twee opeenvolgende streamers.

Machgetal van de hoofdstroom.

Machgetal van de hoofdstroom aan het begin van het kanaal.

Machgetal van laag i (i=1,2).

Machgetal van laag i aan de ingang van het kanaal.

Massastroom van de hoofdstroom (bulk).

Massastroom door grenslaag 1.

Massastroom door grenslaag 2.

Massa van een streamer.

Streamer-massastroom.

Aantal streamers /sec.

Getal van Nusselt.

Getal van Nusselt (laminair).

Getal van Nusselt turbulent.

Getal van Nusselt in de streamer grenslaag.
~

Getal van Nusselt 30 x vergroot:'Nus = 30 x Nus.

Aantal streamers per segment.

Oppervlakte van een ellips.

Zie blz. 33 en 34.

Statische druk in de hoofdstroom.

Statische druk in laag 1 •

Statische druk in laag 2.

Statische druk in de streamer.

Getal van Peclet.

Getal van Prandtl.
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m •
s

zie blz. 39 t/m 41.

Totale warmtestroom van hoofdstroom (bulk)naar streamer •

Getal van Reynolds.

Specifieke gasconstante

Recovery-faktor.

Belastingsweerstand.

Steek; totale oppervlakte van een streamer.

Getal van Stanton.

Lokale gastemperatuur.

Lokale gastemperatuur van laag 1

Lokale gastemperatuur van laag 2

Lokale gastemperatuur van de streamer.

Stagnatie-temperatuur van de hoofdstroom.

Stagnatie-temperatuur van component i (i = 1,2,s)

Filmtemperatuur in de viskeuze sublaag.

Referentie temperatuur verloop (blz. 69).
Adiabatische wand temperatuur.

Wandtemperatuur.

Gassnelheid.

Gassnelheid van de vr~e stroming.

Inwendige energie van een streamer met massa

Ru
S

St

T

T
1

T
2

T
s

T
stagn[b)

T t 1.'sagn
Tfilm
Tref
Taw
T

w
U

Qo1 t/m Qo5

Qbs
R

e
R

X

Referentie snelheidsverloop (blz. 69).
Streamersnelheid.

Snelheidsverschil tussen streamer en gasstroom.

Elektrische spanning over de streamer in het bulk gedeelte.

Elektrode spanning.

Streamer volume.

Specifiek volume per streamer massa-eenheid.

Karakteristiek volume element.

AV Voltage drop.

W.. Wr~ving per opp. eenheid tussen component i en component j.
1.J

Wo1 t/m Wo5 Zie blz. 39 t/m 41.

X1 t/m X
30

Substitutie vorm voor de 30 onbekenden (Appendix 1).

U~

U.1.nw
Uref
U

s
AU

Vb

Vel' V

~
V~

s
AV
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Index.

b

o

i

s

w

Opp. reduktiefaktor voor de hoofdstroom.

ft
0( '= --:L

.L.A6

Viscositeit.

Warmtetransport coëfficiënt.

Warmtegeleidings coëfficiënt.

Massadichtheid in de hoofdstroom.

Massadichtheid in laag 1.

Massadichtheid in laag 2.

Massadichtheid in de streamer.

Hoofdstroom (bulk).

Ingang van het kanaal.

Component i (i = 1, 2, b, s).

Streamer.

Wand.
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17. Appendix 1

1. Uitwerking van het stelsel vergelijkingen~ t/m ~
tot een voor numerieke oplossing geschikte vorm.

B~ de numerieke oplossing van het stelsel vergel~kingen z~n de

grootheden zelf na elke integratiestap bekend:

a. Rechtstreeks via numerieke integratie van de b~behorende

afgeleide.

b. Indirect. Door toepassen van de ideale gaswetten,

continuiteitsvergel~kingen,machgetalrelaties etc. kunnen

een groot aantal grootheden uit een beperkt aantal via

integratie verkregen grootheden berekend worden.

In de vergel~kingen~ t/m ~ z~n de afgeleiden als onbekenden

te beschouwen.

De vergel~kingen worden omgewerkt tot een meer overzichtel~ke

vorm, weergegeven in de middelste kolom van tabel A1 t/m A4 (zie

volgende pagina), de toegepaste substituties z~n vermeld in de

rechter kolom.

We beschikken dan over 12 vergel~kingen met 20 onbekenden:

X1 t/m X20 •

Vervolgens zullen we ons de nog ontbrekende vergel~kingen ver

schaffen die nodig z~n om tot een oplosbaar stelsel te komen.

Hierb~ worden soms nieuwe onbekende afgeleiden geïntroduceerd

waardoor het aantal onbekenden toeneemt en er dus weer extra

vergel~kingen nodig z~n.

Er is desondanks toch voor deze methode gekozen omdat het hiermee

mogel~k is alle vergel~kingen op dezelfde formele manier te

behandelen.

Dit laatste is vooral van belang om een goed overzicht te behouden

hetgeen de fouten-controle en flexibiliteit van het model ten

goede komt.
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STREAMER ---- Tabel A1

(2) continui tei tsvergelijking

= 0
1 dss

X.z = Ss clx

o impulsvergelijking

""'s U's
dVs - -Ti rh(7'x

cl"s -n .... ~
::

dx ""s ""s

= dlfS
""'>(

=-72" .... i$
'-'s ?Is

ç:Ix
-----::.

o energiever~lijking
cT/STMNs r,)

""',s Us c; c:TJ( = - .:z;~ + <-r6s

cl 7STAGNS -.I;\I6 r Q6,s'

---- ÊULK ---- Tabel A2

1 elf
Xs- = -- 'o-

f 4x8 continui tei tsvergelijking
...!... du

X6 = U clx
d L f U ;:;.6 (/-«)J = 0

Xl :- L d~t#x
196 dJ(

..L "'~ .!.. d'f 1 dAts _1_. 4(t--<) _
X r)(6 +- x? +- XQ = 0 I d{I"":)---0 s-,

Xe 4xS :;t; r t1 «x f- 196 4x t- I_ .#X
1-0(

d.oCD impulsvergelijking
XJ == qx

Û .I" (; ) clp -VOI-VOz.- t-.J) _ VOl -410<. - 7'ö
-63

L.L =5' u 1 1--<) <!Ix =-~ 1-1( 4J(
,1;6 (i-or);ze 1 dJ,{) + dp _ _WO/-V0:.z. -

r;:;
Cl X6 -I- x.s = 33 ~ u<

L.

Cl =~u z; 4x 4x-
196 (1- 0<)

o energievergelijkin!.

ó(6s

I

X;o= et &"6"'-"'" ISi/ff;,A/ CR
c:lx

!f u h6 (,-1 c.... t7I >< =- - QOI - 0<'- L

l\''s6?D.s 3t
3, ::.

-Qol-Qor 7d IST-'f6-v' - 6101 - QO.l - --zo- XIO = "t f 'f ""S(I-<1,) C....
:::

S' w 196 (l-o()C,ódx
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STREAMER ----

o continui tei tsvergelijking

Tabel A1

= 0 x = _/_ d.fs
.z Ss clx

o impulsvergelijking

""'s Us
dUs

- -~ -rFzJa'X

elks -~ .... 7S
=dx ""s &fs

CD energievergelijking

.::ITsT-.vs /."1
"".5 kS C,o ç:1'X =: -1,; "'6 + ~6s

cl "lSrAGNS - ~l-6 r Q6s
ç/x

---- BULK ----

o continui teitsvergelijki~g

o impulsvergelijking

I. ) d" 1'1/. ,I 4p -VOI-lVo.. _ t-./)f ti i l.!-4( dx =-176e~ .:Ix L

n;dU) dl' _LVOI-VO-,,- Y« / - +- - -
PU ti.:lx 4x - );) 196 (/-o<

CD energievergelijkin~
411 IS,..";,,, h

f U ~ (-e<) Cl' tJl! >< =- QOI -'-f°Z -

- Q"I - Qo.z - ~
~ &f t96 {I-o{)C,ó

- 95 -

d#.= -.:L
Rl(

-72 ....~=----

Tabel A2

I d'r
Xs- = f 4x

...!... dIl
X(; :: " t:#'x

...L cI-i.xT :: ~ dx

I d{t~)
X.9 - 1-0( ---;;r;;-

X
J

-VOl .~.l- 9'ö

.63 = -/J,-6-{-/--0(--':)"--1

Cl = ~ 4<



---- LAYER 1 ---- Tabel A3

(2) continui tei tsvergelijking I elj',
XII =: j', <::Ix

1x L ft ~ I9;J=O 1 dp,
X l:l = ti, dx

/ Gif, .l... e:!"" I d~
=0 XII of- X/~ "X =0 I ~- + " - . "di" /3

f" ,:Ix U, ~ ~ X 1"3 = /9, dx

,

o impulsvergelijking
)(1" = """"'}

dxc!&f, qp, Lvf (,f,'9 - = -/; ;;t +-l.I'OI - 10-'0.- Cl.3
!V"/- 41or-vo~, , 'dx 'K

3,r =
19,-

:<(I dil,) +- 4,<J v'" -V",- v03 CZ X,< + X:-f == 6S-B,~ ." ~x ,:Ix =
C:<, ~IJ; ::. f, ~

o energievergelijking

,q /STAtVY :zelï;r,.~:z
x,!> =

fl ""
~ç ::. 61", - 6?os- - Qo..3

,;;Ixdx

cl /'S'-",GN 1 6?o, - 00. - 0 03
66- 26 = (}O/ -6>0'- Qo3

XIS"" = 5', "', 11, Cp=4x f, ~ lij Cp

---- LAYER 2 ----
Tabel A4

~ continuiteitsvergelijki;g

1x L f~ "z ,lJZ ] = 0

I "fa. + I dtf/l, + l- .lA's ::. 0

~~ dx U~ dj( "".z 4x.

/' X -rX =3.:;
L. 3 Ir ':J T

I dfl..
xd, =: fl.. ,.:Ix.

I dus
x Ij == t;; 4x

I d"1:z
X,9 ::. 17'~ dx.
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Ps ' temp.

Pin.s

Als we aannemen dat de lokale druk in een vlak loodrecht op de lengte as van het kanaal

constant is geldt dat P1(x) = P2(x) = p(x).

In de vergelijkingen (î) t/m ~ voor de streamer komt een drukterm niet voor, overeen

komend met de solid body interpretatie van een streamer.

Omdat we de streamer ook als "gaseous body" met constante massa mS ' druk

dichtheid J?s willen beschouwen voeren we hier de lokale streamer gasdruk

We nemen ook hiervan aan dat ps(x) = p(x).

Om in een later stadium het inbouwen van een schokmechanisme in het model zonder ingrijpende

veranderingen mogelijk te maken stellen we dat:

P s

(Dit wordt hier ingevoerd omdat bij een gasdynamische schok in het algemeen niet meer voldaan

zal zijn aan P1 = P2 = Ps = P in een dsn. vlak.)

Onder normale omstandigheden geldt dan dat K1 = K2 = K
3

= 1. E~ ,schok simulatie in het

model moeten dan K1 t/m K
3

als funktie van x gespecificeerd worden.

Door differenti~ren van de bovengenoemde drukrelaties verkrijgen we

en vinden we dus 3 aanvullende vergelijkingen.

We hebben daarbij een nieuwe onbekende !A- ingevoerd.

(We veronderstellen dat de Ki als funktie van x bekend zijn.)

Tabel A5

@ Layer 1

dop k dp P dk,
-.'

~~ ".~ ~J IJ
df/

X/f
- == + -- - dxdx I dx. dx

@ tayer 2

dl{ - /(. dp + p d~ X/S- == ~~ ". .3 40 == 1J dk'~
-

2 dx
/0 dxoIx cix

@ Streamer Xv ==
d~

dx

dJ} k. dP f- P oIi(J Xv kJ ~ + .Jl;/ ~I
../"G

- =- == fJ--
o/x ;J dx c1x dx
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differentiëren geeft

Tabel A6

C0
c( = _4-,,-3'__

L ,716

differentiëren geeft

pfV( I""'~ ~.:r'hk ~ dL
dx = #6".L :iX - 1zL t?/x. - ~ L.2 dx

uil( ~ IJ..I~ .!...",~) ~ .,fL !X,,=-ctp,-Xr]+C.-X,u IdX. = L.A& (t-'s :;(X - "'6 dXj - ~.L~· .,()( a v

de( = _ d{/~C() - ..
dx dx

L..--

1 cI(-ac) _ ~ [~dt?s_.!.."'11s..7+
- M cf X - 196. L (I-(J() ;S etx ~ .:txJ

~ dL-
-905 LlI-o() Plx

tussen 2 streamers

Ct = ~
,.t}Ó'/.. . (I-D()

c = _~_s _
S- 116.L2.(I-«)

dL
X"U = ,::Ix

L = ?t.s
N

~J9NT~/ {JASUf-<G"oë SHt,u_

$E(;ONOë

differentiëren geeft

clL -?f1s dtls
d X = ....:.,s'. ,fx
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IDEALE GASWETTEN VOOR BULK, STREAMER, LAYER 1 EN LAYER 2

differentiëren geeft:

:p= g R T

dP _ p /( r[.J.. Eff + _/ dT J
c:(x - J f q'X T d X

Tabel A7

@Bulk Cl::: fRT

cl/:> = fR T [..L oir + .L elf ) XJ ::. Cr[X~J -I- \}_
I clT

dx T dx f dx X<'3 = T 4x
,

@ Streamer
'C = ~ R ~

d..-s _ /(T{..L dis + I
9 ,s

~] X"'I = C~[X.2'1 + X:<.]
I 4JS

tlx - fs. ;r 7S dx .f} t:lx X"''t = 7S cI><

® Layer 1 .. C:J = fl 1( r
dl? _ RT[..!- dl; + _I c;/SiJ

XI" = C:J [x:<.s- f- XII]
1 dT;

t:fx - ~ I Tï r4 x ft dx X:lS" = 7ï d)(

@Layer 2 C;o = f~ R?;
dp;;' -1- I dli. 1 df~ } XJ = ~oLX:?6 -f Xl6]

X - _1_ viii- g:<. R/~ 72 dx +~clxc;fx - .<6 - 7i. dX

MACHGETAL RELATIES

differentiëren geeft:

Tabel A8

@ Bulk ~I = T{I r ~:/)

dJ;;"6u6 =r(lf- dj-l... clT+ ~-1 T d~
2 _

~" = S/:<"'3 f- ~< X.<?
Cl.? = .:3~ I

c:lx 3 T4x -3 c/x d"t6
X2l = -;rx

@ Streamer 7:{ -.(&)Cl3 = 5 Ir--y-

dJ;, t "''''''1 I t:/ï;' z - t:I/ttds X-i = S3 ~2t f- elf X.('8
Cl'; =- i '"1M-i S· 7;

STA!WS = T: l-r- - --f -~'J.I--
cl X S :]?J dx -3 S ,;Ix xu= c;/l'1,u/s

dx

@ Layer 1 CIS = 7;(17-~)

ell:, (; "f,~ I di; < qI~1 X =C X +C )( L16:: J- ~ 7;
Si"6A12,. =Tir - - -+-~T-4 x I <1 7ï qlx. 3 I I clX I~ IS" <S' 16 ~J cI~,

XJ,7 =4X

@ (. "",2
Layer 2 C;1 = 7.? It-::S-)

c;/IST"J(;N:Z _ T (;+ ~0..!- clïi+3..,Ai / c/Jfol X-,o = ~1 ~6 -I-)<f' XJO
CIO = t 11< 7Z

clx -.< -3 7j,dx .J '.<.:J.;;{X _ c/1'1:J.
X30 - c/><
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We beschikken nu over 26 vergel~kingen met 30 onbekenden.

Toepassen van de definitie van het ~achgetal geeft na differentiëren

relaties waarb~ geen nieuwe onbekende afgeleiden worden ingevoerd.

Definitie machgetal

Differentiëren geeft:

Tabel A9

@ Bulk

e Streamer

@ Layer 1

@ Layer 2

Het totale stelsel is nu in principe oplosbaar (30 onafhankel~ke vergelijkingen

met 30 onbekenden X1 t/m X
30

).

Alvorens tot het oplossen van dit stelsel over te gaan rangschikken we de

vergel~kingen in een aantal groepen en voeren een nieuwe nummering in.

(Kolom A: nieuwe nummering Kolom B: oude nummering)

- 100 -



A VERGELIJKING B GROEP

(1) X3 = J3, CV
(2) X7' = -8~ CD
(3) X IO =-,a~ CD

I
(4) X/~ =4 CD
(5) X~o =- J8 @

(6) X<:< = C6 XJ = Cö.b; @

(7) XI +- X.'( = 0 8
(8) X Sof- X6 + X9- + >(8 = 0 CD

(2) IL
(9) XII +- XI.'( of- Xl3 := 0

(10 ) X l6 +- XI; f- )(19 =0 ®

(11) C X6 + X =:g. -0, J 3

(12 ) Cz XI:(. -I- XI,! =BS CV JI[..

(13) C3 Xl7 +- X;j =-31 @

(14 ) X/t = "\ X.J +-1 @
(15) XIJ = K< X-9 -r 00 @) p

(16) X~, = IS ~ 1- :8;, @

Tabel A10

A VERGELIJKING B GROEP

( 17) X:J = C.J[x.23 + Xs-1 @
(18 ) X:<, =: C,;[><21 + X~] @
(19 ) X'r =: S[Xzs f- XII} @ ;Z.
(20) X'J ::: <So[x.l.6 ~~6J @

:

(21) X=CX+CX @10 '. 11:23 I.l. <;

(22) Xr =: c;3 X.21 f- çf' X:<e @
YL

(23) XIS == ç~ x..zs f-S6 X:zs @

(24) )(:<0 =~; X..<6f-S8 XJo @

(25) X21 =- S \' - SO XZ3
@ ..

(26) X:;'/Y = <;, ~ - S.< X.2f @
viI

(21 )
>(2.J =Cz3 '><;:( - é;r X.1 r- @

,

(28)
><3ó =C;r- ~? -C;6~6 ®

(29 ) X;= -Cf {x,-Xr)+C.Xz.<.. @
-y]]l

(30) !1; Xl3 +~X'8+1 ~= 4~ @
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Tabel A11

Oplossing van het totale stelsel vergelijkingen

Het totale stelsel bestaat uit 30 algebraïsche vergelijkingen.~ neemt een centrale positie

in,immers de oorspronkelijke vergelijkingen (2) t/m @ worden met name gekoppeld door dP
p'=K,Pen~=~.2l. Uit het overzicht van de vergelijkingen op blz./O/blijkt dan ook dat X':;==dK

veelal voorkomt. Het ligt nu voor de hand om in eerste instantie alle Xi in X
9

uit te drukken.

Daarbij zullen we steeds de tussen-resultaten als ook de eindresultaten in de volgende vorm

presenteren:Xi = Ej X
9

+ Ek' Groep I en groep IV staan in de juiste eindvorm.

Omwerken van (11) en substitutie van (14) en (15) in resp.(12) en (13) geeft:

,
-lb( 11 )

(eindvorm) E; ==
Cl

X6
Jl.J - ';<3 2j> I

X~ X6 = EI:-~~ E.z == ..L..,...:::: = - -
Cl S ç C1

( 12) (eindvorm) 3'.J-~
C.z X,2 -I- ~ X-J 7'-33 ..?,f" .. f3==

C<.

;B, - .JS. KI X/~ == ~-~X3 .Ef
/(1

X'-Z :::: X.J =---
C.< C;z C<

( 13) (eindvorm) E = 37 - 0;0
c3 X,?- t- ~ >:r ~ 40 = 3; s- C,3

XI? ..dl - ~CI k< X.J XI; Es- - ~ ><.J E6 =
k<

= - =
c.] c.] S

---- Groep Va ----

Substitutie van groep IV in groep V geeft als tussenvorm groep Va

(zie Tabel A10)
Tabel A12

( 17) ~ = C:; (X';3 -f-Xs-)
(17a)

X;'3 i- Xs- :::;
/

X<3 -I- Xs- El- ><:t c9
/c><S = =- Cr1

(18 ) KJXJr~1 :::; Cs (X.l f f- X<) (18a ) Eè= k3
Cel"

X'<t f- X;z == ~ 0j1
X2f f- X.< ~~T~ E. - ~I- ><.J -I- - =erf Cd' ~- Sr

(19 ) k l XJ r 1 = C,:J (><.<. t- X/I) (19) So =
kt

CS>
X2 • -,L~I == kt X + -& X.2, +)ÇI == %'j f- ~I EI :::: -.?..1

S :J ~
I C

-:.!J

(20) ~ 'j. f- J;o =C (>S6 r X16) (20) EI;Z = k'"2
/0

C/o

X:<6 I- ~6 =: K2 X i- ~o X:(& f-~t="h) f-~
Tt.z

:&0
00 '.J c/o =

C lo
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Substitutie van groep I in groep VI geeft als tussenvorm groep Vla

---- Groep Vla ---- Tabel A13

(21 ) .3., = ~I X<3 1- c:;~ Xzr (21 a ) E
IJ

=0
0f
0 1

X.23 = 4 - CI< X X23 = E;J - 0f JS1 Etf =
Cl2

C
II

- <l- C IICII

(22) B:<. = ~3X2f i- Sf X.u (22a )
,S~=

3<
C l3

XZf = 0'..2- - ~y X2f = ~S"- E;& X~9 E
I6

::
elf

C I3
- X<G C I3C'J

(23) 36 = ~~ X2, i- S6 X2!J (23a ) E;1=
Z,
<'la

X2~ =
26' - C,6 X X:<s- = 0jZ - .~9 X.<,y Sa =

C;,-
C;s C;s- :t.:J CIS"

(24) .g8 =C;; X26 r Sa XJo (24a )
EI,J = 30

0;
X;J{, -= .6,9 C;,F X26 = E -F

~o Ejo= C/J'- -x ':J -20
Cl? Cl; Jo CI;Z

Substitueer groep Vla in groep VII (Tabel A10)

(Tabel A13) Tabel A14

(25) XJ1 :. C;,J X6 - SC X.23 E~
C/.:J E.z

..
21

I -So~y= CJ Xó - S~ (~/3'- ~ ~;) (eindvorm)

X :.-~X,.S .z;~ =
e;J~ - So~3

X.21(- SC S~) ;: CJ~ - C1 ~ ~ .2} I :J ~ 1- C20 0f'
-C E

:20 IJ

(26) X<9 = <;1 XJ - <22 X.(f «10; -<Ç2 ~S-
= CzI X.J - C;~ ( 0, - ~t X<g ) (eindvorm) E;3 =

/ -C.2~ ~6

X~8 (1-02 .E;t) := SI 1- 0.<.sr X:l9 -= .~03

27) X 2J = C;3 XI:? - Sf x2 .r E. =
<:::23 Ef

= C.?J X IZ - C2f (E..1 -Sc ~J) (eindvorm)
:2f 1-0y E;cl'

X2J(t-L2f~9)= L.lJlJ - C:;Jtf~ -i5y ~ T~J

__ 0~~-~~1
X2J

:: SS--
- C.lf E;l / -Of SR
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Tabel A15

(28) X 30 = S, ><::;;z - Sb' X<6 06=
0.r E6'

Sr XI? - Çt(E;,J - t=;o ><30) (eindvorm)
/ -<;6 E.<o

=

X30 (/- 0b' ~o) = C2 • ~l- ç, 1Ç 'j.J- XJo = - ~6~ -I- ~r E. <tS"Es -Ç~~9
2}=

-~/, E:J /-06~o

I

Door de gevonden uitdrukkingen voor X27'X28'X29 en X30 te àubstitueren in groep V~a (Tabel A13)

vinden we ook X23'X24,X25 en X26 als functie van X9,

Tabel A16

(21 a ) X23 E;3 - ~f X2r
..

é'.zs = 0~ ~I=
== ~S - E;f ( - E21 X.g -f- E2~) (eindvo~)

= E;3 -";t t2< -f- Elt ~I :1
I

X23 = '=;0 ~. -f E.<3 Ez,y = ~J - .sf E.;2

( 22 a ) X2f = SJ - St X;Z8 (eindvo~)

= E;{j - 0t é5.3 X2-r = E E. - E -E E
30 'Jo - IS" It 23

(23a ) X:z, = 0; - ~8 X:<.:1_ éjl= ~K~~ ..
..'

= E? - ~B(- é2f~ -I- E:zs-) (eindvorm)

- 01 - ~O ~~ f- 4.9 z7f ~ X;;, == ES1 ~ ~ z§..2 E.n. =E;1 - ~" c;f"-

(24a ) X26 := E -E X E.33 = So ~b'/.J <o,Jo

- Ety - E20 (- -§b' J<.J r ~l) (eindvorm)-

.::: E]- ~oE;l -I- ~ol§t~ X~( == E53:;' ol- ~f E.]y == E~-~ E
o .21'

Korte samenvatting.

Er zijn uitdrukkingen gevonden voor X3,X4,X6,X10,X12,X14,X15,X17 en X19 t/m X30 ,
Daarvoor is gebruik gemaakt van de volgende vergelijkingen:

Groep I vgl. (1) t/m (6)

Groep IV vgl. (14) t/m (16)
Groep III vgl. (11) t/m (13)
Groep Va volgt uit substitutie van IV in V (verder niet meer gebruikt)

Groep VIa vgl, (21 a ) t/m (24a )

Groep VII vgl. (25) t/m (28)
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Nog op te lossen: X1, X2 , XS' X7
, Xs , X9

, X11 , X13 , X16 en X1S (10 stuks)

Daarvoor staan nog ter beschikking:

Groep Va vgl. (17a ) t/m (20a )

Groep 11 vgl. (7) t/m (10)
Groep VIII vgl. (29) en (30)

(Tabel A12)
Substitutie van de gevonden uitdrukkingen voor X23 t/m X26 in groep Va geeft:

Tabel A17

(17a) X, = Er- X,g - X23 (eindvorm) ,

= E; X:J - (~9 ~ + E<j)

X~ = (Er E.u ) ><.J - E.?.!j Xs- = ~5" ~ - E.<.J Ss= E.; - F.38

(18a ) ~= ~ Jj r E.J - X-Zf
(eindvorm)

X.z= ~ ~ f- ~ - E..30

X,z =s.~ : E36 E3b =~-~o

(19) 'X// = EX t-E-X (eindvorm)/0::J II .<s-

= -So~ t- ~/ - (~/ ~ f- ~< ) E31 =E - 13
/0 3/

X/I = (.=;o -S):<.:J f- ~I - E 3< X = SlX f-E E38=~/- E,JZI1 .:J JJ'

(20a ) X
l6 = ~.z Xfj, f- ~ _-.~<6 (eindvorm) ..

= ~~ --s. .".~ - (E33»t-.éj.f) E:JJ == EI-Z - ~3

X/6 =~z - E.J.3) ><s of ~ - E.J1
X16 = ~j'~ of E10 E4-o = 15<. - Sf

(Tabel A10)
Uitwerken van groep 11 geeft:

Tabel A18

(7) X - -X - - EX - E 6 X - -E X - Eb
1- ,z- "8:.:1 3 ,- '8:J ::J

(eindvorm)

(S) Xs- of- Xt -f Xl + ~ :: 0 substitutie van vgl: (29)

Xr; +- X6 f Xi t-Cf(7-X;)+-S-~~=o E'II=
E:ZJ-~ -ÇS6' -C.C,~

/ +- Cf

Xr =~ (-x -X6 +- C X - C C .g) E't~ =
E3~- E<. +- Cy EB

I-I-C ~ 't 1 • 6 1 I +- Cf'f

Xl'=
~3-~ - Cr Si -Cs"Ç- ~ E.JS" - Ez. -I- Cy E,g

.Xj'
(eindvorm)-/ + C'j I -I-e,!

I
X'T= l:11 - é't< X3
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Substitutie van de gevonden uitdrukkingen voor X
7

en X
1

in vgl. (29) geeft:

Tabel A19

(29) Xe = Cf (X1-X,)+CS-Cb~ ~: Ct(~». -~:z~) ~ (eindvorm)

=C1 (éy/ -~.( ~ -I- ~ XS' of- E36) + + Cf (Ey/ f-E.JC)
FCs-C6~ -f Cs C6 -.O;

X
13

en X
18

volgen uit vgl. (9) en (10)
Tabel A20

:

(9 ) X/3 = -.lÇ~ - ~, (eindvorm) Ef3 = ~ -E.J1
= - (E3 - ~ X:J) - (Est x., of- ~9)

X/3 =(Ey- EJr ) X,J - (E.Ju -I- Es) X/3 = t4 3 ~ ~ ,EH Ef1 = s.$ -I- E3

(10 ) ~9 = -)ÇJ - X/I, (eindvo~) E"s- = Et - E3,J

= -(Es -~Xs)-(E~:<.J f- Eyo)

X/a = (E6 -E.Jg) ><.J - (~o -I- Es) X/$ = E~!J X,J - .Ef6 E4'6 = ~o -I-Es

Alle Xi z~n nu uitgedrukt in X
9

en de Ej's.

Door substitueren in de nog resterende vergel~king (30) vinden we de gezochte oplossing

~ (E~3X,J - ~t) -I- ~ (Ey,X!f-~6)+

1-1 (E~/ - ~2 Xg) = 3;2

x.s (i Ey3 -1-1';, - h6 ~,() -1 éff +

- ~ ~6 -I- 1 ~/ = J:,z

=:g,:z 7- ~,;'" r ~ Ey6 -Ii E4'/

Il:l,. EfS - t% Ey <+ 11; Ey3

Tabel A21

De oplossingen voor de andere Xi volgen direkt door substitutie van deze uitdrukking

voor X
9

in de eindvormen.

B~voorbeeld:

c/Il, _ )J (E oIp E)
- -, 93·.Ax - ././.dX VI 77
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Uitwerken van de substitutie grootheden E
41

t/m E
46

geeft:

Efl =. (1-0<)[ -Br7' - ~ (...3.... + .:!.-)j 0( [...!.-
:3 S-P S-'Ï~p - Î(,J

( .5' 3 )= ---~

S-1'1,/ IJ .s-.ll

We vinden hiermee:
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De gevonden oplossing voor afp luidt in het algemene geval (streamer, bulk, layers 1 en 2)
dx

dp
clx

. .E }_(j-c(j :-

Doordat de noemer in de bovenstaande uitdrukking slechts voor záár zelden optredende

combinaties van A1 , A2 , Ab' M1, M2, ~, 0< en p gelijk aan 0 kan worden, is het programma

in staat om zonder problemen vele situaties door te rekenen.

Het in andere áándimensionale modellen optredende sin~liere punt bij M = 1 treedt hierbij

ook op. De grenzen M1 = 1, M
2

= 1, ~ = 1 en Machs = 1 worden zonder problemen gepasseerd, EC~r6~

het singuliere punt treedt op bij een andere waarde, afhankelijk van Ai' ~l~c.

In het geval dat er geen sprake is van een schok (K 1 = K2 = K
3

= 1 en ~ = 0) zonder

MEn-interactie (geen streamers: o(,~,;;:,~ alle 0) is (3~) te vereenvoudigen tot:

Met

33 = _-_\tI.':_o_,...,-:-v,..,o,....:l._-_'F;.:;;LIJ~
176(I-"')

= - 0;<::a 172. + \.i.z + Vcr -\.,/0,;

flz

(Indien geen MEn-interaktie: 0<, ti» Qós , ~

~
- Q", - Qo:J. -

Q6s

-= L

'5 <-1 h1$ {i-bi) Cp

4; &0' - QoS-- -003=
fifA, "? C,.o

-8:t~
(v-v.d

-f- QD:2 +Qor-Qo'i'"38 -= :J.~2.

5':< tf<. 17:< Cp

ook in B
3

, B
4

, B7, Ba nul stellen).

(36)
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Appendix 2

Berekening van alt?, direkt uit de basisvergelijkingen.
dx

We kunnen de uitdrukkingen voor ~ en ~2 rechtstreeks uit de vergelijkingen bepalen.

Voor &int zullen we dit hier uitwerken. We gaan uit van:
dl<

= dJ; +dx
= energie vgl. (blz. 96)

ideale gaswet voor layer .(blz.99)

(2) -.!... d~1 I vlttl I dA'?
SI 7X 1--

.::1x.
T-
~ "'x =0

~

CV C~
..!- dttl

f- 411 = 3S-
til 4x.. clx

continu!teits vgl. voor layer 1 (blz. 96)

impuls vgl. voor layer 1

Elimineer ~~ uit vgl. 0 m.b.v. vgl. @
Uit de verkregen vergelijking elimineren we vervolgens

dx.

m.b.v. vergelijking (2)

Elimineer df/I m.b.v. vergelijking CDdJ(

(f:~
:l"'< 7ï ) dA :/"'.< 3,) T-

~ t; d'~ (38)- --'- 06-c< c7X + cS". +
~ 4x =

f'~C2 .>~~ <

Met
I

C~ = p ,,'
J, ,

3

==. s-".,,~f!
I I

vinden we dan voor

Met

Dit is in overeenstemming met vgl. (31 ). De berekening voor aI~~verloopt analoog.
<?fX d/l6

Indien we géén MHD interaktie veronderstellen is dit ook nog eenvoudig mogelijk voor arX

- 109 -



Aupendix 3

Aanpassen van de oolossingsmethode voor enkele speciale gevallen.

Bij berekeningen zonder MHD-interaktie zal er in het model toch sprake moeten zijn van een

"stroomloze streamer-massa", omdat 0 stellen van de diverse streamer-grootheden aanleiding

geeft tot numerieke problemen bij de substitutie methode (delen door 0 etc).

Dit treedt ook op als we berekeningen zonder layers willen uitvoeren.

Deze modelfout kunnen we o.a. op een van de volgende manieren vermijden:

1. Reduceer de totale set vergelijkingen met de overbodige streamer en/Of ~ayer vergelijkingen.

Los vervolgens de resterende set vergelijkingen nogmaals op m.b.v. een substitutie-methode.

2. Verwijder de "dUIlllllY" Bi' Cj' Ek die aanleiding geven tot de bovengenoemd.e problemen.

a. - Bulk. layer 1, layer 2 - model.

Voor deze berekeningen is methode 1 toegepast.

De substitutie-handelingen zijn analoog aan die van het totale model.

In plaats van de symbolen Ek wordt Gl gebruikt. .

In het programma wordt gerekend met deze Gl-substitutiereeks zolang er nog geen electrode

stroom is (gereduceerde set vergelijkingen). Zodra er streamers geintroduceerd worden (I = 0)

bsrekenen we de streamer-massa ~s uit een gegeven begindi~eter dso en de bulkplasma gegevens

ter plaatse ( X = Xstart) en rekenen dan verder met de Ek - substitutiereeks (totale se~ vgl.)

Als de streamer eenmaal geintroduceerd is blijft deze aanwezig, 66k als verderop de electrode

stroom wesr 0 mocht worden. (Eventueel te veranderen door ook hier weer op de Gl substitutie

reeks over te stappen na dat /'I1s= 0 gesteld is).

Van de totale set vergelijkingen vervallen 0) , CD ' CV', e ' @ , @ , @ . @ en

® (9 stuks)

Van de Xi vervallen X1 , X2 , X
3

, X
4

, Xs, X21 , X22 , X24 , X29 (9 stuks)

Van de ingevoerde Bi vervallen B1 , B2 en B11 •

Van de ingevoerde C
j

vervallen-C
4

,- C
5

, C6 , CS' C13 , C14 , C21 en C22 •

Verwijder deze "dummy" grootheden ook in de Ek·s.

Gereduceerd stelsel: 21 vgl. met 21 onbekenden.

Opm. In principe zouden we ook uit kunnen gaan van de gevonden expliciete uitdrukking

voor '1!:. (vgl. (34 ) blz. 10S) door hierin dl! streamer grootheden te verwijderen.

De berekening in het algemene geval is echter zodanig opgezet dat we numeriek

S afgeleiden integreren ( 6 afgeleiden bij de gereduceerde set vgl.)

Behalve ~p dienen we dan ook te beschikken over expliciete uitdrukkingen voor
oir e:;fXdk, "Tt dlofl. d~"'I'x 7i ) ïiiX J -;;;x I ;;;j")( • Deze kunnen, zoals eerder vermeld, door

terugsubstitutie van de betreffende Ek bepaald worden.

b. Streamer-bulk model.

Uitgaande van de vergelijkingen voor het streamer-bulk-layer model kunnen we eenvoudig

tot de vergelijkingen van een streamer-bulk model komen door de set vergelijkingen te

reduceren met de layer vergelijkingen.

Gehandhaafd blijven de vergelijkingen: G) t/m (2) , ® t/m CD ' @ t/m @ ,@ t/m @
® t/m @ ,@ en @ , @ en @ .

Van de ingevoerde Bi vervallen: B5, B6 , B7, BS ' B
9

, B10
Van de ingevoerde C

j
vervallen: C2 , C

3
, C

9
, C10 , C15 , C16 , C17 , C1S ' C23 , C24 , C25 , C26 •

Omdat de koppeling van de bulk met de wanden via de layers wegvalt,dienen de uitdrukkingen

voor B
3

en B
4

aangepast te worden.

Van de ingevoerde E
j

vervallen: E
3

, E
4

, E
5

, E6 , E10 , E11 , E12 , F12 , E17 , E1S ' E19 , E20 , E24 ,

E
25

, E26 , E
27

, E
31

, E
32

, E
33

, E
34

, E
37

, E3S ' E
39

, E40 , E
43

,

E
44

, E
45

, E46 ·
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Appendix 4

Berekening van I in het computerprogramma.
s

(model zonder lagen)

Er wordt uitgegaan van een ellipsvormige streamerdoorsnede

zonder kern (zie blz. 71) met assenverhouding ~ = 2 volgens

Fig. 44. De oppervlakte van de ellips bedraagt ~a6 = ; à ~s
7 S, 2.

Fig. 44

I

I
-1 _

'JJu. I
,~ ')'

Streamerdoorsnede.

Stel het aantal streamers per segment bedraagt Nsegm
De totale elektrodestroom per segment is

I = N Isegm s

De modelvorming voor het berekenen van I is in Fig. 45
s

aangegeven en onder te verdelen in de volgende stappen:

1. Verdeel de belastingsweerstand R in parallel-weeru
standen van gel~ke grote:

*R = N Ru segm u

Per streamer is nu sprake van een eigen belastings

weerstand R ~
u
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2. De inwendige weerstand voor een streamer wordt berekend als

,/

\
I----: lJ400E/ )

~ .. .
I ~

rJ

\, z 3 4 I [(I I
I I

;

met {het geleidingsvermogen in de streamer.

(aanname:volledig geïoniseerd seed)

,1 ') I ( ,f >- " $ J51 (a;: )
I ",/ ~

r----;;--...,

,(
I

I

'.Fig. 45 Model voor de berekening van I •
s

3. De belastingsfaktor per streamer is nu in principe bekend

124,*

In het programma wordt echter een methode met een

'*"lokale belastingsfaktor" gebruikt. Door R formeel in
u

een analoge vorm volgens (3) te schr~ven als

(5)

gaat (4) over in

I +
(6)

met

eT;;-
/ /
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4. Met behulp van (6) en de wet van Ohm kan dan de stroom

dichtheid J binnen de streamer bepaald worden.
s

.6/iVi( ) ( /J s = <1:(.. (Lls.J - ----,.----
I + u,'

at;
)

~v is een eventueel nog toe te passen voltage drop.

Met behulp van (6) en de streamer doorsnede volgt

= (s)

en hiermee I volgens (1).

Het bovenstaande model voor de berekening van J kan met een
s

geringe aanpassing ook gebruik worden in het totale stromings-

model met lagen Fig. 46.

Fig. 46

I I ~'"

U, H{" IA

I
I I

J s wordt berekend volgens (7). Voor L\. V wordt daarbij toegepast

/J.V

De voltage drop wordt dus opgevat als zijnde het gevolg van een

verschil in snelheid tussen het plasma van de streamer en het

plasma in laag 2.

~- (10 )
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Overzicht van de computerprogramma's.

AA

AA/INPUT

AA/RUN

BB

BB/INPUT

BB/RUN

EE

EE/INPUT

EE/RUN

GG

GG/INPUT

GG/RUN

COND

Model voor de niet-uniforme stroming met streamers.

Berekent zelf I •
s

Data-file.

Start programma.

Model voor de niet-uniforme stroming met streamers.

De elektrodestromen moeten ingelezen worden.

Data-file.

Start programma.

Model voor de uniforme stroming met streamers.

(Hoofdstroom en streamers, géén lagen).

Berekent zelf I •
s

Data-file.

Start programma.

Model voor de uniforme stroming met streamers.

(Hoofdstroom en streamers, géén lagen).

De elektrodestromen moeten ingelezen worden.

Data-file.

Start programma

Berekent de ingangscondities voor het lagen model

met diverse combinaties van A. en M.•
~ ~

COND/INPUT Data-file.

COND/RUN Start programma.
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Korte omschrijving van de procedures.

Procedure SIG berekent de waarde van cl uitgaande van volledig

geioniseerd seed. T = 5000 K wordt gebruikt om de totale
e

botsingsfrequentie te bepalen [9}. (1111A1N".E,)

Procedure IBER berekent I (zie blz. 110).
s

Procedure FUN berekent ter plaatse x alle grootheden die nodig

zijn om de nieuwe afgeleiden te bepalen waarover vervolgens binnen

RK1N geintegreerd wordt. Deze afgeleiden zijn:

d /s
, dx.

,

Als laatste stap binnen FUN worden deze afgeleiden in een genormeerde

vorm gebracht resp. H[1J t/m H[SJ.
Na integratie binnen RK1N worden de nieuwe grootheden

P, T, Us' Ts ' U1 ' T1 , U2 ' T2 ter plaatse x + d x in genormeerde vorm

als Y[1J t/m Y[SJ door RK1N aan FUN beschikbaar gesteld.

Na denormering kan dan binnen FUN de totale nieuwe situatie in x + A x

berekend worden, inclusief de nieuwe afgeleiden.

FUN berekent alleen de nieuwe toestand; integratie over x vindt

alleen plaats in combinatie met RK1N.

Als de toestand zich tijdens de berekening plotseling wijzigt. bijvoor

beeld na een schok of bij het ontstaan van streamers, dienen eerst de

nieuwe afgeleiden bepaald te worden door een extra maal aanroepen van

FUN voordat de integratie met behulp van de RK1N-FUN combinatie kan

worden voortgezet. Indien dit niet gebeurt kan RK1N de berekening

niet meer uitvoeren (geen convergentie) zoals is gebleken bij het

opstellen van het programma.

Binnen FUN kunnen diverse paden doorlopen worden, afhankelijk van

het feit of er wel of geen streamers zijn. Dit wordt geregeld d.m.v.

de "flipflop-schakelaars" FF1 en FF2 die deels geset worden in het

hoofdprogramma, deels binnen FUN zelf.
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Procedure SCHRIJF.

Om over een flexibele data-output te beschikken is de schrijf

opdracht als procedure uitgevoerd, die desgewenst overal in

het programma aan te roepen is.

Procedure SCHOK.

Deze procedure wordt binnen het hoofdprogramma aan~epen en

test of de ingelezen schoklokatie X bereikt is.
s

De nieuwe gasdynamische grootheden na de schok worden berekend

met behulp van de Rankine-Hugoniot relaties. De grootheden nodig

voor de bepaling van de drukaanpassing (blz. 42-43) worden deels

binnen de procedure SCHOK bepaald.

De drukaanpassing zélf vindt binnen FUN plaats.

In de Flow-chartop de volgende pagina zijn alleen de belangrijkste

blokken opgenomen.
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FLOWCHART
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I procedure schok
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