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Samenvatting

Bij het onderzoek naar het gedrag van een supers one }1HD-generator

is vaak uitgegaan van een elektronendichtheid aan het begin van het

generatorkanaal die gelijk is aan de elektronendichtheid die bij

evenwicht met de gastemperatuur ter plekke te verwachten zou zijn

( 1012 - 1016 m-3 ). De snelle verandering van de gasgrootheden

in de supersone nozzle doet vermoeden dat er een iorrisatie

niet-evenwicht zal optreden en dat de elektronenedichtheid aan de

ingang van het generatorkanaal boven de genoemde evenwichtswaarde

zal liggen.

Een stelsel vergelijki~gen is opgesteld dat de relaxatie van de

elektronendichtheid en de elektronntemperatuur in een stroombuis

met varierende doorsnede beschrijft. Vanwege de invloed op de

gasgrootheden is de kontour van een supersone nozzle nader

geanalyseerd.

Numerieke oplossing van het stelsel voor een argon-cesium plasma

laat zien dat de elektronendichtheid aan het begin van het
3 6generatorkanaal 10 - 10 maal hoger zal liggen dan de genoemde

evenwichtswaarde ( 1018_ 1019 ).

Experimenten met de schokbuisopstelling laten een goede overeenkomst

met de berekeningen zien. De afwijkingen zijn waarschijnlijk

te wijten aan het niet goed bekend zijn van de rekombinatie

koefficient voar cesium en aan het feit dat van de nozzle in

de schokbuisopstelling de kontour niet nauwkeurig bekend was.
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Lijst van gebruikte symbolen

A

Cp

Cv

E

e

F (ve)

G

H

h

- doorsnede stroombuis of nozzle.

- geluidssnelheid.

- soortelijke warmte bij konstant volume.

- soortelijke warmte bij konstante druk.

- elektrische veldsterkte.

- 1,602 1019 Coulomb.

- elektronensnelheidsverdeling.

- versterkingsfiktor van een fotomultiplier.

- enthalpie

- Cp.T

6 -34- konstante van Planck, 6,62 10 J.s

- hoogte ingangsspleet van de monochromator

I - stroom (A)

- intensiteit (W m-3 ster-
l

)

la - anode stroom

lad - anode donkerstroom

lk kathode stroom

lr - ruisstroom

J - stroomdichtheid

k k t t B It 1,381 10-23 J.K-l- ons an evan 0 zmann,

kf - ionisatiekoefficie"nt

Ko - zie hoofdstuk 2.5
kr - rekombinatiekoefficient

Lk - karakteristicke lcngte nozzle

Ls - dikte plasma p1ak

M - machgetal

mh - massa dee1tjessoort h

Mr - zie hoofdstuk 2.5
;e - netto clektronenprodukt±c per volumeeenheid

nh - dichtheid deeltjessoort h

p - druk

Q _ halve ingangshoogte subsoon gedee1te

qe - elektronen warmtestroom

Qeh - effektieve botsingsdoorsnede van elektronen met dee1tje h
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stralingsverliezen

- straal cirkelboog

- universele gaskonstante

- anode afsluitweerstand

- specifiekeogaskonstante

- lengte subsson gedeelte

- breedte monochromatorspleet

- seedratio

- temperatuur

- diffusiesnelheid

- vergroting

- snelheid

- gemiddelde elektronensnelheid

- Cp/Cv
- 8,854 lO-12F•m-l

- ionisatieenergie

- golflengte

- beweeglijkheid

frequentie

- botsingsfrequentie van elektronen met deeltje h.

- dichtheid

- tijdoplossend vermogen

- transmissiekoefficient

ruimtehoek

- divergentie

Index

ar - argon

cs - cesium

e - elektron

i inflektiepunt = overgang expansiegedeelte naar Busemann

gedeelte.

- ion

j - excitatieniveau

k - keel

o - stagnatiegebied
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Hoofdstu.1< I

Inleiding

In de geindustrialisecrde maatschappij zoals wij die lcennen

wordt op grote schaal gebruik gemaakt van makkelijk te transpor

teren elektrische energie. Voor de opv!ek."king van de ze energie

is tot nog toe voornamelijk gebruik gemaakt van steeds schaarser

wordende fossiele brandstoffen.

Er is op korte termijn helaas niet te verwachten dat andere

energiebronnen ( zan, wirrd, getijdcn, fusie) de taak van de

fossiele brandstoffen kunnen overnemen. Ook. kernsplijting lijkt

door de beperkte uraniumvoorraad en de gigantische technologische

en maatschappelijke problemen geen alternatief.

~n nog zo lang mogelijk met de aanwezige reserves te kunnen doen

wordt meer en meer aandacht geschonken aan verf!1indering van het

verbruik van fossiele brandstoffen.

Dit kan door verb-listing tegen te gaan, door vcrbctering van het

rendement van energieomzeting via konventionele technieken en

door onderzoek naar alternatieve technieken.

lfut onderzoek dat in de v~cgroep Directe Energie-omzetting

van de Technische Hogeschool Eindhoven wordt verricht aan

Hagneto-Hydro-Dynamische (NHD) ener gie-oE'lzetting val t in fei te onder

de laatste twee aandachtsvelden. Door kombinatie van deze methode

van omzetting met de stoomcyclus van een konvcntionele

elektriciteitscentrale kan het rendement verhoogd worden van

circa 40 %voor een normale stooncyclus naar maximaal 60 %voor

de kombinatie, wat eenaanzienlijke besparing in brandstof en cen

verminderde thermische milieubelasting oplcvert.

Het onderzoek in Eindhoven koncentreert zich op edelgas-MHD

generatoren terwijl elders veel aandacht aan verbrandingsgas-MHD

generatoren wordt besteed.

Ten behoeve van het onderzoek zij~in de vakgroep twee cxperimentcn

opgesteld, het Blow-Dovffi experiment ( testtijd ca. 10 s.)

en het schokbuis experiment ( testtijd ca, 5 millis.) (zie fig.l.l).
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___----"B""m'---- ---I MHO peneratot

fig 1.1 het schokbuisexperiment.

De \-lerking van de generato.':' kan globaal ala voIgt worden geschetst:

het werkzame medium, een argon-cesium plasma stroomt ten gevolge

van een groot drukverschil door een zogenaamde nozzle heen, die

het plasma op hoge snelheid brengt. Het zo versnelde plasr:la

wordt met deze hoge snelheid in het kanaal door een magneetveld

gestuurd. Hierdoor wordt op de aanwezige ladingsdra~ers,

voornamelijk afko~stig van het gemakkelijk io~isee~bare cesium

een Lorentzl-::racht uitgeoefend die evenredig is met ie snelheid

van het plasma en de sterIde van het mag~eetveld. Door de Lorel1tz

kracht treedt transport van lading Ope Een potentiaal wordt

opgebouwd en bij uitwendige belasting van de aanwezige elektr6den

zal een stroom door het plasma gaan lopeno Het opgewekte

elektrische vel'mogen wordt onttrokken aan hat termisch ingevoerde

vermogen.

Voor het onderzoek naar het gedrag van de generator is vaal'::

uitg8gaan van een ruwe schatting van de kondities aa~ de ingang

van het generatorkanaal, dus aan de uitgang van de nozzle met

behulp van de gastemperatuur ter plekke.

Blom (Blo~) en Dellinger (Dell) bijvoorbeeld ne~en voar hun

berekeningen aan dat de elektronendichthaid aan de uitgang van de

nozzle gelijk is aan de waarde die bij een evenwichtssituatie

met de gastcmperatuur gevonden zou worden.

De ingangskondities van de generator worden bcpaald door de
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stagnatiekondities aan de ingang van de veer de generator

geplaatste supersone nozzle en de nozzle werking.

Een ruwe tijdschalen analyse laat zien dat de elektronen

dichtheid en de elektronentemperatuur niet in evenwicht zullen

blijven met de snel dalende gastemperatuur in de nozzle.

Dit betekent dat de elektronendichtheid en - temperatuur aan

de uitgang van de nozzle niet in evenwicht zullen zijn met de

gastemperatuur maar daarboven zullen liggen.

In hoofdstQ~ 2 wordt een model opgesteld waarmee numerieke

berekeningen van de ingangskondities van een supersone MIID

generator mogelijk zijn. Enkele aanname's worden op hun juistheid

getoetst en er wordt vervolgens vergeleken met de literatuur.

Ter verifikatie van de berekeningen zijn aan h~t schokbuis

experim~nt metingen uitgcvoerd. In hoofdstuk 3 worden de

meetmethode en de resultaten van de metingen besproken.

Tevens worden de resultaten van de metingen vergeleken met de

resultaten van de berekeningen voor dezelfde situatie.

In hoofdstuk 4 tenslotte vlorden de resultaten van het theoretische

en het_experimentele werk samengevat en een enkele aanbeveling

gedaan.
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Hoofdstuk 2

Theoretische achtergrond.

2.1 Het stelsel vergelijkingen.

In het volgende wordt van het zgn. "tHee fluida"-model gebruik

gemaakt. Dit model houdt 1n dat het medium wordt beschouwd als

een mengsel van tvlce gassen: het dragergas, 001-:: \'leI het Z\'lare

gas genoemd en het elektronengas. Voor elk van de twee gassen

worde~ aparte vergelijkinge~ opgesteld. De koppeling tussen de

vergelijkingen ( en tussen de gassen) bestaat uit ionisatie,

rekombinatie,botsings- en dissipatieve processen.

In de inleiding is gesteld dat het elektronengas in de nozzle

een ionisatie niet-evenwicht vertoont. Dit niet-evenv/icht

ontstaat voornamelijk door het verschil in rekombinatie- en

ionisatiesnelheid van de vrije elektrone~. In de supersone ~ozzle

vindt omzetting van thermische enerGie van het dragergas in

kinetische ener~ie plaats. De temperatuur van het dra~ergas

daalt hierdoor ( zie vgl. 2.1).

H = Cp. T + -i {> v1.

H = constant voor isentropische
processen

Het is eenvoudig in te zien dat bij zeer onelle daling van de

temperatuur van het dragergas de elektronendichtheid door de

lagere rekombinatiesnelheid niet in evenwicht zal zijn met de

gastemperatuur maar hager zal zijn dan de bijbehorende
evenwichtswaarde.

Om het ionisatie niet-evenwicht te beschrijven wordt het

model voor nozzle-expansie gebruikt zoals beschreven door

Nitchener en· Kruger, "Partially Ionized Gases" Hfst 9.6 (}-litch).

In dit model wordt een stationaire stroming in een stroombuis
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aangenomen (d.w. z. ~t;;; 0 in elk punt van de stroming).

De doorsnede A van de stroombuis hangt alleen af van de

x-coordinaat,die in de lengterichting van de stroombuis ligt.

Bij de afleiding wordt verondersteld dat bij niet-evenwicht

de terugwerking van het elektronengas op het dragergas zo

gering is, dat aangenomen mag worden dat de drager~asgrootheden

op de klassieke manier uit de stagnatiegrootheden en de

doorsnede A(x) gehaald kunnen worden zoals beschreven in

Shapiro (Shap). Voor de eenvoud wordt de eendimensionale

benadering toegepast en slechts een x-afhankelijkheid verondersteld.

De elektronenstroomdichtheid wordt gelijk aan nul verondersteld •

• --1
I I
I I

I
~I I~

I I
I I
I I

J

"\
!

fig 2.1 Ret elementaire volume in een stro'ombui,s

De elektronenkontinuiteitsvergelijkinc; kan bepaald worden

door eon element air volume te nemen in -een stroombuis (fig. 2.1).

Ret aantal elektronen dat per seconde in en uit het

elementaire volume met dikte dx stroornt is respectievelijk

ne.u.A ,. .. " - .-.' ~........., ..
(2.2.a)

(2.~.b)

waarbij u de stromingssnelheid in de x-~ichting is.

De snelheidskomponenten in de andere richtingen worden verwaar-
dA

-loosd. Di t lean eigenlijk alleen maar als dx niet te groot is.

WeI moet in aanmerking genomen worden dat het aantal elektronen

dat per seconde een oppervl~~ loodrecht op de x-richting

passeert slechts afhankelijk is van u(x).

2.2.a en 2.2.b zouden dan ook exakt zijn als overal waar
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ne.u.A staat rfne.u.A.dYdZ zou staan.

A
De aanname dat de elektronenstroomdichtheid gelijk aan nul

is betekent dat er geen elektronen via de wanden verdwijnen of

tevoorschijn komen.

Het verschil tussen 2.2.a en 2.2.b is onder deze vGorwaarde

gelijk aan de netto produktie van elektronen in het elementaire

volume.

Dit resultaat wordt ook gevonden via de integraalformulering en

toepassing van de stelling van Gauss. De netto produktie van
.. . , .

elektronen per volumeeenheld ~ne 15 van zowel ne nls Te

afhankelijk. Voor oplossing is een tweede vergelijking nodig,

de elekt~onenenergievergelijking:

•
R

~ [~~ (~k~ H,)] + ne(i k-re HJV. 4
-.... ~ ~-30.,

V. (ge - £: Je ) - Je.E =:

tie 2.
h
~ k (T~_Te ') . 'l. ~e Ye.~

rnh

+

waarbij

t ~ Y2-~
-
Ye.~ is de gemiddelde botsingsfrekwentie van eJ.€ktronen

met zware atomen.

Voor de botsingsfre1cwenties gelden de volgende

uitdrukkingen:
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Voor de botsingsdoorsnedes Qch gelden de volgende

benaderingen:

Voor Q.ei geldt

waarbij

Integratie over het elementaire volu~e en toepassing van de

stelling van Gauss op (2.4) levert (2.5):

.1 ~ LVleuA (5kTe+£i.)l _ l\ c\ (nc k~JAd~ ~ U d~

\'\e ~ K(T~_Te.J ~ IJ. me Veh - ~ ('1. 5)
~ ~~..... ~ '4

Bij de bewcrking is aangenomen dat qe = 0, Je = 0, ht = O.

Merk op dat (2.4) is afgeleid voor een met de gassnelheid

meebewegend stelsel en dat door integratie van (2.4) relatie

(2.5) geldt voar een stilstaand assenstelsel.

Het probleem wordt volledig bepaald door (2.3) en (2.5)

als de volgende groothcden bekend zijn:

•
R - De stralingsverliezen worden verwaarloosd t.o.v. de

•botsingsverliezen, d.w.z. R = O.

Vergelijking van de twec termen voor een stuk plasma met een

dikte van 1 em ,nd~ = 10
22

m-3 , Te = 2000 K, Tg = 1800 K,

levert op dat de botsingsterm ('3 V'le k CT~_Te) t:~ Vek )
meer dan 2 ordes groter is dan de stralingsterm, zodat de

verwanrlozing gerechtvaardigd kan worden.



- 12 -

Voor de stralingsterm is hierbij de uitdruk~ing van

Takeshita en Grossman genomen ( Take);

•
R =

-

n cs ( 6 -14 (~. 3,0 .10 exp
1

(Ls)2

• exp( -3,79.10
4

))
Te

4
-1,64.10 ) + 9,32.10-12

Te

die geldt voor een in twee richtingen oneindig uitgestrekt

plasma met dikte Ls.

~e - De netto produktie van elektronen per volumeeenheid is gelijk

aan de ionisatie verminderd met rekombinatie per volumeeenheid.

Argon is bij de voor ons interessante telllperatnren .

( T < 4000 K ) nauwelijks geioniseerd, zoda.t aIleen de

ionisatie en rekombinatie van en m'et het cesium van belang zijn.

Het is vo1doende om een van beide te kennen, omdat beide

via de Saha-vcrge1ijking gekoppeld zijn.

McDaniels (McDan) onderscheidt 4 afzonderlijke e1ektron-ion

rekombinatie processen:

1. stra1ingsrekombinatie.

xi-+ e ~ X*+ hY
~ ..

X duidt een geexciteerd atoom X aan.

2. Di-ion-e1ektron rekombinatie.

xt + e ~ Xd'"'-+ Xb + hy

Hierbij wordt het elektron gevangen door het X+ion

.. X * D .waarbij een geexciteerd atoom d ontstaat. e energle

van het elektron Hordt niet zoals bij stralingsrekombinatie

door een foton opgenomeYl maar door een ander el;~tl'on in

het atoom X ,wat daardoor instabie1 wordt (xt).
Stabiliteit kan weer bereikt worden door het uitstoten..
van een elektron of door het terugval1en van Xd naar een

stabiele toestand Xb waarbij een foton ontstaat.

Door de 1age waarschijnlijkheid van het 1aatste is dit

proces niet belangrijk.
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3. Dissociatieve rekOJ!1binatie.

(Xyt + e .... (xyr~x'*+ y~

In een schokbuis met relatief zuiver Argon komen dit

soort processen nauwe1ijks voor.

4. Drie-deeltjes rekombinatie.

x+ + e + e ~ X...+ e

1
/

Drie-dee1tjes rekombinatie en stralingsrekombinatie b1ijken

dominant te zijn. De invloed van stralingsrekombinatie neemt

toe met afnemende elektronentemperatuur.

Na 1iteratuuronderzock ( zie Appendix 1) b1eek dat voor de

voor ons interessante geva11en ( 1000 K <Te< 3500 K )

het aanta1 e1ektronen dat per seconde per volumeeenheid

rekombineert voor zowe1 cesiump1asm~s a1s kaliump1asma~

benaderd kan worden door

2 ( m-3s-1)n e .ni·kr

met k = 2,58 10-39 exp
r

( 1,337. e
k.Te

)

hoewe1 oak uit Appendix 1 blijkt dat deze term voor

temperaturen lager dan T = 1700 K weI eens hager zou

kunnen uitval1en dan de werkelijkheid.

Voor het aantal e1ktronen dat door ionisatie vrijkomt ge1dt:

.0:-

10-18Te~Cs: nen±-kfc
met k

fc = 6 2a C2 ,556 • e )t - exp k.Te--

K n n.k
f

, met k
fk = 6,22 10-18Te~ C3. 013. e )exp k ene 1. K • .l.e

A(x) - Voor de doorsnede van de nozzle en de bepaling van de

grootheden van het dragergas wordt venlezen naar de volgende

paragraaf.
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~ = dUe ( ~_ 1)
A u

u
waarbij M = en

ao
2 (~pj.

a o = 1'60 )5- .I.
\ _'61.

(2.6)

aowordt de geluidssnelheid genoemd en is voor een ideaal gas
1

(¥ RTf2.

In het vol€,:ende tabelletje z~Jn de kwalitatieve uitspraken

verzameld die naar aanleiding van (2.6) te doen zijn over het

verband tussen doorsnede, machgetal.en snelheidstoename.

elA> 0 d A .::. 0

M~l du> 0 du < ('0
v

M>l du <. 0 du > 0

l;le beschom'len 08n kO!lVC1'gerend-diverge:::-end kanaal.

In de nam-lste doorsnede, de keel is dA/dx gelijk aan nul en

moet volgens (2.6) of du nul zijn of M = 1 zijn.

In het eerstc geval bereikt de snelhcid ean extreme waarde.

Di t is een maximum voor eCi1 subsone stroming of een J~inimulll

voor een supersone stroming.

Het tweede geval, M = I treedt op indien tussen de twee einddoor

snedes. van het kanaal ccn voldoende groot drukversc::lil wordt

gehandhaafd. In dit geval is de stroming tot de keel subsoon

en daar voorbij supersoon en is du/dx> 0 in de hele stroombuis.

In het laatste ceval wordt de konfiguratie een supersone nozzle

genoemd.

Voor een isentrope stroming kunnen de temperatuur T, de

dichtheid ~ en de druk pals fUIl.ktie van het machgetal als voIgt

uitgedrukt worden ( Shapiro (Shap»):

To
1 + -~.( ~ - l)~T =

EQ. = (1 + ~. (){ - 1)~) O{/~- 1)
p

(2.7)

~o (1 + -H){ _ l)}f) (l/~- 1)=
~
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Uit deze drie vergelijkingen kan een betrekking worden afgeleid

tussen de doorsnede A(x), de keeldoorsnede Ak en het machgetal

M(x) :

Deze uitdrWdcing is onafhonkelijk van de stagnatiegrootheden.

Aan de hand van fig 2.2 kunnen de volgende sekties aan de

geometrie van een supersone nozzle onderscheiden worden:

- het subsone inlaatstuk (X)

- het expansiegedeelte (1+)

- het Busemanngedeelte (Itt)

Het Busemanngedeelte heeft als funktie dat het de stroming in de

nozzle tot een homogene parallelle stroming omvormt.

Aan deze sektie is in de literatuur erg veel aandacht besteed

omdat supersone nozzles voornamelijk voor windtunnels ontworpen

werden, waar een homogene stroming gewenst is.

Uit de literatuur blijkt dat deze homogene stroming inderdaad

verkregen Herd ~ls de ontwikkelde theorie toegepast werd.

Deze theorie heeft als aanname dat de stroming aan het einde

van het expansiegedeelte in goede benadering cen radiale lijn

bronstroming is, met als imaginaire bron een lijn iets voor de

keel in de hartlijn van de nozzle.

Voor een MHD-kanaal, dat divergerend gebouwd is, is het gewenst

dat de ingangsstroming radiaal is en de wanden van de nozzle

vl~iend aansluiten op de wanden van het kanaal.

Een knik is ongewenst omdat dit volgens de theorie der supersone

kanaalstroming aanleiding geeft tot het ontstaan van Machgolven

die tussen de wanden zullen reflekteren over de gehele lengte

van de t<iIID-generator. Hierdoor kunnen ongewenste inhomogeniteiten

in het stromingspatroon ontstaan.

Dit betekent dat voor een MED-nozzle de Busemannsektie kan

vervallen.
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De kubische krornme

-~ = 0dx x=xk

Y(x=xlc) = yk
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Er zijn maar weinig eisen die aan het subsone inlaatstuk en het

expansiegedeelte gesteld worden om een radiale uitgangsstroming

te krijgen.

Voor het subsone stuk is een niet al te sterk verloop van de

doorsnede vereeist met een kontinue afgeleide.

Voor het expansiegedeelte een geleidelijk verloop van de

doorsnede, vooral in verband met het gevaar van grenslaagloslating,

met bijvoorbeeld een kubische of kwadratische kromme ( Liep).

In het rekenprogramma dat aBnwezig is in de vakgroep en

ontworpen is aa.'1. de hand van een programma van de TH Delft

((Stei), (Berek» zijn voor het subsone gedeelte twee cirkelsekties

genomen en voor het expa.nsi.egedeelte een kubische kromne.

wordt door de volgende voorwaarden vastgelegd:

-~ = tan (ei.), waarbij ai. de hoek is tussen de l-lliD-kanaal-dx x=xi
wand en de syI!1Illetrie-as.

- y (x=xi) = yi

De lnatste h:ee eisen worden door de generator op0edrukt.

De berekeni-ngen zijn uitgevoerd voor een kanaal met een lengte

van 400 mm en een doorsnede die varieert tussen 45x85 mm2 en

85x85 mm2• Is de ingangsdoorsnede van de generator bekend en

het machgetal dat aan de ingang van de generator geeist wordt

dan voIgt uit (2.8) de keeldoorsnede.

De grenslaagopbouw in het supersone expansiegedeelte is hierbij

nog niet in rekening gebracht.

De grenslaag vermindert de effektieve doorsnede wat tot gevolg

heeft dat de verhouding Ai/A;.";. daalt. Uit (2.8) voIgt dat in dit

geval het reele machgetal aan de uitgang van de nozzle lager zal

zijn dan het gewenste machgetal.

In het aanwezige rckenprograr.lma wordt het effekt op de volgende

manier in rekening gcbracht :

Op elke plaats wordt de vermindering van de doorsnede berekend.

Daarna wordt y (x) met een bedrag by verhoogd, waarbij ~y.z,
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met z de breedte van het kanaal gelijk is aan de vermindering

van de effektieve doorsnede.

Met daze methode zal in eerste benadering de effektieve doorsnede

gelijk zijn aan het oppervlal.o;: A(x) dat uit de verliesvrije

berekening volgde •.

Het probleem bij toepassing van deze methode is dat bij MHD

nozzle's de ware wand moet aansluiten aan het generatorkanaal.

Slechts met "trial and error" kan een fiktieve yi en 9i gevonden

worden vTaarbij na berekening de gevonden \'rare wand aansluit op

de generatorwand.

De grenslaagberekening wordt gedaan voor een adiabatische wand

en een Prandtl-getal Pr = 1. Voor l~-nozzles met stagnatie

temperaturen van 2000 tot 4000 K en een wandtemperatuur van

ca. 300 K - voor het schokbuisexperiment - wordt hieraan niet

meer voldaan. Volgens l1erck (I"1ercld beteken t di t dat het effektieve

oppervlak van de uitgangsdoorsnede na de grenslaagkorrektie

1 A 2 %te groot zal zijn.

In het rekenprogramma dat in deze afstudeerperiode is ont

wikkeld staat niet het ontwerpen van een nozzle maar de relaxatie

van de elektronendichtheid centraal. Het toevoegen van de grens

laagberekening zou het programma onnodig lang en gekompliceerd

maken, vooral omdat de effektieve doorsnede slechts e~n keer voor

een nozzle bepaald hoeft te worden. Daarna kunnen de eerder

genoemde -fd.ktieve yi en ei gebruikt vrorden om een fiktieve

wand te berekenen ';laarmee een verliesvrije berekening kan

worden uitgevoerd.

Om deze redenen is ue grenslaagkorrektie niet opgenomen in het

rekenprogramma. Ter kontrole is het verschil tussen wel en niet

korrigeren bekeken. Het effakt was dat de bereikte elektronen

dichtheid ca. 10 %lager lag als de gekorrigeerde doorsnede

werd gebruikt.

,
Samenvattend lean gesteld worden dat de doorsnede'van de nozzle

A(x) op de volgende wijze berekend wordt:
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De gegevens zijn:

- uitgangsmachgetal ~u

- halve hooj:;te yi van de gcneratoringang

- halve hoogte van het begin van het subsoon gedeelte Q

- afstand begin subsoon gedeelte tot de keel S

- divergentie van het HHD-kanaal ei

Het (2.3) vlordt yk, de halve hoogte van de keel berekend.

De randvoorwaarden voor de kubisclle kromme voor het expansie

gedeelte leveren de volgende vergelijking:

L = 1 + Yk. tan (~i) ( 1 _ x - xk ) r x - xl;:) 2
yk xi - xk 3 (xi - xld' yk

Voor het punt (xi,yi) voIgt hieruit:

xk
yk = 3 (E. ) xi

2tanCei) yk - 1 + xk

Uit de Busemannsektie-theorie zijn de volgende relaties bekend

( (8tei) pg. 21 ,III - 20):

xi A(fU) (81.')
yk =-rr cos ~=

yk sin

b ' . A(1") -- yk. AAk (""1:i)waar ~J v11. !' ( zie (2.8))

Met behulp van deze formules zijn xk en xi te berekenen.

Voor de twee cirkelbogen van het subsone gedeelte gelden de

volgende randvoorwaarden:
~ = 0 voor x = -( ("0 xk) (begin subsoon gedeelte)
dx oJ -

~ = 0 voor x = xk (keel)
dx

- y en dy/dx moeten ge1ijk zijn voor de twee bogen in het punt

x = xk - is

Indien de middelpunten van de bogen op de rechten x = -(S - xk)

en x = ~( worden gelegd voIgt uit de randvoorwaarden dat de stralen

aan elkaar gelijk moeten zijn (R).

Voor de straal R geldt:
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2 2
R = S + ( Q - ¥k)

4( Q - yk)

Voor de halve hoogte y(x) van het subsone gedeelte geldt:

y = (R2_ (x + (s _ xk))2)~

voor -(S - ~c)~ x ~ -(is - xk)
2 2 1

Y = -(R - (x - xk) )~+ R + yk

voor - (is - xk) ~ x , xk

In aIle formules valt de breedte van de nozzle te elimineren,

zodat de verhouding ~k met (2.8) het machgetal als funktie van

de plaats bepaaldt. Met het machgetal zijn de gasdynamische

grootheden als funktie van de plaats eenvoudig te berekenen (2.7).
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2.3 Numerieke verwerking.

Om geschikt te ZlJn voor numerieke verwerking moet het stelsel

(2.3) en (2.5) omgeschreven worden naar de vorm:

~ = C )dx f x'Y'1,Y?..

~ = ( )dx g x,Y1 ,Y,,-

Offiwerking levert op:

dne
dx l C-= - neu

dll)- ne - -dx
ne ~
Y dx

dTe = (_(2 ukTe +~'u)dne _ C~ kTe +~i)~~
dx 2 'dx 2 Y dx

-(~ kTe +fi)ne ~~ + 3 ne.k(Tg - Te).

du £I.De volgende grootheden zijn nog niet expliciet bekend: u'dx en dx.

Deze drie grootheden zijn als voIgt te berekenen:

met Rg = (1 _ sr)39,95 + sr.132,9
n

waarbij sr de seedratio is:C~) •
ar

differentiatie van u(x) levert opdu
dx

-~ differentiatie van de vergelijkingen voor yCx) die in

2.2 besprokcn zijn. Let weI dat in de bedoelde vergelijkingen

over de halve hoogte y gesproken wordt, zodat een faktor

2 ingevoerd dient te worden.

- u(x) : uCx) is per definitie ao(x) • MCx), de geluidssnelheid

vermenigvuldigd met het machgetal.
1

ao(x) ::: ('~Rg.TCM(x)))~
R

du
dx

dM
dx voIgt uit differentiatie van (2.8):
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~
dx

dM
dx

du
Samenvoeging levert VOor dx

Het stelsel Ie orde differentiaal-vergelijkingen is nu gereed

voor numerieke verwerking.

Als eerste werd voor een Runga-Kutta integratie-methode gckozen.

De oplossing vertoonde bij de eerste integratiestappen meteen een

instabiel karakter. Uit analyse van de afgeleides bleek dat de

methode niet geschD~t was; de oplossing oscilleerde sterk om de

ware oplossing heen en liep tenslotte na enkele stappen vast

op numerieke problel:1cn ( te grote getallen , wortels uit negatieve

getallen etc.). Dit gedrag wijst op een stelsel stijve differcn

tiaalvergelijkingcn, vooral omdat extreme verkleining van de stap

grootte enige verbetering gaf.

Voor stclsels stijve differentiaalvergelijkingen is in de

procedurebibliotheek van het rekencentrum van de TH Eindhoven

de proc8dure HULTISTEP aamrezig. De procedure kent een variabele

stapgrootte, een variabele orde van de methode en is gebaseerd

op Curtiss-Ilirschfelder integratiemethodes.

Toepassing van lIDLTISTEP leverde goede resultaten.

Nadere informatie over MULTISTEP en het rekenscncQa is gegeven in

Appendix 2.

In tabel 2.3.1 "lorden de resultaten gegeven van de berekeningen

voor een nozzle met de volgende ontwerpeisen:

- Hi = 2

- lengte van het subsone gedeelte = 50 mm

halve ingangshoogte van het subsoon gedeelte = 25 mm
o

- divergentie van het HHD-kanaal, 8i = 2,86

_ halve uitgangshoogte nozzle = 22,5 rom
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Verder is voor a11e berekeningen a1s stagnatiedruk aan de

ingang 8 bar gekozen ( 8,104 105 Nm-2).

In de tabe1 zijn ook enige theoretische waaxdes eegeveh voar

SaLc-GVemlichten, name1ijk neis , de evenwichts\"laarde voor de

e1ektroncndichtheid bij de gastemperatuur Tgi, en Teis, de

even"richtswaarde voar de e1ektronentemperatuur bij nei.

To sr n ~gi Tei Teis n " neisest e~

(K) ( ...), (K) (K) (In (m-3 ) -3
Til I (m - )

10-3 '-.,
1019 10163000 :L,45. 10C.J 1290 1800 2063 1,90. 1,99.

3000 5.10-4 1,01.102J 1290 1764 2089 1,63. 1019 1,41. 1016

3000
_J+ b. 1 2C 1290 1071 2150 Q 18 1,28, 101510 , ,20. 0 9,07 •.10
_LL

2,22.102C 1070 14'18 1921 6,11. 1018
3,93. 10142500 5.10 '

10-[:' 9,85.101S 1450 18
1,65. 10142500 1070 2011 4,85. 10

2000 10-3 3,15.101S
857 1180 1667 1,50. 1018

2,70. 1012

2000 5.10-4 2,22.10
1C

857 1170 1599 1,42. 1013
1,91. 1012

2000
_lJ

9,95.101E
857 1153 1763 1,06. 1018

8,53. loll10

tabel 2.3.1 Resu1taten van de berekeningen.

:: eJ.ektronendic!ltheid stB.gna.tiegebied
= elektronendichtheid uitgang nozzle

e1ektronendichtheid in evenwichts

situatie met Tgi

Tgi = gastemperatuur aan de uitgang van de

nozzle

Tei = elektronentemperatuur aan het ei

van de nozzle

Teis = e1ektronentemperatuur in evemlichts

situatie met nei

Het verschi1 in elektronendichtheid tussen de waarde die berekend

\-lordt voor de uitgang van de nozzle en de Saha-o,ranrde (n . ) is
eJ..s

zaer opva11end. Ook is opmerkelijk dat bij da1ing van de stag-

natietemperatuur Ta de daling in de elektronendichtheid aan de

uitgang s,teeds langzamer gaat.
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Deze resultaten betekenen dat Hat vaale bij berekeningen in een

MHD-kanaal is aangenomen, namelijk dat de elektronendichtheid

aan de ingang van het MHD-kanaal ongeveer gelijk is aan de

dichtheid die bij evenwicht met de gastemperatuur gevonden wordt

zeer ver van de werkelijke situatie afligt.

Vooral bij lage stagnatietemperaturen is het verschil erg groot

( 106 maal zo groot).

In het schokbuisexperiment bevindt zich voor de nozzle nog een

korte flens die de mechanische verbinding tussen de nozzle en

de schokbuis vormt. ( zie fig 2.3). Deze flens heeft een konstante

doorsnede gelijk aan de doorsnede van de ingang van de nozzle.

Dit stuk werd in de berekeningen meegenomen.

;"--------.t°l- __ .
X=Xo

fig 2.3 De nozzle met flens

Uit (2.7) en (2.8) voIgt dat volgens de theorie het dragersas

meteen in het begin van de flens een hoge snelheid heeft,

(M = 0,3 , 0,5) en de gastemperatuur overeenkomstig gedaald is.

Hoewel cen dergelijk instantanB overgang niet fysisch realistisch

is wordt voer de berekening toch aangenomen dat de veranderingen

in de dragergasgrootheden instantaan en isentropisch gebeuren

bij het overschrijden van x = xo en dat de elldronentemperatuur

en elektronendichtheid de waarden hebben die behoren bij een

evenwichtssituatie in het stagnatiegebied van de schokbuis.

Deze aanname verondersteld een relatief °C t.o.v. de karaleteristieke

tijd van verandering van de dragergasgrootheden) lange

relaxatietijd van de elektronendichtheid en de elektronentemperatuur.

Dit werd niet zonder re2en aangenomen omdat bij berekening bleek

dat pas bij een lengte van de flens van ca. 40 mm de elektronen

dichtheid en temperatuur in evenwicht waren met de dragergas

grootheden. Uit daze "str~presponsie" kan mijns inziens de bovenstaande

aanname enigzins gerechtvaar~igd worden.
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Er zijn enige berekeningen gedaan om de invloed van flenslengte

en lengte van het subsoon gedeelte op de dichtheden aan het

einde van de nozzle.te bekijken. De resultaten zijn weereegeven

in tabel 2.3.2.

Lflens Lsubsoon nei Tei

(mm) (m.rn ) (!!l-3) (K)

50 50 1,26 1019
1723

50 20 1,32 10
19

1729

0 50 1 28 1019 1720,
0 20 1,37 10

19
1742

tabe1 2.3.2 Inv10ed van de 1engte van de flens en

het subsone gedeelte.

To = 3000 K, Po = 8 bar, sr =

In het algemeen kan hieruit gekonkludeerd worden dat cen zo

groot moge1ijke snelheidsgradient in het subsone gedeelte

verhogend werkt op de elektronendichtheid aan de uitgang van de

nozzle. De berekeningen zijn echter niet korrekt meer als de

variatie van de doorsnede~van de nozzle te groot wordt.

Op dat moment wordt de ocndimensionale benadering ,vaar bij

afleiding van uit gegaan is geweld aangedaan.
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2.4 Vergelijki~g met het werk van Bencze.

In "Partially Ionized Gases Il (Hitch) Hfst. 9.6 ,'!ordt melding

gemaakt van het werk van Bencze (Bene), die het ionisatie

niet-evenwicht in ~en supersmne nozzle heeft bestudeerd.

Bencze heeft een benadering ingevoerd in het stelsel (2.3) en (2.5).

De henadering is afkomstig uit de ehemie en staat bekend onder de

naam "sudden freezing". Toegepast op de elektronenkontnuiteits

vergelijking betekent het dat wordt aangenomen dat ne gelijk

is aan de Saha-evenwichtswaarde met Te zolang de rekombinatie

"opgedrukt" door de verandering in de doorsnede - de term
·dd (ne.u.A) in (2.3) - kleiner is dan de "normale rekombinatie"
x").

- de term ne;ni.kr in ne - •

Na de positie waar deze tel'!'1en gelijk aan elkaar zlJn,

waar geldt -~x(ne.U.A) = ne~ni.kr wordt de dichtheid als "frozen"
•beschouwd. Dit houdt in dat ne gelijkaan nul wordt vermndersteld.

d(2.3) gaat in dit geval over in dx(ne.u.A) = O.

Bencze heeft het bovenstaande concept iets veranderd en gebruikt

een minder ver gaB.nde benadering. Hij verwao,rloosd aIleen de
•ionisatiekomponent in ne t.o.v. de rekombinatiekomponent in plaats.

van ne gelijk aan nul te veronderstellen.

In dit geval gaat (2.3) na de positie wa3r debeide rekombinatie

termen aan elkam' gelijk zij n over in

.£ ,( nee u.A) =
dx

2 . k- ne.nl. r

Verder ",[ordt de term - u ~ (ne.tt. Te) in de elektronenenergie

vergelijking verwa3xloosd. In Mitchener (~litch) wordt als

enige motivatie gegeven dat de verwaarlozing in de door Bencze

beschouwde gevallen waarschijnlijk weinig invloed zou hebben.

Ter vergelijking met de al berekende resultaten werden voor

dezelfde nozzle en hetzelfde plasma de berekeningen herhaald

met de bovengenoemde veranderingen in de vergelijkingen

aangebracht.

De numerieke verwerking was niet altijd succesvol. In enkele

gevallen bleek het rekenprogramma bijzonder veel tijd nodig te

hebben voor een integratiestap, zelfs een onbepaald grote tijd.
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Dit op inkonsistentie van de vergelijkingen.

Analyse toonde aan dat de verwaar10zing van de term

-u ~x(ne.k.Tc) vooral in het subsone gedeelte waar grote

~radiGnt~n optreden. inkorrekt was. De verwarJXloosde term bleek

hier van dezelfde grootteorde te zijn als de dominante term.

In het supersone gedeclte was deze ter~ ca. 10 % van de

dominante term. Waarschijnlijk heert Bencze een nozzle ontwerp

genomen met een zeer geleidelijk verlopende doorsnede in het

subsone gebied, zodat de verwaarloosde term net als i.1 het

supersone gebied relatief klein beleef. Voor praktisch gebruik

is een dergelijke nozzle veel te lang.

De weI gevonden oplossingen zijn vermeld in tabel 2.4.1.

To sr nest neiB nei TeB Tei

(K) (m-3 ) (m-3 ) (m-3) (K) (Ie)

2500 5 10-4
2,23 10

20
4,79 10

115
6,11 10

1d
1441 1483

2500 10-4
9,85 1019 4,28 10

18
4,85 10

18
1429 1449

_-;z:

1019 10
18

r,50 10
18

11782000 10 ./ 3,15 1,33 1172

2000 5 10-4
2,2~ 1019 1,21 10

18
1,42 10

18
1168 1169

2000 10-4
9,93 10

18
7,93 1017 1 06 10

18
1132 1153,

tabe1 2.4.1 Vergelijking tussen de bcrekening volgens

de verwaarlozingen van Bencze en zonder

verwaarlozingen (zie ook tekst).

Uit de resultaten blijkt aIleen het verschil van 20 tot 50 %
in dichtheid aan de uitgang van de nozzle. Ernstiger is

natuur1ijk de inkonsistentie in de verge1ijkingen, die er ook

voor zorgt dat de rekentijd sterk was toegenomen ten opzichte

van de bcrekeningen zonder de vervlaarlozingen in de vergelijkingen.

Om over de andere verwaarlozing een uitspraak te kunnen doan

is de verhouding tussen de ionisatie en de rekombinatie bekeken.

De ionisatie bleek in de gehele nozzle minstens 1 orde Kleiner

tezijn dan de rekombinatie. In het het subsone gedeelte was het

meer dan 2 ordes van grootte.

Hieruit blijkt dat de verwaarlozing van Bencze acceptabel is wat

betreft de elektronenkontinuIteitsvergelijking maar niet voor
d

de verwaarlozing van de term -u dx(ne.k.Te) in de elektronen-

energievergelijking.
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Het lag in de bedoeling om ook een vergelijking te maken

met de eigen berekeningen van Bencze, die een Ar-K plasma

bekeken heeft. De resultaten van zijn berekeningen worden

getoond in "Partially Ionized Gases", pg 493.

Er worden op die p~aats echter te weinig gegevens over de nozzle

verstrekt om direkt te kunnen vergelijken. Daarvoor zijn

precieze gegevens over de nozzle noodzakelijk.
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2.5 Ambipolaire diffusie.

Langs een koude wand ontstaat in een plasma een grenslaag, waar

de rekombinatie groot is en een daling in de diehtheden van

elektronen en ionen optreedt. Door de gradienten in de dichtheden

krijgen de elektronen en de ionen een diffusaesnelheid U:

Ue = - jJaCE +
\}pe) pe = ne.k.Te
e.ne

Ui = )J. CE - V7Fi) pi = ni.k.Tg
I e.ne

In het geval van een r·lliD-nozzle wordt er geen stroom aan de wanden

onttrokken en is er geen opgedrukt elektriseh veld.

In het simpele geval dat Te = Tg is de elektronenbeweeglijkheid

C)h) veel -groter dan de ionenbeweeglijkheid C)1i).
Uit neutraliteitsoverwegingen moet er in evenwieht een veld

ontstaan dat de diffusie van de elektronen afremt totdat de

diffusiesnelheden van de beide deeltjes gelijk zijn.

Dit wordt ambipolaire diffusie genoemd.

Volgens de berekeningen in I1i tehener CHit eh) Bfst 3.7 kan voor

het eenvoudige geval van een vlakkc oneindige plaat en Te = Tg

een 1carakteristieke lengte Lr bepaald worden voor de variatie in

de elektronendichtheid. In het beschouwde geval geldt dat indien

Lr/Lk «1, Ha<.:.rbij Lk een karakteristieke afmeting van de nozzle

is, de invloed van ambipo1aire diffusie op de elektronendichtheid

verwaarloosbaar is.

Lr wordt gegeven door:

(4.1)

waarbij - ne·de elektronendichtheid bij evenwicht met

T is

- 0(= ne.kfc 2 58 10-39 (1,337. e )= no. t exp 1 T.c. e

I-!cDaniels en v. Tongeren «HcDan), (Tong)) geven aen ui tdruk.1<ing

VOor Pi.
Voot T = ?90 K en P = 1 bar geldt voor een Ar-Cs mengsel:
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1

Ko (1'-'lr)"2 = 11,5

waarbij - Ko =j{i voar deze tenperatuur en druk.

Mr (mcs.me.r)/ t d d '- = mpro on = e gereuceerae
ncs + mar

massa var. het ion-atoon systeem = 30,48

Ko is onder deze omstanoigheden 2,083 10-4 m
2

V-1s-1 •

Voor een andere tel1iperatuur en druk goldt dat

• ~T

8 ~-4= bar voIgt hieruit dat /-i = 1,91 LO

-2waarbij P in Nm en T in Kelvi~ worden uitgedrukt.

Voor T = 2000 K en P

(m2V-l s-1).

Onder deze omstandigeheden volgt uit (4.1) dat Lr dan C~. 0,11 n~

is. Korrekties voor het verschi1 tussen Te en Tg geven een k1eine

variatie in}Ai, Ret niet in evenvlicht zijn van Te en ne met de E;C'.s

t(~;,lperatuur doet Lr dalen.

St ellen we de :karakteristieke lengte van de nozzle 25 mr;l dan is

duidelijk dat aan de voorwaarde Lr/LL:« 1 voldac'-l1 wordt.

Er kan gekonk1udeerd worden dat ambipolaire diffusie geen invloed

za1 hebben op de e1ektronendichtheid in de nozzle.
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Hoofdstuk 3

Experimenten.

3.1 In1eiding.

De numerieke berekeningen voorspe11en elektronendichtheden aan

de uitgang van de nozzle die ver boven de dichtheden liggen die

bij evenwicht met de gastemperatuur verwacht kunnen worden.

De schokbuisopstelling die in de v~~groep a~~wezig is biedt

de mogelijkheid deze voorspclling experili~entee1 te verifieren.

In de vakgroep zijn een aantal optische diagnostieken ontwikke1d

om e1ektronentemperaturen en e1ektronendichtheden te meten.

Voor de metingen voor en achter de nozzle is voor de

rekombinatiestralingsmeting gekozen.

3.2 Rekombinatiestraling.

In het Ar-Cs plasma bevinden zich zowel Cs+-ionen als vrije

elektronen. Rekombinatiestraling komt vrij als ion en elektron

zich here~igen tot neutraal atoom. Na dit rekombinatieproces

bevindt het Cs-atoom zich in het algemeen in cen aangeslagen

toestand. Als aMrgenomen wordt dat het Cs+-ion voor het rekombinatie

proces niet Geexciteerd was, dan kan het proeee als voIgt

voorgesteld worden:

+ ..
e + Cs ~ Cs + hV'

Omdat de Massa van het Cs-atoom veel ( ca. 2 t 4 105 maal) groter

is dan de massa van een elektron t bIijft de kinetische energie

van het atoom pl'al:tiseh ongevlijzigd. Aangezien er geen derde

deeltjes een rol spelen bij het proees ( str.alingsrekombinatie, zie

hoofdstuk 2.1) kan afhankelijk van hat niveau ''laarin het Cs-atoom

zich na afloop bevindt de Yolgende e~lergieYergelijkingopgesteld

worden:
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he i 2
~ + ~ me.ve

~
(3.2)

Ret linkerlid geeft de energie van het vrijgekomen foton weer.

Het reehterlid stelt de som voor van de kinetische energie van

het eJektron voar het proces Een oe bindingsenergie van het

betreffende niveau j.

Uit de vergelijking voIgt direkt dat de straling ten gevolge

van rekombinatie naar niveau j aIleen gemeten kan worden in

golflengtegebieden waar A~ \)

Het aantal fotonen dat per sekonde per kubieke meter plasma

als gevolg van rekombinatie naar niveau j ontstaat wordt gegeven

door de volgend~ vergelijking:

Hierin is dve het via (3.2) met d~ korresponderende gebied in

elektronensnelheid.Differentiatie van (3.2) levert:

- he d\ = ~e ve dve~ 1\ 10'. •. (3.4)

Verder voIgt uit de aanname van ladingsneutraliteit van het plasma:

ne.ni
2= ne (3.5)

Uit bovensta~nde vergelijkingen kan de totale rekombinatie

stralingsintensiteit E(A)d~ van het plasma bepaald worden.

Daa.rtoe vrordt vaor F (ve) de EaxHellse snelheidsverdeling

gesubstitueer~:

F (ve) 41T 2( me )3/2exp( _me.ve
2

)
= ve 2 ttk. Te 2k. Te

Vergelijking (3.2) vermenigvuldigen met de anergie van een

foton en sommeren over het aantal niveau's j levert op:
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l:Q-W\'O '21\N'x-) ...;.t, (lTr~T8h d~
00

.~ ~~(*-*.) e:tp (-0: (f- r.\\
1=h ~ Ie I' /\1 ) )

vTa2.rbij n zodanig dat ~ ~ ~ i .

(3.7)

De werkzame dOO::'silede 5~ is een funktie van ).. en ).~ •

In de 1iteratuur zijn door Slik (Slik) voar 10 niveau's

w~r){zame doorsnede' s gevonden.

Er ge1dt:
~. _ Ci .
~ - (l._~ \ot~

~ )l.i)

Voor de 10 genoemde niveau's gelden de vo1gsnde waard~n van

'A i , C~ C2.V\ l)( ~ •

niveau ~~ (~) Gj oc
~

6s 3184
_?o

1,281,56 10 --

6p 5035 7,57 10-
20

1,01

5D 5935 7,59 10-
20

0,94

7S 7769 3,98 10-21 1,28

7P 10503 3,05 10-20
1,03

6D 11374 9,29 10-
21

0,89

8s 14105 4,09 10-21
1,33

4F 14421 3,71 10-18
1,50

8p 17723 1 42 10-20 1,03,
7D 18705 1 82 10-21

0,85,

Uit (3.7) b1ijkt dat de rekombinatiestralingsintensiteit een

funktie is van ~, ne en Te. Heet men Te I dan is ne met €len

absolute meting bij een go1flengte bepaald.

Voor de bepaling van Te zelf zijn daarentegen minstens twee

metingen bij verschillende golflengtes nodig.

De verhouding V van ~e gemeten signalen is i~ners onafhankelijk

van ne en 1igt eenduidig vast met de temperatuur Te:

V(Te)
2

= ne...,
----z:-.
ne
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waarbij ~ (~) en F~ (~) de transmissiekoefficienten z~Jn van

de beide meetsystemen en 6~het beschouwde golflengte-interval.

3.3 Het bereik van de meetmethode.

Deintensiteit E((>.)d~ wordt gemeten door de straling die door.

een volume in he:\; beschom.,rde P-ledium ''lord t ui tge zonden met een

lenzenstelsel op een monochromator te laten vallen. De mono

chromator laat slechts etraling in een klein golflengteinterval

door, die op een fotomultiplier valt. De fotomultiplier zet de

straling om in elektronen en versterkt de stroom elektronen

door versnelling met een elektrisch veld en sekondaire emissie.

(zie voor gedetailleerde gegevens over fotomultipliers en hun

werking het ENI "Photomultiplier Ha.ndbook lf ).

De stroom die ult de fotomultiplieranode komt wordt gemeten

door de spanning over de afsluitweerstand Ra te meten.

De beperking van het meetbereik van de methode ligt ten eerste in

het optische systeem dat een 1Jeperkt volume kan bestxoijiten en

een klein gedeelte van het spektrum doorlaat, en ten tweede in

de ruis die ontstaat door het omzetten van straling i.n een meetbare

stroom elektronen in de fotomultiplier.

In fig 3.1 is eenrenvoudige voorstelling van het oDtische

systeem gegeveil. Als gemakshalve wordt aangenomen dat de

doorsnede van de lens even groot is als de apertuur van de

monochromator eist, dan is eenvoudig in te zien dat slechts straling

K

fig.3.1 Eenvoudige voorstelling van het optisch. systeem.
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die in het gearceerde gebied wordt opgcwekt ~n op de lens valt

op de ingangsspleet van de monochromator terecht komt.

Door ire A. Sens is een envoudige formule afgeleid voor het

effectieve volume dat bijdraagt aan de ge~eten straling

( zie ook Stoffels (Stor)). In de afleiding wordt de bijdrage

van elk volume-clementje in een schijf met breedte dx gelijk

verondersteld ( zie fig 3.1). In ..:erkelijkheid zal een willekeurig

volume-elernentje dxdydz tusscn 0 en 100 %bijdragen van de straling

die in datzelfde volume-elementje wordt opgewekt.

Komputerberekeningen \'laarbij voor elk volumeelementje de bijdrage

berekend werd en daarna geintegreerd werd over een groot volume

in het plasma lie ten een afwijking van de resultaten van de

formule va~l Sens zien van maximaal 3%. Dit geeft E;p.en dc:nJ eiding

om de veel inge'....ik.~elder integratie te gebruiken In plaats van de

veel simpeler formule van Sens:

s.h = opp. van de ingangsspleet van de monochromator

V = vergroting = beeldafst./ voor~erpsafst. = b/v

x = breedte bE~ch0uwde plasma volume

.tan 0( - a.pertuur van hc.+ o~-\-'sc'o ... S"'1stC2(.1IY'I
. .

De te meten straling moet kontinuumstraling zijn en geen lijn

straling, ook niet van lijnen van "vree;'"de" atomen zoals van

het aluminium wat vrijkomt bij het splijten van de membrarnen

in de schokbuis. Dit beperkt ten aerste de golflengtes waarbij

gemeten kan ~lorden en ten tweede de breedte van het golflengte

interval waarin straling gemeten wordt. Uit bestudering van

spektraalopnames van het plasma in de schokbuis bleek dat

bij de golflengtes ~ = 435 nm en ~= 500 nm gemeten kon

worden. Voor de breedte van het interval werd gekozen 17,9 ~.

Door verschillende oorzaken (bv. natuurlijke radioaktiviteit)

komen zonder opvallend licht toch elektronen vrij bij de foto

kathode van de fotomultiplier. Deze elektronen geven nnnleiding

tot een donkerstroom. Deze donkerstroom moet veel kleiner zijn dan

het te meten signaal om betrouwbare resultaten te geven.

Zeer E;oede fotomultipliers hebben bij ongevingstemperatuur en

een versterking van 106 maal een donkerstroom van 10 nA.
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Keeling van de fotomultiplier doet de donkerstroom sterk dalen.

De stroom fotonen die op de fotomultiplier valt is stochastisch

verdeeld in de tijd volgens de Poissonverdelin~. Voor een Poisson-
..1J

verdeling geldt dat de variatie6" gelijk is aan (no)!- t waarbij

no het aantal gebeurtenissen iru het beschouwde tijdsinterval is.

Als we voor het aantal gebeurtenissen het aantal elektronen dat

op de anode van de fotomultiplier arriveert in tijd ~ nemen,

geldt voor de variatie in de anodestroom de volgende uitdrukking:

~ = (2e(G.lk + Iad)/2t)~

waarbij lad = donkerstroom

lk = kathodestroom

Hierbij is de ruis die bij versterking wordt opgewekt nog niet

meegenomen. Door de fabrikant wordt een ruisfaktor opgegeven, a.

( a~ 1,1 - 1,4). De variatie in de anodestroom is dan

2 ~-
6"~ = (Ze(G.lk + Iad).a /2 t )

of in termen van bandbreedte:

waarbij A f = 1/2't

Tellen we tenslotte hier de thermische ruis van de anodeweerstand

bij op, dan geldt voor de totale " ruis"-stroom in de anodestroom:

Bij een bepaalde verhouding van Ia/lr ( = signaal/ruis-verhouding)

is te berekenen welke intensit~it de'straling die het plasma uitzendt

moet hebben om aan deze eis te voldoen. De intensiteit is een

funktie van I , ne en Te. In fig 3.2 tim 3.5 is als funktie van
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de golflengte het resultaat weergegeven van bereken~ngen voor

een opt~sch systeem met de volgende gegevens:

fotomult~pl~er RCA31034 A

gevoelighe~d 148 rnA/Watt
6versterking 10 maal

a = 1,4

T = 300 K lad = 18 nA

T = 200 K lad = 0,1 nA

A>. = 33 1
Veff • .D.eff = 2,4 10-9 ( ster.m3)

transmiss~el:oeffic~ent optisch systeem 20 %

Ra ::: 50 k
4000 5000 1

In f~g 3.2 - 3.5 ~s voor verschillende ornstand~gheden"als funkt~e

van de golflengte weergegeven welke ko~binatiss van ne en Te een

intensiteit van de straling geven zodat b~j het gegeven optische

systeem de signaal/:cuis-verhouding nog juist Hordt gehaald.

Voor de beJ:el~ening8n 'daarvan het resultaat in fig 3.2 en 3.3 is

weerZegeven is s/J.? = 10 genomen en een bescllOuwingst~jd "t van

250 microsekonde. In fig 3. 2 ~s het resul taat weer z;eV(-;ll van..
berekeningen voor de situatie dat niet gekoeld wordt ( T = 300)

en in fig 3.3 voor de situatie dat weI gekoeld wordt ( T = 200).

Vergclijking van de resultaten laat zien dat koeling i~ dit geval

nauwelijks zin heeft. Bij nadere analyse van dit resultaat bleek

dat bij de gebruikte fotomultiplier de statist~sche ruis veel

e;roter·ts da/l de donkerstroom, zodat verlcleining van de dOriker

stroom weinig ~nvloed heeft 0p de sie;naal/ruis-ve:cLlOuding.

fig 3.4 geeft het resultaat voor een berekening voor dezelfde

situatie als bij fig 3.2 is geschetst, maar vaor een besehouwint;stijd

van 5 microsckonde.

fig 3.5 tenslotte geeft het rcsultaRt Vhn berekeningen voor

het golflengtegebied tU6sen 3000 en 4000 I, SiR = 2 en een

beschouwingstijd van 250 rnicrosekonde. De afwiJking van de resultaten

voor 3000 en 3100 i is te verl:J.aren uit het feit dat voor deze

golflengtes at: straling ten[';evolge V2..l1 rekombinatie naal~ het

6s niveau (~i= 3184 ~) nog meetelt en voor langere golflengtes niet.
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De resultaten van de voorgaarrde berekeningen laten zien dat

een e1ektronendichtheid van 10
1

9 m-3 bij Te = 1500 Ie rrog

meetbaar moet zijn. Bij bestudering van de resultaten van de

berekeningen van Hfst 2. is het duidelijk dat slec~ts experimenten

waarbij een hoge stagnatietemperatuur ( To~ 2800 K) als begin

konditie genomen wordt geschikt zijn om de berekeningen te

verifii;ren. Slecl1ts dan zijn "I de elektronendichtheden en

elektronentemperaturen die verwacht worden hoog genoeg om

gemeten te kunnen worden.

J.4 De meetopstelling.

Theoretisch is in het stagnatiegebied van de schokbuis te

verwachten det de elektronentemperatuur gelijk zal zijn aan

de gast<';rrlperatuur,omdat daar lokaal thermodynamiseh evellwicht zal

heersen. Dit is in de vakgroep in het verleden experimenteel

geverifieerd. De stagnatietemperatuur e,l de sta.gllatiedruk i.;orden

door het dataverwerkingssysteem dat permanent met de schokbuis

opstelling ver"oonden is gemeten. Hiermee vervalt de noodzaa~~ om

in het stagnatiegebied bij twee golflengtes tecelijkertj.jd te

meten om Te te bepalen.E~~ absolute meting volstaat om ne te meten.

De eerste ~ogelijkheid om aehter de nozzle te meten is door

het eerste venster in het HHD-i:anaal, 75 mm aehtel~ het einde van

de nozzle. Dit is in de berekeningen eenvoudig op te vangen

door aehter de !"lozzle nog een stuk stroombuis mee te nemen in

de berekeningen met een rechte wand:die een hoek e~maakt met de

symmetrie-as. Om de experiment en met de berekeningen te kun~en

vergelijken is het dan weI nodig om tijdens de experiment en het

magneet"leld in het kanaal gelijk aan nul te houden. Dit heeft als

bijkomend voordeel dat de fotomultipliers niet beinvloed kunnen

worden door het lekveld van de magneet.

De meetopste11ing i·lordt gegeven in fig 3.6. Ook een stukje

van de ijkopste11ing is in deze figuur weergegeven.

In het staenatiegebied Herd gemeten bij ) = 4350 ~ en met

een golflengteinterval ter breedte van 17,9 ft.
Achter de nozzle ward gemeten bij 4350 Ren 5000 R cet een

golf1engteinterval tar b,:'eedte vaH 17,9 R.
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De uitgangssignalen van de beide RCA fotomultipliers \Verden

nog 100 maal versterLt met een TeJetronix AN 502 differentiele

versterker, die bandbegrensd was van DC tot 30 kHz om hoogfreq

uente ruis uit te filteren. Het bleek soms nodig te zijn om

bij hogere intensiteiten -'It' de ingangssignalen van de fotomulti

plier te verz\VoJdten om oversturing van de versterker te voorkomen.

Dit verzw~~en werd gedaan door een grijsfilter voor de laatste

lens te zetten.

De signalen van de fotomul tipliers \',;erden na versterking op een

geheugenoscilloskoop opgenomen en gefotoerafeer~.

3.5 Ijking.

Een optische opstelling zoals in de" vorige par5.graaf

beschreven kan geijkt worden door de intensiteit van een bekende

lichtbron te meten. In dit geval is voor de lichtbron een

wolframbandlamp genomen. In de zgn, Vostabellen is de intensiteit

( W m-3ster-l ) van cen \-lolfro.mbandlanp te vindcn als funktie

van de golflengte en de temperatuur van db band. De temperatuur

is nauwkeurig in te stellen met de stroomsterkte die door e.e lamp

vloeit.

In fig. 3.6 is reeds a~ncegeven dat bij de opstellirrg om

de stagnatie-clektronendichtheid te meten geijkt is door de

bandlamp in de buis af te beelden.

Indien de tr'a!!smissiefaktor van de le:l~ en van het venater h-aD.r-

door afgebeeld wordt bekend zijn is het vermogen dat het

optische systeem ontvangt Celijk ai:l.ll:

vs 2
Psys ::: Vw2. h.le.n.s • 6~. Iw

\-laarbij

(Vlatt)

Vs = vergroting monochromatorspleet

Vw = vergroting wolframbandlamp

h.l = opp. ingangsspleet van de monochromator

-O.s = openingshoek van het systeem

Iw = de intensiteit' van, de \·:olframbandlamp
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De vensters in de schokbuis en in net J.ifID-kanaal vervuilen

tijdens ~e experimenten. Om de mate van vervuiling te meten

werd na elk experiment een relatieve ~~~ing gedaan om de

vermindering van de transmissief~ctor te meten.

Ret bleck niet mogelijk om bij de opstelling om achter de

nozzle te meten op dezelfde In.anier te ijk~n-" als in het voorgaande

beschreven. Er bevindt zich tegenover het eerst,= venster in het

leana.al geen gelijksoortig venste!' in de andere kanaalwand.

Afbeelden van de ""olfralr1ba~ldlamp door de kanaalvmnd blee:-( on

mogelijk door de grote ondoorzichtigheid van het lexc3.v..n.

Om deze redeh ~':ercl ::;eijkt door de Holframband larJp in het

brandpunt van de ee~'ste lells ( f = 600mm ) te zetten.

Er werd ve:l:'der Rq.ngenomen dat als aIle vensters vour cen serie

experiment en grondig gereinigd Herden de verv',dling , of liever

de vermindering van de transmissiefal-::tor gelijk was voor aIle

vensters.

De RCA fotomultipliers bleken niet-lineair te zijn.

Na korrektie van de ijkwaardes met de "nul"-waarde, de uitgangs

spanning met een zwarte I)J.Hat op de plaats van de wolfram'oandlamp,

bleek dat (l.a t;evoelii3'heid van de twee olltische systemen waar de

beide RCA fotomultiplier's i!1. zatc:J. belJaderd :Con worden door een

tweed,~graaus l:romme.

3.6 Foutendiskussie en meetresultaten.

De onnauwkeurigheid in de gemeten intensiteit bestaat uit::

- de onnauwkeurigheid in de uitgangsspanning van het optische

systeem.

de onnauwkeurigheid in de ijking van de gevoeligheid van het

optische systeem. Voor alk experiment werd de gevoeligheid

geijkt.

Hierbij wordt aangenomen dat de formule van Sens voor Veff •.Qeff

exakt is voor kleine opcningshoeken.

De onnauwkeurigheid in de uitgangsspanning bestaat uit de on

zekerheid in de aflezing van de juiste waarde door de ruis en

de onzekerheid in de bepaling van de "nul'l-waarden, de ui tgangs

spanning van het systeem als de lichtbron afgedekt ward.
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Dit bleken de grootste foutenbronnen te zijn.

De onnauwkeurigheid in de ijking van de gevoeligheid is niet

zo eenvoudig te bepalen.

Als mogelijke foutenbronnen werden gedacht:

1 - de instelling van de stroom door de wolframbandlamp.

2 - de instelling van de afbeelding van de bandlamp op de

ingangsspleet van de monochromator.

3 - de onnamvkeurigheid in de meting van de "nul "-waarden en

en de onnauwkeurigheid in de meting van de ijkvraarden door

de aanwezige ruis.

4 - de onnauwkeurigheid in de bepaling van de transmissie

koefficient van de vervuilde vensters.

De grootte van deze fouten werd op de volgende wijze bepaald:

1 - de stroom door de bandlamp vras instelbaar tot op ca. 2 promille.

nauvrkeurig. Door interpolatie werd met behulp van de ijktabel

de fout in de temperatuur bepaald. Wederom door interpolatie

werd in de Vostabellen de fout in de intensiteit bepaald.

Deze fout list in de orde van promille's.

2 - Dc bandlamp werd hij iedere ijking op dezelfde manier afgebeeld.

De positie van de bandla~p werd gevarieerd rond de berekende

positie totdat de uitgangsspnnning van de fotomultiplier van het

optische systeem maximaal was. Dit punt kon met een onnauw

keurigheid van ca. 5 promille van de ultgangsspanning van de

fotomultiplier gevonden worden.

3 - Deze onnauwkeurigheden bestonden Ult de fout in de aflezing van

de uitgangsspanning door de ruis die gesuperponeerd was op de

uitgangsspannlng van het systeem.

4 - De transmissiekoefficient van de vervuilde vensters werd

berekend uit een absolute meting die gedaan werd toen de

vensters schoon ,-..raren (1: = 9.~ %) en relatieve ijkingen v~6r

elk experiment. Voor zO\>lel de absolute als de relatieve ijldngen.

geldt dat de 3 hierboveh genoemde foutcnbronnen aanwezig zijn.

Als aangenomen wordt dat aIle vensters evenveel vcrvuilen

dan geldt voor de transmissiekoefficient van de vervuilde

vensters:

1:" = Z:o ( ..:i::!..-r~
Vo

waarbij [0 = transmissiekoefficient van de schone

vensters ( 92 %).
VO = ijkspanning van het systeem bij de



Vv =

- 46 -

absolute ijking met schone vensters.

uitgangsspanning van het systeem bij de ijking

met de vervuilde vensters.

De totale fout in de bepaling van de transmissiekoefficient

is dan gelijk aan de wortel uit de som van de relatieve

fouten in Vv en Vo.

In tabel 3.1 zlJn de gemeten intensiteiten gegeven.

Met behulp van esn rekenprogramma werden uit de minimum en

maximum waarden van de gemeten intensiteiten de minmale en

maximale wa~rden van de elektronentemperatuur berekend die

uit deze intensiteiten zouden kunnen volgen. Met deze elektronen

temperaturen werden dan \·;eer de maximale en minimale waarclen van

de elektronendichtheden berekend die uit deze gegevens volgen.

De berekende dichtheden en temperaturen zijn in tabel 3.2

weergegeven.

schotno. stagnatiegebied kanaal 5000 • kanaal 4350 JtA

L -3 -1 I (~'l -3 -1) I N m-3ster-l )(\'1 m ster ) m ster

3190 9,19 :t: 15 % 2,05 10-2:t20 cl 1,19 10-3180 %10

3191 41,03 x 4 % 6,93 10-2±10 ~./ 4,40 10-31:20 r>l
/0 /0

3193 346 r 2 c./ 5,07 10..1 t 6 cl 5,82 10-2tl0 :;1
/0 ,0 10

3194 ~29 ± 4 ~I 4,83 10-1 :t 8 r>l

3,79 10-2±10 ~I

/0 io /0

3195 206 :r 5 % 3,20 10-1 :t 8 ,'l 2,77 10-2f:13 01
10 /0

3196 40,0 :t 10 % 4,07 10-2.t1~ % 5,54 10-3±20 ;6

tabel 3.1 De gemeten intensiteiten.
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schotno. ne stagnatiegeb. Te kanaal ne kanaa1

(m-3 ) (K) (m-3)

min. max. min. max. min. maxo

1020
~

10
18

3190 3,72 4,05 4,36 855 1327 1765 5,05 7,30 9,25

3191 8,03 8,19 8,35 10
20

1241 1366 1502 1,23 1,37 1,51 1019

3193 2,29 2,32 2,34 10
21

1578 1678 1786 3,86 4,10 4,-36 1019

3194 1,87 1,91- 1,94 10
21

1378 1463 1557 3,47 3,73 4,01 1019

3195 1,78 1,83 1,87 10
21

1407 1513 1630 2,89 3,09 3,36 1019

3196 7,74 8,16 8,56 10
20

1577 1797 2061 1,06 1,20 1,36 1019

tabe1 3.2 berckende dichtheden entemperaturen met de

maximum en minimum waarden die uit de onnauw

keurigheden in de intensiteiten volgen.

3.7 Vergelijking van experimenten met de berekeningen.

De nozzle die in de schokbuisopstelling gebruikt wordt is

niet he1emaal vol gens de in Hfst 2. beschreven methode gebouwd.

De bouwtekeningen zijn niet kompleet be"/aard gebleven I zodat

het noodzakelijk 'lIas een benadering te maken.

Het ontwerp gaat uit van een volgena de in Hfst. 2 weergegeven

methode ontl.,rorpen nozzle voor aansluiting op een HHD-kar::.aal

met de maten 36x 600 mm
2

aan de ingang en 87 x 600 mm
2

aa.n

de ui tgang met een lengte van 800 mm (e~ = 1,81· ).

Het machgetal aan de ingang van de MIID- generator moest 2 zijn.

Om de bouw1engte van de zo ontworpen nozzle te verminderen

werd het supersone godeelte inge~ort totdat de totale lengte

van de noz~le 350 I:,m \tIerd. Het inkortE:'u ':Ierd (;'?:dac.'" 000r het

verloop van y(x) niet volgens cell c1erde-sraac1s~;:romme t~ lateE lopen

maar volgens een l'echte lijn. Dit betekent weI dat er' een knik

in de w~~den zit bij de overg~~g tussen de nozzle en het

gcnerator.-kanaal. De g:'enslaagkorrektie moet afgeschat worden

omdat het rekenprogr~~ma 00 nozzle's te ontwerpen niet in een

derselijk on~\tIerp voorziet.

In fig 3.7 is weer Gegeven hoe de nozzle 'tlaarmee e;erd::end werd

eruit ziet.

-,
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fig 3.7 Benaderde nozzle van de schokbuisopstelling

met grenslaagkorrektie.

De maten van deze Bozzle zijn:

- halve ingangshoogte 19 mm

lengte subsoon gecleelte 38 mm

- halve hoogte va~ de keel 10,78 mm

- effektieve halve uitgangshoogte 16,5 mm

- effoktieve divergen tie &i. = 1,003:

Er werd aaDg~110men dat er geen knik in de wanden bij de keel

zat maar dat da'1.r met een kleine afrondingsstraal werd over

gegaan naar de rechte lijn tussen keel en generator.

Voor de berekening werd aangenomen dat de grenslaagdikte in het

}1HD-kanaal nauwelijks toenam ten opzichte van de grenslaagdikte

aan de uitgang van de nozzle.

De seedratio is als enige invoergrootheid voor de numerieke

berekeningen niet rechtstreeks te meten.

Als aangenomen wordt dat in het stagnatiegebied van de schokbuis

Saha-evenwicht geldt tussen de elektronendichtheid en de

elektronentemperatuur dan is een uitdrukking af te leiden voor

de seedratio als funktie van de dichtheid van de argonatomen,

de elektronentemperatuur en de elektronendichtheid.

sr

waarbij S = 2,42 1021 Te3/ 2 exp ( - e.l )
k.Te

De resultaten van de berekeningen zijn sarnen met de meetresultaten

in tabel 3.3 weergegeven.



schotno. To Po ne stag.. , sr ne kanaal Te kanaal
(K) (Nm-.2) (m-3 ) gem3ten ber3kend gem. bereked

(m- ) (m- )

3+90 2503 8,86 105 4,05 1020 1,46 10-3 7,31 1018
3,13 1018

1327 1328-
9,13 105 1020 7,61 10-4

1,37 1019 10183191 2817 8,19 5,90 1366 1486

3193 3085 7,34 105 2,32 1021 1,85 10-3 4 10 1019 1,18 1019 1678 1672,
3194 2925 7,63 105 1,91 10

21
2,67 10-3 3,73 1019 7,89 1019 1463 1541

3195 2832 7,91 105 1,83 1021
3,9 2 10-3 3,09 1019 5,89 10

18
1513 1443

3196 2740 5 8,16 1020 1,20 10-3 1,20 1019 5,17 10
18

1797 14419\,00 10

tabe1 3.3 Verge1ijking van de meetresultaten en de

berekeningen.

I

$
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Vergelijking van de resultaten laat zien dat de berekende

elektronentemperaturen binnen de foutenmarge van de metingen vallen

op schot 3196 na. Er is op dit punt zeer goede overeenstemming

tussen de theorie en de meting.

De gemeten elektronerrdichtheden zijn echter een faktor 2 tot 5
hoger dan de berekende waarden.

Over de oorzaak van dit verschil valt het volgende op te merken:

- De nozzle van de schokbuis kan niet bijzonder nauwkeurig nage-

bootst worden, vooral wat betreft het supersone gedeelte.

De grenslaagkorrektie in het supersone gedeelte is namelijk

vrij grof benad3rd.Er is al eerder betoogd dat de vorm van de

nozzle veel invloed heeft op de elektronendichtheid aan de uitgang.

Ter vergelijking is voor de schoten 3190,3191 en 3196 de

berekening herhaald met een nozzle waarbij de effektieve

uitgangshoogte 1 mm kleiner was (yi = 16 mm).

het resultaat van de berekening is in tabel 3.4 weergegeven.

schotna Te.1 T~ n es kQ.l'\o.a.\ ne'2 \c.~\

( K) (K) (m-3) (m-3)

3190 1328 1342 3,13 10
18 3,53 101

t$

3191 1486 1510 5,90 10
18

6,63 10
18

3196 1441 1465 5,17 10
18

5,83 10
18

tabel 3.4 vergelijking tussen berckeningen voor

1 - nozzle met yi = 16,5 mm

2 - nozzle met yi = 16 nun

Deze resultaten leren dat de berekening gevoelig is voar de

juiste doorsnede van de nozzle.

- Zoals oak in Appendix 1 is aangetoond is de rekombinatie

koefficient van cesium niet goed bekend.De verschillende

benaderingen wijken nog we1 eens van elkaar af.

De gebruikte benadering ( Takeshita) geeft voar lagere

elektronentemperaturen een hogere rekombinatiekoefficient dan

andere benaderingen (Hinnov en Hirschberg). Om het effekt van

deze variatie in de benaderingen te onderzoeken is wederom

voor de schoten 3190,3191 en 3196 de berekening opnieuw .

uitgevoerd voor een rekombinatiekoefficient die voor e1ektronen-
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temperaturen boven 2000 K de benadering volgens Takeshita

volgae en daar beneden een benadering voor de theoretisch

gevonden benadering van de rekombinatiekoefficient van kalium

van Byron (zie Appendix 1).

In formulevorm:

Te ~ 2000 K

Te ~ 2000 K

krc

krc

= 2 58 10-39 (1,337. e ), exp k.Te

De resultaten van de berekeningen zijn weergegeven in tabel 3.5.

schotno Tel. Te ne1kanaal ne'3kanaal3
(K) (1) (m-3) (m-3)

3190 1328 1342 3,13 10
18

5,06 10
18

3191 1486 1331 5,90 10
18

7,65 10
18

3196 1441 1291 5,17 10
18

7,06 10
18

tabsl 3.5 Vergelijking tussen de berekeningen voor

1 - rekombinatiekoefficient vo1gens Takeshita.

3 - benaderde rekombinatiekoefficient.

Uit tabel 3.5 b1ijkt de gr~te invloed van de juiste bepaling van

de rekombinatiekoefficient.

In fig 3.8 is de halve doorsnede van de nozzle gegeven als funktie

van de plaats. In fig 3.9 is het machgetal als funktie van de

plaats gegeven. Opva11end is de sterke stijging van het machgeta1

in het subsone gedee1te en het zichtbare verschi1 dat de overgang

van de nozzle naar het kanaal geeft in de stijging van het machgetal.

Fig 3.10 geeft het ver100p van de gastemperatuur en de elektronen

temperatuur a1s funktie van het machgeta1. Fig 3.11 het ver100p

van de elektronendichtheid a1s funktie van het maahgetal.
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Hoofdstuk 4

Konklusies en aanbevelin~en

Aan de hand van de metingen en de berekeningen kunnen

de volgende konklusies getro~~en worden:

de elektronendichtheid aan de ingang van een supersone

MHD-generator is met name voor lagere stagn~tietemperaturen

( ca. 2000 K) veel hoger ( 103 tat 10
6

maal) dan de

elektronendichtheid die bij evemvicht tussen de elektronen

dichtheid en de gastemperatuur te verwachten valt.

- de elekt~~onentcmperatuuraan de ingang van een supersone

MHD-generator ligt ruim boven de gastemperatuur.

- bij berekeningen aan processen waarbij de rekoniliinatie van

cesium en kalium een rol speelt dient rekening gehouden te

worden met de beperkingen van de gancbare benaderingen.

de relcombinatiestralingsdiagnostiek zoals die in de_vakgroep

in gebruik is heeft in de pr~~tijk als ondergrens van het

meetbercik een dichtheid van ca. 5 10
18

elektronen per kubieke

meter. Koeling heeft bij het gebruik van de RCA 3l034A

fotomultiplier nauwelijks zin.

- de benadering door Bencze gelrlaakt is ten dele toegestaan

maar weinig zinvol en ten dele niet juist voor nozzle's die

een realistische bouw~engte hebben.

- verkorting van de lengte van de nozzle heeft een verhogende

invloed op de elektronendichtheid aan de uitgang van de nozzle.

Er moet ecllter gewaaJd worden voor een al te extreme toepassing

van doze ui tsprac,-~. In het supersone gebied bestaat de kans op

grenslaagloslating bij toenemende divergentie.

Het verclient aanbeveling om te onderzoeken wat de ondergrens

in bouwlengte is voor een supersone nozzle met gegeven mssastroom.

Hierbij zou het idee dat door Merck en B~lemans (Herck) geopperd

is am de expansiesektie met een relatief grote divergentie te

laten expanderen en door middel van een korte Busemann-sektie

de wanden terug te laten buigen en vloeiend te laten aansluiten

op de kanaalwanden aandacht verdienen.
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Appendix I

De rekombinatiekoeffieienten van Cs en K.

De theoretisehe berekening van een rekombinatiekoefficient

is zeer ingewikkeld. In principe moeten voor aIle niveau's van

een atoom de kontinu{teitsvergelijkingen simultaan epgelost

worden. (Zie ook (Hiteh) Mst. IX.4 ).

Eon van de problemen daarbij is dat in daze vere;elijkingen een

effektieve werkzame doorsnede veor rekombinatie voor komt.

MeestHl worden de waarden zoals gegeven door Gryzinski (Gryz)

gebruikt, hoewel er vragen zijn gerezen over de nauwkeurigheid

van de \'raarden.

De experimentele bepaling is ook niet eenvoudig.

Gebruikelijk is in een plasma het verloop van de elektronen

diehtheid in de tijd te meten na een sprong in de elektronen

tcmperatuur en daaruit een rekombinatie\:oefficient te destilleren.

Het verJoop in de tijd blijkt eehter afhankelijk te zijn van de

g~ootte van de temperatuurssprong, de begintemperatuur en de

elektronendichtheid.

In de literatuur zijn enige resultaten van experimenten en

berekeningen gevonden voor Ar-K en een Ar-Cs plasma.

Theoretisch \'.'ord't verondersteld dat de rekombinatiekoefficienten

van kalium en cesium niet veel zullen verschillen vanwege het

n~cenoeg identiek zijn van de buiten~te atoomschillen. (Cool).

Experimenteel wordt niet erg veel vers~hil gevonden ( fig AI).

In fig A1 zijn de verschillende benaderingen tezamen met

experimentele data. in ~~n figuur verzameld.

De b:~onnen zijn:

- (Alesk) Aleskovskii , Cs, experimenteel

- (Byron) Byron , K, theoretisch

- (Cool) Cool en Zukoski, K, theoretisch en experiment eel

- (Hinnov) lIinnov en Hirschberg, Cs, theoretisch

(Tal:e) Takeshita en Grossmann, Cs, theoretisch

Uit fig. Al bIijkt dat de verschillende benaderingcn weI in de
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buurt van de experimente1e data kamen, maar over een gl'oot

temperatuurgebied genomen nogal van e1kaar kunnen afwijken.

Nu zijn de experimentele data ook niet meer dan een indicatie

gezien de ligging van de diverse meetpunten.

In de vakgroep is het gebruikelijk am de benaderinc van

Takeshita te gebruiken. Deze lijkt redelijk goed voor zowe1

Cs en K, indien de.elektronentemperatuur niet te ver beneden

1800 - 2000 K z~:t.



X-as log. verdeeld 1-10' Eenheid 62.5 mm. Y·as vp.rdeeld in mm.
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Appendix 2

Ret rekenschel'!la en de nrocedure HULTISTEP
+

Numeriek gezien is het oplossen van het stelsel (2.3) en (2.5)

het oploGsen van een beginwaardeprobleem voor een stelsel van

2 gewone, stijve differentiaalvergelij]~ingenvan de eerste orde.

De kern van het rekenschema is dan ook zeer simpel, nl. het vast

leggen van aIle beginvoorwaarden en het opstarten van de oplos

procedure MULTISTEP, die dan zelf doorintegreert naar het eind

punt. Ret integratiegebied werd in twee gebieden opsedeeld,

x '> xk en x <. xl\:: om numerieke problemen te voorkomen als

het macbgetal gelijk aan I wordt. Dit betekent twee keer op

start en.

In de opzet van de :1.umerieke berekening is g2::ozen vaor een

uitgebreide deklaratie.van procedure's om de struktuur doorzichtig

te houden. Het behulp van deze procedures "1O~~den voor elke x,

ne en Te die }lliLTISTEP opgeeft de waarden van ddne en _ddTe berekend- x x
vol gens de in Efst. 2.3 gegeven vergelijkingen.

AIleen de Jacobiaan v~n het stelsel wordt r-iet berekend door

een procedure maar door MULTIST~P tijdens de int2gratie.

Ret bleek ook nodig te zijn om rvruLTIS~';:;P in het programma zelf

te deklareren in plaats van Qe versie in de procedure-

bilbliotheek van de Burroughs 7700 aan te roepen. Tijdens ~et

binden, het aan elkaar koppelen van reeds vertaalde programma's

bleken de " ovTn " variabelen die in HULTIST.:::;P gebruikt worden sons

moeilijkheden te veroorz~ten.Dit werd ondervangen door de proce

dure in het programma zelf te deklareren en de "own " variabelen

to vervangcn door in het p:'ogramma gedel:lareerde globa-Ie variabelen.

Dit heeft hetzelfde effekt, nl. het bewaard bijven van de waarde

van e en in de procedure gedeklareerde variabele ("ovm II) bij het

verlat~n van de procedure. De compile-tijd ging hierdoor weI

omhoog.
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De procedure MULTISTEP wordt uitvoerig beschreven in de

THE-Rekencentrum informatie PP-3.4.l p. 47.
In het kort kan over de oplossingsmethode het volgende gezegd

worden:

de gebruikte methode is een gekompileerde methode met

accuracy control. De stapgrootte is variabel, de methode

is variabel ( Ada~s of Curtiss-Hirschfelder), de orde van de

methode ( van een tot vijf) en de wijze waarop de impliciete

korrektorvergelijking voor zk+l wordt opgelost ( met successieve

substitutie of met Newton-iteratie).

Het kompileren van tet programma en het 3 maal doorlopen van het

integratiegebied kostte ongeveer 50 sekonden rekentijd.
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