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SAMENVATTING

Ken model is opgesteld ter beschrijving van relaxatie in

electronendichtheid en bezettingsgraden van aangeslagen niveaux

van Cesium in een MHD-generator als gevolg van eindige reactie

tijden voor excitatie en ionisatie. Een 10-niveau atoommode~

voor Cesium is gehanteerd, en aangenomen is dat de snelheids

verdeling voor electronen Maxwelliaans is. Diffusie-, en convectie

bijdragen zijn verwaarloosd. Als uitgangspunt diende het werk

van Takeshita en Grossman (Lit.l).

De in~loed van stralingsontsnapping is onderzocht. Resultaten

van berekeningen aan het model voorspellen een aangroei van

electronendichtheid en bezettingsgraad welke snel is ten opzichte

van de doorstroomtijd van het medium in het generatorkanaal.

De met het model berekende evenwichtswaarden blijken nauwelijks

af te wijken van Saha-evenwicht. De invloed van diverse parameters

op het relaxatiegebeuren is onderzocht.

Recombinatiestralingsmetingen zijn uitgevoerd aan de schokbuis

MHD-generator, simultaan op twee plaatsen in het kanaal, maar

hebben nog niet voldoende vergelijkingsmateriaal opgeleverd.

Analyse van meetresultaten en meetmethode heeft plaatsgevonden

en voor zover mogelijk zijn meetresultaten vergeleken met resul

taten van berekeningen aan het model. Hierbij zijn (vooralsnog)

geen inconsistenties aangetroffen.

Het theoretische werk is gedeeltelijk verricht in samenwerking

met Ton Manders. De meetresultaten zijn vergeleken met enkele

resultaten van experimenteel werk uitgevoerd door Piet Frints.

Een woord van dank ben ik verschuldigd aan mijn coach, Bram

Veefkind, voor de begeleiding, aan Ad van Iersel, Herman Koolmees

en Jos Verhagen voor de technische assistentie, en aan afstudeerders

en medewerkers van de vakgroep Direkte Energie-omzetting voor de

samenwerking en de opbouwende kritiek.

mei 1980
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1. INLEIDING

Het afgelopen decennium heeft zich gekenmerkt door een toenemend

besef van de grenzen die onze natuurlijke omgeving ons oplegt.

Deze grenzen 'manifesteren zich het duidelijkst in de beperktheid

van energie-, en grondstofvoorraden en in de beperkte belastbaar

heid van het milieu. Op langere .termijn is het noodzakelijk.om

te komen tot een harmonieuze wisselwerking tussen de mens en zijn

omgeving, en om te komen tot een vorm van gedrag waarin de natuur

lijke omgeving wordt gewaardeerd als een "sine qua non" voor het

menselijk bestaan, en waarin deze waardering ook wordt omgezet in

verantwoordelijkheid. ·Op korte termijn is het zaak, met aIle

middelen die ons ten dienste staan, zo zuinig mogelijk om te

springen met de beschikbare voorraden, en belasting van het milieu

tot een minimum te beperken.

In dit streven past het onderzoek naar alternatieve vormen

van energie-omzetting en naar verbetering van conventionele

technieken. Het onderzoek dat in de vakgroep Direkte Energie-

·omzetting van de Technische Hogeschool Eindhoven wordt verricht

aan Magneto-Hydro-Dynamische(MHD) energie-omzetting valt in feite

onder beide categorieen. Door combinatie van deze methode van

oIDzetting met de stoomcyclus van een conventionele electriciteits

centrale kan het rendement verhoogd worden van 40% tot maximaal

60%, resulterend in een vermindering van de benodigde hoeveelheid

brandstof, en een vermindering van verontreiniging en thermische

belasting van het milieu.

Het onderzoek in Eindhoven concentreert zich op edelgas-MHD

generatoren, in tegenstelling tQt verbrandingsgas-generatoren.

De werking van de generator kan globaal als voIgt geschetst worden:

Het werkzame medium, een Argon-Cesium plasma, wordt met hoge

snelheid door een magneetveld gestuwd. Hierdoor wordt op de

aanwezige ladingsdragers, voornamelijk afkomstig van het

gemakkelijk ioniseerbare Cesium, een Lorentzkracht uitgeoefend,

waardoor transport van lading optreedt.
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Een potentiaalverschil wordt opgebouwd en bij uitwendige

belasting van de aanwezige electroden zal een stroom door

het plasma gaan vloeien. Het electrisch opgewekte vermogen

wordt onttrokken aan het thermisch ingevoerde vermogen.

Op enkele voor omzetting belangrijke aspecten wordt in hoofdstuk 2

nader ingegaan.

De stroomdichtheid in het plasma verdeelt zich niet homogeen

maar concentreert zich in zogeheten "streamers". De instelling

van de voor omzetting gunstige plasma-condities binnen deze

streamers vertoont relaxatie. In hoofdstuk 2 wordt een model

opgesteld waarmee relaxatie in electronendichtheid en bezettings

graden van aangeslagen niveaux van Cesium in verband wordt gebracht

met eindige reactiesnelheden voor excitatie en ionisatie.

Ten behoeve van het onderzoek zijn in de vakgroep twee experi

menten in gebruik, het schokbuis-experiment (testtijd 5 ms) en

het blow-down-experiment (testtijd ca.lO sec). Ter vergelijking

met resultaten van berekeningen aan het model zijn, simultaan op

twee plaatsen in het kanaal, recombinatiestralingsmetingen uitge

voerd aan de schokbuis-MHD-generator (zie figuur 1.1).

In hoofdstuk 3 worden meetmethode, opstelling en resultaten

besproken en geanalyseerd.

In hoofdstuk 4 tenslotte, worden de resultaten van theoretisch

en experimenteel werk samengevat en worden suggesties gedaan voor

verder onderzoek.

figuur 1.1 De schokbuis-MHD-generator
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z. THEORIE

2.1. Inleiding

Ret plasma dat zich in de generator bevindt bestaat uit Argon,

ingezaaid met een fractie Cesium. We gaan ervan uit dat bij de

heersende condities geen Argon-ionen voorkomen en dat aIle Argon

atomen zich in de grondtoestand 'bevinden. De Cesium-atomen Kunnen

aangeslagen of geroniseerd zijn (dit laatste is immers de opzet

van de inzaai).

Om inzicht te krijgen in de eigenschappen van het plasma is

het nodig te beschouwen via welke processen de samenstellende

deeltjes met elkaar in interactie zijn, en hoe we deze processen

kunnen beschrijven (par.2.2.).

Voorts is van belang welke soorten van evenwicht kunnen bestaan

in het plasma, hoe we zoln evenwicht kunnen beschrijven, onder

welke voorwaarden het zich instelt en, wat ons met name interesseert,

waardoor afwijkingen van dit evenwicht kunnen ontstaan (par.2.4.).

De toestand van het plasma wordt beschreven door:

de bezettingsgraden van aangeslagen niveaux van Cesium

- de electronen-(of ionen-)dichtheid

- de temperaturen van de samenstellende delen

In de generator (schematisch weergegeven in figuur 2.1.) wordt het

plasma met hoge snelheid door een homogeen magneetveld gestuwd

waardoor een Lorentzkracht op de aanwezige ladingsdragers wordt

uitgeoefend. Hierdoor wordt een electrisch veld opgebouwd en bij

uitwendige belasting van de electroden kan er een stroom door het

plasma lopeno De stroomdichtheid blijkt zich niet homogeen te ver

delen maar concentreert zich in zogeheten "streamers", welke met

het plasma meebewegen. Binnen deze streamers is de temperatuur van

de electronen hoger dan die van de zware deeltjes doordat de energie

welke de electronen dissiEeren~in het electrische veld groter is
--===;u:"...... "_ ...

dan de energie welke via botsingsprocessen aan de zware deeltjes

wordt overgedragen. Men spreekt van een "twee-temperaturen plasma",

of van "niet-evenwichtsionisatie".
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figuur 2.1. Schematische weergave van het generatorkanaal

Aangezien-het geleidingsvermogen van het plasma afhangt van de

electronentemperatuur is het hierdoor mogelijk bij relatief lage

gastemperaturen een goede geleiding te bewerkstelligen.

De instelling van een twee-temperaturenplasma binnen de streamer

verloopt niet instantaan maar vertoont relaxatie waardoor het

functioneren van de generator in nadelige zin kan worden beIn

vloed. In dit hoofdstuk wordt deze relaxatie in verband gebracht

met eindige ionisatie-,en recombinatietijden (par.2.5.). Ret

hiertoe gehanteerde model is in grote lijnen hetzelfde als het

door Takeshita en Grossman opgestelde model (Lit.l.). Diffusie

en convectie worden in dit model verwaarloosd e~ aangenomen is

dat de snelheidsverdelingsfunktie van de electronen Maxwelliaans

is. Een lO-niveau atoommodel voor Cesium wordt gebruikt.
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2.2. Botsings-. en stralingsprocessen

De onderlinge wisselwerkingen tussen de samenstellende deeltjes

van het plasma kunnen we verde len in botsings-, en stralings

processen. Bij een botsingsproces wordt geen straling geemitteerd

of geabsorbeerd, bij een stralingsproces weI. Overigens kan bij

een botsing straling vrijkomen, dan noemen we dit een stralings-

proces. We onderscheiden elastische botsingen, waarbij de totale

kinetische energie v66r en na de botsing gelijk is, en inela~tische

botsingen waarbij dit niet het geval is. Inelastische botsingen

met hun reactievergelijking zijn bijvoorbeeld:

- botsingsionisatie e + Cs'-' 2e + Cs+

botsingsexcitatie e + Cs ~ e + Cs*

- drie-deeltjes recombinatie 2e + Cs+--. e + Cs

- botsingsdeexcitatie e + Cs&~ e + 'Cs

Voorbeelden van stralingsprocessen zijn:

- photo-ionisatie h~ + Cs __ Cs+

*- photo-excitatie hV + Cs ...... Cs

twee-deeltjes recombinatie e + cs~cs + hy > emissie

- spontane deexci tatie Cs~ Cs + hY 1
In het te beschrijven model wordt photo-ionisatie verwaarloosd,

alsmede aIle hier niet genoemde processen.

De kans dat een atoom botst met een ander deeltje, bij welke

botsing zich een proces p afspeelt, wordt gegeven door de werkzame

doorsnede voor dat proces, QP(g). Deze grootheid is een kenmerk

van het atoom en hangt af van de relatieve snelheid g van de twee

deeltjes. Indien een zwaar deeltje botst met een electron kunnen

we door de gunstige massaverhouding de relatieve snelheid vervangen

door de snelheid van het electron. Wanneer nu het aantal electronen

resp. zware deeltjes per volume-eenheid n resp. n bedraagt, wordte a
het aantal botsingen per volume-eenheid per tijdseenheid waarbij

proces p optreedt, NP ,gegeven door:e,a
CPO

(1) NP = n n v QP(v ) = n n jf(V )v QP(v )dv = n n KP
e,a e a e e e a e e e e e a e,a

o
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= snelheid van het electron

snelheidsverdelingsfunctie van de electronen

= de betreffende "rate-coefficient"

waarin ve
f(v ) =e
KP
e,a

Naar analogie kunnen we rate-coefficienten definieren voor

botsingen waarbij meer dan twee deeltjes betrokken zijn, bijvoor-

beeld voor drie-deeltjes recombinatie:

(2 ) NJdr
e,a

= n2n IJdr
e a e,a

Experimentele waarden voor werkzame doorsneden van Cesium worden

onder andere gegeven door:

- Zapesochny(Lit.2) voor excitatieprocessen (vlg.Dugan Lit.8)

- Gridneva en Kosabov(Lit.J) voor twee-deeltjes recombinatie

(vlg. Houben Lit. 9)

Theoretische waarden, gebaseerd op een semi-klassieke theorie,

worden gegeven door:

- Gryzinski(Lit.4) voor botsingsionisatie en excitatie.

De kans dat een stralingsovergang optreedt wordt gegeven door de

Einsteincoefficienten:

2
(J) Bkl

e f voor absorptie=
4EomeChYkl' kl

(4 I Blk = Bklgk/gl voor geinduceerde emissie

J

(5 )
81t, h\llt1

spontane emissieAlk = 2" .Blk voor
c

waarin e = lading electron

E.o =< dielectrische constante

m = massa electrone
c = lichtsnelheid

h = constante van Planck

\)kl = frequentie van de straling bij de betreffende overgang

f kl = oscillatorsterkte van de betreffende overgang

gk = ontaardingsgraad van niveau k
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Het aantal overgangen van niveau 1 naar k per volume-eenheid per

tijdseenheid als gevolg van spontane emissie, Nl~k' wordt gegeven

door

waarin n l = de bezettingsgraad van niveau 1.

Het aantal overgangen als gevolg van geinduceerde emissie en

absorptie is niet aIleen afhankelijk van het atoom in kwestie,

maar ook van de lokale specifieke stralingsintensiteit en d~rhalve

van het stralingstransport door het plasma. Daarom wordt vaak

gebruik gemaakt van de "netto spontane emissie", gegeven door

Hierin is J3 lk de (lokale) stralings-ontsnappingsfactor, welke z6

is gedefinieerd dat )Blk = 0 wanneer de opwaartse stralingsovergangen

in aantal gelijk zijn aan de neerwaartse (a.w.z.alle geemitteerde

straling wordt lokaal geabsorbeerd), en dat )31k = 1 wanneer

absorptie en gestimuleerde emissie verwaarloosbaar zijn ten

opzichte van de spontane emissie.

Experimentele en theoretische waarden voor de oscillatorsterkten

voor overgangen van het Cesium-atoom worden gegeven door:

- Fabry (Lit. 5)

2.3. Continuiteitsbetrekkingen voor de aangeslagen toestanden en

voor de electronendichtheid

Met behulp van het continuiteitsbeginsel kunnen we de toename per

tijdseenheid per volume-eenheid van atomen in aangeslagen toestand

k, ~k' beschrijven als zijnde het gevolg van processen waarbij deze

geproduceerd worden of verdwijnen.
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De processen welke we beschouwen en hun bijdrage tot nk zijn

(zie figuur 2.2):

1

E.
•

figuur 2.2

Niveau-schema met de

beschouwde processen

Hijdrage Froces

botsings(de)excitatie vanaf niveau k

botsings(de)excitatie naar niveau k

botsingsionisatie

drie-deeltjes recombinatie

netto stralingsdeexcitatie vanaf niveau k

netto stralingsdeexcitatie naar niveau k

netto stralingsrecombinatie naar niveau k

Bij verwaarlozing van diffusie-, en convectietermen wordt de

continuiteitsbetrekking (of rate-equation) nu:

(7 )
[

.,. k04j _-k:~A.!. ~k 2_.A.-\k]nk = n -nk ,- K -nkr- + n.K +n K
e j#k j#k J e

-nkL. Ak · ~k'+ Z n.A· k J3 'k+n2A'k tl. kj<k J)- J j,,)k J J J e,. ,.I,.
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Analoog geldt voor de toename van het aantal electronen:

(8 )
"J"" k~il 3 i\"k 2n = n ~ nkK -n L K -n L. A.. 1, J3~ke eke k e k ~,

De vergelijkingen beschrijven het verloop in de tijd van

bezettingsgraden en elektronendichtheid, waarbij de electronen

temperatuur bekend verondersteld is. Wanneer de linkerleden nul

zijn beschrijven deze vergelijkingen de stationaire toestand.

2.4. Evenwicht en afwijkingen van evenwicht

De toestand die een gas bereikt wanneer het als een gesloten

systeem aan zichzelf wordt overgelaten noemt 'men thermodynamisch

evenwicht. Ret gas is dan stationair, homogeen, en er is geen

uitwisseling van materie of energie met de buitenwereld. In deze

toe stand gelden een aantal belangrijke betrekkingen. Zo voldoen

de bezettingsgraden van gebonden toestanden van een atoom aan de

relatie van BOLTZMANN:

Relaties tussen geioniseerde en niet-geioniseerde deeltjes van

een component worden gegeven door de vergelijking van SARA:

(10)

De materiele deeltjes van een component van het gas voldoen aan

de snelheidsverdeling volgens MAXWELL:

, m 3/2 2
(2lt,kT) .exp(-mv /2kT)
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Voorts is straling in evenwicht met materie, wat inhoudt dat

materiele deeltjes evenveel straling absorberen als emitteren.

De specifieke intensiteit wordt dan gegeven door de functie van

PLANCK:

(12 )
exp(-h~/kT)-l

Een meer algemeen kenmerk van een gas in thermodynamisch evenwicht

is de geldigheid van het principe van DETAILED BALANCING, dat

inhoudt dat voor ieder microscopisch proces de differentiele

reactiesnelheid gelijk is aan die van het inverse proces. Met

behulp van dit principe is het mogelijk om relaties te leggen

tussen werkzame doorsneden van inverse processen. In het bijzonder

kunnen, bij geldighei~ van een Maxwellverdeling voor de 'electronen,

de volgende relaties tussen de rate-coefficienten worden afgeleid:

(13a)
K~",*k 2llmek'll -3/2 gk

£k~/kT)
Kk....A = ( 2) .~.exp(

h gl
Kj~i g .

(13b) .2. exp ( [, .. /kT) (j) i)
~~j gj ~J

Indien straling ontsnapt naar de buitenwereld kan toch voldaan

worden aan de betrekkingen van Boltzmann, Saha en Maxwell, mits

bevolking en ontvolking van de niveaux in hoofdzaak plaatsvindt

via botsingsprocessen, en niet via stralingsprocessen. Men spreekt

dan van lokaal thermodynamisch evenwicht (LTE), en van een botsings

gedomineerd plasma.

In edelgas MHD-generatoren kan zich een min of meer stabiele

toestand voordoen waarbij de electronentemperatuur hoger is dan de

temperatuur van de zware deeltjes. De relatie van Boltzmann is dan

niet meer geldig bij een temperatuur. Indien de overgangen evenwel

voornamelijk tot stand komen door botsingen met electronen, kunnen

de verschillende componenten afzonderlijk voldoen aan een Maxwell

verdeling, en kunnen de betrekkingen van Boltzmann en Saha geldig

blijven wanneer de temperatuur wordt geinterpreteerd als de

electronentemperatuur.
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In tal van beschouwingen wordt aangenomen dat binnen de streamer

de betrekkingen van Saha en Boltzmann (bij de electronentempera

tuur) geldig zijn en dat de verschillende componen'ien. maar met

name de electronen, een Maxwelliaanse snelheidsverdeling hebben.

Er zijn echter verschillende processen aanwijsbaar die een

afwijking van dit rt'quasi-evenwicht" kunnen veroorzaken, en waarop

momenteel onderzoek wordt verricht.Ehkele hiervan zijn:

Ontsnapping van straling

Wanneer inelastische electron-atoom botsingen een bijdrage

leveren welke niet verwaarloosbaar is ten opzichte van electron

electron botsingen zal, bij ontsnapping van straling, het aantal

opwaarts~ processen k~einer zijn (en derhalve ook het aantal

neerwaartse processen). Dit resulteert in een lagere bezettings

graad van de hogere aangeslagen niveaux en in een lagere

ionisatiegraad, waardoor de betrekkingen van Saha en Boltzmann

hun geldigheid verliezen. i } Voorts is het mogelijk dat de

verdelingsfunktie van de electronen voor hoge energieen daalt

onder de Maxwellverdeling. Bovenstaande processen doen zich

sterker gelden bij lage dan bij hoge dichtheden, omdat bij lage

dichtheden het plasma minder botsingsgedomineerd is. Derhalve

wordt momenteel onderzoek verricht op de invloed van afwijkingen

van een Maxwellverdeling op het ontstaan van een ontlading, in

welke fase de elektronendichtheid nog relatief laag is.

Diffusie-processen

Het is mogelijk dat als gevolg van diffusie transport van

energie en materie plaatsvindt van binnen de streamer naar

buiten.

iJ Een nadere uitwerking hiervan, aan de hand van een twee-niveau

model van Cesium, wordt gegeven door Mitchner en Kruger (Lit.6

hoofdstuk IX).
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Een eerste afschatting (Lit.7) leert dat de karakteristieke

tijden voor deze transportverschijnselen groot zijn ten opzichte

van de verblijftijd van de streamer in het generatorkanaal. Het

onderzoek hierover is echter nog niet afgesloten.

Relaxatie-verschijnselen

Wanneer het plasma de generator binnenkomt zal als gevolg van

dissipatie in het electrische veld de electronentemperatuur

stijgen. Hierdoor neemt de ionisatiegraad, en de bezettingsgraad

van de hogere aangeslagen niveaux, toe. Uiteindelijk stelt zich

een inhomogene, maar min of meer stabiele, toestand in met een

met het plasma meebewegende streamerstructuur. Ongeacht de uit

eindelijk~ toestand w~arin het plasma komt te verkeren, zal het,

vanwege de karakteristieke ionisatietijd, enige tijd duren voor

deze toestand zich ingesteld heeft. Hierdoor kan in de generator

een dichtheid heersen die aanzienlijk afwijkt van de Saha-waarde

bij de betreffende temperatuur, zelfs indien uiteindelijk Saha

evenwicht bereikt wordt. In het verdere verloop van dit hoofdstuk

zal een model besproken worden dat het relaxatiegedrag beschrijft

.van het plasma in de generator als gevolg van eindige excitatie-,

en ionisatietijden.

2.5. Model ter beschrijving van relaxatie-verschijnselen

In deze paragraaf zal een model besproken worden waarmee de

relaxatie van bezettingen van aangeslagen toestanden en van de

elektronendichtheid als gevolg van excitatie-, en ionisatie

processen onderzocht is.

Het beschouwde plasma bestaat uit Argon met een inzaai van

van Cesium. We onderstellen dat bij de heersende conditiae geen

ionisatie van Argon optreedt en dat aIle Argon-atomen zich in

de grondtoestand bevinden.
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De Cesium-atomen kunnen aangeslagen of enkelvoudig geioniseerd

zijn, en we nemen aan dat de Cesium-ionen zich in de grondtoestand

bevinden.

Wanneer het plasma de generator binnenkomt zal, zoals eerder

beschreven, de electronentemperatuur stijgen en dientengevolge de

electronendichtheid en de bezettingsgraden van de aangeslagen

toestanden. In dit model nemen we aan dat de karakteristieke tijd

voor toename van de temperatuur veel kleiner is dan de karakteris~

tieke tijd voor toename van electronendichtheid en bezettingsgraad.

De geldigheid van deze aanname wordt in de literatuur bevestigd,

onder andere door Mitchner en Kruger (Lit.6,hfdst.IX.6). We

onderstellen derhalve dat de electronentemperatuur op tijdstip

t = a sprongsgewijs toeneemt van de gastemperatuur T tot een
g

temperatuur T >T , en dat de snelheid van de electronert voldoet_ e g
aan een Maxwellverdeling bij temperatuur T • Voorts nemen we aane
dat op t S. a het plasma in Saha-evenwicht verkeert bij temperatuur

T • Diffusie-, en convectiebijdragen worden verwaarloosd.
g

Het programma berekent het verloop in de tijd van de bezettings-

graad van een aantal niveaux en van de electronendichtheid. Het

resultaat wordt verkregen door oplossing van een stelsel rate

equations, simultaan met een continuiteitsvergelijking. In de

rate-equations zijn aIle botsingsovergangen verwerkt welke

mogelijk zijn tussen de beschouwde niveaux. De betreffende

botsingsdoorsneden zijn bepaald met behulp van de theorie van

Gryzinski (Lit.4). Deze wordt nader uitgewerkt in par.2.5.1.

Voorts ziJn in tweede instantie een aantal relevante gebonden

gebonden stralingsovergangen ingebracht, alsmede twee-deeltjes

recombinatie~(par.2.5.2.en 2.5.3.}. Aan het gehanteerde atoom

model wordt in par.2.5.4. aandacht besteed.

2.5.1. Werkzame doorsneden volgens Gryzinski; rate-coefficienten

Omdat niet voor voldoende excitatie-, en ionisatieproGessen

experimentele waarden voor werkzame doorsneden bekend zijn is

gebruik gemaakt van de formules van Gryzinski, welke op theore

tische wijze verkregen zijn aan de hand van een semi-klassiek

model (Lit.4).
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In dit model wordt een botsingstheorie opgezet voor binaire

Coulomb-botsingen waarna de theorie wordt uitgewerkt voor het

geval dat een van beide deeltjes een aan een atoom gebonden

electron is. Hieruit worden werkzame doorsneden bepaald voor

processen waarbij een hoeveelheid energie groter of gelijk AE
word t overgedragen: Q (l)E). Hiermee kan de werkzame doorsnede

voor ionisatie vanaf aangeslagen niveau i geschreven worden als:

Voor excitatie van toe stand i naar toestand j geld t:"

In woorden: de kans dat een hoeveelheid energie~.. wordt
~, J

overgedragen is de kans op overdracht van minimaal cr .. , minus
~, J

de kans op overdracht van minimaal cr .. 1.
~, J+

De formules zijn gecorrigeerd aan de hand van experimentele

gegevens, voorzover bekend, zonder daarmee afbreuk te doen aan

hun algemeenheid. In figuur 2.3. is als voorbeeld gegeven de

werkzame doorsnede voor excitatie van 6s naar 6P-niveau voor het

Cesium-atoom. Tevens is opgenomen het verband zoals experimenteel

gevonden door Zapesochny (Lit.2), en de doorsnede zoals deze door

Dugan (Lit.S) uit de Gryzinski-formules is bepaald. Het verschil

tussen I en II is vermoedelijk het gevolg van het feit dat Dugan

zich baseert op een artikel van Gryzinski uit 1959 dat later

volledig herzien en uitgebreid is (1965). De resultaten, vermeld

in beide artikelen, vertonen onderling verschillen.

Voor een botsing tussen een electron met energie e: en een

atoom in aangeslagen toestand k wordt de werkzame doorsnede voor

overdracht van een energie groter of gelijk c>E volgens Gryzinski

gegeven door:

(14)
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met

waarin: a O = straal eerste Bohrse baan van waterstof

~ ~A. = ionisatie-energie voor waterstof vanaf grondniveau

~k = ontaardingsgraad van niveau k

u = ~/AE.

v = ~-X ~e

10

/-") '1G (£·1 ( 10-" 'YTI 2)

tS4 I:. p

e (~V)

>

__---__[IIJ

O-+---""'"'--------+-------------,.-f--

o 10

figuur 2.3. Experimentele en theoretische waarden voor de

botsingsdoorsnede voor 6S-6P excitatie.

I. Eigen berekening, formules Gryzinski (1965)

..Ir.'"'"Berekening~Dug~~formules Gryzinski (1959)

III.Experimenteel bepaald door Zapesochny (vlg.Dugan)
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Voor ionisatie geldt ~E. = c£k).. zodat

k~l EH

(15a) QG( £.) = 41ta~(£ ~2. (kg(u,l)
k'A

Voor excitatie naar niveau j geldt:

Uit de werkzame doorsneden kunnen we de rate-coefficienten

bepalen door v QP te integreren over de snelheidsverdeling (par.2.2.)e e
Omdat we aannemen dat deze verdeling Maxwelliaans is kunnen we

de rate-coefficienten voor de inverse processen direct bepalen uit

(13a) en (13b). Dit resulteert in de volgende coefficienten:

-3/2 gi (1 •-2·... exp e £ ." /kT )
gl ~"" e

Ionisatie:
(16) Ki...:t =

Excitatie:
(17) Ki~j =

Drie-deeltjes
it.. .

(18) K ~ =

-0

f ''''''~c. c; .exp{-e E /kT- 1.Q~ (£,) .de,. e ~on

cO..

-0

c. [1(. .exp(-e E/kT ) .Qi.. j (c ) .de:

_j~'~ .exp( -e ! /kT

e

) .Q::~+l (£ ).d (.1
e exc J

&~··i'*'

recombinatie:
..i..tA (--2ltm kT
K. e e

h
2

(m3/sec)

De-excitatie:

Kj"'i = ..i~j gi(19) K .-.exp(e c: .. /k~ )
gj ~J e

De energieen zijn uitgedrukt in electron-volt, voor de constante C

geldt:
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2.5.2. Einsteincoefficienten; stralingsontsnappingsfactor

In het model is gekozen voor de beschrijving van gebonden

gebonden stralingsovergangen in termen van:

- spontane emissie

- stralingsontsnappingsparameter ~

De netto emissie wordt volgens (6a) gegeven door:

(6a)

(20)

Uit de vergelijkingen (3),(41 en (5) voIgt:

gk 21.e 2 f
= g1· eame c ~k· 1 k

De invloea van een aarital verschillende overgangen is onderzocht

door Takeshita en Grossman (Lit.l). Op grond ,hiervan zijn de

volgende overgangen ingebracht in het model:

6P-6S, 7P-6S, 5D-6p, 7S-6P, 8S-6P, 7P-5D, 4F-5D en 8P-5D.

Het zal blijken dat de invloed van deze overgangen, met uitzonde

ring van 6P-6S, verwaarloosbaar is, zelfs indien ~ = 1. De

invloed van de overgang 6p-6s kan aanzienlijk worden als~~ 0.1

'Een afschatting van~6P_6S = ~21 is derhalve wenselijk. Holstein

geeft hiertoe de volgende uitdrukking (Lit.6):

waarin: L = dikte van het beschouwde plasma

kO 1.710-6 II f21-nl/AV21

AV 21 '= AY 21 ,R + A"'21,W + AY21,St

Hierin is ~V21 de lijnverbreding welke optreedt, zijnde het

gevolg van resonantieverbreding (~VR)' van der Waals-verbreding

(A'Vw) en Starkverbreding (6Vst ).

Met de waarden welke Griem en Lindholm geven voor de diverse

parameters blijkt dat voor de condities zoals ze zich in de

generator voordoen:
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)3 21 ::. 510-3 voor L = 50 mm (evenwijdig aan B)
fl 21 ~ 1. 510-2 voor L = 5 mm Cevenwijdig aan :;)

Met name van der Waalsverbreding blijkt van invloed te zijn.

De gebruikte waarden voor de oscillatorsterkten zijn afkomstig

van Fabry (Lit.5).

2.5.3. Recombinatiestraling

Twee-deeltjes recombinatie naar de niveaux 6p en 5D, welke het

merendeel van de twee-deeltjes recombinatie beslaat, is opgenomen

in het model. De werkzame doorsneden voor deze processen zijn

volgens Gridneva en Kosabov

(22)

(Lit. 3) :

(m2 )

(m2 )

Voor de rate-coefficient geldt:
-0

( 23 ) Arrk = jf M(E )Ql.-' k C£ ):~ £ d E.-
o e

.HOuben (Lit.9) meldt dat het plasma optisch dun is voor recombina

tiestraling. Overigens blijkt uit berekeningen aan het model dat

twee-deeltjes recombinatie geen invloed heeft op het relaxatie

proces, zelfs niet indien )3 =1.

2.5.4. Het atoommodel; de rate-equations

Voor een willekeurig niveau k kunnen we de toename van de bezettings

graad beschrijven als zijnde gevolg van processen welke dit niveau

bevolken of ontvolken. Zoals eerder vermeld worden diffusie-, en

convectie-bijdragen verwaarloosd. We hanteren een meebewegend

stelsel. Wanneer we ons in eerste instantie beperken tot bot sings

processen, luidt de rate-equation:

n• [~Kkotj ~ Kj~k Kk~i\.. ne2K)'~kJk = n -n '- + 4-n. - nk +
e kj~k j~k J
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Het aantal niveaux is echter onbeperkt. We moeten ons derhalve

beperken tot een eindig aantal niveaux en een realistische

aanname opstellen omtrent de overige niveaux.

figuur 2.4.

Schematische weergave

van het atoommodel

k----------

1

In ons model (zie figuur 2.4) worden de n laagste niveaux

beschreven door rate-equations. We nemen aan dat de niveaux

hoger dan het ne in Saha-evenwicht zijn met de electronen.

Deze aanname wordt onder meer experimenteel bevestigd door Hinnov

en Hirschberg (Lit.6,blz.453). Volgens Bates en Kingston (Lit.6,

blz.454) kan worden afgeleid dat in dat geval rate-equation (24)

·geschreven kan worden als:

= ne I- n t Kk-tj+ i Kj~k_ · · J(25 ) Kk... A: . 2Kl.~ kn k nk + nekj#k j#k

~ ...~ 00

waarin: = ~"'\ z: Kk" l

l=n
X~k nk

I

lsaha
.Kk~A.K = ~e

QO

Rest ons een afschatting te maken van de som ~ Kk~l.

Hiertoe hebben we Kk~l berekend voor k = 1, 51=nen 10 en voor

10 <1120 aan de hand van ui tdrukking (17). De resul terende

termen K~l (10<1!20) blijken afnemend in grootte te zijn.

We kunnen dit ook inzien door ons te realiseren dat de term

i..exp(-e E/kT 1 onder de integraal een maximum bereikt bij
e

~ = kT Ie (eV), en vervolgens sterk afneemt.e
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Het gevolg hiervan is dat zodra bij een botsingsproces een

energie ~~)kT Ie overgedragen wordt, de betreffende rate-
" e

coefficient sterk in grootte afneemt. Het blijkt dat bij boven-

genoemde reeksen K~l, voor de overgang waarbij e:. kl >kTele,

steeds geldt dat 1< 20. Op grond hiervan nemen we aan dat:

Voorts hebben berekeningen uitgewezen dat bij benadering geldt:

r.. Kk~l + Kk-.A=:. [~~ j\J¥.

l=n

waarin:

Op grond hiervan

de rate-coefficient voor ionisatieprocessen is

in~ien we de ionisatie-energie E k'). vervangen

door C k,n+l • I

hebben we uiteindelijk ~..A: benaderd door:

(26)

co

Kk;X ~~ ( 1 k..n+l .= c~ c;. .exp -e£,/kT .Q. (£; f i =E. k ll.de.e ~on on ,n+

Ie' ."ot'
Hierbij moet worden opgemerkt dat voor deze benadering is gekozen

op grond van een numerieke overeenkomst in getalwaarden. Het is

niet mogelijk om hieraan direct een fysische betekenis te koppelen.

Men zou kunnen zeggen dat we een effectieve ionisatiepotentiaal

hebben ingevoerd, echter, voor excitatieprocessen, welke eveneens

van de ionisatiepotentiaal afhankelijk zijn (blijkens formule (15b),

is de werkelijke waarde gebruikt. Een consequente verlaging van de

ionisatiepotentiaal naar E. k 1 zou tot gevolg hebben dat alle,n+
gebonden electronen in niveaux hoger dan het ne in het model als

vrije electronen beschouwd zouden worden.

Inbrenging van stralingsovergangen en twee-deeltjes recombi

natie leidt tot de uiteindelijke rate-equation:

(27)
[

n k..j n j.. k k"X 2 ?.I~ k
= n -nkt: K + L. n.K - nkK + n K

e j~k j~k J e

l~ k J n k-l
+ n A J3"' k +1: n.A·k~·k- nk~ Ak·f!>k·

e rr I\. j)k J J J j< k J J
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Het stelsel vergelijkingen bestaande uit n rate-equations voor de

n laagste niveaux wordt tenslotte gecompleteerd door de continui

teitsbetrekking:

waaruit de electronendichtheid bepaald wordt. Het stelsel van n

differentiaalvergelijkingen met n onbekenden (n wordt uitgedrukte
in n l tim nn met behulp van (2S~) wordt opgelost met behulp yan

BEATHE-procedure MULTISTEP, die speciaal geschikt is voor stelsels

stijve differentiaalvergelijkingen.

2.6. Resultaten van berekeningen aan het model

Bij de berekeningen aan het model hebben we ons in eerste

instantie beperkt tot botsingsprocessen. Een eerste doel was om

te komen tot een verantwoorde keuze van het aantal niveaux n •

.Hiertoe zijn berekeningen uitgevoerd met T a (= T (t=O» = ISaaK,e e
Te~=2000K en nCs = 11022 m-3 waarbij het aantal niveaux geva:ieerd

is van 4 tot 14. Uit de resultaten, weergegeven in figuur 2.51
),

lezen we af dat geen belangrijke verandering meer optreedt wanneer

n )10. Op grond hiervan is gekozen voor een 10-niveau model.

i) In de figuren zijn bezettingsgraden n. en electronendichtheid
1

n genormeerd weergegeven als voIgt:
e

n i - n iO
niCll:r n iO

resp.

waarin niO en neO de waarden zijn in Saha-evenwicht met TeO

en n. en n de waarden in Saha-evenwicht met T •
100 eQl) e QQ
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De betreffende niveaux met hun energieen (overgenomen uit Fabry

(Lit.S) zoals bepaald door Agnew) zijn:

1. 6S 0 eV 6. 6D 2.802 eV

2. 6p 1.420 eV 7. 8S 3.013 eV

3. 5D 1.803 eV 8. 4F 3.032 eV

4. 78 2.297 eV 9. 8P 3.191 eV

5. 7P 2.708 eV 10. 7D 3.229 eV

(En+l , aangeduid in par.2.5.4., .is gelijk aan C. ll = 3.334 aVl

In figuur 2.6 zijn voar bovenstaande condities, en voor n = 10,

eveneens de bezettingsgraden weergegeven. We zien hierin dat ,

afgezien van het grondniveau, de lagere niveaux sneller gevuld

worden dan de hogere, en dat het 7p-niveau kritisch is voor het

relaxatifrproces van de daarboven gelegen niveaux en van de

electronendichtheid. Hetzelfde doet zich voorin het geval dat

T 0 = 2000K en T = 3000K (figuur 2.7).
e eoo
Uit grafieken als weergegeven in figuur 2.5 tim 2.7 bepalen we

een relaxatietijd -r 1 voor de electronendichtheid welke were
definieren als de tijd waarin n een waarde bereikt die 70% is

e
van de uiteindelijke dichtheid.

Een volgende stap was het inbrengen van stralingsprocessen in

het model. Berekeningen wijzen uit dat noch de gebonden-gebonden

stralingsovergangen, met uitzondering van 6p-6S, noch twee-deeltjes

recombinatie van significante invloed zijn op de relaxatietijd of

op de bereikte eindwaarde, zelfs niet indien ~ = 1. Voor de

overgang 6P-6S zijn)! -waarden gebruikt van 0.01 en 0.1. Gezien de

afschatting, gemaakt in par.2.S.2. ()B21 ~ 0.00S-0.015) lijkt

~21 = 0.01 de meest realistische benadering. Bij deze waarde

blijkt echter de 6P-6S overgang van verwaarloosbare invloed.

Om toch enig inzicht te krijgen in de invloed van stralingsontsnap

ping op het relaxatieproces is bij de berekeningen )321 = 0.1

gebruikt.

Een aantal parameters zijn vervolgens gevarieerd. Dit leidde

tot resultaten welke weliswaar kwalitatief eenvoudig te verklaren

zijn maar waarbij het niettemin interessant is de grootte van de

invloed van de diverse parameters op het relaxatieproces te

onderzoeken.
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Allereerst zijn, bij TeO = 2000 K, nCs = 10
22

en )\21 = 0,

berekeningen uitgevoerd met T = 3000 K resp. 4000 K. Het
eGO

resultaat, weergegeven in figuur 2.8, toont een sterke afname

van"T 1 bij toename van T ,gevolg van het feit dat aIlere e~

excitatie-, en ionisatieprocessen gereguleerd worden door T •
eoo

Vervolgens is bij T = 3000 K en nC = 102Z de invloed
eoo s

onderzocht van TeO' zowel bij )l21 = 0 als bij J$21 = 0.1.

De resultaten zijn opgenomen in figuur 2.9. We zien dat de toe

name van de relaxatietijd zeer ~rote proporties kan aannemen

wanneer TeO daalt onder 1750 K. Overigens moeten we ons realiseren

dat in het model Saha-evenwicht op t = 0 is ondersteld. In het

begin van het kanaal is dit niet het geval. Door de nozzle-werking

kan de temperatuur sterk dalen terwijl de dichtheid achterblijft

bij deze ~aling. Het is echter wel de dichtheid welke bepalend is

voor de aanvangscondities. Derhalve moet in het model die tempe

ratuur TeO gebruikt worden welke volgens Saha-evenwicht hoort bij

de aanvangselectronend.ichtheid. De resul taten geven aan hoe

belangrijk de dichtheid in het begin van hetgenerator-kanaal is.

Een volgende parameter welke we gevarieerd hebben is de cesium

concentratie, bij T 0 = 2000 K en T = 3000 K. n C is gevarieerd
20 22 e-3 eoo s

.van 10 tot 10 (m ) bij verschillende waarden voor de stralings-

ontsnappingsfactor. De resultaten in figuur 2.10 laten zien dat de

relaxatietijd sterk afneemt met toenemende seed-concentratie.

Dit voldoet geheel aan de verwachtingen, immers de react~esnelheden

van de belangrijkste processen bij gegeven temperatuur zijn even

redig met ne.nkOC nc~/2 zoals blijkt ui~de rate-equations (27).

Voorts zien we dat de gebonden-gebonden stralingsovergangen, met

uitzondering van de 6P-6S overgang, slechts een zeer geringe invloed

uitoefenen. Voor een realistische waarde voor )B21(orde 0.01)

blijkt ook de 6p-6s overgang van verwaarloosbare invloed te zijn.

Voor de volledigheid is in figuur 2.11 de invloed geschetst van

de stralings-ontsnappingsparameter ft 21 op de relaxatietijd.

In figuur 2.12 is opgenomen het resultaat van berekeningen met

een inverse temperatuursprong, d.w.z. T 0> T • Het valt op dat
e eCIQ

het verloop van de electronendichtheid wezenlijk verschilt van

het verloop bij een opgaande temperatuursprong, al wordt de

eindwaarde na ongeveer dezelfde tijd bereikt.
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Dit is als voIgt te verklaren:

- bij een opgaande temperatuursprong is ionisatie bepalend voor

de relaxatie. Voor ionisatie is zowel de dichtheid van belang

(aantal botsingen) als de temperatuur (energie-overdracht per

botsing). Door de aanvankelijk lage dichtheid is het aantal

botsingen gering waardoor n aanvankelijk slechts langzaame
aangroeit. Wanneer de dichtheid voldoende is aangegroeid, zet

het ionisatieproces zich versneld in doordat elk geproduceerd

electron weer een ioniserende.botsing kan teweegbrengen. ~et de

toename van de dichtheid nemen eveneens de recombinatieprocessen

in aantal toe waardoor uiteindelijk de groei beperkt en gestabi

liseerd wordt.

- bij een neergaande temperatuursprong wordt plotseling het

ionisa~ie-recombinatieevenwicht verstoord door het wegvallen

van ionisatieprocessen. De dichtheid is aanvankelijk hoog

zodat recombinatie snel wordt ingezet. Naarmate de dichtheid

afneemt zal het recombinatieproces langzamer verlopen totdat

uiteindelijk evenwicht wordt bereikt met het ionisatieproces

bij de lage temperatuur.

In figuur 2.13 tenslotte is een overzicht gegeven van de

relaxatietijden bij de diverse temperatuursprongen bij een

dichtheid nCs = 10
22

en ;;21 = o.
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2.7. Discussie

De belangrijkste resultaten van de berekeningen samenvattend

kunnen we stellen:

- een lO-niveau model voor Cesium lijkt geschikt voor het berekenen

van het relaxatiegebeuren als gevolg van excitatie-, en ionisatie

- processen.

- bij de beschouwde condities b11jken stralingsprocessen nauwelijks

van invloed te zijn op het relaxatieproces, noch op het uiteinde

lijk bereikte evenwicht.

- tussen de niveaux 78 en TP blijkt een kri tische "gap" aanwezig

welke bepalend is voor het aangroeien van de electronendichtheid.

- met name de aanvangsdichtheid is van groot belang voor de

relaxatie in de electronendichtheid.

De toepasbaarheid van het model is afhankelijk van de geldigheid

van de gemaakte aannamen. Met name de volgende punten moeten in

ogenschouw genomen worden:

- het model beschouwt een min of meer homogeen stukje plasma.

Transport van en naar de omgeving is hierbij verwaarloosd.

Niettemin lijkt het model toepasbaar op het relaxatiegebeuren

binnen de in het plasma aanwezige streamers, gezien het

"in de flow vastgevroren" karakter van de streamers en de

karakteristieke tijden voor transport-processen.

relaxatie in T is verwaarloosd. Berekeningen wijzen inderdaad
e

uit dat de toename in T aanzienlijk sneller tot stand komt dan
e

de toename in n • Weliswaar blijkt (bijv. uit berekeningen vane
Takeshita en Grossman (Lit.l)) dat de toename in T enigszins

e
wordt afgeremd op het moment dat ionisatieprocessen een rol

beginnen te spelen, doordat de hiertoe benodigde energie

onttrokken wordt aan het electronengas. De invloed hiervan op

op de relaxatie in de elektronendichtheid blijkt echter gering.

- bij de berekeningen is uitgegaan van een Maxwelliaanse snelheids

verdeling voor de electronen. Wanneer straling ontsnapt naar de

omgeving is het mogelijk dat met name bij lage dichtheden de

de staart van de verdelingsfunktie onder de Maxwell-verdeling

ligt.
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De invloed hiervan op het ontstaan van streamers wordt momenteel

binnen de vakgroep onderzocht.

- aangenomen is dat op tijdstip t = 0 Saha-evenwicht heerst bij

de temperatuur TeO. Opgemerkt is reeds dat, wanneer dit niet het

geval is, die TeO-waarde gekozen moet worden welke volgens Saha

evenwicht behoort bij de heersende aanvangsdichtheid.

- voor die processen, waarvan experimenteel bepaalde botsings

doorsneden van Cesium voorhanden zijn, is de overeenkomst met

gebruikte Gryzinski-formules goed te noemen. Hierbij moet .echter

aangetekend worden dat deze experimentele waarden slechts met

beperkte nauwkeurigheid bekend zijn.

- vergelijking met de berekeningen van Takeshita en Grossman

(Lit.l) leert dat de door deze laatsten gevonden relaxatie

tijden ~ngeveer een.factor 4 groter zijn dan de door ons

bepaalde waarden. De beschrijving van Takeshita en Grossman

is echter te summier om verschillen te kunnen aangeven tussen

beide modellen.
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3. METINGEN

3.1. Inleiding

Dit hoofdstuk handelt over experimenten welke zijn uitgevoerd aan

de schokbuis-MHD-generator, wel~e reeds schematisch is weergegeven

in figuur 1.1 op blz.5. Het generatorkanaal is geschetst in

figuur 3.1.

Doel van de metingen was om experimentele gegevens te verkrijgen

ter vergelijking met de theorie die in het voorgaande hoofdstuk

is uiteengezet. De belangrijkste resultaten van deze theorie zijn

dat zich vrij snel (in vergelijking met de d~orstroomtijd van het

plasma in het kanaall een evenwicht instelt dat niet noemenswaardig

afwijkt van Saha-evenwicht. We willen daarom n en T meten,e e
simultaan op verschillende plaatsen in het kanaal, onder diverse

condities. Hieruit willen we enerzijds afleiden of aanwezigheid

van Saha~evenwicht mogelijk is in de in het plasma aanwezige

.streamers, anderzijds willen we de ontwikkeling in het kanaal van

de electronendichtheid binnen een streamer onderzoeken. Bepaling

van electronentemperatuur en dichtheid geschiedt met behulp van

recombinatiestralingsmeting aan het eerste en tweede venster van

het kanaal. Tegelijkertijd is door Fiet Frints (Lit.14) gemeten

aan het derde venster waarbij electronentemperatuur" en dichtheid

bepaald zijn uit recombinatiestraling, en bezettingstemperaturen

van aangeslagen niveaux uit lijnstraling. De resultaten worden in

de discussie (par.3.5) vergeleken.

Metingen zijn uitgevoerd voor verschillende waarden van de

stagnatietemperatuur T , het magneetveld B en de cesiumconcentraties
nCs ; zij het dat deze laatste parameter niet nauwkeurig ingesteld

of gemeten kon worden. Door variatie van genoemde parameters wordt

een variatie veroorzaakt in de in het model gebruikte parameters,

te weten T 0' T en n C ' zodat in principe vergelijking van
e eGO s

theorie met experiment mogelijk wordt.



-40-

.1J

<p 'P <p $
I - I

1
I I

1/0 eb ~ <p 9
I ~ /II IlJ t Ij I

I ! I

If* * ~ ~
Q"O '2.1~- II'S" ;3/0

, I I l - -

I I l

I
\ I

I

Ir> I40 1)8
I I IIt

I It I

T I

I- T.
I I I rI • /

",. .'
"".

Zijaanzicht

H~lfronde, roestvrij sta1en e1ectroden

- diameter· 7 mm

af·sta.n:d 25 mm

- aanta1 32

figuur 3.1. Het generatorkanaal

Bovenaanzicht



-41-

3.2. Recombinatiestraling

Wanneer recombinatie optreedt tussen een ion en een electron kan

de hierbij vrijkomende energie ontsnappen in de vorm van straling.
+ "De reactievergelijking voor dit proces luidt: e + Cs ~ CSj + h~.

Omdat bij de botsing de kinetische energie van het atoom niet

verandert, als gevolg van de gunstige massaverhouding, kunnen we

de energievergelijking als volg~ schrijven:

(1) hc/'A = hcji\. + ~m vc.J . e e

2waarin: tm v = kinetische energie van het electron
e e

_hC/~j = bindingsenergie van niveau j (= £). - E:. j)
hc(.l = energie van het vrijkomende photon

We kunnen een uitdrukking afleiden voor de specifieke intensiteit

E(A), zijnde de stralingsenergie per tijdseenheid, per steradiaal,

per kubieke meter, per golflengte-interval, gebruik makend van de

volgende aannamen:

- ladingsneutraliteit, d.w.z. ne=:!n~

.- Maxwelliaanse snelheidsverdeling voor de electronen: f(v )=fM(v )e e
- het plasma is optisch dun voor straling met golflengte l
Uitgaande van de werkzame doorsnede voor twee-deeltjes recombinatie

naar niveau j, Q~:j(vel, geldt voor het aantal photonen met een

golflengte tussen }.. en A+ d~ da t per seconde per volume-eenheid

ontstaat:

N. (l)dA = n nl+v Ql..~j (v )f(v )dv
J e e rr e . e' e (

0 -3 -1).m sec

dVe is met dA gekoppeld via de energievergelijking (1):

(J) hc "\
m v dv = - "\2 .d A.e e e A.

De hierbij vrijkomende stralingsenergie per eenheid van ruimtehoek:

E. (:\)d:\
J
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Gebruik makend van ladingsneutraliteit Cne::'n~) en een Maxwell

verdeling voor de electronen:

(5 )

kunnen we formule (4) herschrijven tot

(6) E" (l)dA. = 2n2 (hC)3 d).
A.

J e 'l . ml/2(21lkT )3/2 J
e e .

l.-+" •
met: A. = X.Q J(v Jexp(-hcX./kT 1

J J rr e . J e
X. = l/A. -11).. "

J J

Om te komen tot de totale specifieke intensiteit E(A) moeten we

sommeren over aIle niyeaux j welke een bijdrage kunnen ieveren

tot straling met een golflengte A d.w.z. aIle niveaux j waarvoor

).. ") i\. (zie formule(l)):
J

(7 J

Volgens de literatuur is nagenoeg aIle straling afkomstig van

recombinatie naar de niveaux 6p, 5D, 6D en 7P. Derhalve worden

aIleen deze overgangen betrokken in de sommatie in formule (7).

De golflengten waarbij gemeten wordt moeten nu voldoen aan

~ < A6P = 5010 ~. De werkzame doorsneden zijn ontleend aan

Norcross en stone (Lit.lO), zoals geformuleerd door Haenen (Lit.ll):

6 8693 _20*X-0.9325
• 10 5D

Door bepaling van E(l)dA bij twee verschillende golflengten

kunnen we nu n en T berekenen met behulp van formule (7).e e
Hiertoe schrijven we voor de specifieke intensiteit in het golf-

lengte-interval tussen 1 - AA/2 en 1 + 6.1../2
Ao+Ailh

s JE(1..)dll 1"\.0 E(A.)A/\ = n~.f(?. ,Ail,Te )

'it-A il/~
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aangenomen dat ECA.) constant of lineair verloopt in het interval.

De temperatuur kan nu bepaald worden uit de verhouding van de

intensiteiten bij verschillende golflengtes:

Wanneer de temperatuur bepaald is kunnen we de electronendichtheid

berekenen uit:

ZMet de computer zijn karakteristieken 81/82 en 81 /ne = f (A 1 ,bill' Te )

berekend met :

A 1,2 = ~100, 4500 en_ 4900 R, en ~Al =AA.2 =20 R
Deze karakteristieken zijn weergegeven in figuur 3.2 .. Uit een

nauwkeurigheidsanalyse blijkt, evenals uit flguur 3.2, dat de

bepaling van de temperatuur nauwkeuriger is naarmate P"l- A.2)

groter is. Omdat de intensiteit sterk afneemt bij golflengtes

kleiner dan 4000 Ris gekozen voor meetgolflengtes 4100 Ren

4900 R. Van belang is ook dat het golflengte-interval geen

lijnstraling bevat.

Bij het eerste venster wordt de intensiteit bij twee golflengtes

gemeten, waaruit nel en Tel bepaald worden. Bij het tweede venster

wordt de intensiteit bij een golflengte gemeten waaruit we n
e2

kunnen bepalen wanneer we aannemen dat T 2 = T 1 = T • Deze aannamee e e
is gerechtvaardigd omdat

de relaxatietijd voor de temperatuur relatief kort is (par.2.5)

- de bepaling van n vrij ongevoelig is voor T .
e e
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3.3 Diagnostiek

3.3.1. De opstelling

De opstelling waarmee, simultaan bij de vensters 1 en 2,

recombinatiestraling wordt gemeten is weergegeven in figuur 3.3.

",

¢ 50,
,

11 tim 15:, lenzen f'=200, achromatisch -

" S : spiegel I gediafragmeerd

HDS : halfdoorlatende ¢ 10 mm
~,...

spiegel ...,

MiC :. monoc,hromator ('A~ A 'A)
I
1\.'

.,
I'M :: photomultiplier t

,
"

11

/' II ,'/ ,
S

II I 1
/ II I

I

I
""13 HDS

II
" L2
"Me

PM 4900 I - '-1

20 II

- ....14 15
;

,.

Me Nrc
4100/20 4900/20

RM EM

,- figuur 3.3 De meetopstelling

De monochromatoren staan in het brandpunt van de lenzen 13, 14,

resp. 15. Het brandpunt van de (gediafragmeerde)lenzen 11 en 12

ligt in het hart van het kanaal. Op deze wijze ontstaat een 1:1

afbeelding van de monochromatorspleet in het kanaal.
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De straling wordt overgebracht via een nagenoeg evenwijdige

bundel. De toch aanwezige divergentie van deze bundel wordt

bepaald door de afmetingen van het beeld van de monochromator

spleet, door de brandpuntsafstand en door het diafragma. Deze

divergentie moet zodanig begrensd worden dat aIle straling welke

en door het beeld van de spleet en door het diafragma gaat ook

werkelijk op lens 3, 4 resp. 5 valt (zie figuur 3.4).

- -.

..,IEIE----....f----...~....I

L ~ lens monochromatorzijdem
LIens plasmazijdep
D :: diafragma plasmazijde

p
h : hoogte van de spleets

-t'll~e_--_f----~,.....

()( = arc tan (h /2f)s

figuur 3.4 Maximale divergentie~ van de bundel

Diafragma, beeldgrootte en brandpuntsafstand bepalen tevens de

ruimtelijke oplossing van het optische systeem. De volgende

afmetingen zijn bij de metingen gehanteerd:

- spleetbreedte b _ 0.28 mm (in vlak van tekening figuur 3.3)
s

- spleethoogte h 2 mm (loodrecht op vlak van tekening fig.3.3)s
- diameter diafragma D 10 mm

De monochromatoren zijn van het merk ORIEL, type 7240, 1/8 m,

uitgerust met een 1200 l/mm tralie, hetgeen bij een spleetbreedte

van 0.28 mm een bandbreedte van 20 ~ oplevert. Apertuur f/3.7,

dispersie 64 ~/mm.
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De uitgangsspanning van de photomultipliers (EMI, type 6255 B en

9635 QB) wordt via emittervolgers toegevoerd aan een bandrecorder

(AMPEX) tesamen met een in de schokbuis opgenomen druksignaal dat,

bij het afspelen van de recorder op een oscilloscoop, als trigger

signaal wordt gebruikt. Door gebruik van de bandrecorder is het

mogelijk het meetsignaal naar believen uit te rekken om de

structuur van de ontlading in detail te bestuderen. Een voorbeeld

is gegeven in figuur 3.5. In figuur 3.5a zijn aIle signalen

gedurende de hele testtijd weergegeven, in figuur 3.5b en 3.5c

is de eerste milliseconde van het signaal 10 maal uitgerekt.

We zien een verschuiving in de tijd tussen eerste en tweede

venster, overeenkomend met de snelheid van het plasma. Verder

zien we dat de vorm herkenbaar blijft, al neemt het aantal

streamers toe.

3.3.2. Eigenschappen van het optische systeem

a. Uitgestraalde intensiteit bij gegeven specifieke intensiteit

Bij de meting aan de generator wordt de totale stralingsintensiteit

bepaald welke op het optische systeem valt. Om hieruit n en T tee e
bepalen moeten we een relatie leggen tussen deze totale uitgestraalde

intensiteit, en de specifieke intensiteit in het plasma, E(~).

Hierbij nemen we aan dat E(~) homogeen verdeeld is over het

bijdragende volume. Een bijdrage wordt geleverd door aIle straling

welke en door het beeld van de monochromatorspleet, en door het

diafragma straalt (zie figuur 3.6). De bijdrage van een infinitesimaal

volume binnen deze kegelvormige ruimte is: E(A)~A.ll(x,y,z)dxdYdz

en de totaal uitgestraalde intensiteit wordt gegeven door:

(8) 1(.). JffE CllAl.ll.(x, y, Z )dxdydz = E(I\. ),;1\..[Hll. (x ,y, z )dxdydz

xy~ X'fC

De ruimtehoek is afhankelijk van de plaats in het volume. In het

volume "I" wordt de ruimtehoek bepaald door de afmetingen van het

diafragma (figuur 3.6), in de volumes "2" door de afmetingen van

het beeld van de monochromatorspleet, en in de volumes "3" door

beiden.
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figuur 3.5

Voorbee1d van

registratie van het

ver100p van de

intensiteit in de tijd

~

4900 ~ venster 1

4100 ~ venster 1

4~00 ~ venster 2

4900 ~ venster 1

4100 1{ venster 1

4900 1{ venster 1

4100 1{ venster 2
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figuur 3.7 Doorsnede en benadering van het bijdragende volume

a. in het vlak evenwijdig aan h
s

b. in het vlak evenwijdig aan b
s
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Bij de berekening van I(A) voeren we een benadering van het volume

in. Figuur 3.6 geeft in feite een doorsnede van het bijdragende

volume. Beschouwen we de doorsnede in het vlak "evenwijdig aan de

spleethoogte"(figuur 3.7a), dan blijkt dat x >L/2 en x >L/2.. v a
We benaderen het bijdragende oppervlak daarom door een rechthoek

met hoogte h en breedte L en onderstellen dat overal binnen de
s

rechthoek de rUimtehoek~(x,y,z) aIleen bepaald wordt door het

diafragma D. De doorsnede van het volume in het vlak "evenwijdig

aan de spleetbreedte" (figuur 3.7b) wordt benaderd door een drietal

rechthoeken, omdat hier Xv en xa weI binnen het kanaal vallen.

In rechthoek "I" onderstellen we dat de ruimtehoek..fi.(x,y,z) bepaald

wordt door het diafragma D, in de rechthoeken "2" door het beeld van

de spleet, b • Verder veronderstellen we dat de ruimtehoek aIleens
afhankelijk is van x: -n (x,y, z) =..n (x).

Wanneer we voor dit benaderde volume de integraal (8) oplossen,

is het resultaat:

I(),) 2E(~)AA h b D= s s .G(D,L,b ,f)
f s

met G(D,L,b ,f) = y,;ln ( b
DL ) + Y .In ( DL )

n
(2f-L) b (2f+L) + -bs a 4 ss s

waarin
bs (D-b s ). L

Yv = ~. (D+b ) + 8f(P+bs l
s

b (D+b) Ls sen Ya = -. + -(D-b )
4 (D-b 1 8f S's

b. Ruimtelijk oplossend vermogen

We definieren het ruimtelijk oplossend vermogen als de maximale

doorsnede van het volume waarvan de straling bijdraagt aan de op

de monochromator vallende lichtintensiteit. Dit is de doorsnede

ter plekke x=f+L/2. (zie figuur 3.6). Voor het rUimtelijk oplossend

vermogen in verticale richting (Oh) resp. in de voortplantings

richting (Ob) vinden we:

(10 ) 0b = b + (D+b )L/2fs s
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Hieruit volgt:

0b(venster 1) = 1.3 mm

0b(venster 2) 1.8 mm

3.3.3. Yking

0h(venster 1) = 3.2 mm

0h(venster 2) 3.7 mm

Om uit de gemeten spanningen aan de uitgang van de photomultipliers

de uitgestraalde intensiteit I te kunnen bepalen wordt het optische

systeem geijkt met behulp van een wolfraambandlamp. Deze wordt 1:1

afgebeeld in het hart van het kanaal. Bij een gegeven waarde van

de stroom I door de wolfraambandlamp is, uit de bijbehorende ijk

tabel de "ware" temperatuur T bekend. Hieruit kunnen we met de
w

"de Vos-tabellen" de specifieke intensiteit b~palen, zijnde de

stralingsenergie uitgezonden per steradiaal, per oppervlakte-eenheid,

per golflengte-interval: E
W

()). Door de spanning aan de photomulti

plier, V ,~meten als functie van de stroom door de wolfraamband-pm
lamp, I, kunnen we EW(~) uitzetten tegen V •pm

De totaal uitgestraalde intensiteit van de bandlamp wordt gegeven

door

waarin A

..n
v

= bs·hs (mits A< Aband )

_ !(Q)2
- 4 f
= 0.88 = doorlaat lens (0.98) en venster (0.9) via welke

de bandlamp wordt afgebeeld in het kanaal

Derhalve geldt:

(11 ) W '\ W.A .... 11. D 21(1\.) = E ('X)~I\·b·h·-(-2~0.88
s s4 f
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Wanneer bij ijking en meting de uitgangsspanningen aan de photo

multiplier gelijk zijn, zijn ook de intensiteiten bij meting (9)

en bij ijking (11) gelijk, waaruit voIgt:

(12 )

Met het door ijking gevonden verband

we met formule (12) s=ECl)~i\. direct

3.4. De meetresultaten

tussen EW(A) en V kunnenpm
bepalen uit de spanning V •pm

Een serie experimenten aan de schokbuis-MHD-generator is uitgevoerd

onder uiteenlopende condities. Het magnetisch veld is gevarieerd

tussen 1.6 en 2.8 Tesla, de stagnatietemperatuur tussen 2600 en

3650 K. De seed-fractie was naar schatting van de orde 510-4.

Bij een tweetal experimenten is met een lagere seed-fractie gewerkt.

De resulterende opnamen, waarvan in figuur 3.5 een voorbeeld is

.gegeven, tonen een min of meer uitgesproken streamerstructuur

gedurende de hele testtijd, behalve bij een laag magneetveld.

In dit laatste geval kunnen we in het begin van het kanaal slechts

enkele streamers onderscheiden. De gemiddelde tijdsduur tussen

twee opeenvolgende streamers is ter plaatse van het eerste venster

met name afhankelijk van de stagnatietemperatuur, bij het tweede

venster lijkt ook het magneetveld een rol te spelen (zie tabel 3.1)

<=t'l>
-<T ) <B> ('"C

2
> ns

3520 K 1.6 T 70 }Js 70 /",S 1

3595 K 2.6 T 75 }Js 50 ~s 3

2710 K 2.7 T 140 1Js 70 fJs 2

tabel 3.1

Gemiddelde tijdsduur

tussen twee opeenvolgende

streamers

-::1,2 = tijdsduur tussen twee opeenvolgende streamers bij venster 1,2

x = x, gemiddeld over een aantal streamers tijdens een experiment

<x> = x, gemiddeld over een aantal experimenten

n = aantal experimenten waarover gemiddeld is
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Op de waarneembaarheid van afzonderlijke streamers in relatie tot

het tijdoplossend vermogen komen we in de analyse terug.

Uit de op fotos vastgelegde signalen zijn vervolgens corresponderende

streamers bij venster 1 en 2 geselecteerd op grond van de herkenbaar

terugkerende streamerstructuur. Uit de toppen van de signalen zijn

waarden voor n en T berekend, waarbij de intensiteiten bij het
e e

eerste venster gebruikt zijn voor de bepaling van T en n l' dee e
intensiteit bij het tweede venster is gebruikt om, met de bepaalde

T -bepaling. Daarom zijn bij elke
experiment onder-, en_bovenwaarden berekend. De onnauwk'eurigheid

T , n 2 te berekenen. Uit elk experiment zijn een aantal streamers
e e , -

in het begin van de testtijd geanalyseerd en een aantal halverwege

of aan het eind van de testtijd.

De afleesonnauwkeurigheid van de opnamen kan aanleiding geven

tot grote onnauwkeurigheid in de

in de bepaling van n is aanzienlijk kleiner en ook vrij ongevoelige
voor afwijkingen in T • De fout in n als gevolg van afleesfoutene e
is in het algemeen kleiner dan 5-10%.

De resultaten van de berekeningen zijn weergegeven in tabel 3.2.

Ze zullen in de analyse worden bediscussieerd. Tot slot is in figuur

3.8 voor de verschillende experimenten de stroom uitgezet als functie

van het elektrodepaar. De stroomwaarden zijn gemiddelden over de

testtijd. De vensters 1 en 2 bevinden zich bij elektrodepaar 3 en 14.



GEGEVENS RESULTATENi )

SCHOT Tijdinterval R(T) T (K) T (K) T
emin T n

e1
(m-3 1 n

e2
(m- 3 ) n

s e emax

2964 0-1 ms 2.8 3555 4750 3500 6250 1.11022 3.61021 .3

2964 6-7 ms 4000 3250 5000 8.01021 3.8
1021 3

2970 0-1 ms 1.6 3520 3300 2750 4250 5.51021 1. 21021 3

2972 0-1 ms 2.8 2770 3750 3000 5000 2.81021 5.71021 2

2972 3-4 ms 3250 2750 4250 3.01021 , 6.910
21 2

2978 2.5-3.5 ms 2.5 2635 3900 3250 5000 5.31021 6.61021 2 I
IJ"
-I'>
I

2981 0-1 ms 2.8 3605 5100 3500 9000 2.41022 2.11021 J "lage seed-

2981 2-3 ms 6750 5250 9000 2.71022 2.21021 2 fractie" ii)

2983 0-1 ms 2.2 3625 3800 3000 5000 9.91021 8.91020 4 lage seed-

2983 1-2 ms 2600 2000 3500 1. 5
19

22 8.51020 3 fractie

tabel 3.2 De meetresultaten

i)' de getabelleerde waarden voor T en n zijn gemiddeld over n streamers (laatste kolom)
i1) e e

bij schot 2981 was de cesium-toevoer gesloten. Vermoedelijk was in de generator echter

nog een aanzienlijke hoeveelheid aanwezig gezien de relatief hoge electronendichtheid.
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3.5. Analyse van de meetresultaten

Vergelijking met simultaan verrichtte metingen

Tegelijkertijd met de in het voorgaande beschreven metingen zijn

experimenten uitgevoerd door Fiet Frints (Lit.14) aan het derde

venster in het kanaal, en weI recombinatiestralingsmetingen en

lijnintensiteitsmetingen. Vergel~jken we de beide recombinat~e

stralingsmetingen dan blijkt een goede overeenkomst te bestaan

tussen de bepaalde temperaturen, echter de electronendichtheid

welke door Fiet Frints is bepaald aan het derde venster, is

gemiddeld een factor 4 lager dan de door mij bepaalde dichtheid

bij het t~eede venster, overeenkomend met een factor 16 in licht

intensiteit. Nadere bestudering van meting, ijking en berekening

heeft geen verklaring geboden voor een zo grote discrepantie.

WeI is gebleken dat de door mij bepaalde dichtheden groot zijn

in verhouding tot de verwachtte cesium-concentratie. Uitgaande van

de ideale gaswet voor het Argon-gas:

N/V p/kT

vinden we bij de aan het begin van het kanaal heersende druk en

temperatuur een Argonconcentratie van

4.51024 m- 3 bij schot 2964, 2970, 2981 en 2983 resp.

6.°1024 m- 3 bij schot 2972 en 2978.

We nemen aan dat de seed-fractie ongeveer 510-4 is, waaruit we

een cesiumconcentratie kunnen bepalen van 2.25
10

21 resp.3
10

21 m- 3

De gemeten dichtheden aan venster 1 liggen daarboven, de dichtheden

bij venster 2 liggen 6f in de zelfde orde van grootte 6f daarboven.

Een verschil in benadering komt naar voren wanneer we het stralende

plasmavolume beschouwen in beide metingen. In mijn geval is de ruimte

lijke oplossing in de voortplantingsrichting een factor 3 kleiner

dan bij de meting vab Fiet Frints (1.3 mm en 4 mm). De mogelijkheid

dat de gebleken discrepantie ontstaat doordat een streamer over een

breedte van 4 mm niet homogeen gevuld is, kan niet worden uitgesloten.
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Ook in de"kijkrichting"is sprake van een verschil in ruimtelijke

oplossing. Bij mijn opstelling is de scherptediepte klein waardoor

straling uit de omgeving van brandpunt, ten opzichte van de totaal

bijdragende straling, een grotere bijdrage levert dan bij de opstel

ling van Piet Frints het geval is, omdat daar sprake is van een

grotere scherptediepte. Met andere woorden: bij mijn metingen en

berekeningen is over een kleiner effectief volume gemiddeld, waardoor

de n -bepaling minder afhankelijk is van de aanname datde specifieke
e

intensiteit homogeen over het volume verdeeld is.

Niettemin kunnen we over de werkelijk optredende dichtheden

pas uitspraken doen wanneer metingen met een kleine ruimtelijke

oplossing reproduceerbaar blijken en consistent zijn met de

verwachtte cesiumconcentratie. Uit het gegeven dat de temperatuur

bepaling_in beide gev~llen dezelfde resultaten oplevert~ leiden

we af dat, in tegenstelling tot de absolute waarden, de bepaalde

verhouding van intensiteiten een redelijke mate van betrouwbaar

heid geniet, en daardoor ook de verhouding van dichtheden bij de

vensters 1 en 2, nel/ne2 •

De invloed van de gebruikte aannamen op de resultaten

Bij de berekening van de dichtheden is gebruik gemaakt van de

aannamen:

1. Tel = Te2 = Te
2. Ret beschouwde bijdragende volume is qua specifieke

intensiteit homogeen gevuld.

Aanname 1. is op de eerste plaats een redelijke aanname (par.2.5)

maar bovendien blijkt de n -bepaling niet erg afhankelijk te zijne
van de temperatuur.

Over aanname 2. is al gesproken, maar nog niet is beschouwd het

gegeven dat de intensiteit aan de kanaalwand afneemt als gevolg

van een aanmerkelijk lagere temperatuur aldaar. Globaal kunnen

we zeggen dat, indien het kanaal in de "kijkrichting" niet voor

100% maar voor (lOO-x)% volledig gevuld is, de specifieke intensi

teit met x% toeneemt en de electronendichtheid met x/2 %. Bij een

kleine scherptediepte zal deze toename kleiner zijn.
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Streamerstruetuur en tijdoplossend vermogen

Men zou op het eerste gezieht kunnen denken dat de opnamen, zoals

ze bijvoorbeeld in de figuren 3.5b en 3.5e zijn weergegeven, een

juist beeld te zien geven van de intensiteit als funetie van de

tijd. Een tweetal opmerkingen is hier op zijn plaats.

Door de afsluitimpedantie van de photomultipliers en de hieraan

gekoppelde RC-tijd kan de afgegeven eleetrisehe spanning de

fluetuaties in de intensiteit niet preeies volgen. Dit komt

tot uiting in het feit dat de afvallende flank van het signaal

gladder en minder steil verloopt dan de opgaande flank, zonder

dat dit fysiseh aanemelijk is.

Uit de fotos kan men opmaken dat het niet mogelijk is om het

verloop van de int~nsiteit binnen 10 "see te volgen (zijnde

0.1 sehaaldeel in figuur 3.5b resp 3.5e). Bij een plasmasnelheid

van 1000-1500 m/see komt dit tijdsinterval overeen met een breedte

van 10-15 mm. Indien het juist is dat de breedte van een streamer

kleiner of gelijk is aan 10 mm, zoals Rellebrekers meldt (Lit.12),

voIgt hieruit dat het verloop van de intensiteit binnen een

streamer op deze wijze niet kan worden vastgelegd, immers, de

fluetuaties in het opgenomen signaal (d.w.z. de breedten van

de spanningspieken) strekken zieh uit over meer dan 10 ysee.

Ret tijdoplossend vermogen legt derhalve een beperking op aan

de gedetailleerdheid waarmee men fluctuaties kan waarnemen.

Over de mogelijkheid van Saha-evenwieht

Als gevolg van de grote onnauwkeurigheid in de bepaling van de

temperatuur is het niet mogelijk om met enige nauwkeurigheid

aanwezigheid van Saha-evenwieht vast te stellen. Omtoch enige

indicatie te krijgen hebben we berekend welke temperatuur volgens

Saha bij de gemeten electronendiehtheid behoort, gebruik makend van:

(Saha)
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en :;

(Boltzmann)

waaruit voIgt:

(13)

2
n e
n

+2g1 2nm kT 3/= ( e e) 2 exp(-E1,/kT
e

)
Z(Te l h2 .""

De temperaturen welke hieruit berekend zijn, met Z(T) zoals

getabelleerd door Drawin en Felenbok (Lit.13) en met nCS/nA =
510-4, liggen binnen het temperatuurbereik dat uit de metingen

bepaald is. Omdat dit bereik vrij groot is mogen we slechts

concluderen dat de bepaalde dichtheden geen orde van grootte

van Saha-evenwicht af~ijken.

De dichtheden welke uit de metingen van Piet Frints bepaald

zijn blijken weI onder Saha-evenwicht te liggen maar wederom geen

orde van grootte.

Vergelijking met het relaxatiemodel

Om de mogelijke relaxatie in de electronendichtheid te onderzoeken

beschouwen we de verhouding van dichtheden bij de vensters 1 en 2.

Tabel 3.2 laat zien dat deze doorgaans in de zelfde orde van grootte

liggen. Hieruit blijkt dat een'streamer bij venster 1 al redelijk

ontwikkeld is.

Bij experimenten met hoge stagnatietemperatuur blijkt de dichtheid

bij venster 1 zelfs groter dan bij venster 2. Dit kan het gevolg zijn

van de divergentie van de flow, waardoor de cesiumconcentratie af kan

nemen, afhankelijk van druk en temperatuur. Kwantitatieve controle

hierop kon niet worden uitgevoerd door het ontbreken van informatie

over het verloop van druk en temperatuur in het kanaal tijdens de

experimenten.

De experimenten bij lage stagnatietemperatuur geven een toename

van de dichtheid in de loop van het kanaal te zien. Vergelijking

met het model, door de gemeten temperatuur te substitueren als

zijnde Te~' is niet zinvol gezien de onnauwkeurigheid waarmee deze

bekend is.
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Een andere mogelijkheid is die temperaturen TeO en Te~ te

substitueren welke volgens Saha-evenwicht bij de gemeten dicht

heden horen. Hiertoe zijn streamers geselecteerd welke bij

venster 1 een net zichtbaar signaal geven, en bij venster 2

ontwikkeld zijn. Ook dan brengt vergelijking met het model

enkele problemen met zich mee:

De bij nel behorende Saha-temperatuur ligt reeds binnen de

meetonnauwkeurigheid van de bepaalde temperaturen. Hieruit

blijkt dat de dynamiek van d: meetinrichting zodanig is ~at

signalen welke net meetbaar zijn overeenkomen met streamers

welke al sterk ontwikkeld zijn. Vergelijking met het model

is daarom niet zinvol, temeer daar de gemeten dichtheden, en

derhalve ook de bijbehorende Saha-temperaturen, niet consistent

zijn ~et de vermoedde seed-fractie. Bovendien zou een correctie

gemaakt moeten worden voor de afname zoals deze zich ook bij

hoge stagnatietemperatuur voordeed, vermoedelijk als gevolg

van de divergentie van de plasmaflow.

Het opgestelde model kan derhalve aan de hand van de metingen

bevestigd noch weerlegd worden. Wel mogen we concluderen dat

het relaxatiegebeuren in de generator zich grotendeels onttrekt

aan de waarneming. Dit gegeven op zich moet uiteraard consistent

zijn met het model. Een relaxatielengte kleiner dan de afstand

tot het eerste venster (50 mm) komt bij de heersende snelheden

overeen met een relaxatietijd kleiner dan 40 ~sec. We vergelijken

dit met resultaten van berekeningen aan het model (tabel 3.3).

Teo(K) TeoQ(K} nCS/nA ~rel (~sec) tabel 3.3

Karakteristieke

2000 4000 510-4 0.15 resultaten van

1150 3000 510-4 12 berekeningen aan

het model

De condities T OfT = 1150/3000 vormen een "worst case", en dee e.o
relaxatietijd in de electronendichtheid is derhalve volgens het

model altijd kleiner dan 40 ~sec.
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Over de relaxatie in de uitwendig gemeten stroom

Ret verloop van de stroom als funktie van het elektrodepaar

vertoont eveneens relaxatie. De relaxatielengte is zeker niet

klein ten opzichte van de kanaalafmetingen. Dit kan niet worden

toegeschreven aan de ontwikkeling van de electronendichtheid

binnen de aanwezige streamers, zoals blijkt uit de experimenten,

maar weI aan de toename van het aantal streamers in de loop van

het kanaal.
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4. BESLUIT

4.1. Conclusies

De resultaten van de berekeningen aan het relaxatiemodel zijn

samen te vatten in de volgende conclusies:

de relaxatietijd CiC 1) is, onder de voor MHD-omzettingre
gangbare condities, klein ten opzichte van de doorstroomtijd

van het medium in het generatorkanaal Clr f ). Over het algemeen

geldt: -crel~lO~sec,Tf~ 800tJsec. .

de u~teindelijk b~reikte waarden voor electronendichtheid en

bezettingsgraden van aangeslagen toestanden wijken slechts

weinig af van de waarden in Saha-evenwicht, zelfs in geval van

stralingsverlies.

stralingsverliezen blijken nauwelijks van invloed te zijn op

de gevonden relaxatietijden, behalve in het geval van een zeer

lage aanvangsdichtheid.

de invloed van aanvangsdichtheid, eindtemperatuur en seedcon

centratie is onderzocht waarbij met name de aanvangsdichtheid

van groot belang is voor de aangroeisnelheid van de

electronendichtheid.

Dit alles onder inachtneming van de gemaakte aannamen.

De meetresultaten samenvattend kunnen we concluderen:

de bepaalde temperaturen lijken betrouwbaar gezien de resultaten

van simultaan verrichtte metingen door Piet Frints, de onnauw

keurigheid in de bepaalde temperaturen is echter groot.

de bepaalde dichtheden wijken af van de door Piet Frints

bepaalde dichtheden en zijn bovendien niet consistent met

de verwachtte cesiumconcentratie. Vooralsnog kan niet uit

gesloten worden dat de discrepantie tussen de meetresultaten

voor een gedeelte veroorzaakt wordt door het verschil in

ruimtelijke oplossing.
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het relaxatiegebeuren onttrekt zich grotendeels aan de

waarneming.

gedetailleerde waarneming van de streamerstructuur wordt

beperkt door het tijdoplossend vermogen van de diagnostiek.

waarneming van de ontwikkeling van een ontlading wordt begrensd

doo-r.~-_q~. beperkte dynamiek van de diagnostiek.

de relaxatie zoals die in het stroomverloop tot uiting komt

is niet het gevolg van ionisatie-relaxatie binnen een streamer

maar van het ontstaan van nieuwe streamers. De condities waar-. -

onder streamers kunnen ontstaan zijn derhalve niet aIleen in

het begin van het kanaal, maar in het gehele kanaal van belang.

Vergelijking van de meetresultaten met de theorie geeft aanleiding

tot de vo~gende concl~sies:

nauwkeurige controle op aanwezigheid of afwijkingen van Saha

evenwicht is niet mogelijk gezien de onnauwkeurigheid in de

temperatuurbepaling en de onzekerheid over de juiste waarde

van de cesiumconcentratie.

het gegeven dat het relaxatiegebeuren zich aan de waarneming

onttrekt is consistent met de relaxatietijden welke het model

voorspelt.

4.2. Aanbevelingen en suggesties

De resultaten van de metingen maken het niet mogelijk de beschreven

theorie te bevestigen of te weerleggen. Een eerste aanbeveling is

daarom metingen op te zetten welke deze mogelijkheid weI in zich

dragen. om tot een vergelijk te komen ten aanzien van het relaxatie

gebeuren is het nodig zodanige condities te scheppen dat de relaxatie

tijd verlengd wordt, dan weI het relaxatiegebied verschoven. Het

laatste is mogelijk door een gedeelte van de generator onbelast te

bedrijven, het eerste door variatie van aanvangsdichtheid, stagnatie

temperatuur, magnetische veldsterkte en cesiumconcentratie.
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Een beperking hierbij is de minimale lichtintensiteit welke nodig

is voor een acceptabele signaal-ruisverhouding, alsook de beperkte

dynamiek van de diagnostiek. Herhaalde meting is eveneens nodig om

te komen tot reproduceerbare en consistente meetresultaten.

Om berekende en gemeten evenwichtswaarden voor electronendicht

heid en bezettingsgraad van aangeslagen toestanden te vergelijken

is het nodig, enerzijds, lijnintensiteitsmetingen uit te voeren

ter bepaling van bezettingsgraden, anderzijds, om te komen tot een

nauwkeuriger bepaling van de electronentemperatuur. Dit laatste is

wellicht mogelijk door bij drie golflengtes recombinatiestraling

te meten. Om tot een nauwkeuriger studie van de streamerstructuur

te komen is het zinvol het tijdoplossend vermogen van de diagnostiek

te verbeteren.

Een volgende sugge~tie is om het opgesteldemodel ten aanzien

van enkele aspecten aan een nadere studie te onderwerpen, of om

te komen tot een zinvolle uitbreiding. Onderzocht kan worden wat

de invloed van een niet-Maxwelliaanse snelheidsverdeling van de

electronen is op het relaxatieproces. Afwijking van een Maxwell

verde ling is momenteel onderwerp van studie binnen de vakgroep.

Verder is het zinvol de invloed te bestuderen van discrepanties

tussen model en praktijk, bijvoorbeeld wat betreft de inhomogene

ontladingsstructuur.

Tot slot verdient het aanbeveling metingen te verrichten waarbij

de fluctuaties in temperatuur en dichtheid meer in detail geobser

veerd kunnen worden. Correlatie van deze profielen kan informatie

bieden over de mogelijke aanwezigheid van Saha-evenwicht of afwij

kingen daarvan, en over de samenhang in de tijd tussen temperatuur

en dichtheid. Zoals eerder vermeld moet hierbij speciaal aandacht

be steed worden aan verbetering van de nauwkeurigheid van de

temperatuurbepaling en aan verbetering van het tijdoplossend

vermogen.
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LIJS~ VAN GEBRUIKTE SYMBOLEN

B\)

b
s

Cs

c
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e
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L

)

f

f(v) lfMCV)]

f kl
gl

H

h

h
s

I

I(~J

KP

k

L

Einsteincoefficient voor spontane emissie bij overgang l~k

Argon

straal eerste Bohrse baan van waterstof

magnetische inductie

Einsteincoefficient voor absorptie (l<k)

of gestimuleerde emissie (l>k)

specifieke stralingsintensiteit bij frequentie Y

breedte monochromatorspleet

Cesium

lichtsnelheid

diameter diafragma

specifieke stralingsintensiteit bij golflengte ~

lading electron

kracht CLorentz- I
brandpuntsafstand

snelheidsverdelingsfunctie [Maxwelliaanse-]

oscillatorsterkte gebonden-gebonden overgang k.l

ontaardingsgraad niveau 1

Waterstof

constante van Planck

hoogte monochromatorspleet

stroomsterkte

stralingsintensiteit bij golflengte ~

rate-coefficient proces p

constante van Boltzmann

kanaalbreedte (venster tot venster)

massa electron

reactiesnelheid proces p

dichtheid component 1

ruimtelijk oplossend vermogen

druk

werkzame doorsnede proces p

weerstand (-swaardel

f R(Aldi\.



Tl (TIO ' ~QO )

V

-66-

temperatuur component 1 (op tijdstip t=O, t=oo)

volume

snelheid component 1

II" -l/~j

lokale stralingsontsnappingsparameter overgang l~k

dielectrische constante

potentiaal niveau k ten opzichte van grondniveau

e. k- Cl
ionisatie-energie niveau k

ontaardingsgraad niveau k

golflengte (grens- voor twee-deeltjes recombinatie

naar niveau j)

frequentie (~ van straling bij gebonden-gebonden

overgang k"l)

lijnverbreding

karakteristieke tijd (- voor relaxatie/doorstroomtijd)

ruimtehoek
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