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nWell, Rob, go back to Eindhoven, this museum of MHO. Closed Cycles,

non-equilibrium plasmas, it will never work. n

Or. J. Braun
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SAMENVATTING

Tijdsns mijn afstudeerwerk binnen de vakgroep oirecte Energie-Omzetting

van de afdeling Elektrotechniek van de Technische Hogeschool Eindhoven

heb ik mij in eerste instantie bezig gehouden met theoretisch onderzoek naar

de invloeden van moleculaire verontreinigingen op een Argon-Cesium plasma.

Aanwezigheid van deze verontreinigingen betekent een reductie van het vermo

gen dat een MHO-Generator kan leveren. Het berekenen van de grootte van

die reducties onder varierende omstandigheden vormde het logische vervolg

van mijn afstudeerwerk

In hoofdstuk 1 van dit verslag wordt het belang van moleculaire verontreini

gigen verduidelijkt in het geheel van onderzoekingen aan een Closed Cycle

MHO-Generator. In hoofdstuk 2 wordt het model voor het vrije plasma-met

verontreinigingen opgesteld dat als basis dient voor berekeningen. De

rekenresultaten met dit model vormen hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 tens lotte

wordt het vrije plasma model ingebouwd in het quasi-eendimensionale

isotroop turbulente model voor een gesegmenteerde Faradaygenerator. In de

appendices komt o.a. de berekening van de plasmaparameter B ter sprake.
/- kr

De bij deze berekeningen gebruikte computerprogramma's en de bijbehorende

handleidingen vormen een zelfstandig Blow-Down rapport (BoR 6339/9 • EG 81/317).

Ter wille van de conventies is avera 1 in dit verslag de term "Energiebalans"

gehandhaaft. hoewel de uitdrukking "Vermogensbalans" juister is.

Rob de Vogel

Eindhoven. augustus 1981
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Het totale rendement van een conventionele elektriciteits

opwekkingscentrale bedraagt tegenwoordig ongeveer 38%. Oit betekent

dat 62% van de energie-inhoud van de gebruikte primaire brandstof

verloren gaat voor de productie van elektrische energie. De steeds

sneller stijgende prijzen van deze primaire brandstoffen (olie,

kolen, gas, nucleaire splijtstofl en de scherpe grenzen die gesteld

worden aan de thermische belasting van het milieu maken het noodzake

lijk veel onderzoek te verrichten naar het verbeteren van het rendement.

De grenzen van de mogelijkheden van de heden ten dage gebruikte

technologie lijken bereikt. Bij conventionele stoomturbines sluit

de thermodynamica rendementen uit die essentieel hoger zijn dan de

nu behaalde. Verbetering is nog slechts te bewerkstelligen door de

omzetting van kinetische turbine-energie in elektrische energie te

laten gebeuren bij een hogere temperatuur. maar de materiaalproblemen

die hierbij optreden lijken onoplosbaar.

Een van de mogelijkheden om een groter deel van de energie-inhoud

van de primaire brandstof om te zetten in elektrische energie is de

toepassing van Magnetohydrodynamische Energieconversie (waarvan

het principe al in 1831 door Michael Faraday werd omschreven. Het

duurde echter ruim een eeuw voordat experiment en zijn theorie

bevestigden.l Aan de Technische Hogeschool Eindhoven wordt in de

vakgroep ~Oirecte Energie-Omzetting" onderzoek verricht naar deze vorm

van elektriciteitsopwekking.

Bij deze vorm van energie-conversie wordt een heet, geleidend medium

door een magneetveld geleid. Tengevolge van de Lorentzkrachten op

de in het medium aanwezige geladen deeltjes ontstaat er een elektrisch

veld loodrecht op het aangebrachte magneetveld. Oit veld resulteert

in een spanningsverschil tussen twee in de veldrichting geplaatste

elektroden. Door een belasting aan te brengen tussen deze twee

elektroden kan er elektrische energie onttrokken worden aan het systeem.

Fig. 1 geeft een beeld van een hierop gebaseerde MHO-Generator.

De stroomrichting van het hete gas en de gerichtheid van het magneetveld

zijn aangegeven. Aan de binnenzijde van de generator ("het kanaal"J

zijn de elektroden zichtbaar. Een kanaal met een dergelijke elektroden

verdeling heet een gesegmenteerde Faradaygenerator.
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Fig. 1

Afhankelijk van de aard van de opstelling kan men een onderscheid

maken tussen "Open Cycles MHD-Centrales" en "Closed Cycle MHD-Centrales".

Bij de eerste groep bestaat het elektrisch geleidend medium uit

verbrandingsgassen die, nadat er enrgie aan onttrokken is, via de

schoorsteen worden afgevoerd. Bij Closed Cycle Centrales kan dat

medium bestaan uit een edelgas dat via een gesloten systeem in de

centrale wordt rondgeleid. Verhitting van dit edelgas kan plaats-

vinden via bijvoorbeeld een regeneratieve warmtewisselaar. In beide

gevallen is het geleidend medium een plasma. Bij een gesloten systeem

kan ook gekozen worden voor een vloeibaar metaal in plaats van het

edelgas.

In fig. 2 is een schematisch overzicht gegeven van de Eindhovense

MHO Blow-Down opstelling. De regeneratieve warmtewisselaar (1) wo~dt

verhit door verbranding van propaan in de brander (2) totdat een

temperatuur bereikt is van 2000 K aan de top van de keramische vulling (3).

Nadat de warmtewisselaar is geevacueerd om niet-gewenste rookgassen

te verwijderen wordt de afsluitklep (4) geopend. Het edelgas Argon

zal nu door de warmtewisselaar omhoogstromen en verhit worden tot

ongeveer 2000 K. Voordat het Argon het kanaal (5) binnenstroomt wordt

er een alkalimetaal (in dit geval Cesium) geinjecteerd om de elek-

trische geleidbaarheid te verhogen. Na de nozzle, een aerodynamisch

hulpmiddel om het plasma te versnellen, (6) begint de werkelijke

MHD-interactie.
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op dit moment bestaat het plasma in het ideale geval uit slechts 5

componenten: - Argon atomen en ionen

- Cesium atomen en ionen

- elektronen

In het kanaal zullen de elektronen verhit worden door Joulse dissipatie

tot ver boven de temperatuur van de zware deeltjes. Een gedeelte van

deze extra verkregen energie zullen de elektronen verliezen door

interactie met de zware deeltjes. Maar het is een wezenlijk kenmerk

van Closed Cycle MHO-Generatoren dat de elektronentemperatuur

ver blijft boven de temperatuur van de zware deeltjes (de "gastempera

tuur"). Er is sprake van een tweetemperaturenplasma. Bij Open Cycle

MHO-Generatoren zal de elektronentemperatuur in evenwicht zijn met

de gastemperatuur omdat de interactie van de elektronen met de

componenten van de verbrandingsgassen veel heviger is dan die met het

edelgas.

Er is een minimum-elektronentemperatuur nodig om een MHO-Generator

te kunnen bedrijven. Oit minimum ligt zo rond de 1700 K; de gastempe

ratuur ligt hier ver onder in geval van een supersoon Closed Cycle kanaal.

Zou de temperatuur van de elektronen te zeer dalen. door bijvoorbeeld

interactie met de zware deeltjes. dan bestaat de mogelijkheid dat het

beoogde MHO-effect niet optreedt. Maar ook als de generator nog weI

werkt worden de eigenschappen als elektrische geleidbaarheid en

rendement nadelig beinvloed door een drastische verlaging van de elek

tronentemperatuur. Bij Closed Cycle-Generatoren zijn deze verliezen

minimaal door het zgn. Ramsauer-effect. De invloed van het toegevoegde

alkalimetaal ("seed") is te verwaarlozen dobr de lage concentratie.

Zoals uit de situatie bij de Open Cycle systemen blijkt is de aanwezig

heid van verbrandingsgassen desastreus voor de verhoging van de elektronen

temperatuur t.o.v. de gastemperatuur. Het probleem is nu dat het plasma

in een Closed Cycle-Generator uit meer componenten bestaat dan de vijf

genoemde. De oorzaak hiervan is dat bij het evacueren van de warmte

wisselaar er kleine hoeveelheden verbrandingsgassen achterblijven in

de keramische vulling. Bij het doorstromen van het Argon worden deze mee

genomen zodat het plasma verontreinigd raakt. De meest voorkomende

moleculaire verontreinigingen zullen zijn : N
2

• CO • CO
2

en H
2
0.

de verbrandingsproducten van propaan met lucht. Producten ten gevolge

van dissociatie en reacties tussen Cesium en de overige componenten

blijven voorlopig buiten beschouwing.
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Het toepassen van een regeneratieve warmtewisselaar introduceert

dus onherroepelijk de aanwezigheid van moleculaire verontreinigingen.

En deze verontreinigingen leiden tot een verlaging van de generator

eigenschappen. Volgens Cook (LIT 1) is deze onvermijdelijke verontrei

niging echter niet zo groot dat het gebruik van een regeneratieve

warmtewisselaar de MHD-interactie ernstig bedreigt. De door hem

gemeten concentraties van H
2

0 en CO
2

kwamen uiteindelijk onder de

detectielimiet van 80 respectievelijk 5 Parts Per Million (PPM).

Indien de warmtewisselaar wordt verhit door verbranding van een

minder schone brandstof dan propaan zal het aantal soorten verontrei

nigingen toenemen. In aIle gevallen zal de elektronentemperatuur

ten gevolge van botsingen tussen elektronen en zware deeltjes (Argon

atomen en ionen, Cesium atomen en ionen en moleculaire verontreini-

gingen) afnemen. In het geval van een stationair verondersteld

verschijnsel zal er zich een evenwicht instellen bij die ele~tronen

temperatuur waarbij de toename van de elektronenenergie ten gevolge

van de Joulse-dissipatie teniet wordt gedaan door verliezen naar de

zware deeltjes. Bij de berekinigen in de volgende hoofdtsukken

zal er van uitgegaa~ worden dat de concentraties van de moleculaire

verontreinigingen bekend zijn.

Reeds tijdens de experimenten met de Blow-Down opstelling in

oktober 1878 werden er metingen gedaan naar deze concentraties. Fig. 3

geeft een karakteristiek beeld van de gemeten concentraties als

functie van de tijd.

------.--------,-----r--- --.----,--

8

- 4

2
C02 DETECTION

L1MI T

H2 0 D~TECTION

LIM I T

-----1
B L __---'- -'- --L.-----'------'--- <;0

o '0 20 30 40 ~o

RUN 8

24 II. 10 2 ppm

I (5)

Fig. 3
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Hierin is de eerste helling (al te wijten aan het schoonblazen van de

warmtewisselaar door de eerste golf Argon. De tweede helling (cl wordt

veroorzaakt door de afname van de massaflow na beeindiging van het

experiment waardoor de relatieve bijdrage van de verontreinigingen toe

neemt. Het middenstuk (bl is de verontreinigingsgraad van het plasma

gedurende een run.

Bij de experimenten werden destijds de volgende verontreinigings

concentraties gemeten (overeen komend met het lage middenstuk van

fig. 3l: < gOO PPM

N
2

< 200 PPM

Uit onderzoekingen van Zlatanovic (LIT 2l en Dellinger (LIT 3l blijkt

dat zulke concentraties geen hoop bieden op MHD-interactie. Vooral

de hoeveelheid H
2

0 is veel te hoog. Naarmate er meer runs gedaan werden

daalde de waterconcentratie echter. De oorzaak hiervan kan zijn dat de

bij het fabricageproces aan het keramiek gehechte watermoleculen

na verloop van tijd uitgestookt worden.

Tot welk niveau de concentraties van de verontreinigingen zouden dalen

tijdens latere runs was onduidelijk. Maar conservatieve berekeningen

lieten zien dat deze concentraties een aanvaardbaar niveau zouden

bereiken.

Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn dat moleculaire verontrei

nigingen de werking van een Closed Cycle-Generator belangrijk kunnen

beinvloeden. Naast een nauwkeurige meting van de optredende concentraties

verontreinigingen tijdens experimenten moest een theoretische benadering

gegeven worden van de veroorzaakte reductie in geleverd generatorvermogen.

De afstudeeropdracht was om de invloeden van moleculaire veront

reinigingen in kaart te brengen en een model op te stellen dat een

numeriek inzicht verschafte in de gevolgen van de aanwezigheid ervan.
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HDOFDSTUK 2 : HET PLASMAMDDEL

11.1 Inleiding

Zoals in het vorige hoofdstuk is vermeld hebben moleculaire verontrei

nigingen in het plasma een negatief effect op het gedrag van een

Closed Cycle MHO-Generator. De opdracht van dit afstudeerwerk was

een model op te stellen om dit negatieve effect te kunnen voorspellen.

Vervolgens diende er een rekenprogramma geschreven te worden om onder

verschillende omstandigheden de invloed van de verontreinigingen

te berekenen. Uiteindelijk moest het plasmamodel ingebouwd worden

in een bestaand generatormodel. Deze laatste twee stappen worden

beschreven in hoofdstuk 3 en 4.

In dit hoofdstuk wordt een omschrijving gegeven van het plasma,

waarbij er van uit gegaan wordt dat het plasma vrij is, i.a.w.

niet omsloten door een generator. Dit houdt onder andere in dat de

in het plasma optredende stroomdichtheid voorlopig een vrij te

kiezen parameter is, net als de gastemperatuur T en de druk p.gas
Een mogelijkheid om verontreinigingen te verdisconteren in een

plasmamodel werd al in 1965 gegeven door Sutton en Sherman (LIT 4).

Hierbij wordt in de elektronenenergiebalans de overdrachtsterm ten

gevolge van inelastische botsingen tussen elektronen en zware deeltjes

uitgedrukt als functie van het energieverlies bij elastische botsingen:

[11.1)
••E e, h inel. E

e, h elas.

In fig. 4 is een experimenteel bepaalde grafief voor Sh weergegeven.

Deze (grove) benadering is echter slechts onder bepaalde voorwaarden

geldig. Bovendien kan op deze wijze maar een soort verontreinigingen

tegelijk bekeken worden: aan interactie tussen verschillende

componenten wordt voorbijgegaan. Toepassing in onze situatie is dus

niet mogelijk.

Het in dit hoofdstuk ontwikkelde model komt overeen met de basistheorie

van Bender, Mitchner en Kruger (LIT 5) voor een Argon-Kalium-Stikstof

plasma. De uitbreiding naar 4 verontreinigingen komt overeen met

het werk van Dellinger, Marston en Gray (LIT 2), dat overigens ook geba

seerd is op LIT 5.

Om een hanteerbaar model voor het plasma te kunnen opstellen worden

de volgende veronderstellingen geintroduceerd:
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De elektronen hebben een Maxwellse verdeling rond de elektronen-

De zware deeltjes hebben een gemeenschappelijke translatietemperatuur: T
gas

eerste. De populatie wordt beschreven door een

1 L_---L__~-__:l.:_-~::__-~--~-____:;',
o Q4 ~8

Average electron energy, pV

En ..... rgy loss Pfl"lcclron" in L'nll;sion" ""ith various lHoJ.ccular .;;pccies

Fig. 4

1) De in het plasma aanwzeige deeltjes zijn -elektronen

-Argon atomen

-Cesium atomen

-Cesium ionen

-N moleculen
2

-CO moleculen

-H20 moleculen

-C02 moleculen

Ionisatie van Argon wordt dus verwaarloosd.

2) Beperking tot "steady state". dus verwaarlozing relaxatie.

3)

4)

temperatuur T .
e

5) Het enig van belang zijnde niveau van excitatie van Cesium is het

Tpop
6) De populatie van de vibratieniveaus van N

2
en CO vertonen een

Boltzmanverdeling beschreven door vibratietemperatuten T
VN2

en TvCO '
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Het vibratiemechanisme wordt beschreven door sen harmonisch oscillator-

model. Bender (LIT 6) heeft aangetoond dat voor de lage vibratie

quantumgetallen deze aanname correct is.

7) De vibratiemodes van CO 2 worden op analoge wijze beschreven, met

drie verschillende vibratietemperaturen.

8) De drie vibratietemperaturen van H20 zijn gelijk aan de gastemperatuur.

Dit vanwege de zeer grote botsingsdoorsnde voor zelf-deexcitatie (LIT 3,

pag. 5)

9) De rotatieniveaus van de zware deeltjes worden beschreven door

een rotatietemperatuur T . Vanwege de sterke koppeling tussen
r

translatie en rotatie geldt er T =T
r gas

10) Het plasma is quasi-neutraal. Er geldt dus n =n. C .
e l, S

Hiervan uitgaande kunnen de volgende energie-overdrachtstermen

verwacht worden in het plasma:

1) Joulse dissipatie door elelktronen.

2) Energie-overdracht van elektronen naar zware deeltjes ten gevolge

van elastische botsingen.

3) Aanslaan van 1
e

excitatieniv~au van Cesium atomen door elektronen.

"Quenching"-reacties tussen de geexciteerde Cesium atomen en de

Spontane emissie van lijnstraling door de aangeslagen Cesium atomen.

•Aanslaan van rotatietoestanden van moleculen door elektronen.

4) Aanslaan van vibratietoestanden van moleculen door elektronen .

5)

6 )

7l

moleculaire vibratietoestanden.

8) Intermoleculaire energie-overdracht tussen de vibratietoestanden van

de verschillende soorten moleculen.

9) Intramoleculaire energie-overdracht tussen de drie vibratiemodes van CO
2

,

10) Vibratie-translatie deexcitatie van de vibratietoestanden van de

moleculen naar de zware deeltjes.

In fig. 5 is schematisch weergegeven welke energie-overdrachtstermen

worden meegenomen. Rechts hierin zijn de temperaturen gegeven die de

betreffende niveaus karakteriseren. De keus hierin voor de grootte is

niet bindend; de netto overachtstermen kunnen dus ook negatief zijn.

Aangezien "steady state" verondersteld wordt dienen aIle variabelen

energieniveaus evenwicht heerst.

T , T
vC02/mode2 vC02/mode3

z6 berekend te worden dat op aIle

in dit diagram (de temperaturen T, T ,T N ' T ,T ,
e pop v vCO vC02/mode1

en de elektronendicht~eid n )
e

Zijn deze variabelen (de temperaturen en elektronendichtheid) bekend

dan kunnen de plasma-eigenschappen als G en IJ bepaald
mikr I mikr

worden als fuctie van de vrij te kiezen parameters ( Tgas ' stroom-
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dichtheid J , druk p en magnetische inductie Bl en de verontreinigingsgraad.
y

Hieruit voIgt dat het gedrag van het plasma, en dus in een later stadium

de eigenschappen van de gekozen geneartor, bekend is als de variabelen

opgelost kunnen worden uit de evenwichtsrelaties op ieder energie-niveau.

Deze evenwichtsrelaties volgen uit de veronderstelde plasma-eigenschappen

en worden hieronder per niveau afgeleid.

11.2 Elektronen-energiebalans

Vnor de energiebalans van de elektronen kan, uitgaande van de aanwezig

heid van verontreinigingen in het plasma, de volgende vergelijking

geschreven worden:

• •• • • •E. = E + E + E + E + E +
J e,h e,rot h e,Cs e,vN2 e,vCD

i

•
E C.e,v 1.

+

i

•
E H'e,v 1.

(II.21

Hierin is gebruik gemaakt van de conventies Ci=CD2/mode ien Hi=H20/mode i

De betekenis van de termen is als voIgt:

·E.
J

·Ee,h

Joulse dissipatie, de bronterm.

energie-overdracht van elektronen naar zware deeltjes d.m.v.

elastische botsingen.

·E = overdracht van elektronen naar de rotatietoestanden van moleculen.
e,rot h

•
1

eEe,Cs overdracht van elektronen naar aangeslagen Cs-niveau.

•
E overdracht van elektronen naar vibratiemodes van i~2 .e,vN

2·Ee,vCO overdracht van elektronen naar vibratiemodes van CO.

·Ee,vCi overdracht van elektronen naar de i-de vibratiemode van CO
2

,

•
Ee,vHi overdracht van elektronen naar de i-de vibratiemode van H

2
O.

Uitwerking levert voor de verschillende termen de volgende vergelijkin

gen (voor de betekenis van de voorkomende constanten wordt verwezen

naar de lijst met symbolenl:

• E.
J

De Joulse dissipatie (in feite de enige bronterm in dit modell wordt

gegeven door

E.
J

J 2
Y

Cf eff
(II. 31

In het geval van een vrij plasma is J een vrij te kiezen parameter
y
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en geldt er () ff = 6 ok' In een later stadium moet, afhankelijke ml r
van het te kiezen generatormodel,een reductie worden toegepast op () mikr'

• •
Ee,h

De energie-overdracht per tijdseenheid van elektronen naar zware deeltjes

ten gevolge van elastische botsingen wordt gegeven door de bekende relatie

•
Ee,h 3/2 . delta· me' ne ' k . (T e - Tgas) ~

hfe

\) e, h
(II.4)

met delta = 2 voor elastische botsingen .

• Ee,rot h

Deze term staat voor de overdracht van elektronen naar de rotatietoe

standen van de moleculen. Het probleem is dat de gemiddelde ele~tronen

energie veel grater is dan het energieverschil tussen de laagste

gekwantiseerde rotatie-energieniveaus van de moleculen. (In tegenstelling

tot de veronderstelling bij het vibratiemechanisme zijn de niveaus

van rotatie-energie niet equi-distant. Er zou dus een a-harmonisch

oscillatormodel toegepast moeten worden.) Een gevolg hiervan is dat

elektronen de moleculen tot een haag quantumgetal kunnen aanslaan.

-benadering ingevoerd. Zo wordt
r

De berekeningen hieraan worden uitermate gecompliceerd. Om dit te

vermijden is de zgn. £

(11.5)E
e,h

•S r

een getal gevonden in de literatuur

•
Ee,rot h

In deze vorm wordt voor ~
r

tussen de 5 en 50. De uiteindelijke oplossing blijkt niet erg afhan-

geldt uiteraard

•
Ee,Cs

kelijk te zijn van deze factor omdat de hele term klein is t.o.v.

~ = 25. Voor atomen
r

andere verliezen. In dit geval is gekozen voor

J = O.
r

• Deze term vertegenwoordigt de netto-overdracht van energie per seconde

van elektronen naar de Cs atomen, door het aanslaan van het eerste

excitatieniveau van Cs. In LIT 2 en LIT 5 wordt deze term afgeleid

in de vorm

E = ne,Cs e
g2 . ECs

° (n - n ).-
Cs e g1 12

. [B
C

(T ) - B
C

(T )]s e s pop
(11.6)
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waarin de Boltzmannfactor BCs (" J staat voor
Cs

BCs(TJ = exp (-E12 / k T J = exp (-16611/TJ (11.7]

•
Zoals uit vgl. 11.6 blijkt wordt de netto-overdracht gelijk aan nul

indien de temperaturen T en T aan elkaar gelijk worden.
e pop

De netto overdracht van elektronen naar de vibratietoestanden van N
2

kan worden gegeven door

•
Ee,vN

2
n

e
(II.8J

Deze en volgende vergelijkingen komen vnl. uit het werk van Dellinger,

Marston en Gray (LIT 3J. De factor met de Boltzmannterm is een gevolg

(II. 9

per

B (T jV'-VVN
2

vN
2

B N (T J
v 2 eV=o

van de Boltzmannverdeling van de vibratietoestanden van N
2

..
De factor R N ' de interactiesnelheid voor inelastische botsingen

e, 2
volume-eenheid wordt gegeven door

De Boltzmannfactor is hier uiteraard betrokken op

verschil tussen twee vibratieniveaus:

EN' het energie
v 2

exp (- E / k TJvN
2

(I1.10J

Ook de interactiesnelheid gaat naar nul indien er evnwicht zou heersen

tussen de elektronentemperatuur en TN'
v 2

In vgl. 11.9 staat sV'~' voor de rate coefficient voor de overgang van
e, 2

vibratietoestand V naar V' (met V'> VJ. Deze wordt verkregen door

als het product van twee gemiddelden

integratie van de enrgie-afhankelijke botsingsdoorsnede voor een gekozen

inelastisch proces over de snelheidsverdeling. SV,V' wordt uitgedrukt
e,N

2

C
e

(II.11J

De gemiddelde snelheid bij een Maxwellse verdeling is

Ce ' VBif'm
T
<'

e

(11.12)

De gemiddelde botsingsdoorsnede wOrdt gegeven door



-16-

-v V' JV"') V V'
Q' = X, exp ( - X)'Q' • d Xe,N

2
e,N

2

to

V V'
exp( -EikT ). Q ' N . dE

e e, 2

(11.13)

•
Ook andere benaderingen zijn mogelijk, maar het voordeel van bovenstaande

is dat in LIT 3 de resultaten van vgl. 11,13 getabelleerd zijn opgegeven.

Het overnemen hiervan bespaard veel rekentijd .

.
Ee,vCO

oeze term is qua opbouw uiteraard volkomen gelijk a~n EN' Alle
e,v 2

vergelijkingen kunnen dan ook zonder meer worden overgenomen na substitutie

•
van T

vCO
en

E C.e,v 1.

E
vCO

in plaats van T N en EN'
v 2 v 2

De termen die samenhangen met de overdracht van energie van elektronen

naar moleculen CO
2

zijn gecompliceerder vanwege de aanwezigheid van 3

vibratiemechanismen. Voor een lineair molecuul van n atomen is het

theoretisch aantal vrijheidsgraden voor vibratie gelijk aan 3n-5.

Voor CO
2

betekent dit de vier volgende mogelijkheden:

0 /' t d~. ~ • 0 0 • 07~ 0
/ ~

Q) 6) c..) d)

De mogelijkheden b) en c) zijn niet van elkaar te onderscheiden

("double degenerated"), zodat er slechts drie verschillende vibratiemodes

zijn, gekarakteriseerd energieverschillen tussen opeenvolgende niveaus:

EvC1 ' EVC2 en EvC3 ' Het blijkt dat E
VC1

=2 E
VC2

en tussen deze twee

modes wordt evenwicht verondersteld: T
VC1

= T
vC2

'

Hiervan gebruik makend kan de overdrachtsterm van elektronen naar de

gecombineerde 1
e

en 2
e

mode geschreven worden als:

•
E

e,vC12
• •
E + E

e,vC1 e,vC2 n . n . E • [
e CO 2 vC2 2 (1- i3vC1(TvC1))

,
R

e,C1

j-.• R
e,C2 CI1.14)

8
vC1

(Tl

hierbij is natuurlijk

De factor 2 is afkomstig van E
vC1

=2 E
vC2

' waarbij E
VC2

buiten haakjes

gehaald is, Om deze red en kan de 8oltzmannfactor
2

ook vervangen worden door 8
0C2

(T) l voorwaarde

wel dat T
VC1

en TVC2 aan elkaar gelijk zijn.

De interactiesnelheid ("reaction rate") R heeft dezelfde vorm als 11.9
e,C1
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•
=LB'v'C1(T C1) L (V'-V) • sV'v'

[ 1
_ (8VC1[TVC11) V' -V]

R (11.15
e,C1 V=O v v V') V

e,C1 B
vC1

(T
e

)

Vanwege de dubbe:e degeneratie van mode 2 heeft de factor

een iets afwijkende vorm

.
Re,C2 L

V=O

•
R

e,C2

~ ' [(B (T ))\L...., (V'_V)·SV,V . 1- vC2 vC2
V'>V e,C2 B (T)

vC2 e

(11.16

De Boltzmannfactoren hebben weer de vorm

( E C'exp - v l/ )
k.T

vCi
i=1,2 of 3 (11.17)

De interactie tussen elektronen en de derde vibratiemode van CO
2

is

gelijk aan die met de eerste mode

•
E

e,C3

.
R

e,C3
(11.18)

hebben dezelfde vorm als in vgl. 11.11

•

De interactiesnelheid R
e,C3

wordt hier, analoog aan 11.15

L V C [V' -V) .sv.V'.[ 1 - (
8VC3[TVC3))

V' -V ]
R

e,C3 BvC3 (\C3) e,C3 B
vC3

(T
e

)
V=O V' ) V

(11.19)

In al deze gevallen gaan de overdrachtstermen naar nul indien er

evenwicht bereikt zou worden tussen vibratie- en elektronentemperatuur.

D t ff " t SV,V'e ra e coe lClen en C.e, l

en kunnen aIle met behulp van de tabellen in LIT 3 eenvoudig berekend worden .

.
E H'e,v l

Het energietransport van elektronen naar de vibratiemodes van H
2

0

wijkt af van het transportmechanisme dat gebruikt werd bij CO
2

,

Voor een niet-lineair molecuul als H
2

0 is het aantal vrijheidsgraden

voor vibratie gelijk aan 3n-6, waarbij n het aantal atomen per molecuul

is. Voor water levert dit de volgende vibratiemodes:

mode 1 mode 2

fig.5

mode 3
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Omdat de modes 1 en 3 niet van elkaar te onderscheiden zijn tengevolge

van gelijke aanslagenergien van de vibratieniveaus, wordt aangenomen dat

de interactie tussen elektronen en water plaatsvindt via de 2
e

en 3e mode.

Bij gebrek aan betere data wordt aangenomen dat de drie temperaturen die

de Boltzmannverdelingen van de vibratietoestanden bepalen, gelijk zijn

aan de gastemperatuur. Gezien de zeer grote botsingsdoorsnede van water

voor zelf-deexcitatie is deze aanname te rechtvaardigen. Bij de berekenin

gen wordt hierop teruggekomen.

De beide overdrachtstermen kunnen, vrijwel analoog aan de vorige termen,

gegeven worden als

• •
E n nH 0 E

VH2 ' (1 - B H2(T )) R (II. 2O)e,vH2 e
2

v gas e,H2

• •
Ee,vH3

n nH 0 E
VH3

. (1 - B (T ) J R (II.21)
e

2
vH3 gas e,H3

.
De factoren R en R zijn op de beproefde wijze af te leiden

e,H2 e,H3
(zie bijv. vgl. 11.15 en II.19J. In geval er maar een aangeslagen niveau

meegenomen wordt in de berekeningen (hetgeen zou kunnen omdat de aanslag

enrgien hoog zijn met als gevolg lage bezettingsgraden op hogere niveaus)

dan zijn de volgende vereenvoudigde vergelijkingen af te leiden:

• B H2(T ) SO,1R ( 1- v gas
) •e,H2 B

vH2
(T

e
J e,H2

B (T J
SO,1• vH3 gas

R ( 1- J •e,H3 B
vH3

(T
e

J e,H3

(II. 22)

(II :23)

Ook deze gaan naar nul bij een eventueel evenwicht tussen elektronen en

vibratietemperatuur. Aangezien de vibratietemperaturen van H
2

0 gelijk

zijn aan de gastemperatuur is deze situatie het einde van een

tweetemperaturenplasma.

11.3 Energiebalans geexciteerde Cesium atomen

Voor de geexciteerde Cesium atomen (waarvan aIleen het eerste niveau

wordt meegenomenJ luidt de energiebalans :

·Ee,Cs
•
ECs,v

+
•E + E

Cs,vN
2

Cs,vCO E H'Cs,v l (II. 24)
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De hierin voorkomende termen hebben de volgende betekenis:

•E = reeds behandeld in 11.2
e,Cs

•
ECs,» energeiverlies ten gevolge van spontane lijnstraling.

·E energieverlies ten gevolge "quenching"-reacties met deCs,vN
2

van

vibratietoestanden van N2 ·

•
E idem, maar nu met CO.

CS,vCO

·ECs,vCi idem, maar met de i-de mode van CO
2

,

•
ECs,vHi idem, maar met de i-de mode van H

2
O.

Ook deze termen worden hieronder stuk voor stuk uitgewerkt

• •
ECS,\J

Het energieverlies ten gevolge van lijnstraling wordt berekend volgens

de door Bender, Mitchner en Kruger (LIT 5) gegeven methode. Hierin

wordt E gegeven als een fractie 0
C
12

s
van de totale spontaneCs,» /.

emissie.

•
ECs, )l

. 0 12
/ Cs

(11.25)

waarin n
Cs

(2) het aantal geexciteerde Cesium atomen is, en A~~2 de

Einsteinse coefficient voor de overgang van het 2
e naar het 1e niveau.

Uitgaande van de veronderstelde Boltzmannverdeling is vgJ, 11.25 te

herschrijven tot

·ECs, ).l
(n - n ')

Cs e
(':J 12
I Cs

_ E Cs
. exp ( 1,2/ k T )

e
(11.26)

De grootte van p ~~ ("radiation escape factor") is theoretisch te

benaderen, maar in dit werk is gekozen voor een realistische waarde

van 0.002 .

•
De interactie tussen aangeslagen Cesium atomen en vibratietoestanden,

zgn. "quenching"-reacties, kunnen op een aantal manieren benaderd worden.

De meest gebruikte is die aangegeven door Bender et al (LIT 5)

waarbij er een resonant-overgangsmodel geintroduceerd wordt. Hierbij



-20-

wordt aangenomen dat de interactie plaatsvindt tussen het eerste aan

geslagen niveau van Cesium en een molecuul met een fictief vibratieniveau,
Cs

gekenmerkt door een vibratie-energie Efict ' Er geldt dan E
fict

= E1 ,2'

Uiteraard verandert zo de verdeling over de verschillende vibratie

quantumgetallen,

Een tweede benadering is die van Dellinger et al (LIT 3), waar een

niet-resonant model ingevoerd wordt. Het probleem bij dit model is

dat de beschikbare data minimaal zijn, zodat voor de meeste verontrei

nigingen sowieso het resonante model toegepast moet worden, In dit werk

is voor aIle verontreinigingen het resonante model toegepast.

Zo kan de overdrachtsrelatie worden afgeleid:

•
E

Cs,vN
2

, (1 - B N (T N2))
v 2 v

•R
Cs,N

2
(II. 27)

Vanwege de veronderstelde Boltzmannverdeling met een fictieve vibratie

energie E
Cs

is de Boltzmannfactor in deze situatie
1,2

B N (T N )
v 2 v 2

ECs
exp (- 1,2 / (11.28)

De overige termen spreken voor zich, In geval van het resonante model

voldoet de rate factor
•
R aan de volgende vorm

Cs,N
2

( B N (T )
v 2 pop - B \J (T N ) )

VI 2 v 2
(11.29)

Zoals gebruikelijk wordt de term gelijk aan nul indien er temperatuurs

evenwicht heerst tussen populatie- en vibratie niveau. Zoals in vgl. 11.11

gemiddelden:

is de rate coefficient Suit te drukken als product van twee
Cs,N

2

ON C2' s
(II. 30)

De gemiddelde botsingsdoorsnede is weer ontstaan na integratie over

de snelheidsverdeling en is getabelleerd in LIT 3. De gemiddelde

relatieve snelheid heeft de vorm

(11.31 )
]

1/2

+ _1_ 1
W

Cs11[

8k T N
Agas

Het is van be lang in te zien dat door de gemaakte veronderstelling over

het fictieve vibratie-niveau er de relatie geldt

(II, 32)
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Bij het niet-resonante model gaat dit niet op en worden de verhoudingen

tussen de twee overdrachtstermen
E Cs

=-~ •
EvN

2
,Cs

(11.33)

Bij overdracht van energiequanten wordt verondersteld dat alle

"overgebleven" energie wordt opgenomen als translatie-energie van de

zware deeltjes.

De term ECs,vCo voldoet aan precies dezelfde vergelijkingen als

ECs,vN
2

. Volledige uitwerking kan dws achterwege blijven. De enige

veranderingen t.o.v. vgl. 11.27 - 11.33 is de substitutie van de

data voor CO in plaats van die van N
2

.

•Oak voor deze term zijn de vgl. 11.27 - 11.33 van taepassing na

substi tutie van de data van CO
2

' Er wordt 'aangenomen dat a 11e

interacties tussen de aangeslagen Cesium atomen en de vibratiemodes van

CO
2

plaatsvinden via de 3e mode van CO
2

, Dit is een vrije keus,

die mogelijk gemaakt wordt doordat er een gesloten overdrachLssysteem

berekend wordt. Zouden alle overgangen meegenomen worden bij de

berekeningen, dan was het systeem overbepaald (maar nietstrijdigl..

onderstaande figuur (een vereenvoudigd systeeml verduidelijkt dit

5

2

4

fig.6

::,

1ndi.en in dit figuur de stromen j, 2 en 5 berekend kunnen worden zij n a11e

stromen bekend. Taepassing van dit principe maakt het mogelijk

de interactie tussen de aangeslagen Cesium atomen en CO
2

te beperken tot

een mode .

• •
ECs,vHi

•Hiervoor geldt exact dezelfde redenering als voor de overdrachtsterm E
CS,vCi.

ook in deze situatie is gekozen voor interactie met de derde mode.
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11.4 Energiebalans vibratieniveau N
2

De voor het vibratieniveau van N
2

af te leiden energiebalans luidt

•ECs,vN
2

•E +
vN

2
,vCo

(11.34)

betekenen voor dit niveau (aIleen

Hierin zijn links van het gelijkteken de "brontermen" gegeven voor

dit vibratieniveau en rechts de termen die gewoonlijk energieverlies

E N CO treedt onder bepaalde
v 2'v

omstandigheden ook op als bronterm, en wordt dan in bovenstaande

vergelijking negatiefl. De betekenis van de termen is als voIgt:

•
E = zie hoofdstuk 11.2.

e,vN
2•

ECs,vN
2

zie hoofdstuk 11.3.

•

•
E

vN
2

,vCo

•
EvN

2
,vC3

deexcitatie van vibratietoestanden naar translatie-energie

van zware deeltjes.

netto verlies van vibratie-energie van N
2

naar vibratiemodes van CO.

netto verlies van vibratie-energie van N
2

naar de vibratiemodes

van CO
2

, Ook hier wordt, analoog aan de situatie in hoofdstuk

11.3 gerekend alsof aIle overdracht plaatsvindt via de derde mode.

•
Van de nog niet in vorige hoofdstukken voorkomende overdrachtst3rmen

worden hieronder de belangrijkste kenmerken en vergelijkingen gegevBn .

.
E

vN
2

,h

Het model dat toegepast wordt om de overdracht van vibratietoestanden

van N2 naar de zware deeltjes te omschrijven is dat van de Landau-Teller

deexcitatie. Deze theorie geeft voor de overdracht van harmonische

oscillatoren naar translatiemodes de volgende vergelijking:

•
EvN

2
,h

B (T )
( vN2 vN 2
1-B N (T N 1

v 2 v 2

B (T )
vN

2
gas

1-B (T
vN

2
gas)

-1
tau (11.35)

N
2

De gecompliceerde factor met Boltzmanntermen, typisch resultaat van de,
Landau-Teller theorie gaat naar nul bij een evenwicht tussen vibratie-

en gastemperatuur. Uiteraard zijn deze Boltzmannfactoren gelijk aan die

in vgl. 11.10 en niet aan die van vgl. 11.28.

omdat blijkt dat experimentele en theoretische data nogal van elkaar

afwijken is het onvermijdelijk een correctiefactor toe te passen.

In de literatuur worden voor deze J Landau-Teller (= SLT) waarden
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worden op deze keus.

11.35 is tau~1 • de totale vibratie

totale aanta1 2interacties en dus voor

Voor de situatie datgevonden tussen 50 en 500. indien TVN >
T < T krijgt cS LT de waard~ 1.

vN
2

gas (
In ons geval is gekozen voor 0 LT =100

c$ LT =1 (T N <. T ) .
v 2 gas

In hoofdstuk 3 zal teruggekomen

De interessantste factor uit vgl.

relaxatie tijd. een maat voor het

T
gas

(T N > T )
v 2 gas

respectievelij k

het totale energietransport van de harmonische oscillatoren naar de

translatie van de zware deeltjes. Er geldt:

-1 1 L
X

h (II.36)tau
N

2 tau
N

h tau
N2

,h
2

N
2

en het zware deeltje h. Het is gebruikelijk om

waarden op te geven voor (p.tau
N

h) in plaats die van
2 '

tau N h' Met
2'

waarin X
h

de concentratie van de zware deeltjes van de soort h voor

stelt en tau
N

,h de relaxatietijd voor de V-T (vibratie-translatie)

interactie tu~sen

in tabellen de

(II.371p
n

k Tgas

is vgl. 11.36 te herleiden tot

k • T .~
gas L

h
(p tau N h)

2 '

(II. 38)

In LIT 3 zijn (gas)temperatuur-afhankelijke relaties gegeven voor deze

p.tau
N2

, h' s

• EVN2 'VCo

(zij het in ongelukkige dimensies).

ooordat ook interactie optreedt tussen de vibratie-aangeslagen moleculen van

N
2

en CO, moet deze intermoleculaire (d.w.z. tussen moleculen van

verschillende soort) energie-overdrachtsterm meegenomen. omdat de laagste

vibratieniveaus het sterkst bezet zijn en omdat de waarschijnlijkheid

voor andere overgangen daardoor veel kleiner is, wordt aangenomen dat

de V-V (vibratie-vibratie)-interactie zich beperkt tot het evenwichtsproces

N
2

(V=1) + CO (V=O) + CO (V=1 ) (II.39)

In LIT 3 wordt voor deze overdrachtsterm afgeleid.
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•
EvN 2 ,vCo

BvCo(TvCO)
(11.40)

In geval van thermisch equilibrium gaat nu deze term niet naar nul.

De reden hiervoor is dat de over te dragen energiehoeveelheden (EvN en

E
vCo

) niet aan elkaar gelijk zijn, zodat bij gelijke tempearturen d~

Boltzmannfactoren niet tegen elkaar wegvallen. De in vgl. 11.40

voorkomende relaxatie tijd tau N-
1

CO wordt net als in de vgl. 11.36 - 11.38
2'

herleid tot een uitdrukking met daarin (p tau N CO), waarvoor LIT 3 verdere
2'

waarden geeft. De vele voorkomende Boltzmannfactoren zijn een gevolg van

het toegepaste vibratie-vibratie model, en worden zonder verder commentaar

overgenomen.

eDe overdrachtsterm voor v-v interactie tussen moleculen N
2

en de 3

] (11.41J

B N (T N )
v 2 v 2

B (T )
vN

2
gas

B (T
vC3 gas)

•
EvN

2
,vC3

vibratiemode avn CO 2 wordt in LIT 3 gegeven als

-1
nN; EVN ; BvC3(TvC3) . tau N2 ,C3 BvC3(TvC3)

(1-BvC3(TvC3))·(1-BvN2(TvN2))

De reden van het verschil tussen de vergelijkingen 11.40 en 11.41 is

onduidelij k.
-1

De hier optredende relaxatietijd tau N2 ,C3 wordt ookomgewerkt zoals bij

de term E totvN
2

,VCO

k·Tgas •
(p tau N C3)

2'

(11.42)

De sommatie zoals die in vgl. 11.36 plaatsvindt is hier afwezig omdat er

maar gekeken wordt naar de interactie tussen N
2

en een ander soort

deeltjes (C0
2

),

11.5 Energiebalans vibratieniveau CO

Vanwege de grote overeenkomst tussen N
2

en CO wordt deze energiebalans,

analoog aan vgl. 11.34



· .E + E
e.vCO Cs.vCO

-Z5-

.
E +

vCO.vN
Z

•E
vCO.h

+
(11.43)

Hierin zijn links van het gelijkteken de "brontermen" gegeven voor

dit vibratieniveau en rechts de termen die het verlies van energie voor

dit niveau omschrijven (aIleen de term E kan onder bepaalde
vCD.vN

Zomstandigheden optreden als bronterm. en wordt dan in bovenstaande

vergelijking negatief). De betekenis van bovenstaande termen is als voIgt:

·E
e.vCD

•ECs.vCO

·EvCO.vN
2•EvCD.h

•
EvCD.C3

zie hoofdstuk 11.Z.

zie hoofdstuk 11.3.

netto verlies van vibratie-energie van CD near vibratiemodes van N
Z

deexcitatie van vibratietoestanden van CD naar de translatie-

energie van de zware deeltjes.

netto verlies van vibratie-energie van CO naar de vibratiemodes

van CO z' Analoog aan voorgaande hoofdstukken wordt er gerekend

alsof aIle interactie tussen CO en CO
2

plaatsvindt via de 3
e

mode.

Van de nag niet in vorige hoofdstukken voorkomende overdrachtstermen

worden hieronder de belangrijkste kenmerken en vergelijkingen gegeven .

Deze term hangt ten nauwste samen met die uit vgl. 11.40

Volgens het principe van de "detailed balancing"

worden:

• •
E

vCO.vN
Z

•
E .

vNZ'VCO
kan er geschreven

•
. (11.44)

Het minteken staat er omdat de term va or een energiebalans een bronterm.

voor de andere balans een verliesterm is. De verhouding van de vibratie

energien in vgl. 11.44 verdisconteert het feit dat beide moleculen

harmonische oscillatoren zijn met verschillende vibratie-niveaus .

• •
E

vCO.h

De overdrachtsterm van vibratieniveaus van CO naar de zware deeltjes

wordt op een zelfde manier afgeleid als in hoofdtsuk 11.4. met behulp

van een factor-gecorrigeerde Landau-Teller deexcitatie. De vergelijkingen

11.35-11.38 blijven geldig. De enige verandering hierin is uiteraard het
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•
substitueren van de correcte data. Al deze gegevens zijn te vinden in

LIT 3 en kunnen, na aanpassing van de dimensies, direct overgenomen

worden ..
EvCo ,vC3

•Hiervoor geldt hetzelfde. AIle vergelijkingen van de term E zijnvN
2

,vC3
hier van toepassing. De data voor CO zijn ook door Dellinger (LIT 3)

getabellerd.

11.6 Energiebalans vibratieniveau CO 2/ mode 3

Deze energiebalans kan als voIgt gegeven worden

•E + E
e,vC3 CS,vC3

•
E +

vC3,vN
2

• • •
E + E + E

vC3,vCo vC3,vC2 vC3,vC1,2
(11.45)

Links zijn weer de termen gegeven die als "brontermen" fungeren voor

dit energieniveau en rechts de termen die in het algemeen energie-
• •

verlies btekenen. In praktijk echter blijken zowel E C3 N als E 0
v ,v 2 vC3,vC

altijd negatief te zijn, zodat dit verborgen brontermen ziJn.

De betekenis van deze termen is:

•
Ee,vC3

= zie hoofdstuk 11.2.

•
ECs,vC3

zie hoofdstuK 11.3.

•
EvC3,vCo

e
netto vibratie-energie overdracht van de 3 mode van CO

2
naar CO.

•
EvC3,vN

2
idem, maar nu naar N

2
.

•
EvC3,vC2

•
EvC3,vC1

intramoleculaire (d.w.z. interactie tussen moleculen van

dezelfde soort) energieoverdracht van de 3
e

naar de 2e mode van CO
2

eintramoleculaire energie-overdracht van de 3 naar de ge-

combineerde 1
e

en 2
e

mode van CO
2

,

Voor de nog niet in vorige hoofdstukken afgeleide termen worden hieronder

de belangrijkste eigenschappen en vergelijkingen gegeyen .

•

•
E

vC3,vCo

E Doordat de beide oscillator-
vCo,vC3

modellen die het vibratiegedrag beschrijven niet HOp elkaar passen" (s

Deze term is vrijwel identiek aan•
de vibratie-energien verschillen) zit er echter een factor tussen de twee

termen:
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•
EvCO,vC3

(II. 46)

Voor aIle duidelijkheid dient opgemerkt te worden dat de intermolecu

laire V-V (vibratie-vibratie) processen maar zijn meegenomen voor het

grondniveau en eerste aangeslagen niveau :

001) + CO (V=O) + CO (V=1) (II.47)

CO
2

( 001) + N
2

(V=O) + N2 (V=1) (11.48)

waarbij de getallen tussen haakjes slaan op de vibratiequantumgetallen.

Oat andere overgangen niet meegenomen worden heeft te maken met de

waarschijnlijkheden voor overgangen die energetisch niet bij elkaar passen.

Overgangen met hogere vibratiequantumgetallen zijn bovendien zeldzamer

vanwege de lagere bezettingsgraad bij een Boltzmannverdeling .

• •EvC3,vC2
en

•
EvC3,vC1,2

In verband met de opmerking hierboven over de waarschijnlijkheid van

overgangen, en de nogal ver uit elkaar liggende vibratie-energien van

de drie modes van CO
2

zijn de twee in aanmerking komende intramoleculaire

V-V interacties

CO
2

(001) + M CO
2

(030) + M (11.49)..----

CO
2

(001) + M -----" CO
2

(110) + M (II.50)--
waarbij M een wi llekeurig zwaar deeltje is dat de overgangen mogelij k

maakt en eventuele restenergie in de vorm van toegenomen of afgenomen

translatie-energie absorbeert of levert .
•

Oit laatste proces, met EvC3 ,vC1,2; is experimenteel gezien niet te

onderscheiden van het eerste, met EvC3 ,vC2' vanwege de relatie

EVC1 = 2'E
vC2

' De gegevens zoals die uit de experimenten komen z~Jn

dan ook de som van beide processen voor interactie met de 3e vibratiemode.

In dit werk wordt gesteld dat aIle interacties tussen 3e en de gecombineerde

1
e

en 2
e

mode plaatsvinden via de 2e mode. Oit betekent in dit model

•
EvC3,vC1,2

o (II. 51 )

•
Analoog aan vgl. 11.41 kan voor E geschreven worden

vC3,vC2
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B (T ) 3
'/C2 gas

BVC3 (T VC3)]

B C3(T )v gas

(II, 52)

(11.53)

De derde macht die voorkomt is een gevolg van vgl. 11.49: het aanslaan van

het derde vibratieniveau levert in de Boltzmannfactor

B'vC2(T
vC2

) = exp (-3 EVC2 / k T
vC2

) = exp3(- E
VC2

/ k TvC2 )

3
BvC2(TvC2)

Omdat de overgang alleen maar kan plaatsvinden bij interacties met andere

deeltjes heeft
-1 iets andere dan in vgl. II. 42:tau C3 ,C2 een vorm

-1 1

'L
X

hk·T (11.54)tauC3 ,C2 -1 gas
(p tau(C3,C2),h)tau C3 ,C2 h

waarin X
h

weer de concentratie van zware deeltjes h is in het plasma.

Dellinger (LIT 3) geeft weer waarden op voor de verschillende
-1

(p tau(C3,C2),h) 's.

II.? Energiebalans voor CO 2/ mode 1,2

De zesde en laatste energiebalans, die van de gecombineerde vibratiemodes

1 en 2 van CO
2

, ziet er als voIgt uit:

•
Ee,vC12

•E +
vC12,vC3

• •E + E
vC2,vC3 vC2,h (II.55)

Naast de "bronterm" links, is de term E een tweede (verborgen) bronterm
vC2,vC3

daar EvC2 ,vC3 door de gemaakte keuzes in het model altijd negatief zal zijn.

De verschillende termen stellen voor:

•
E = zie hoofdstuk 11.2.

e,vC12
•EvC12 ,vC3 = netto overdracht van intramoleculaire energie van de gecombineer-

de 1
e

en 2
e

vibratiemode naar de 3
e

vibratiemode van CO
2

,

•
EvC2,vC3
•
EvC2,h

idem, maar nu aIleen van de 2e naar de 3e mode.

overdracht van de 2e vibratiemode van CO
2

naar de zware deeltjes.

Over deze termen valt, voor zover ze nog niet behandeld zijn in voorgaande

hoofdstukken het volgende te zeggen
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Vanwege de redenatie bij de term EvC3 ,vC12 geldt hier

• •
E

vC2,vC3

•
EvC12,vC3 o (11.56)

Deze overdrachtsterm kan weer eenvoudig in E uitgedrukt worden:
vC3,vC2

•
E

vC2,vC3

•
E

vC3,vC2
(11.57)

en deze is al berekend in hoofdstuk 11.6. De factor 3 is weer een gevolg

van het feit dat de interactie plaatsvindt tussen het eerste niveau

van de 3
e

mode en het derde niveau van de 2
e

mode.

•
Deze term is vrijwel geIijk aan de afgeleide vergeIijkingen voor E

• vN
2

,h
en EvCO,h . In verband met de dubbele degeneratie van de 2

e
mode

moet de gehele term vermenigvuIdigd worden met een factor twee. Boven

dien moeten natuurIijk de correcte Boltzmannfactoren gesubstitueerd

worden. De benodigde data voor tau~; zijn (met andere dimensie) te vinden

in LIT 3. De omwerking van tau~; naar (p.tau
C2

,h) dient te geschieden

als in vgl. 11.36 - 11.38.

11.8 Elektronendichtheid

De elektronendichtheid n
e

TvN2 ' TvCO ' TVC12 en TVC3
de ionisatie van Cesium:

wordt simultaan met de temperaturen (T , T
e pop

) berekend uit de Saha-vergeIijking voor

nCs,atomen

Z. (
2' f· 211m

e

3/2
E Cs

exp (- 1,2 / k T )
e

(11.58)

Deze meestal gebruikte benadering kan vervangen worden door de Saha

vergeIijking voor de gecombineerde ionisatie van Argon en Cesium, maar
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door de aanwezigheid van moleculaire verontreinigingen zal de elek

tronentemperatuur relatief laag blijven en is vgl. 11.58 een voldoende

nauwkeurige benadering. De veronderstelling die ten grondslag ligt aan

vgl. 11.58 is dat er evenwicht heerst tussen de aangeslagen Cesium

atomen en de vrije elektronen. De introductie van een aparte T en T
e pop

lijkt hiermee niet te rijmen, maar berekeningen hebben geleerd dat

het verschil tussen beide temperaturen minimaal is. Dellinger (LIT 31

gebruikt dan ook niet de Saha-vergelijking. maar de "Departure of

Saha", waarin bijvoorbeeld de stralingsverliezen verdisconteert worden.

Uit berekeningen van Zlatanovic (LIT 2} blijkt dat dit allemaal erg

weinig uitmaakt, zolang relaxatieverschijnselen ten minste buiten

beschouwing blijven.

11.9 Plasmaparameters

De twee belangrijke plasma parameters

gedefinieerd als

({ en
mikr ;0 ." worden

( m~"r

crmikr

pmikr =

2e n
e

m . Ye,he

e B
m .).l he e,

(11.59).

(11.601

(11.61 )
zware deeltj es

Ve,h

Hierin is V de totale gemiddelde botsingsfrequentie van
e,h

elektronen met andere deeltjes.

/, Ve,zwaar deeltje

Voor deze afzonderlijke gemiddelde botsingsfrequenties kan geschreven worden

4/3 . nzd ' C
e

. Q d
e,z (11.62)

De gemiddelde snelheid C kan voor een Maxwellse snelheidsverdeling
e

en bij verwaarlozing van de massa van een elektron t.o.v. die van het

zware deeltje gelijk genomen worden aan

C = (
e

8 k T
e

TT m
e

(11.63)

De botsingsdoorsnden werden gehaald uit het werk van Spencer en Phelps

(LIT 7). Uit de daar gegeven tabellen werden de volgende T -afhankelijke
e
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functies afgeleid

Hierin is gebruik gemaakt van de conventie

vgl.(II.64)-(II.69)

Ti=T i.
e

Door verstoringen in het plasma, zoals het optreden van elektrothermische

ionisatie-instabiliteiten, zal er in realistische modellen een reduct ie

factor toegepast moeten worden op beide parameters.

Indien de isotroopturbulente benadering voor het plasma wordt gebruikt,

kan voor beide parameters worden geschreven

()eff = G'mikr indien > fmikr
(II.69)

In dit geval geldt
eff f mikr

(11.70)

Indien
fkr <;0mikr worden deze verge lij king en

(j
eff G mikr f kr/ f mikr

(II,71)

f eff =f kr
(II. 72)

Hierin is (3kr de kritische Hallparameter, een grootheid die een indicatie

geeft over het al dan niet stabiel zijn van het plasma. In vele verslagen

en rapporten zijn reeds afleidingen gegeven voor deze (3kr' maar omdat

hier voor het eerst moleculaire verontreinigingen worden geintroduceerd,

wordt er in Appendix 1 een uitgebreide beschrijving van gegeven.

Een nog verder gaande reductie van de eigenschappen van de gebruikte

generator (bijv. s~gmentatieverliezen in een gesegmenteerde Farady

Generator, met een erbij horende introductie van een derde elektrische

geleidbaarheid G ) komt later ter sprake.app
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HooFoSTUK 3 : REKENRESULTATEN PLASMAMooEL

II.1 Inleiding

Om inzicht te krijgen in het effect van moleculaire verontreinigingen in

het Argon-Cesium plasma werden de in het vorige hoofdstuk gegeven

vergelijkingen een groot aantal malen opgelost. Zoals al verduidelijkt

komt het oplossen van de vergelijkingen neer op het vinden van de

zes temperaturen T , T , TN' T CO' T C12,T C3 en de elektronendicht-
8 pop v 2 v v . v

heid n . De berekenigen werden uitgevoerd op de Burroughs 7700 van het
e ,

Rekencentrum van de THE. Hierbij werden variaties aangebracht in de druk p,

stroomdichtheid J , moleculaire veront
y

en enige vrij te kiezen constanten als

gastemperatuur T , opgedrukte
gas

reinigingsgraden, seedratio Cs

S r en cS LT'

Aangezien de zeven vergelijkingen nogal omvangrijk zijn, diende men

speciale aandacht te besteden aan de te gebruiken oplossingsmethode.

De door Zlatanovic (LIT 2) toegepaste methode van meervoudige nesting

van de procedure ZERoINAB( ... ) (d.i. een nulpuntsbepaling van een

vergelijking met een onbekende) zou bij aanwezigheid van vier moleculaire

verontreinigingen leiden tot een onaanvaardbare accumulatie van rekentijd.

Daarom werd besloten de set van 7 vergelijkingen simultaan op te lossen,

hetge8n mogelijk is door gebruik te maken van de bibliotheekprocedure

C05NAA( ... ) .

" COSNAA is based on the Fortran subroutine given by Powell (1968) . The user

must specify his system of equations by providing a procedure which

will calculate the values of the residuals R
1

,R
2

, .... ,R
n

co~responding

to any given set of variables X. The method is iterative and so requires

an initial estimate of the position of the solution.

A typical iteration starts with the best point found so far,!, a steplength

J R. / d x .. ) These
~ J

approximations are used to estimate the Newton step and the step to the

bound,B, and approximations to the Jacobian matrix J and its inverse
-1

J . (Thus J is the matrix whose (i,j)th element is

minimum along the direction of steepest descent. The actual step taken,

of

of B is then adjusted according to how succesful

~ , is a linear combination of these estimates,chosen so that the length

~ is less than B. The residuals are calculated at X + J and the size

£ was in reducing the
-1

sum of squares of the residuals. Finally the approximations to J and J

are updated so as to be consistent with the changes produred in ~ by step S.
The overall aim of the algorithm is to combine the Newton and steepest

descent methods is such a way as to give steady progres and a fast rate of

ultimate convergence. To start with it may take small steps which are
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biased towards the direction of steepest descent, but B will usually

increase to allow the full Newton steps to be taken later on"

(LIT 8)

Het flowschema van de berekeningen ziet er dan als volgt uit

declaratie
startwaarden
van variabelen

convergent ie
criterium
bereikt?

actuele waarden
van de variabelen
komen + overeen
met de oplossingen

monitor
functie

fig.?

berekening
nieuwe set
oplossingen

er
treedt nog wel
convergentie

op

bepaling
scherpere
eisen

heroverwegen
startwaarden
en criteria
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Voor een volledige listing van dit programma en een bijbehorende handlei

ding wordt verwezen naar het Blow-Down rapport BDR 6339/9 (EG 81/317l,

waarin oak wordt ingegaan op het nogal kritische convergentiegedrag.

111.2 Rekenresultaten

Ten einde het gedrag van het plasma onder varierende omstandigheden

te kunnen bekijken werden de 7 vergelijkingen van hoofdstuk 2 een groat

aantal malen opgelost. In onderstaande tabellen is een overzicht gegeven

van de rekenresultaten, waarin per tabel een karakteristieke

ingangsgrootheid varieert. Bij aIle berekeningen werd een druk van

100.000 N/m
2

, een gastemperatuur van 1000 K en een magnetische inductie

van 5 Tesla verondersteld. Tenzij anders aangegeven zijn ~r en ~LT
25 resp. 100. In deze tabellen volgen er na het runnummer 6 invoer

grootheden Copgedruktl. De laatste vier kolommen zijn berekende resultaten

bij deze invoergrootheden.
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Uit de bij deze tabellen horende berekeningen zijn enige interessante

conclusie te trekken.

EEN
Bij toename van de verontreinigingsgraad en bij gelijkblijvende stroom-

dichtheid J (opgedrukt:) stijgt de mikroskopische Hallparameter.
y -

dalen de elektronentemperatuur en dus de elektronendichtheid en de

mikroskopische geleidbaarheid (triviaal, maar waar). Fig. S geeft

tabel 111.3 weer.

500 4500

475 4150

450 3800

425 3450

400 3100

375 2750

350 2400

325 2050

300 1700

275 l1350
250 1000

c)mikr

0
T

e

mikr
•

•

•

•

10 20 30 40 50 60 70 80 90 10
VERONTREINIGINGSGRRRO:[N2J=[COJ=[C02J=[H20J

fig.S

TWEE
Van de moleculaire verontreinigingen heeft water veruit de meest negatieve

invloed.zoals o.a. blijkt uit tabel 111.1. De invloed van N
2

en CO valt

hierbij in het niet, terwijl 100 PPM CO
2

ongeveer overeen lijken te komen

met 50 PPM H
2

0.

OR1E
Bij "lage" stroomdichtheden (tot 30.000 A/m

2
) en middelhoge verontreini-

gingsgraden ( 4 x 100 PPM ) zijn de vibratietemperaturen van N
2

en CO

redelijk sterk gekoppeld aan T . Bij toenemende stroomdichtheid (of,
gas

wat eenzelfde effect heeft, afnemende verontreinigingsgraad) bewegen

deze T 's zich in de richting van T . Bij "hoge" stroomdichtheden
v e
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(rond de 500.000 A/m
2

) bevinden ze zich nog maar een paar tientallen graden

onder T
e

. De vibratietemperaturen TVC12 en T
VC3

vertonen eenzelfde verloop,

zij het in veel gematigder mate. Zeker T
VC12

zal nooit meer dan een paar

honderd grad en boven de gastemperatuur uitkomen.

Indien aIleen de relatief onbelangrijke verontreinigers N
2

en CO

aanwezig zijn bevinden hun vibratietemperaturen zich ook bij lage

stroomdichtheid en hoge verontreiniging vlak onder de elektronentemperatuur.

Hieruit voIgt de algemene regel:

stroomdichtheid
Indien groot is, zijn de vibratietemperaturen

verontreinigingsgraad

sterk gebonden aan T . Bij afname van die verhouding zakken de vibratie
e

temperaturen in de richting van T
gas

De totale verontreinigingsgraad is hierin op te vat ten als de som van de

gewogen bijdragen van de verschillende componenten.

Bovenstaande is verduidelijkt in de figuren fig. 8 en fig.9

3000
N
o.<J
....... 2800
"-
N
a 2600u
> T
f- e

2400
a
u 2200
>
f-

2000

w 1800 T
vCof-

1600
z
w
0:::: 1400
:::J
f-
CI. 12000:::: T

VC12w
0-
L: 1000
w 0 10 20 30 40 SO 60 70 80 90 100
f-

VERONTREINIGINGSGRRRD: [N2J=[COJ=[C02J=[H20J

fig.8

Oit figuur is bepaald uit de berekeningen behorende bij tabel III.2.

De (opgedrukte) stroomdichtheid bedraagt 20.000 A/m2 .
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4500
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fig .9

T
vC12

50 60 70 80 90
[N2J=[COJ=[C02J=[H20J

100

Fig. 9 is afgeleid uit berekeningen bij tabel III.3. De hier opgedrukte

stroomdichtheid is 500.000 A/m
2

. In eerste instantie zal men geinteres

srnrd zijn in het instelpunt voor T , zodat de absolute waarden van de
e

berekende vibratietemperaturen niet zo interessant lijkt. In hoofdstuk

111.3 wordt hierop teruggekomen.

VIER
De gemaakte veronderstelling T =T lijkt redelijk met de werkelijk-

vHi gas
heid overeen te komen. De botsingsdoorsneden voor zelf-deexcitatie van

water zijn grater dan die van CO
2

zodat een lagere evenwichtstemperatuur

verwacht mag worden. Aangezien deze temperaturen bij CO
2

onder realistische

omstandigheden niet meer dan een honderd graden boven de gastemperatuur

liggen, kunnen de T H' 's niet veel afwij ken van T
v 1 gas

VIJF
De energiebalansen van N

2
en CO worden vrijwel geheel bepaald door de

energie-overdracht met elektronen en aangeslagen Cesium atomen (beide

excitatie voor de vibratietoestanden) en zware deeltjes (de€xcitatie).

Intermoleculaire vibratie processen ( zoals interactie N
2

-Co of N
2

-C0
2

)

zijn relatief klein (kleiner dan bijv. 1% van de energie die samen-

hangt met de interactie met zware deeltjes-deexcitatie) va or de componenten.
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De energiehuishouding vanC0
2

wordt vrijwel geheel bepaal door interactie

met de elektronen (excitatie van de vibratieniveaus) en de zware deeltjes

(de8xcitatie) en uiteraard de intramoleculaire energie-overdracht (tussen

de gecombineerde 1e en 2e mode en de derde model.

Voor de energiehuishouding blijkt de aanwezigheid van N
2

,CO en Cs van

ondergeschikt belang. Bij verontreinigingen van 4 x 20 PPM en meer,

wordt de energiehuishouding van de elektronen beheerst door de verliezen

van elektronen naar de vibratiemodes van CO
2

en ,vooral,water. Bij minder

verontreinigingen zijn de elastische verliezen niet meer te verwaarlozen;

de verliezen naar Cesium (indirect: straling) weI, net als de invloeden

van de vibratie van N
2

en CO. Het Cesium blijkt dus voor geen der

energiebalansen van belang. De concentratie ervan echter bepaalt in

hoge mate het instelpunt ( T ,n en dus ~ 'k ) en zodoende de bronterm
e e ml r

E .•
J

ZES
De introductie van de eerste hoeveelheden verontreinigingen telt het

zwaarst. Naarmate er meer verontreinigingen voorkomen wordt de relatieve

invloed ervan geringer.

en ook Ok vrijwel lineair
~l r

Aim . Oaarboven begint

ZEVEN
Bij vaste verontreinigingsgraad lijken T

e
100.000met J toe te nemen. Dit gaat zo tot +

y
de curve af te nemen. De oorzaak hiervan is uiteraard dat bij de dan
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De in deze grafiek voorkomende stroomdichtheden hebben een grootte-orde

die overeenkomt met die, die voorkomen in isotroopturbulente modellen

voor Closed Cycle MHO-Generatoren. In hoofdstuk 4 wordt hierop teruggekomen.

ACHT
De overeenkomst tussen

verhouding

fig.4 ( Sh versus
•
E °b toe,V1 ra 1e

T ) en de hier berekende
e

bij de berekening van (J kr' moet goed

heden. (

•
Ee,elastische botsing

(hetgeen eigenlijk de definitie is voor ~) is globaal gezien redelijk.

Onder voorwaarden die ongeveer overeenkomen met die van Sutton en Sherman

(LIT 4) werden de volgende Sb's berekend :

6hN =16 , 6hCO =158 , Shco =4122 , 6hH 0=457
222

De eerste drie hebben een waarde die ongeveer overeenkomt met de data

van Sutton en Sherman. De berekende waarde voor £hH 0 ligt echter ver

onder de door Dellinger opgegeven voorspelling van "~t least 2500"

(LIT 4, pag.10). Oit moet weI te wijten zijn aan een onderschatting van

de term E . bots~ng H O· Zou ~bH20 werkelijk in de buurt van

J
e,elast1sche ~ 2

hco komen dan leek dat het einde van Closed Cycle MHO.

Nadefe beschouwing maakt duidelijk dat de grootte van de Jh,s niet

aIleen afhankelijk is van T
e

, maar dat er bij een Te meer dan een Sh
kan optreden, afhankelijk van de verontreinigingsgraad. Het blijkt

dat naarmate de koppeling tussen elektronentemperatuur en vibratie

temperaturen afneemt (door toename van de verontreinigingsgraad of

afname van de opgedrukte stroomdichtheid) de factor Sh toeneemt.

Oit moet voor een deel te wijten zijn aan de afname van het verschil

(T -T ) en de veranderingen in de botsingsfrequenties ten gevolge
e gas

van die temperatuu daling. Vergelijking van Run 32 met Run 37 maakt

het een en ander duidelijk.

Bij variatie van de verontreinigingen van 4 x 5 tot 4 x 100 PPM worden

()hCO en ~hN van 1 resp. 24.8 en 3.8. De ~ bco stijgt van 675 tot 1070.

De SnH 0 2 blijkt nergens veel af te wijken 6an 450.

Het lijki niet mogelijk een goede omschrijving te geven van de waarden

van de verschillende S h's vanwege de afhankelijkheid van zoveel factoren.

In die situaties waar het gebruik van J h's onvermijdelijk is, zoals

gelet worden op de heersende omstandig-

NEGEN J
De in de literatuur voorkomende waarden voor LT varieren tussen de

50 en 500. In dit programma is gekozen voor een constante 100, in navolging
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van Dellinger [LIT 3) en Zlatanovic [LIT 2). Um de invloed van deze gekozen

parameter na te~a:n,

waarden en we10
LT

-50

van die berekeningen

werd het programma ook tweemaal doorlopen met andere

en ~LT=400. Enige karakteristieke resultaten

LT
T T TVCD

T
VC12 \C3e mikr vN

Run 46 50 2507 73.3 176~ 1963 1020 1331

Run 17 100 2504 72.8 1483 1709 1010 1327

Run 47 400 2500 72 .1 1153 1288 1002 1322

Hieruit blijkt dat S geen grote invloed heeft op T , n en dus G
mikr

,
LT e e

maar de verschillende vibratietemperaturen zijn er erg afhankelij k van.

De hele koppeling tussen vibratiemodes en elektronentemperatuur wordt

bij toename van ~LT verbroken. Het is uiteraard te verwachten dat, terwille

van het evenwicht, de verschillen tussen elektronentemperatuur en de

vibratietemperaturen zullen toenemen bij toename van S LT' maar het

effect zet weI zwaar door.

TIEN
De invloed van de rotatietoestanden [ dus van de

vgl. 11.5) blijkt niet van enig belan~ zolang de

rotatiefactor J:
r

verontreinigingen

uit

realistische waarden hebben. De reden hiervoor is de verliezen

ten gevolge van het aanslaan van de rotatiemodes klein zijn t.o.v.

die van de vibratiemodes en dat bij redelijke verontreinigingen de

verliezen klein zijn t.o.v. de elastische verliezen van elektronen naar

Argon atomen. Tabel 111.6 toont de geringe invloed van variatie van

e5 .r

ELF
Uit tabel 111.7 blijkt, bij een opgedrukte stroomdichtheid van

500.000 A/m
2

,de grote gevoeligheid voor de seedratio. In praktijk,

waar de stroomdichtheid niet opgedrukt kan worden, zou dit betekenen

dat bij lage seedratio's het plasma de hoge vereiste T bij aanwezigheid
e

van verontreinigingen niet op zal kunnen brengen en dus een val in de

geleverde stroom waarneembaar wordt.

TWAALF
In het werk van Zlatanovic [LIT 2) wordt nog een verontreinigingsgraad-

geaccepteerd waarbij de uiteindelijke reductie in P/B2 [geleverd

vermogen/kwadraat magnetische inductie) ten gevolge van de verontreini

gingen maximaal 30% bedraagt. Zo komt hij bij plasmas die overeenkomst

vertonen met het Blow-Down experiment [hij zelf werkte met de schokbuis)

tot een maximale verontreiniging van 80 PPM CO
2

,
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Wordt eenzelfde criterium genomen in de bovenstaande tabellen 111.1

111.10 dan blijkt dat de toegestane hoeveelheid verontreinigingen

sterk afhankelijk is van de opgedrukte stroomsterkte. Bij lage

stroomdichtheid tabel III.Z) levert dit CCOzl = [HZo] = ZO PPM.

Zoals al eerder opgemerkt, doen de concentraties N
Z

en CO nauwelijks

ter zake. Bij hoge stroomdichtheid (tabel 111.3) levert dit 30%-criterium

een toegestane verontreiniging op van 80 PPM voor HZo en CO
Z

.

De reden van dit verschil ligt vnl. in het feit dat bij hoge stroomdicht

heid de elektronentemperatuur hoger ligt en hier, via de Saha-vergelij

king, n (T ) een minder steile functie van Tis, waardoor zelfs bije e e
forse daling van de elektronentemperatuur de ne , en dus de ()mikr

minder snel varieren.

111.3 : Samenvatting

Samenvattend kunnen twee belangrijke punten naar voren worden gehaald

uit bovenstaande conclusies.

op de eerste plaats is dit het verschijnsel dat de eerste toegevoegde

(of de laatst verwijderde) verontreinigingen relatief het zwaarste tellen.

Oit is technisch-economisch gezien erg verve lend omdat veel Kosten

(investeringen om deze laatste verontreinigingen uit het plasma te

halen en te houden) geen evenredige verbetering van het rendement opleveren:

het laatste beetje verontreinigingen zorgen toch voor de initiele val

van T , n en C; . L. •

e e ml"r
op de tweede plaats neemt de invloed van verontreinigingen af naarmate

de optredende stroomdichtheden toer.emen. Oit is vnl. een gevolg van de

vorm van de Saha-vergelijking. Oit zal van het grootste belang blijken

bij de keus voor een volledig generatormodel.

In het bovenstaande is nauwelijks aandacht besteed aan de berekende

vibratietemperaturen. Zlatanovic (LIT 9) stelt echter dat de vibratie

temperaturen ook de temperaturen zijn die de dissociatiegraad van een

gas bepalen. In geval van een hoge stroomdichtheid (of lage totale veront

reinigingsgraad) kan deze vibratietemperatuur zo hoog komen te liggen

dat de dissociatiegraad aanzienlijk afwijkt van de evenwichtsberekening

bij gastemperatuur. De relatief lage dissociatie-energie van CO
Z

is hierbij

ook van belang. Gezien de Korte verblijfsduur van het plasma in de generator

(in de orde van msecs) kan er zonder uitgebreide kennis van reactiesnel

heden niet veel zinnigs gezegd worden over dissociatie.
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HooFoSTUK 4: GENERAToRMooEL

( IV .1 )
J2

-y

O mikr
E.

J

IV.1: Inleiding

Om voorspellingen te kunnen doen over de effecten van moleculaire

verontreinigingen bij de productie van elektrische energie in een Closed

Cycle MHO-Generator is het niet voldoende de beschouwingen te beperken

tot een vrij plasma. De daar, bijvoorbeeld, gskozen benaderingswijze

van een opgedrukte stroomdichtheid is niet te handhaven. Het is daarom

nodig het in het vorige hoofdstuk omschreven plasmamodel, na enige

modificaties, in te bouwen in een generatormodel. Het zo ontstane geheel

zal dan een relatief duidelijk beeld kunnen geven over het door de

generator te leveren maximale vermogen als functie van de vrij te

kiezen verontreinigingsgraad.

Binnen de vakgroep EG zijn er twee generatormodellen in gebruik

die het toelaten een zelfstandig plasmamodel in te bouwen.

Het eerste is het quasi-eendimensionale turbulent isotrope model, het

tweede is het quasi-eendimensionale model met streamers van C. Bogers

(LIT 10). Om verschillende redenen moest gekozen worden de eerste moge

lijkheid. Voor meer informatie over dit model wordt verwezen naar het

stageverslag van G.Brauwers (LIT 11), wiens versie van he~ isotrope

turbulente model oak als basis diende voor het hier toegepaste. Een listing

van dit hele programma en de bijbehorende veranderingen in het plasma

model zijn te vinden in Blow-Down rapport BoR 6339/9 (EG 51/317).

De veranderingen t.o.v. de tot nu toe gebruikte benaderingen zijn

vnl. te vinden in de tot nu toe gebruikte term voor de Joulse

dissipatie

(IV.2)
1

1 +
U

eff
()'

app

De reductie van c) mikr tot creff zijn reeds beschreven in hoofdstUK 11.9.

oeze reductie was te wijten aan het optreden van elektrothermische

instabiliteiten. In generatoren met segmentatie zal de stroom echter niet

nrecht oversteken n, maar uitbuigen. De bijbehorende segmentatieverliezen

zijn te verdisconteren in een verdere reductie van de elektrische geleid

baarheid

S
waarin H de verhouding is tussen de elektrodenafstand (nelectrode-pitch n)

en de totale hoogte van het kanaal.

Hierbij wordt de stroomdichtheid J niet meer opgedrukt, maar berekend
y
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uit de vergelijking

C5 Cv:B - .6V/H)
app

J = 
y

1 +
G app

G uitw

(IV.3)

Hierin is (). de zgn uitwendige elektrische geleidbaarheid, gedefinieerd
Ultw

door
H

(IV. 4)
Br' S • R

u

waarin H, Br, S en R achtereenvolgens hoogte, breedte, elektrode-afstand
u

en uitwendige weerstand van het generatorkanaal voorstellen. oit wordt

verklaard in LIT 11. In vgl.IV.3 is de term tussen haakjes gelijk aan

het geinduceerde E-veld ("snelheid uit B-veld minus de door de Voltage

drop ontstane tegenveldsterkte").

De energie-overdrachtstermen van elektronen naar andere deeltjes, en

tussen die andere deeltjes onderling, blijven voldoen aan de vergelijkingen

van hoofdstuk 2, met dien verstande dat telkens nieuwe gastemperaturen

en elektronendichtheden berekend worden. In het

(zie LIT 11) worden de geleidbaarheid c) en
app

geevalueerd in de procedure FUN. oeze procedure,

oorspronkelijke programma

de stroomdichtheid J
y

bedoeld om voorlopige

schattingen te maken van het druK-,snelheids- en temperatuursverloop in

klein generatorsegment, wordt in iedere integratiestap een aantal malen

aangeroepen. De werkelijke wwarde van deze "aantal malen", blijkt o.m.

van de gecompliceerdheid van de berekening van o.a. T en
e

In geval van het programma met verontreinigingen zou dit leiden

af te hangen

cJ
app

tot een enorm aantal malen aanroepen van de procedure FUN en dus tot een

onacceptabele rekentijd. oaarom wordt gekozen voor een andere benadering.

Hierbij wordt bij het begin van iedere integratiestap (die veelal samen

valt met een generatorsegment) J en c) 'k berekend bij de daar heersende
y ml r

omstandigheden. oeze twee parameters ( en dus de daarvan afgeleide) worden

in de hele eropvolgende integratiestap constant gehouden. oit leidt i.h.a.

tot een te optimistisch eindresultaat. Verkleining van de stapgrootte

leidt tot een precieser eindresultaat, maar de geintroduceerde fout is

onvermijdelijk. Berekeningen hebben overigens geleerd dat de zo ontstane

afwijkingen relatief gering zijn (maximaal ~ 3%).

In hoofdstuk II.9 en in Appendix j is aangegeven hoe bij aanwzeigheid

van moleculaire verontreinigingen de parameter r; bereKend wordt.
I~ kr

Aangezien de waarde hievan in het isotroop turbulente model van grote

betekenis is, is een nadere beschouwing van de numerieke waarden ervan op
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zijn plaats. In

reinigingsgraad

als functie van de veront-
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(3 , die vrijwel niet van de verontreininigingsgraad afhangt.

;Jkr ' aIle verontreinigingen gelijk aan nul.

;0kr aIle verontreinigingen gelijk aan 20 PPM.

(\r aIleen N2 verontreiniging, [ N
2l = 1000 PPM.

In deze figuur valt op de eerste plaats op dat toevoegen van aIleen N
2

leidt tot een verhoging van j3kr' Uit vorige berekeningen bleek reeds

dat het toevoegen van N
2

nauwelijks invloed heeft op de bereikte

elektronentempeartuur, zodat N
2

gezien kan worden als een soort stabili

sator. Zlatanovic (LIT 2) vond een zelfde effect. De door hem gevonden

waarden voor (3kr van 2000 en meer lijken echter niet realistisch.

(Deze waarden werden bereikt bij een seedratio van 10-
5

en een N
2



concentratie van 5000 PPM. Bij het Blow-Down experiment is dit uitge

sloten). De toevoeging van CO en H 0 hebben een negatief effect op ~ k
2 2 1- r

en ook hier overheersen ze CO en N
2

volledig, zodat in praktijksituaties

de parameter f) door verontreinigingen altijd gereduceerd wordt./ - kr
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Zoals ook uit de fig. 11 te zien is werken de moleculaire verontreini

gingen dubbel op. Ze reduceren (Jkr' die al gedrukt is door het feit dat

de verontreinigingen het instelpunt bij een lagere T geplaatst hebben.
e

0' mikr

te verdisconteren. Dellinger gebruikt de veel

~ af. De daling
{ kr

Het gebruik van f kr

ionisatie-instabiliteiten

In formule vorm wordt dit duidelijk via:

r7' -~
\) eff (':; . kI m~ r

ooordat (J niet afhankelijk is van de verontreinigingen. maar T
e

weI zal

dalen als gevolg van d~ aanwezigheid ervan nemen zowel c)mikr als

van ~eff zet dan dubbel door.

is niet de enige methode om elektrothermische

eenvoudiger benadering van Zampaglione (LIT 12l. Hoe hierin echter de

aanwezigheid van verontreinigingen ingebracht moet worden is volstrekt

onduidelijk. Dellinger doet dan ook alsof de moleculaire verontreinigin

gen geen invloed hebben op deze reductiefactor.

IV.2 : Rekenresultaten

Ter illustratie van de negatieve invloeden van verontreinigingen. werd

de MHO-Generator driemaal doorgerekend met het isotroop turbulente model:

eenmaal mec he quasi-eendimensionale programma van G.Brauwers (LIT 11.

het "Faradayprogramma"l en tweemaal het hierop gebaseerde quasi-eendimen

sionale rekenprogramma met ingebouwde verontreinigingen. Bij deze laatste

inductie

9 Ohm ; ;;
r

kanaal van

magnetische

stand R
u

die van het

twee berekeningen werden aIle verontreinigingen 0 resp. 20 PPM gekozen.
-3

De parameters zijn: p = 7 bar J T = 2000 K J seedratio = 10 ;
stag stag
5 Tesla ; Voltagedrop = 60 Volt; Belastingsweer-

= 25 J Su= 100 . Ue gebruikte dimensies zijn

de experimenten van oktober 1979 - mei 1981

een constante hoogte van 0.15 meter, lengte van 0.80 meter en een

breedte divergerend van 0.05 tot 0.18 meter, bij een elektrodepitch van

0.025 meter. De nozzle is zodanig dat een ingangs-Machgetal van 1.6 wordt

aangenomen.

In de vier hieronder volgende grafieken worden T ,T ,J en ()
e gas y eff

tijdens deze drie runs gegeven als functie van het segmentnummer.

De drie verschillende lijntypen staan voor

versie Brauwers index

plasma-verontreinigingen 0 PPM index 2

plasma-verontreinigingen 20 PPM index ~
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Uit deze 4 grafieken zijn enige interessante conclusies te trekken.

EEN
De overeenkomst tussen T

e1
en T

e2
(voor de indices wordt verwezen naar

het lijstje v66r fig. 12) is erg goed.

De stijging in het begin van de generator is te wijten aan de expansie die,

relatief gezien, in het begin van het kanaal het grootste is. De daling

van de deeltjesconcentratie die hier een gevolg van is, betekent per

staplengte minder verlies naar de zware deeltjes en ondanks de daling

van de gastemperatuur en dankzij de slechts geringe daling van J kan
y

T iets toenemen. Verder in het kanaal neemt J zoveel verder af dat de
e y

"bronterm" (=Joulse dissipatie) hard begint te dalen, met als gevolg een

verlaging van T . Ook verder expansie verhelpt dit niet.
e

TWEE
Het verschil tussen ~eff1 en c)eff2 is iets groter, maar de ver-

klaring hiervoor is eenvoudig. Door een te lage keus voor de botsingsdoor

snede van de elastische botsingen tussen elektronen en Argon deeltjes

zijn zowel G. k 1 als (). k 1 een factor twee te groot ( er is
ml r ml r -20

destijds gekozen voor een botsingsdoornede van 0.5-10 in plaats van

Omdat er geldt

V""' _6-,---"m~i-"k;;..r_c)
eff p mikr

verdwijnt dit effect, maar de doorwerking ervan in ~ kr is zo dat

c) eff1 iets te laag wordt. Ondanks de verhoging van T
e

neemt ~ af

hetgeen te wijten is aan de expansie en de hierbij optredende verlaging

-20
de recente + 0.95'10 . Voor een preciesere bepaling wordt verwezen naar

vgl. 11.64 - 11.69.).

van de elektronendichtheid. Zelfs de verdere ionisatie door de verhoging

van T kan dit effect niet verhelpen.
e

DR1E
De geconstateerde c( 'k 2 leidt tot een hogere J 2 in het gehele kanaal,ml r y
zoals te zien is in fig. 14. Dit levert uiteraard een hogere enthalpie-

extractie in het 2e geval. Omdat deze enthalpi uiteindelijk onttrokken moet

worden aan het hete gas, moet T lager zijn dan T 1 bij eenzelfdegas2 gas
Machgetal.

Ruwweg kan gesteld worden ~ H= C . (T t . - T . l.
p s ag In stag ult

Bij gelijk Machgetal en AH 2>A H1 is hieruit direct af te leiden

T 2 < T l' Fig. 13 laat dit duidelij k zien.gas gas

Tot zover het gedrag van de twee verschillende modellen om het generator

gedrag bij afwezigheid van moleculaire verontreinigingen te voorspellen.
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Concluderend kan weI gesteld worden dat de overeenkomsten tussen de beide

turbulent isotrope modellen voldoende is. De afwijkingen die optreden

zijn klein en consistent ( f kr1 < (;kr2 ~ c)eff1 < 0 eff2 ~

J y1 < J Y2 enthalpieextractie 6 H2>6 H1 en dus Tgas1 > Tgas2

Een hierop volgende en veel interessantere vergelijking is uiteraard

die tussen 2 en 3 omdat hierin de uiteindelijke invloed van moleculaire

verontreinigingen op de vermogensproductie naar voren komt.

Door de aanwezigheid van de verontreinigingen geldt in het begin van het

kanaal al duidelijk dat Te3~Te2' oeze initiele daling is groter dan

zou lijken te volgen uit het vrije plasmamodel van hoofdstuk 3.

oaar werd een daling in G voorspeld van ~ 30% bij aanwezigheid van 20 PPM

verontreinigingen, uitgaande van de situatie bij ~lage~ stroomdichtheden.

De hier geconstateerde daling is echter ruim 50% in het begin van het

kanaal. De oorzaak hiervan is natuurlijk dat in hoofdtsuk 3 de stroom

dichtheid werd opgedrukt (en dus in be ide gevallen gelijk was), terwijl

hier fig. 14 een forse daling van de geproduceerde stroomdichtheid J
y

aantoont.

De lagere Tis,
e

aan een toename van de verliezen in de elektronenenergiebalans die

sterker doorwerken dan de kleine toename van de Joulse dissipatie.( Bij

introductie of toename van de verontreinigingen neemt J weliswaar af,
y

maar de geleidbaarheid ook, zodat onder sommige omstandigheden E.
J

toch nog iets kan stijgen~ Thermodynamisch gezien is de eventuele

toename van de Joulse dissipatie nooit voldoende om de toegenomen

verliezen in de energie-balans van de elektronen te compenseren en dus

zal T altijd moeten dalen : moleculaire verontreinigingen zijn verlies-
e

mechanismen.

In het geval van een verontreinigd plasma dalen de dichtheden van de veront

reinigingen ten gevolge van de expansie, en deze verontreinigingen namen

het grootste deel van het elektronenenergieverlies voor hun rekening.

ooordat in het begin van het kanaal de stroomdichtheid niet veel afneemt

kan T stijgen, en weI beduidend meer dan in het geval van het onveront-
e

reinigd plasma. Verder in het kanaal daalt J
y3

zoveel dat, ondanks de verdere

expansie, het instelpunt van T
e3

lager komt te liggen. Zoals ook uit fig. 15
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blij kL is de toename van T in h-et begin van het kanaal z6 groot dat
e

ook 6 toeneemt, ondanks de concentratieverlaging van Cesium.
eff

Het totaal effect is z6 dat de afval van CS' eff en dus ook J
y

als

functie van plaats minder steil is dan bij de afwezigheid van de ver-

ontreinigingen. De instelling blijkt zo te verlopen dat de verhouding

J y2 I J
Y3

daalt,naarmate er verder in het kanaal wordt doorgerekend,

van 1.30 tot 1.07 .

Omdat er altijd zal gelden dat J
y2

> J
Y3

is de enthalpie-extractie

6 H
2
> 6 H

3 zodat T 3> T 2' Dit is te zien in de figuren 13 en 14.gas gas
Geintegreerd over het gehele kanaal blijkt dat het toevoegen van 4 x 20 PPM

verontreinigingen het enthalpisch rendement I enth doet dalen van

22.7% tot 18.2%. Dit is een daling van 24% in het geleverde vermogen.

Deze daling van 24% is beduidend minder dan bijvoorbeeld zou volgen uit

de reductie van J
y

en cl
eff

aan het begin van het kanaal. Het is dus

zaak voorzichtig te zijn met het voorspellen van het gedrag van een generator

uitgaande van gegevens op maar een punt (zoals bijv. het gebruik van het

vrije plasmamodelJ. De variatie van de werkomstandigheden in de generator

is, zeker bij het beschouwen van de invloed van moleculaire verontreinigingen,

groat genoeg am forse interpretatiefouten te maken.

In hoofdstuk 3 werd geconcludeerd dat een reductie van 30 % in het

berekende geleidingsvermogen zou optreden bij aan~ezigheid van 4 x 20 PPM

verontreinigingen en bij een "lage" opgedrukte stroomdichtheid. Bij een

"hoge" stroomdichtheid zouden die concentraties mogen oplopen tot 80 PPM.

De berekeningen aan het generatormodel tonen aan dat de reductie in

het geleverde vermogen 24% bedraagt, onder omstandigheden die overeen

komen met een "lage" stroomdichtheid en 20 PPM verontreinigingen.
2 2("Laag" en "haag" staan hier voor 40.000 Aim resp. 500.000 Aim .J

Zlatanovic {LIT 2) kwam tot een reductie in P 16
2 van 30% bij een

verontreinigingsconcentratie van 80 PPM CO
2

hetgeen neerkomt op 30 a 40

PPM van aIle verontreinigingen. Op dit punt lijken de drie resultaten

met elkaar overeen te stemmen.

Herhaling van bovenstaande berekeningen met een uitwendige weerstand

van 6 Ohm leverde een vrijwel identieke daling op va or 7
enth'

Op grand hiervan zou geconcludeerd moeten worden dat onder aanname van

een isotroop turbulent plasmamodel er een reductie in het geleverde

vermogen optreedt van 24% bij een verontreinigingsgraad van 4 x 20 PPM.
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IV.3 : Experimentele resultaten en beschouwingen

Tijdens de experimenten van Meetserie 2 in april en mei 1981 werden ook

metingen verricht naar de verontreinigingsgraad van het plasma. Inderdaad

bleek de in hoofdstuk 1 gedane voorspelling omtrent de daling van vnl. de

H
2
0-cocentratie ui te komen. Werden er in oktober 1979 nog concentraties

gemeten van 1000 PPM en meer, tijdens de laatste runs van Meetserie 2

waren die gedaald tot onder de detectielimieten. De tot nu toe gerealiseerde

waarden voor die limieten bedragen 40 PPM voor H
2

0 en 20 PPM voor CO
2

,

De gemeten concentratie N
2

bedroeg ~ 10 PPM.

Naar de concentratie van CO werden geen metingen verricht.

Het lijkt vrijwel uitgesloten dat met de tot nu toe gebruikte technieken

deze scherpe limieten nog omlaag gebracht kunnen worden. De exacte con

centratiea van H
2

0 en CO zijn dus vooralsnog onbekend.

Tijdens Meetserie 2 werd duidelijk geconstateerd dat de ontladingen zoals

die opt red en in de Blow-Down generator niet homogeen,diffuus zijn, zoals

een basis-aanname is in het isotroop turbulente plasmamodel. Er treden

streamers op, inhomogeniteiten waarin een bijzonder hoge stroomdichtheid

(orde-grootte 1.000.000 A/m
2

) optreden. Dit is van het grootste belang

bij beschouwingen over de negatieve invloed van moleculaire verontreini

gingen op een Closed Cycle MHO-Generator.

Zoals al in hoofdstuk 3 geconcludeerd is, hebben verontreinigingen bij

"hoge" stroomdichtheden minder invloed dan bij "lage" stroomdichtheden.

In het geval van het in hoofdstuk IV.1 gebruikte isotroop turbulente model

hebben we te maken met overal optredende "lage" stroomdichtheden. Bij het

streamermodel daarentegen is de stroomdichtheid "hoog". Hoewel ~aarover

niets bekend is, wodrt er hier van uitgegaan dat de verontreinigingsgraad

in de streamers gelijk is aan die erbuiten. Dit betekent dan dat de

reductie in het geleverde vermogen minder is dan berekend in IV.1.

In Appendix 2 is aanzet gegeven tot het inbouwen van het verontreinigd

plasmamodel in het streamermodel van C. Bogers (LIT 10).

In hoofdstuk 3 is berekend dat een daling van 30% van ~ bij een "lage"

stroomdichtheid optreedt bij een verontreiniging van 4 x 20 PPM en bij

"hoge" stroomdichtheid (streamers bijvoorbeeld) bij 4 x 80 PPM. Gezien

de grootte van de detectielimieten kan gesteld worden dat de reductie in

geleverd vermogen bij aanw8zigheid van moleculaire verontreinigingen in
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een generatormodel met streamers nauwelijks boven de 10% kan liggen.

De generator moet dan ook in staat worden geacht volgens dit model om

te kunnen werken zonder beslissende degeneratie ten gevolge van moleculaire

verontreinigingen.

Het feit dat de generator tijdens Meetserie 2 de beoogde MegaWatt niet

heeft kunnen leveren kan daarom volgens dit model niet aan de moleculaire

verontreinigingen te wijten zijn. Een zelfde redenatie gaat op voor het

wel volledig uitgewerkte isotroop turbulente model.
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CoNCLUSIES EN AANBEVELINGEN

De belangrijkste conclusies die uit de berekeningen in dit afstudeerwerk

en de metingen van Meetserie 2 naar voren komen met betrekking tot moleculaire

verontreinigingen zijn:

de concentraties van de moleculaire verontreinigingen liggen onder de

detectielimieten (40 PPM voor H
2

0 en 20 PPM voor CO
2

), De invloeden

van N
2

en CO zijn totaal verwaarloosbaar.

deze concentraties geven bij een verondersteld isotroop turbulent model

een reductie van het geleverde vermogen van maximaal 30 a 35%. Het feit

dat tijdens Meetserie 2 van het THE Blow-Down experiment de beoogde

1 MWe niet werd gehaald kan volgens het gebruikte model dus niet te wijten

zijn aan moleculaire verontreinigingen.

naarmate de optredende stroomdichtheden toenemen wordt de invloed van de

verontreinigingen minder. Dit is voor een groat dee 1 te wijten aan het

karakteristieke verloop vaQ de n -T relatie. Toepassing van een streamer-
e e

model i.p.v. een isotroop turbulent model zal leiden tot een kleinere

reductie in het berekende geleverde vermogen.

de ~eerste~ verontreinigingen tellen het zwaarste. Technisch-economisch

gezien is dit nadelig omdat het kostbare verwijderen van verontreinigingen

geen evenredige verbetering van het geleverde vermogen oplevert.

In dit afstudeerwerk is reeds een eerste aanzet gegeven tot het inbouwen

van een plasma-met-verontreinigingen model in een algemeen streamermodel.
2De tijdens Meetserie 2 waargenomen stroomdichtheden (tot 1.000.000 Aim)

lijken verder werk op dit terrein te rechtvaardigen.

Indien berekeningen zouden aantonen dat, bij de detectielimieten voor de

verontreinigingen, de reductie in geleverd vermogen re tief klein begint

te worden dan wordt een verlaging van die limieten overbodig. Dit zeker

gezien het feit dat met de tot nu toe gebruikte technieken geen essentiale

verbetering van de detectielimieten haalbaar is en er dan dus overgestapt

moet worden op een nieuwe, dure meetmethode.

Bovendien verdient het aanbeveling aandacht te besteden aan de relaxatie

verschijnseeln.

Deze aanbevelingen komen neer op een dieper uitwerken van het streamermodel

waarbij de koppeling met het algemene gasdynamische generatorgedrag nood

zakelijk lijkt. Gezien de bereikte verontreinigingsgraden en de gecompliceerd

heid van berekeningen aan een plasma-met-verontreinigingen is het beter dit

streamermodel in eerste instantie zonder verontreinigingen op te zetten.
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APPENDIX 1

De Kritische Halparameter

(A. 2 l

(A.1 l

dIn T
e

[ (IX -LJ l
o 0

dIn n
e

De bereKening van (' Kr geschiedt in principe op de beKende wijze. Hierbij

wordt de Kritische Hallparameter gedefinieerd door
112

( L:0 + ()( 0 lJ

2:
o

dIn 0'

dIn T
e

(A. 3 l

ex. o
dIn A

dIn T
e

(A. 4 l

Hierin is A de som van aIle verliezen op eleKtronen-niveau.

Gezien in het licht van deze afstudeeropdracht zou het voor de hand li~gen

dat de verliestermen die in A voorKomen ieder apart bereKend worden.

Het differentieren van aIle voorKomende termen naar T zou echter een schier
e

onoplosbaar probleem worden. Bovendienis het zo dat in de hierboven gegeven

benadering voor(JKr in het algemeen wordt uitgegaan van een verontreinigd

plasma van een Argon-Cesium mengsel. De toevoeging van verontreinigingen zou

dus eigenlijK om een geheel nieuwe benadering vragen, maar in dit werK is

er van uit gegaan dat de inelstische verliezen te verdisconteren zijn in A.

is in dit geval teruggegrepen

omschreven S~-benadering.
de elastische verliezen

Om eindeloze reeKsen afleidingen te vermijden

naar toepassing van de in de hoofdstuKKen 2 en 3

oit houdt in dat aIle inelastische verliezen uit

worden bereKend door middel van een factor ~h' Zoals in fig. 4 te zien is,

is deze factor J:h een functie van de eleKtronentemperatuur. In hoofdstUK

3 is aangetoond dat ~~een functie is van nog veel meer variabelen. oaarom

is besloten aan aIle verontreinigingen een vaste Sh toe te Kennen.

BereKeningen toonden aan dat de uiteindelijK waarden van ~ niet erg
I Kr

gevoelig awren voor variatie in die toegeKende constanten.

De verschillende Sh's bedroegen 20 , 230, 2500 en 480 voor respectieve-

lijK N
2

, CO, CO
2

en H
2
0.

Hieronder volgen de afleidingen voor de termen So' L:o'
voorKomen in de vergelijKing voor

D\ zoals dieo
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~o-Uitgaande van de Saha-vergeIijking voor de Ionisatie van Cesium

2 3/2n E.e T ( - I k Ta . exp 1.n - n e e
Cs e

Hierin is de constante = 2
Z.

2 Ka a 1. m
Z

h
2 s 1

Oifferentieren Ievert:
2

2
2

(n n n n 2 n - n
d e e e e Cs e

dn n l2e Cs nCs
- n (n

Cs
- n 2

e e (n
Cs

- n 1
e

d I 3/2
(-E i I kTe~

dT
e

dT l a T exp --
e dne e

~T l 3 T 1/2 T 3/2 (E i I K Tell
(-E i I k- a + a • exp T 12 e e e

e J

dT
• T 3/2 • -Eil k 1e

( T 1 ( 3/2 I k 1-- • a exp • + E. T
dn e e T 1. ee e

dT
2

n
e e . ( 3/2 + E. I K T 1dn

T
1. ee nCs

n
e e

2
(n

Cs
l2dn n - n

e e e 1
dT • . ( 3/2 + E. I K T 1

e n
Cs

- n n . ( 2 n - n ) T 1. e
e e Cs e e

n n - n
e Cs e ( 3/2 + E./k T 1T

.
2 n

Cs
1. ee - n

e

1
n

I 1n - e n
Cs~. • ( 3/2 + E. ;I k T 1

T 2
1. e

e - nell n
Cs 1e

So
d In n T d n ( 1 - n I n

Cs 1
oftewel e e e e .( 3/2 + E. I k T 1 (A. 5)

d In d T (2 I 1 1. e
T n - n nCse e ee
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L
o-

De mikroskopische elektrische geleidbaarheid wordt gegeven door de bekende

m ;) (T )
e e

relatie
n (T) e

2

rf = _e__e _
mikr

Q 2 d ~
2

d e n e
e . -- +

d T m ))2 d T m
e e e e

6'
dy rJ d n

e
+- --.

V d T n d T
e e e

Hieruit valt af te leiden voor
d In ()

d In T
e

T d (j'
- e- •
c) d T

e

d n
e

d T
e

T
e

-- . d Q

d T
e

T
e

n
e

[
rJ d ne G d V ]
-.-- --0--

n dT ....,) dT
e eve

T d n
e e--.

n d T
e e

T
e

•
d-J

d T
e

T
e

d])

d T
e

(A.6 )

Hierin is v =
~
~ ~,k ' en al deze v '5 zijn in het algemeene,h

e
5 - graads functies in T oit omdat er geldt

e

-J e, h
= 4/3 . n

h
C . Q

e e,h

waarin
8 k T

C e ) 1/2
e IT m

e

zie vgl. 11.59-11.63)

(II,63)

In de vergelijkingen 11.64 - 11.69 worden de Q h'S gegeven als functie van T .
e, e

Voor de botsingsfrequentie van elektronen met ionen

-6 -3/ 2Y = 3.64·10 • n
1
, .T

e
•e,iCs

Cesium geldt ,:

[
T
ne

: ]In (LA) , met LA =1.24 10
7

1/2
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ex
o-

Bij de berekening hiervan worden de verliezen op elektronenniveau verondersteld

gelij k te zijn aan de relatie

r S eAr J (V + VeiCs l
A = 3/2 . DELTA (T -T l

I • eCs• n • m 0 I +
e e e gas

l
Ar Cs

mAr mCs

Jec0
2 S JecO S VeN J YeH

2
0 ]SCO • + + N___2_ +COo-- H

2
O •

2 2 mH
2

0m
CO mCO

m
2

N
2

DELTA is gelijk aan 2 voor elastische botsingen.

De hele term tussen haakjes wordt H genoemd. Nu is voor C<O te schrijven

()\ d In A d In n d In (T -T l d In H
e + e gas

+
0

d In T d In T d In T d In Te
e e e

~o
T d In H

e
+ +

T - T d In T (A.7l
e gas e

Voor deze laatste term is te schrijven

niets meer dan een soort gewogen som van de

en substitutie hiervan in vergelijking A.1 is

d In H T d H
e

d In T H d Te e

dH
Deze laatste factor is

dT
e

bij 2: 0 berekende

Na berekening van

d))

d Te

en

en wordt hier dus niet verder afgeleid.

~ volgens de formules A.5, A.6 en A.7o Pkr bekend.
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APPENDIX 2

In hoofdstuk IV.2 is aangeduid dat door de introductie van moleculaire

verontreinigingen in het streamermodel van C.Bogers (LIT 10) zou kunnen

leiden tot een positievere voorspelling van het door een Closed Cycle

MHO-Generator geleverde vermogen. Dit in vergelijking met het klassieke

isotroop turbulente model. Deze verbetering is te wijten aan het feit dat

bij hogere stroomdichtheden de invloed van verontreinigingen blijkt af

te nemen ( zie hiervoor hoofdstuk 111.2). Het feit dat tijdens Meetserie 2

streamers zijn waargenomen rechtvaardigt het werken met een straemermodel

(en dus waarschijnlijk een beter rendement wat betreft de verontreinigingen).

Door o.a. tijdgebrek is het inbouwen van verontreinigingen in het streamermodel

niet in deze afstudeeropdracht opgenomen. Tach zijn er wel enige opmerkingen

over te maken. De belangrijkste veronderstelling in het werk van C.Bogers

heeft enige interessante consequenties.

energieprincipe voor elektrische ontladingen. Deze eis van
f =

is dat als er streamers optreden, deze zich zullen instellen bij die T
e

('kr' Bovendien moet dit punt voldoen aan het minimum-

f = fkr
waarbij geldt

Zoals uit fig. 11 blijkt, heeft het toevoegen van moleculaire verontreinigingen

in het algemeen als gevolg dat ~ kr daalt. Bij gelijkblijvende (3
(() wordt nauwelijks beinvloed door de verontreinigingenJ betekent dit dat

het snijpunt van j3 kr en bij een hog ere T
e

komt te liggen. Dit betekent dat

de benodigde J y moet toenemen: Niet alleen am aan r = f kr te kunnen

blijven voldoen, maar tevens om de verhoogde verliezen in de energiebalans van

de elektronen te verdisconteren. Aangezien oo~ in het streamermodel geldt

dat verontreinigingen verliezen introduceren betekent een hogere geeiste

stroomdichtheid J dat de streamerdikte moet afnemen (omdat de totale stroom
y

minder moet worden bij aanwezigheid van verontreinigingen), of het aantal

streamers moet verminderen.
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APPENDIX 3

Relaxatie en dissociatie

Twee belangrijke fenomenen die het gedrag van een MHO-Generator kunnen bein

vloeden, en die tot nu toe buiten beschouwing zijn gebleven zijn relaxatie

en dissociatie.

Zoals blijkt uit berekeningen van Dellinger (LIT 3) hebben moleculaire

verontreinigingen een vergroting van de relaxatielengte tot gevolg. In onder

staande figuur is de elektronendichtheid-relaxatie gegeven als functie van

de lengterichting van het MHo-kanaal met de verontreinigingsgraad als parameter.

1021
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Het blijkt dat zelfs redelijk lage concentraties verontreinigingen (bijv 25 PPM

CO
2

) toch aanleiding geven tot een grote relaxatielengte. Ook het toelaten

van nonequilibrium tussen elektronentemperatuur en de populatietemperatuur

van de gebonden Cesium atomen geeft aanleiding tot relaxatie. De invoering

van twee aparte temperaturen is dan ook gedaan om in een later stadium
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ralaxatieverschijnselen te kunnen introduceren. Van belang is te onthouden

dat ook Dellinger werkt met een soort isotroop turbulent model, waarin

relaxatie op een andere manier tot uiting komt dan in werkelijkheid.

De introductie van relaxatie in een meer bij de fysische realiteit aansluitend

model (bijv. streamermodel) is nog een open vraag (zie LIT 10).

Twee optredende chemische reacties in de flowtrain:

2 Cs + CsDH +

co + 0
2

Gezien de zeer lage concentraties waarin de gegeven componenten voor-

komen en de zeer Korte tijd die de eerste reactie heeft om te kunnen plaatsvinden

(grootte-orde 1 msec) valt over de instelling van een quasi-evenwicht

vrijwel niets te vertellen zonder gedetaillesrde kennis van evenwichts

constanten en reactiesnelheden absoluut niets te zeggen. Data hierover zijn

er nauwelijks. Bovendien is het onzeker welke temperatuur toegekend moet

worden aan deze processen. Zlatanovic (LIT 9) houdt het op de vibratietempe

raturen. Bovendien wordt het eerste proces beinvloed door het neerslaan

van CsOH op koude plaatsen binnen het systeem ( bijv. vensters voor

optische metingen). Voor een mogelijke reactie tussen CO
2

en Cs gelden

even onduidelijke omstandigheden. Gezien de geringe concentraties en de

relatief grote verhouding Cesium-verontreinigingen wordt in de berekeningen

geheel voorbij gegaan aan de dissociatie-processen.
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LIJST MET GEBRUIKTE SYMBOL EN

A 12
Cs

---->,

B

Br

= Einsteinse coefficient voor de overgang 1~2 bij excitatie Cesium

=Magnetische inductie

=Breedte MHO-Generator

(T) B It f t t ' d t ECs
"1 d bl'J' TB

Cs
= 0 zmann- ac or me In e exponen 12 en geeva ueer

B (T) =Boltzmann-factor met in de exponent E en geevalueerd bij T
va va

C =Gemiddelde elektronensnelheid bij Maxwellse snelheidsverdeling
e

e =Elektron(-lading)

E =Elektrisch veld

E
Cs

=Aanslagenergie van 1
e

excitatietoestand van Cesium
12

E =Vibratie-energie van component a
va

•
E =Zie de tabellen in hoofdstukken 11.2 - 11.7

g1,g2 =Oegeneraties van het 1
e

resp. 2
e

niveau voor excitatie van Cesium

h =Constante van Planck

H =Hoogte MHO-Generator

£:::, H =Enthalpie verandering

I =Totale stroom

J =Stroomdichtheid (alleen in de y-richtingJ
y

k =Constante van Boltzmann

m =Massa

n =Oeeltjesdichtheid van component a
a

N
A

=Getal van Avogadro

p =Oruk

0e,a =Gemiddelde botsingsdoorsnede voor elastische botsing tussen e en a

-VV'o =Gemiddelde botsingsdoorsnede voor proces VV' tussen e en ae,a
•
R =Volumetric production ratee,a

R =Belastingsweerstand
u

S =Elektrodepitch

S12 =Rate coefficient, voor de overgang 1--2 van geexciteerd Cesium
Cs
VV'

S =Rate coefficient, voor het proces VV' tussen e en ae,a

tau =Totale relaxatietijd voor component a
a
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tau =RelaxatietiJ'd voor interactie tussen a en b
ba,

T
e

T
gas

Tpop

Tva

V,V'

v-v

V-T

~V

w

z

f
f) 12

/ ( Cs

S
y

7
cr
X

INDEXEN

=Elektronentemperatuur

=Gastemperatuur

=Populatietemperatuur aangeslagen Cesium niveaus

=Vibratietemperatuur van component a

=Vibratie quantumgetallen

=Vibratie-Vibratie processen

=Vibratie-Translatie processen

=Voltagedrop

=Massa-getal

=Partititiesom

=Hallparameter (indien zonder index:mikroskopische Hallparameter)

=Radiation escape factor

=Constante factor (grootte afhankelijk van de inde~

=Botsingsfrequentie

=Rendement

=Elektrische geleidbaarheid (indien zonder index:mikroscopische~

=AIgemene energiemaat.

app =apparent

Ci =CO mode i
2

e =elektron

eff =effectief

elas =elastisch

h =zwaar deeltje (ook weI z. d. )

Hi =H
2

0 mode i

ind =geinduceerd

inelas =inelastisch

kr =kritisch

LT =Landau Teller

mikr =mikroskopisch

r,rot =rotatie

stag =stagnatie

x =coordinaat

y =coordinaat

z =coordinaat

z.d. =zwaar deeltj e (ook weI h)

y =straling
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