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Samenvatting

In dit verslag wordt de werking 0nderzocht van een MHD generator bij lage

stagnatietemperaturen. Hiertoe is een scala van metingen uitgevoerd aan

een generatorkanaal uitgerust met een nozzle met een machgetal M = 2.0.

Er is gekeken naar de invloed van voorionisatie op de relaxatielengte en

de vermogensextractie.

Experimenteel is het isentropisch rendement van de generator en de

wrijvingscoefficient aan de generatorwand bepaald.

De structuur van de ontlading in de richting van het magneetveld is

onderzocht. Verder zijn er spectra opgenomen in een richting loodrecht op

het magneetveld.

Tenslotte is aandacht besteed aan de doorslagcriteria voor een argon-cesium

gasmengsel, omdat uit de experimenten gebleken was dat voorionisatie niet

zoveel invloed had op het op gang komen van de generator.
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I. Inleiding

1.1. Algemeen

Dagelijks vinden enorme fossielebrandstoftraGsporten plaats 0mdat de centra

van energieverbruik niet same~vallen met de aanwezigheid van de brandstof

voorraden.

Het grootste energieverbruik vindt plaats in Noord-Amerika, West-Europa

en Japan, terwijl het merendeel van de fossiele brandstoffen aanwezig zijn

en gewonnen worden in de zogenaamde Derde Wereldlanden en in de Sovjet Unie.

Door de ongelijke verdeling van het energieverbruik valt te verwachten dat

de hedendaagse "kleinverbruikers" (Derde Wereldlanden) zich zullen optrekken

aan de grotere energie-consumenten. Deze groei van het verbruik plus de

wetenschap dat de met positief energie-rendement winbare fossiele brandstof

voorraden beperkt zijn, zal een zekere spanning veroorzaken op de energie

markt.

Aangezien het niet te verwachten is dat de groei van het verbruik zal af

nemen, laat staan wordt omgezet in een vermindering van het verbruik, is

het de hoogste tijd om alternatieve energie-bronnen te ontwikkelen en om

de omzettingsrendementen van de bestaande systemen te verbeteren.

In de vakgroep Direkte Energie-omzetting wordt de energie-opwekking door

middel van een magnetohydrodynamische (MHD) generator bestudeerd 1,2. Door

koppeling van een MHD generator aan een conventionele stoomcyclus is het

mogelijk het systeemrendement van 38% (stoomcentralel te verhogen tot 52%
3(stoomcentrale plus MHD generator) .

Ook milieukundig gezien biedt dit voordelen, want bij eenzelfde energie

verbruik zal de thermische verontreiniging (koelwater) en de luchtveront

reiniging (aerosolen en S02) afnemen. De luchtverontreinging in de vorm

van NO verdient nog speciale aandacht, omdat deze verontreiniging bij
x 4

hogere temperaturen groter wordt •

1.2. Motivatie van het onderzoek

Metingen van MaaswinkelS aan een MaD generator, met een nozzle M = 1.6,

wekten de indruk dat bij runs met een lagere begindruk een kleinere

relaxatielengte optrad.
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Bet doel van het hier beschreven onderzoek was:

n. het uitvoeren van meti~gen bij lage stagnatip.temperatuur aan een genera

tor met eefi nozzle M = 2, teneinde te verifieren of een lagere begin

druk in het generatorkanaal inderdaad een kortere relaxatielengte ver

oorzaakt.

b. het bepalen van de invloed van de richting van de voorionisatie (even

wijdig aan of loodrecht op B) op de relaxatielengte;

c. bepalen van het isentropisch rendement van de generator;

d. het experimenteel bepalen van de wrijvingsverliezen in het generator

kanaal.

1.2.1. Relaxatielengte

Onder relaxatielengte wordt verstaan: de afstand gerekend vanaf het begin

van het MHD kanaal tot het segment waar de helft van de maximale segment

stroom loopt.

Experimenteel blijkt dat deze relaxatielengte toeneemt naarmate de stagna

tietemperatuur lager wordt.

Hierdoor zal het eerste deel van de generator weinig of geen vermogen leveren,

waardoor de enthalpie extractie van de gehele generator tegenvalt.

Maaswinkel constateerde dat toepassing van voorionisatie de relaxatielengte

verkleinde. Thans is de invloed van de richting van voorionisatie op de

relaxatielengte onderzocht.

1.2.2. Rendement van een MaD generator

6
Blom definieert een enthalpisch en een isentropisch rendement. Ret

enthalpisch rendement geeft aan welke fractie van de totale enthalpie aan

de generatoringang,wordt omgezet in elektrisch vermogen. In formule vorm:
p

e
nenth = mC T

p s

Bet isentropisch rendement geeft de verhouding van het opgewekte vermogen

tot het isentropisch op te wekken elektrische vermogen bij hetzelfde

stagnatiedruk interval.
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Uit nevenstaand TS-diagram voigt:

T
s2= C T (1 - -

P s1 Ts1

Psz Voor het isentropisch rendement

voigt nu:

P y-1
s2 -

1- (- ) Y
Ps1

s

Figuur 1. T-S diagram.

T
s2

p

Hierbij is gebruik gemaakt van de isentropische relatie: -- = (~
Ts1 Ps1

Voor een goed cyclus rendement bij een gesloten MHD generator of bij een

open MHD generator gecombineerd met een stoomturbine is het van belang dat

koeling

= 1 -ncyclusgeldt:

TS6

PSI

van

ww

toevoer

warmte

nis een hoge waarde heeft.

Voor de Braytoncyclus

Figuur 2. Schema van de Braytoncyclus.

Wil het cyclusrendement een acceptabele waarde bereiken, dan moeten

n
i

en n voldoende hoog zijn ( minstens 70 % ).
s compr.
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1.2.3. Wrijvingsco~fficientaan de wand van het generatorkanaal

In een MHD generator ondervindt het stromend~ medium aan de wand een

wrijvingskracht. Deze kracht remt het medium af, waardoor een extra druk-
6

val over de generator optreedt. Om deze reden heeft Blom in de impuls-

vergelijking van het quasi-eendimensionale programma een extra term opge

nomen voor de wrijvingskracht.

Bij eerdere meetseries kwam het berekende drukverloop vaak niet overeen

met de gemeten drukken in het midden en aan het einde van het kanaal.

Voor een aantal runs is thans experimenteel de wrijvingsco~fficientin

het kanaal bepaald.
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II. Diagnostieken

2.1. Snelheid van de schok

Tot nu toe werd met behulp van een drukopnemer op een halve meter voor de

eindplaat van de schokbuis de stagnatiedruk gemeten. Met een iteratieproce

dure op de Varian Computer wordt hieruit het machgetal van de schok bepaald.

Vervolgens wordt de stagnatietemperatuur berekend.

omdat de behoefte bestond om de ingangscondities van de generator te veri

fieren is een direkte snelheidsmeting van de schok uitgevoerd. Hiervoor

wordt gebruik gemaakt van 2 drukopnemers die op een onderlinge afstand

van 0.2 m van elkaar in de testsektie zijn aangebracht. De opkomstflanken

van het door de drukopnemers afgegeven elektrische signaal (welke corres

ponderen met het passeren van het drukfront) worden gebruikt om een 10 MHz

teller te starten en te stoppen.

Uit de waargenomen tijd en de afstand tussen de drukopnemers kan nu de

snelheid van de schok worden berekend.

2.2. Drukken in de buis en in het kanaal

De stagnatiedruk in de buis en de begindruk in het kanaal worden met pi~zo

elektrische drukopnemers gemeten. Voor de druk in het midden en aan het

eind van het kanaal zijn piezo-resistieve drukopnemers gebruikt. De drukken

in het kanaal zijn via een slangetje met een lengte van ca 0.15 m gemeten,

omdat in het verleden gebleken is dat het trillen van de kanaalwand

storingen op het druksignaal veroorzaakte.

2.3. Gassnelheid aan de uitgang van de generator

Borghi et al 7 hebben aangetoond dat de streamers in een MHD generator in

het gas zijn ingevroren. Anders gezegd: de streamersnelheid is gelijk aan

de gassnelheid. Daar het experimenteel moeilijk is om de gassnelheid te

meten in een MHD generator is qebruik gemaakt van bovenstaande gelijkheid.

Met behulp van een 'high speed' camera (Imacon 790) zijn streakopnamen

gemaakt bij het 45e tot 47e elektrodenpaar. Hieruit kan de streamersnel

heid worden bepaald.
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2.4. Structuur van de ontlading

Uit de met een 'lligh speed' camera verkregen foto's van het pla&ma in

de MHO generator blijkt dat de ontladingsstructuur sterk inhomogeen is •

Qmdat de opnamen evenwijdig aan de richting van het magneetveld zijn

gemaakt kan aIleen de afmeting in de richting van de gasstroom worden

bepaald. Het bleek dat de afmeting van de ontlading afhankelijk was van

de stagnatietemperatuur en het magneetveld.

Foto 1. Opname van de ontladingsstructuur in de richting van de gasstroom,

106 frames per seconde; belichtingstijd per frame: 0.2 ~s.

Voor enkele runs is in het verleden de camera onder een hoek tussen de

gasstroom en het magneetveld geplaatst om een indruk te krijgen omtrent

de afmeting in de richting van het magneetveld. Oe foto's gaven duidelijk

aan dat de ontlading in de richting van het magneetveld uitgebreider

is dan in de richting van de gasstroom.

Om de afmeting in de richting van het magneetveld beter te kunnen bepalen

is een venster in de vacuumtank aangebracht, zodat het mogelijk is in de

lengte-richting van de MHO generator opnamen te maken met een 'high speed'

camera.

2.5. Spectrum van het Argon-Cesium plasma

Bij eerdere meetseries zijn met een Hilger & Watts spectrograaf spectra

opgenomen van het Ar-Cs-plasma met het doel de gemiddelde elektronentempe

ratuur te bepalen volgens de relatieve intensiteitenmethode9 ,10 • Oeze

spectra worden opgenomen in de richting van het magneetveld.
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Bij uitlezing met een microdensitometer van de opgenomen spectra bleken

de cesium spectra,all i.jnen breder te zijn dan venmcht werd c,p grond van

identiek opgenoroen spectra van een cesiumspec~raallamp. D~t veroorzaakte

een extra complicatie bij de bepaling van de gemiddelde elektronentempe

ratuur.

Omdat bij een spectrograaf met filmachterwand al het licht geintegreerd

wordt (er is geen tijdoplossing), zal een eventuele verschuiving van een

spectraallijn tot gevolg hebben dat op het negatief de spectraallijn breder

wordt weergegeven.

Om dit nader te onderzoeken is in het verleden met behulp van een polychro

mator, uitgerust met fiberoptiek, aan enkele spectraallijnen gemeten. Het

bleek dat de top van de spectraallijnen na ca 3.5 ms een verschuiving naar

de rode kant van het spectrum ~~~erging ( zie figuur 3 ).

I

691.3nm

691.5 nm

o 2 3 4 5

t (ms)

Figuur 3. Verloop van de intensiteit van Cs I lijn in de tijd ( 697.3 nm ).
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Daar door de aanwezigheid V3n het venster in de vacuumtank de mogelijk

heid aanwezig was om het spectrum op te nemen in een richting loodr~cht

op het rnagneetveld, is van een aantal schoten het spectrum opgenomen van

het argon cesium plasma in de lengterichting van de generator. Hierbij

dient te worden opgemerkt dat tegelijkertijd via de nozzle het spectrum

van het plasma in het stagnatiegebied van de schokbuis wordt opgenomen.

2.6. Lijnomkeermethode

Omdat de tot op heden gebruikte opstelling magneetveld-gevoelig was, wat

tot uitdrukking kwam in het verloren gaan van de uitlijning van het

optische systeem tijdens de meting,is een nieuwe opstelling ontworpen.

Tegelijkertijd is ook het optische systeem gewijzigd. Er is gekozen voor
11

een enigszins gemodificeerde opstelling volgens Jeanmaire •

De lijnomkeermethode berust op het volgende princiPe
12

Straling afkomstig van een continue stralingsbron doorloopt het plasma.

Is nu de intensiteit van de stralingsbron gelijk aan de intensiteit van de

straling van een spectraallijn van het plasma, dan is debezettingstempera

tuur van het plasma gelijk aan de zwarte stralingstemperatuur van de

stralingsbron. Deze temperatuur wordt de omkeertemperatuur genoemd.

Door de beperkte tijdsduur van het schokbuis MHD experiment is het niet

mogelijk de omkeertemperatuur tijdens de meting in te stellen.

Indien nu tegelijkertijd de absorptie van de lichtbron en de emissie van

de spectraallijn gemeten wordt en de intensiteit van de stralingsbron is
13

bekend dan kan de bezettingstemperatuur berekend worden
14

Moutet geeft de volgende relatie

Hierin is:

1
T

5 om

=
1
T

s

k
hv

In
J (T

b
)

{ v }
J (T

b
) + J (T ) - J*v v s v

J (T
b

) de specifieke stralingsintensiteit van het plasma bij frequentie v.v
J (T ) de specifieke stralingsintensiteit van de stralingsbron bij dev s

frequentie v.

J~ de specifieke stralingsintensiteit van de stralingsbron en het

plasma in interaktie.
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Experimenteel worden intensiteiten gemeten in plaats van soecifieke intensi

teiten. Daar de gemeten intensiteiten betrekking hebben op het~elfde volume

en in dezelfde ruimtehoek gemeten worden, mogen in de uitdrukking voor Tb de

specifieke intensiteiten vervangen worden door de gemeten intensiteiten.

Voor de seed-fraktie hebben van Ooyen en Houben de volgende uitdrukking

afgeleid.

AC6 0.4 8kT 1 1 0.3
nCs 2.71 KO (h) {~( nJA + IDcs )}--=---------:=:----..;..-.---;,......------------=-
nAr __1__e 2 f [9i E. 3 g. J{ exp- ( -~-)} - - K0 ( -2:.. ) 0 • 5 A...

41TE:Q mec ij U kTb 41T gj ~J

15Hierin is C
6

de van der Waals constante

Met de meting bepalen we niet Ie maar K. • Ui t de wet van Kirchhoff voIgt
o v

namelijk:

Indien nu het apparatenprofiel van de monochromator klein is ten opzichte

van de halfwaardebreedte van de lijn dan mag K vervangen worden door K •
V 0
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III. Meetopstelling en kanaalgegevens

In figuur 4 is schematisch de schokbuis MHD gp.nerator wp.ergegeven. OOk de

plaatsen waar de diagnostieken staan opgesteld zijn hierin aangegeven.

Figuur 5 geeft een gedetailleerde schets van het optisch systeem van de

lijnomkeermethode.

Voor de fotografie in de lengte-richting van de generator werd een optisch

systeem gebruikt zoals in figuur 6 is weergegeven. Ditzelfde optische

systeem is voor de spectrografische metingen gebruikt.

Bij de fotografie in de richting van het magneetveld was de 'high speed'

camera voorzien van een telelens. Dit was nodig omdat de minimale afstand

tot de magneet minstens 4 meter moet bedragen om de invloed van het magneet

veld op de elektronenbundel in de camera binnen acceptabele grenzen te houden.

In eerste instantie stond de camera bij de achterste opening in de magneet

opgesteld om door middel van 'streak' fotografie de streamersnelheid vast

te leggen. Bij de schoten met voorionisatie is de camera naar de eerste

opening verplaatst om de ontladingsstructuur van de voorionisatie vast te

leggen.

Kanaalgegevens

Machgetal nozzle

Kanaallengte

Kanaalhoogte

Ingangsbreedte

Uitgangsbreedte

Steek

Elektroden

M = 2

0.8 m

0.12 m

37 x 10-3
m

78 x 10-3
m

16 x 10-3
m

Vlakke roestvrijstalen elektroden, verzonken in de
-3

wand aangebracht. De elektrodebreedte bedraagt 4 x 10 m.



.~

I

oPtiek_~

vacuumtank venster
\

\

ma neet

i.

Peind
-,-

Pmid

I
i

RZ(ZZV«T~I . " I

, ---- '""": ~"'.- ". . \

, --------~openinlen

. ! in de magneet
i

nozzle

\ venster,

_&- i/ .Ef)-
/ .

/ / ;
/ '

venster Ps
-r

// /

,--_~'A. /
r snelheidsRllting "\

van de scholl

schokbuis

I

I....
W
I

opstellin,
lijnomkelr
methode

( zie fig. 5 )

I
I

P"lhI I

r--.l.~-l

I I
: I
I I
I I
IL -.J

'high speed'
camera

ontladings- \
structuur )

'\voorionisator/

'high speed'
camera-_.-

(streamer-\
\ snelheid )

spec t.ro gra af
of

'high speed'
camera

(ziefig.6)

i

Figuur 4. Schema van de opgestelde diagnostieken aan de schokbuis en de MHD generator



-14-

f : 10mm

p Imm

B

300mm

photomul t ipliers

f : 300mm

fJi 90mm
------. A, \ 0.5 m

-....:-=----=:.--==--=:.:..=-=.-;::::---·=':-=--=-==i&:=::=::,,==.:-i-',-l T monochromator

uschok

inganglSple8' 11-".- I v(I.. )A I -t----.JL
\. . / I *
~

afbeelding flI- fiber 1
van de B \ 1
uitgangsspleet '-.:! / fiber 2

spiegels f; 80 mm f: 150mm
\'.- ------ fD 50mm mes /> 90mm xenonlamp

\ \\A~::'-'---==-=-~:"-=------=--_':==---·~·;;:"'·_--··---=:'==-:-=-_··--==-=--==---:=---=.:...-.-=----=~=-Pt-::::::"-.::.JIt=:.....;
\ doorsnAde buis ~f--'

~--- ._--.-- ----

\

Figuur 5. Optisch systeern voor de lijnomkeerrnethode.
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F1guur 6. Opt1sch systeem voor fotograf1e en spectrograf1e in de lengte

r1chting van de generator.
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IV. Metingen

4.1. MetiI1g van de sne1heid van de schok

Bij de eerste meetserie is de sne1heid van de schok ha1verwege de test

sectie bepaa1d. Met behu1p van de door B10m 6 gegeven re1aties:

(2M
2

+ 2) (6M
2

- 2)

16 M
2

en

(5M
2

- 1) (6M
2

- 2)
2

4 (M + 3)

M
u

zijn de stagnatiecondities bepaa1d. Deze staan verme1d in tabe1 I. In

deze tabe1 staan ook de gemeten stagnatiedrukken en de hieruit bepaa1de

stagnatietemperaturen.

sne1heidsmeting stagnatiedrukmeting

run Mschok p (bar) T (K) Ps (bar) Mschok
T (K)

s s s

2591 3.08 8.05 2222 7.63 3.02 2143

2592 3.08 8.05 2222 7.73 3.03 2156

2595 3.11 8.28 2268 7.80 3.05 2183

2596 3.03 7.74 2160 7.83 2.99 2103

2597 2.93 7.10 2031 7.48 3.00 2116

2598 3.15 8.54 2320 7.68 3.03 2156

2599 2.99 7.46 2103 7.51 3.00 2116

2601 2.92 7.01 2011 7.48 3.00 2116

2603 3.00 7.53 2116 7.54 3.00 2116

2607 3.05 7.84 2180 7.68 3.03 2156

2608 2.98 7.37 2085 7.63 3.02 2143

Tabe1 I. Stagnatiecondities berekend uit de schoksne1heid gemeten

ha1verwege in de testsektie en stagnatiecondities berekend

via de gemeten stagnatiedruk aan het einde van de buis.
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Bet blijkt dat de machgetallen van de schok reeds ~ 4% van elkaar

afwijken. nit werkt nog sterker door in de berekende stagnatietempera

turen.

Daar de bovengenoemde resultaten niet bevredigend waren werd besloten

bij een tweede meetserie de snelheid van de schok ter plaatse van de druk

opnemer voor de stagnatiedruk te meten. De resultaten van deze meting en

de via de stagnatiedruk berekende grootheden staan vermeld in tabel II.

snelheidsmeting stagnatiedrukmeting
run

M P (bar) p (bar) M T (K)T (K)s s s s s s

2662 3.03 7.718 2155 7.367 2.98 2090

2682 3.23 2390
,

7.562 2426 7.328 3.20

2683 3.25 7.707 2459 7.617 3.24 2446

2684 3.17 7.941 2343 7.493 3.10 2251

2685 3.15 7.819 2316 7.690 3.13 2292

2686 .
3.03 7.692 2152 7.331 2.97 2077

2687 2.42 7.607 2014 7.383 2.89 1973

2691 3.18 8.038 2364 7.507 3.10 2251

2692 2.97 7.462 2082 7.459 2.40 1986

2695 3.14 7.780 2308 7.360 3.08 2223

2697 2.88 7.847 1963 7.567 2.84 1910

2698 2.87 7.832 1944 7.447 2.82 1885

2703 2.89 7.923 1966 7.483 2.83 1897

2704 2.89 7.423 1966 7.333 2.81 1872

2705 2.90 8.000 1977 7.633 2.85 1922

2706 2.92 8.192 2014 7.770 2.87 1948

2709 2.84 7.594 1910 7.773 2.87 1948

2710 2.88 7.846 1954 7.672 2.83 1897

2711 2.82 7.483 1884 7.432 2.75 1799

2713 2.82 7.953 1880 7.473 2.76 1811

2714 2.78 8.178 1833 7.556 2.70 1738

2720 2.63 7.921 1656 7.570 2.59 1610

Tabel II. Stagnatie-condities bepaald aan het einde van de schokbuis.
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In figuur 7 is uit de snelheidsmeting berekende stagnatietemperatuur uit

gezet tegen de uit de gemeten stagnatiedruk berekende stagnatietemperatuur.
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Figuur 7. Verband tussen T berekend met gemeten schoksnelheid en T
s s

berekend via de gemeten stagnatiedruk p •
s

Uit deze figuur blijkt dat er een systematische afwijking tussen de op

twee verschillende manieren bepaalde stagnatietemperatuur bestaat. De

snelheidsmeting is een relatieve meting en daarom betrouwbaarder dan de

'absolute' stagnatiedrukmeting.

Ten aanzien van de nauwkeurigheid van de snelheidsmeting kan het volgende

opgemerkt worden. De' fout van de teller is verwaarloosbaar « 0.05%).

De onnauwkeurigheid in de afstand tussen de 2 drukopnemers is kleiner dan

1 nun ( < 0.5%).

Aannemende dat de drukopnemers nagenoeg identiek werken bedraagt de onnauw

keurigheid van de berekende stagnatietemperatuur < 1.6%.

Dit rechtvaardigt de conclusie dat de uit de gemeten stagnatiedruk bepaalde

stagnatietemperatuur ca 60 K te laag is.
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In figuur 8 is de berekende stagnatiedruk uitgezet tegen de gemeten

slagnatiedruk. Set resultaat is een heJ.e verzameling punten omdat de stag

natiedrl~ nogal varieerde voor de div~rRe runs. Bet zwaartepunt van de

wolk is aangegeven door een +. Ook hier kan de conclusie getrokken worden

dat de berekende stagnatiedruk betrouwbaarder is dan de gemeten stagna

tiedruk en dat de gemeten stagnatiedruk ca. 0.35 x 105 N/m
2

te laag is.

I I I I I I

8.2

7.8

7.4 r-

=c:-~e
lit
'C

~
" ..c: .

~ +'c:
lit

-

7.0

I I

drukmeting
• I

7.0 7.4 7.8

Figuur 8.Uit gemeten schoksnelheid berekende stagnatiedruk versus gemeten

stagnatiedruk.

4.2. Elektronentemperatuur en 'seed" -fraktie.

Met behulp van de onder III beschreven opstelling voor de lijnomkeermethode

is in het stagnatiegebied van de schokbuis de elektronentemperatuur en de

seedfraktie bepaald. De resultaten zijn vermeld in tabel III.

Run T (K) T
b

(K) Seedfraktie
s -4-2685 2316 2310 3.9 x 10

2686 2152 2277 3.5 x 10-4

2687 2015 2211 2.7 x 10-4

Tabel III. Stagnatietemperatuur, bezettingstemperatuur en de seedfraktie
o

gemeten aan het einde van de schokbuis (temperatuur Cs-oven = 200 C).
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Slechts bij 3 runs heeft de lijnomkeermethode tot resultaten geleid. In

h~t begin waren er technische :;>robleme:l en later bij de lage stagnatie

temperaturen was de intensiteit van het plasma te gering.

Het plasma in het stagnatiegebied isinthermodynamisch evenwicht dus de

elektronentemperatuur is gelijk aan de stagnatietemperatuur. De elektronen

temperaturen zijn daarom ook in figuur 7 aangegeven. Het blijkt dat er

een verschil is tussen gemeten stagnatietemperatuur en gemeten elektronen

temperatuur datmaximaal 10% bedraagt. Het is mogelijk dat deze afwijking

veroorzaakt wordt door de onnauwkeurigheid bij het uitlezen van de oscillo

scopefoto's.De signalen worden namelijk steeds geringer bij afnemende

stagnatietemperatuur. Onderstaande foto geeft een idee over de signaalgrootte.

Foto 2. LOM signalen bij run 2685

a. emissie van het plasma

b. lichtbron en het plasma in interaktie.

In de tabel is ook de uit de gemeten intensiteiten berekende seedfraktie
-4

vermeld. Het gemiddelde van de 3 runs bedraagt: 3.3 x 10 •

14.3. Onbelaste generator

~ het kanaai gasdynamisch te testen zijn enkeie openspanningsmetingen

verricht bij hoge en lage stagnatietemperatuur.
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De gemiddelde spanning uitgezet als funktie van het elektrodenpaar heeft

voor hoge stagnatietemperatuur nnderstaand verloop.

Vak

t

-

-- elektrodenpaar

Figuur 9. Open spanning als funktie van het elektrodenpaar.

Uit het snijpunt van de gestippelde lijn met de Vak-as kan de beginsnelheid

in het kanaal bepaald worden. De op deze manier bepaalde snelheid wijkt

maximaal 2% af van de berekende beginsnelheid volgens

u. = M tYRT.••
J.n J.n

Bij openspanningsschoten met lage stagnatietemperatuur is deze overeenkomst

niet gevonden. De spanning nam sterk af als funktie van het elektrodenpaar.

Dit was het gevolg van het toenemen van de inwendige weerstand van het plasma

tot waarden die niet meer verwaarloosbaar waren ten opzichte van de ingangs

impedantie van de meetversterkers. Het toenemen van de inwendige weerstand

werd veroorzaakt door het recombineren van de ladingsdragers.

4.4. Stroomverloop in de generator

Er zijn twee meetseries uitgevoerd aan de MHO generator. Het doel van de

eerste meetserie was het globaal testen van het nieuwe generatorkanaal.

Hiertoe zijn enige runs gedaan bij hoge en bij lage stagnatietemperatuur

bij variabele condities. Bij de tweede meetserie lag de nadruk op de

relaxatielengte en de invloed van voorionisatie op de relaxatielengte.

De gegevens van de eerste meetserie staan vermeld in tabel IV.
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run T B lb
I

n 1 Bijzonderheden
s enth rr;lax

(K) (T) \~) (%) (ml I
2593 3484 2.33 1 3.3 -
2594 3484 2.29 2 6.5 -
2595 2169 2.13 1 6.0 0.18

2596 2103 2.59 2 4.0 0.30

2598 2156 2.13 2 3.1 0.19

2599 2116 2.79 2 3.0 0.34

2601 2129 2.80 1-2 4.9 0.15 elektroden 1-20: 1 ~

21-51: 2 Q

2603 2116 2.74 1-2-1 3.4 0.15 elektroden 1-10: 1 Q

11-40: 2 Q

41-51: 1 ~

2607 2156 2.90 2 5.1 0.20

2608 2143 2.85 0-2 7.7 0.12 elektroden 1-6 : 0 Q

7-51 : 2 Q

Tabel IV. Runs van de eerste meetserie.

Voor de runs bij lage stagnatietemperatuur valt op dat de relaxatielengte

korter is bij lagere belastingsweerstand. Kortsluiting geeft de kleinste

relaxatielengte (figuur 10). Dit klopt met de verwachting dat bij lagere

belastingsweerstand de ionisatie sneller verloopt.
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Figuur 10. Stroomverdeling in de generator.
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Verlaging van de belastingweerstand van 2 n naar 1 n aan de ingang van de

g~nerator resulteerde in verdulbelin~ van de geleverde stroom (2601). Bij

kortsluiting is de maximale stroom groter dan bij een belastingsweerstand

van 2 n (runs 2607 en 2608). De optimale belastingsweerstand bij deze

condities in hetbegin van de generator is dus 0 n < Ra < In.

Tussen de 2 meetseries is het kanaal als gevolg van een technisch mankement

belucht geweest. Bij het begin van de tweede meetserie kwam de generator

bij lage stagnatietemperaturen (T = 2200) niet op gang. Bij hoge stagnatie-
s

temperatuur kwam de generator wel op gang maar trad er relaxatie op.Waar-

schijnlijk is dit veroorzaakt door een laagje Cs-oxide op het elektrode

oppervlak. De relaxatielengte nam na een aantal runs af. Vervolgens hebben

de runs bij lage stagnatietemperatuur plaatsgevonden. De gegevens van

deza meetserie staan vermeld in tabel V.

Run T B
~ 1 nenth Bijzonderhedens relax

(K) (T) (Q) (m) %

2666 3519 2.80 1 0.19 1.1

2668 3536 2.61 1 0.06 3.4

2670 3536 2.11 1 0.09 3.2

2676 3588 1.95 1 0.09 3.0

2682 2390 3.17 1 0.08 3.8

2683 2446 3.02 1 0.10 4.3

2684 2251 2.21 1 0.58 2.9

2685 2292 2.69 1 0.14 3.5

2686 2077 3.05 1 0.14 5.0

2691 2251 2.27 1 0.16 3.8

2692 1986 3.11 0-1 0.17 3.0 elektroden It/ml0 ~ = on

2695 2223 3.00 1 0.11 4.2

2703 1897 3.03 0-3 0.53 0.5 VI liB elektr.paar It/m15 l\=on

2710 1897 3.22 0-3 0.34 1.4 [VI op eerste elektr.paar
2713 1811 2.64 0-3 0.59 0.3 elektr.paar 2t/m15 R =on

8
2714 1738 2.52 0-3 0.43 0.7

Tabel V. Runs van de tweede meetserie.
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Zoals t~c verwachten was ndm de relaxc'l.tieleng~e toe bij lagere stagnatie

t~mperaturen. In figuur 11 is de stroomverdeling in de generator getekend

voor de diverse stagnatietemperaturen. Bij deze runs is nog geen gebruik

gemaakt van de mogelijkheid tot voorionisatie. Het doel was namelijk

de stagnatietemperatuur te bepalen waaronder de generator niet meer op

gang kwam.

Omdat bij de eerste meetserie (run 2608) gebleken was dat kortsluiting

van de eerste elektrodenparen de relaxatielengte#verkleinde en het afgegeven

vermogen vergrootte is bij run 2692 R = 0 Q gekozen voor de eerste 10
B

elektrodenparen. Bij verdere verlaging van de stagnatietemperatuur kwam de

generator niet meer op gang.
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el8k t rodenpaar
Figuur 11. Stroomverloop in de generator bij diverse stagnatietemperaturen.

Vervolgens is voorionisatie toegepast, eerst evenwijdig aan het magneetveld.

De twee messing voorionisatie-elektroden bevonden zich ter plaatse van het

vierde elektrodenpaar halverwege de isolatorwand. De elektroden waren via

een schakelaar en stroomshunt op een accubatterij aangesloten. Na het

vullen van de testsektie werd de schakelaar ingeschakeld. De voorionisatie

werkte niet bij een accuspanning van 150 V. Bij 300 V was de voorionisator

stroom ca 350 A. Het verloop van stroom en spanning is weergegeven in

figuur 12.

Uit opnamen met de 'high speed' camera bleek dat de structuur van de

ontlading in de voorionisator tamelijk inhomogeen was ( foto 3 ).
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Figuur 12. Voorionisatiestroom en -spanning bij voorionisatie I lB.

Foto 3. Structuur van de ontlading in de voorionlsator bij voorionisatie liB,
52xlO frames per seconde; belichtingstijd per frame: 1 ~s.

Bij ~ = 1 Q en 15 elektrodenparen kortgesloten kwam de generator niet op

gang. Bij ~ = 3 Q en 15 elektrodenparen kortgesloten werkte de generator

bij 1897 K. De relaxatielengte was 0.53 m en het geleverde vermogen was

zeer gering (run 2703). Bij lagere temperatuur werkte de generator niet meer.
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Hierna is voorionisatie loodrecht op het magneetveld toegepast. Het

uitwendig aangebrachte elektrische veld heeft nu dezelfde richting als

het geinduceerde elektrische vele. Dit is gerealiseerd door het eerste

elektrodenpaar als voorionisator te gebruiken. Figuur 13 geeft het verloop

van de voorionisatorstroom en spanning in de tijd .
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Figuur 13. Voorionisatiestroom en spanning bij voorionisatieJLB.

Onder nagenoeg dezelfde condities als bij voorionisatie I IB levert de

generator nu driemaal zoveel vermogen (run 2710). De relaxatielengte is

ook korter. Het stroomverloop in de tijd van run 2710 is weergegeven in

figuur 14a. Er loopt slechts gedurende ~ 2 ms stroom. Bij lagere stag

natietemperatuur (run 2714) blijft deze tijd hetzelfde, alleen de maxima

van de stroomcurves worden lager (figuur 14b).

Het door de voorionisator opgenomen vermogen is ca 70 kW. Bij de berekening

van de enthalpische rendementen is geen rekening gehouden met het door de

voorionisator opgenomen vermogen.
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In figuur 15 is voor de beide meetseries de relaxatielengte uitgezet

tegen de stagnatietemperatuur. Hierin zijn ouk ~ resultaten van Maaswinkel

aangegeven.

Voor de runs zonder voorionisatie stemmen de door ons gevonden relaxatie

lengten overeen met de door Maaswinkel waargenomen relaxatielengte.

Voor de runs met voorionisatie vinden wij veel grotere relaxatielengten

dan Maaswinkel, maar onze experimenten vonden bij lagere stagnatietempera

turen plaats.

Er is geen verklaring voor de grote relaxatielengte bij run 2684.
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Figuur 15. Relaxatielengte versus stagnatietemperatuur.

*~ = 1 r! .~ = 2 r2

.~ = 3 r! VI en elektrodenpaar 2 - 15 kortgesloten.

@~ = 1 r2 (Maaswinkel) @~ = 2 r2 VI (Maaswinkel) .

kg = aantal elektrodenparen aan de ingang kortgesloten.
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Veefkind heeft een empirisch eenc1imensionaal programma opgesteld. Hierbij

is het uitgangspunt geweest, eenvoudige relaties op te stellen voor de

streamergrootte, relaxatielengte en de 'anode weerstand'.

Voor de relaxatielengte neemt hij aan dat deze veroorzaakt wordt door de

omstandigheden waaronder een doorslag zich voltrekken kan. Daarom koppelt

hij de relaxatielengte aan de volgende doorslagrelatie

-4
1 1 = 4 x 10re ax

\1 ·B
in

1

Voor de bepaling van ne . wordt eerst de elektronendichtheid in het stag-
~n

natiegebied bepaald met de Sahavergelijking. Aannemende dat overwegend 3

deeltjesrecombinatie zal optreden is de elektronendichtheid aan de ingang

van de generator ne . te berekenen. n. is de neutrale argondichtheid.
~n ~n

Voor een aantal runs van de 2 meetseries is het bovengenoemde programma

gedraaid. Het blijkt dat de relatie goed voldoet. Aileen voor de runs met

voorionisatie 2703 en 2710 is een groot verschil tussen berekende en gemeten

relaxatielengte waar te nemen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat voor

ionisatie inderdaad de relaxatielengte verkleind. Figuur 16 geeft een voor

beeld van het gemeten en berekende stroomverloop. De resultaten staan vermeld

in tabel VI.
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Figuur 16. Berekende en gemeten stroomverloop in de generator (run 2607).
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run 1relax
1
relaxemp exp

(m) (m)

2596 0.21 0.30

2598 0.26 0.19

2599 0.16 0.34

2601 0.19 0.15

2607 0.18 0.20

2608 0.19 0.12

2682 0.06 0.08

2683 0.10 0.10

2684 0.18 0.58

2685 0.14 0.14

2686 0.19 0.14

2691 0.16 0.16

2692 0.22 0.17

2695 0.14 0.11

2703 0.93 0.53

2710 0.90 0.34

Tabel VI. Empirische en experimentele relaxatielengten.

4.5. Enthalpie-extractie in de generator

De door ons bepaalde enthalpie-extractie bedraagt gemiddeld 4% (figuur 17).

Het rendement is niet zo sterk afhankelijk van het magneetveld.
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Het kortsluiten van enkele elektroden aan de ingang van de generator

heeft meer invloed op het enthalpisch renuelnent dan een verandering van

de belastingweerstand van 1 Q in 2 Q.

De stagnatietemperatuur heeft een grotere invloed op de enthalpie-extractie

zoals uit figuur 18 is op te maken.
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Figuur 18. Enthalpie-extractie gedeeld door de magnetische induktie in het

kwadraat voor diverse stagnatietemperaturen.

.~ = 1

~}
*~ 2

kg : aantal elektrodenparen aan het begin kortgesloten .
=.~ = 3 Q V.I. en 14 elektrodenparen kortgesloten •

De door ons behaalde vermogensextractie is geringer dan die van Maaswinkel.

Alleen de runs 2595 en 2608 hebben een enthalpisch rendement dat vergelijk

baar is met door Maaswinkel behaalde rendementen.
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4.6. Gassnelheid aan het eind van CP. gen~~~tQr

Voor een aantal runs is met behulp van de Imacon 'high speed' camera

de streamersnelheid tussen het 45-ste en 47-ste elektrodenpaar bepaald.

De totale 'streak'-tijd bedroeg 375~s voor de runs met hoge stagnatie

temperatuur en 600~s voor de runs met lage stagnatietemperatuur. Het bleek

dat de streamersnelheid gedurende deze 'streak'-tijd sterk fluctueerde.

Foto 4 geeft hiervan een voorbeeld. De gemiddelde streamersnelheid

echter stemde voor een aantal runs goed overeen met de door het

'schokbuis II'-programma berekende gassnelheid. Voor de gemiddelde

streamersnelheid is het rekenkundig gemiddelde van de minimale en maximale

waargenomen snelheid genomen. De resultaten staan vermeld in tabel VII.

run streamersnelheid (m/s) 45e-47e elektr gassnelheid(m/s)

minimaal maximaal gemiddeld 47-ste elektr.

2666 1147 1426 1287 1212

2668 756 981 869 875

2676 1222 1312 1267 1293

2682 664 957 811 802

2683 690 957 824 714

2684 1360 1360 1360 1147

2685 613 957 785 552

2686 613 892 753 526

2691 830 1100 965 648

Tabel VII. Gemeten streamersnelheid en berekende gassnelheid

aan het eind van de generator.

\opmerk~ng:

iBij run 2684 bevonden zich slechts enkele streamers op de foto.

De streamers hadden allemaal dezelde snelheid.
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Foto 4. Streakopname van het ArCs-plasma bij run 2691;

totale 'streak'-tijd 600 ~s; spleetbreedte 25 ~m.

4.7. Isentropisch rendement van de generator

Voor de runs waarbij de streamersnelheid aan het eind van de generator

is gemeten,is ook het isentropisch rendement bepaald.Dit is gedaan aan

de hand van de in 1.2.2. gegeven uitdrukking.De hiervoor benodigde

stagnatiedrukken zijn uit de gemeten drukken bepaald met behulp van

onderstaande relatie

....L
1 2 y-1

p=p(1+1::- M )
s 2

Met behulp van M u en p = PRT is deze formule om te werken tot

-L
y-1 um y-1

ps = p (1+ --:ry pA)

Tabel VIII geeft de diverse gemeten en berekende grootheden.

Het valt op dat het isentropisch rendement gemiddeld slechts 10% bedraagt.

Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de lage enthalpieextractie en

h t h h t 1 16 .. h 1 . '" . 1 h . t . he ogere mac ge a .B~J grotere ent a p~e~xtract~e za et ~sen rop~sc

rendement toenemen.Dit kan nog verder vergroot worden door:

- lager machgetal te kiezen

- magneetveld te verhogen
. omtrek

- verhoud~ng d d te verkleinen.oorsne e
Ter vergelijking is ook tabel IX opgenomen.Hierin staan de isentropische

rendementen vermeld van een aantal runs met het 7.14 1 kanaal ( M = 1.6

uit de meetserie van Maaswinkel.Voor de berekening van de stagnatiedruk

is de gemeten druk en de door het gasdynamische programma berekende

gassnelheid gebruikt.

Het valt op dat de met het 7.14 1 kanaal behaalde isentropische

rendementen groter zijn dan die met het huidige kanaal.De verhouding

enthalpisch rendement/isentropisch rendement is echter nagenoeg gelijk

gebleven.
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ps. Ps Tlenth Tl is
Run l.n uit

(bar) (bar) (%) (%)

2666 7.67 4.08 1.1 4.9

2668 6.99 2.91 3.4 11.4

2676 7.32 2.88 3.0 9.7

2682 6.65 1.94 3.8 9.8

2683 7.34 2.15 4.3 11.2

2684 6.99 5.66 2.9 15.2

2685 7.12 2.07 3.5 9.0

2686 7.15 2.11 5.0 12.8

2691 6.32 2.24 3.8 11.2

Tabei VIII. Experimenteei bepaaide isentropische rendementen.

Run
ps. Ps

uit
Tlenth Tl is

l.n
(bar) (bar) (%) (%)

1860 5.14 1.43 12.1 30.3

1862 5.56 1.51 6.8 16.7

1863 5.56 1.41 8.9 21.1

1864 3.60 0.74 5.3 11. 3

1865 4.96 1.25 6.9 16.3

1889 5.10 1. 32 9.3 22.2

1892 5.14 2.16 1.1 3.8

Tabel IX. Isentropische rendementen behaald met het 7.14 1 kanaai.

4.8. Wrijvingscoefficient in het generatorkanaai

Voor de runs waarvoor de gassneiheid aan het einde van de generator

is gemeten, is ook een gemiddeide wrijvingscoefficient < c f > berekend.

Hiertoe is de e~ndimensionaie bewegingsvergeiijking geintegreerd over

de iengte van het kanaai. Indien ~~ = konstant wordt ondersteid voigt:

l

J FwdX = P Po - L
o
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L L
L

JFWdX J C(x) JC(x) • dx 42.44.Hierin is < T > -,-' dx·met
w A (x) J A (x)

0
I>

De experimentele wrijvingscoefficient kan .1U uit < T > berekend worden
w

volgens:

< c > ""f exp

T
< W >

1 2
< 2Pu >

1 2
met < '2pu > =

2

n( AO + ~ )/2
>
th

< c
f

6
De theoretische wrijvingscoeffici~ntis berekend volgens Blom

L-+il
2m--------

n = 1.2 10-4 (kg/ms)

il = 0.3 (m)

De experimentele en theoretische wrijvingsco~fficientenstaan vermeld

in tabel X.

Bij run 2684 is een negatieve wrijvingscoefficient gevonden. Voor de

overige runs schommelt de experimenteel bepaalde wrijvingscoefficient

om de theoretische waarde. De gemiddelde verhouding van de experimentele

en de theoretische wrijvingsco~fficientbedraagt 1.18.

De theoretische wrijvingscoefficH~ntvoldoet dus goed.

/FWdX < T > < C > < c >
Run w f exp f th

0
Nm- 2(bar)

2666 0.29 683 2.7 10-3 3.1 10-3

2668 0.47 1107 5.7 10-3 3.1 10-3

2676 0.29 683 3.9 10-3 3.4 10-3

2682 0.19 448 3.0 10- 3 3.3 10-3

2683 0.21 495 3.0
10

-3 3.2
10

-3

2684 -0.25 -589 -2.9
10

-3 3.2
10

-3

2685 0.51 1202 7.6 10-3 3.2 10-3

2686 0.17 401 2.6
10

-3 3.2
10

-3

2691 0.11 259 1.7
10

- 3 3.3 10-3

Tabel X. Experimentele en theoretische wrijvingsco~fficienten.
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4.9. Ontladingsstructuur

De opnan'en van de ontladingsstructuur in de lengterichting van de generator

zijn gemaakt met de in hooftlstuk III beschreven opstelling.

Bij hoge stagnatietemperatuur is tengevolge van de intensiteit van de

straling van het plasma in het stagnatiegebied van de buis de keel van

de nozzle geheel verlicht. Het is dan niet rnogelijk de streamerstructuur

in het kanaal fotografisch vast te leggen. Bij lage stagnatieternperatuur

werd hiervan geen hinder ondervonden.

De ideale situatie voor de bepaling van de streamerafrneting in de richting

van het magneetveld is de aanwezigheid van slechts een streamer in het

kanaal tijdens de opname. Indien er tijdens de opname rneer streamers in het

kanaal aanwezig zijn is het moeilijk een uitspraak te doen omtrent de

afmetingen, want de streamers behoeven niet samen te vallen.

7 5 3 1

..I]I~I~I,
(I]I:I~ [

8 6 4' 2

Foto 5. Boven: framingfoto van de ontlading in de richting van het
5magneetveld ( run 2599 ), 2xlO frames per seconde,

belichtingstijd per frame: 1 ~s.

Onder: monitorsignaal van de 'high speed' camera en het recombi

natiestralingssignaal bij de 21-ste elektrode ( run 2599 ).
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Bij run 2599 bevonden zich 3 streamers, waarvan een verwaarloosbaar qua

intensiteit, tijdens de opname in het kanaal ( zie foto 5 ). Deze informatie

is verkregen uit de vergelijking van het recombinatiestralingssignaal met

het monitorsignaal van de 'high speed' camera. Orodat de plaats van de

recombinatiekijker en de gassnelheid bekend is kan de plaats van de streamer

op het moment van de opname bepaald worden. streamer 1 bevond zich tijdens

de opname bij elektrodenpaar 38 en streamer 2 bij elektrodenpaar 14.

Op de framingfoto's zijn duidelijk 2 lichte vlekken zichtbaar aan de

elektrodenwanden. Hieruit kan opgemaakt worden dat de gehele elektrode

stroom voert. Verder is een insnoering van de ontlading waar te nemen.

De ontlading is halverwege de kanaalhoogte ongeveer gelijk aan de halve

kanaalbreedte.

4.1-0. Spectrum van de ontlading

De spectrograafopnamen zijn gemaakt in een richting loodrecht op het

magneetveld via een venster in de vacuumtank. Hierdoor valt het spectrum van

het plasma in het stagnatiegebied van de schokbuis samen met het spectrum

van het plasma in de MHD generator. Voor de spectraallijnen van het plasma

in de schokbuis zal tengevolge van de hoge druk de van der Waals verbreding

belangrijk zijn, maar voor de spectraallijnen van het plasma in de genera-

tor zal de Zeemansplitsing belangrijk zijn. De Zeemansplitsing wordt door

de spectrograaf als een verbreding weergegeven. Tabel XI geeft de verwachte

lijnverbreding in de schokbuis en in het kanaal en de Zeemansplitsing in het

kanaal.

Cs spec- overgang van der Waalsverbreding Zeemansplitsing

traallijn schokbuis kanaal cr-lijnen 7T-lijnen
(1) t::."A (l) t::."A (l) t::."A (l) t::."A (.K)

max max max max

6973 7D5/ 2-+6P3/2 1.04 0.24 0.95 0.13

6870 7F5/ 2+5D5/ 2 2.08 0.47 1.13 0.56

6825 7F5/ 2+5D3/ 2 2.08 0.47 0.89 0.39

6723 7D3/ 2-+6P1/ 2 0.97 0.22 0.55 0.04

Tabel XI. Berekende lijnverbreding en Zeemansplitsing

schokbuis: p = 8xl0
5

N/m
2

en T = 3500 K
5 2 gas

kanaal: p = lxl0 N/m, T = 1500 K en B 3 T.
gas
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De van der Waals verbreding is berekend met de door Lindholm ( 1942 )

afgeleide relatie

tw
w

liC6 0.4 8kT
= 2.71 (-) {--g

h 1T
1 1 0.3 PAr

-- + m )} kT
mAr Cs g

9
en voor de Zeemansplitsing is de door Batenburg gegeven formule

gebruikt.

In figuur 19a is het ArCs spectrum van run 2668 weergegeven.Ter vergelijking

is ook het spectrum van run 2109 gegeven. Dit spectrum is in het verleden in

een richting evenwijdig aan het magneetveld opgenomen. In deze richting zijn

aileen de 0- lijnen waarneembaar,terwijl in een richting loodrecht op het

magneetveld de 0- en 1T-lijnen worden opgenomen.

Vergelijking van de twee spectra toont dat voor run 2668 de spectraallijnen
o 0

6870 A en 6825 A duidelijk breder zijn dan bij run 2109. Ze zijn zelfs niet
o 0

meer gescheiden waar te nemen. Bij de spectraallijnen 6973 A en 6723 A is

nauwelijks enig verschil waarneembaar. Dit klopt met de berekende van der

Waals verbreding en Zeemansplitsing. Voor A = 6973 ~ is liA ~ liAzWbuis kanaal
o 0

en voor A = 6870 A en A = 6825 A is li~ = 2liAz De waargenomen
buis kanaal

verbreding bij de Cs lijnen 6870 Ken 6825 Ais dus veroorzaakt door de van

der Waals verbreding van de lijnen van het plasma in het stagnatiegebied van

de schokbuis.

De halfwaardebreedte van de lijnen is veel groter dan de berekende halfwaar

debreedte. Dit is veroorzaakt door het apparatenprofiel van de spectrograaf

en verder het gevolg van de niet correcte werking van de microdensitometer.

Op foto 6c is waar te nemen dat de Cs resonantielijnen 4555 1 en 4593 K
zijn geabsorbeerd. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat het plasma in het

stagnatiegebied van de schokbuis via de nozzle dienst doet als lichtbron

voor het plasma in de MHD generator.
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Uit de spectrograafopnamen van het plasma bij de runs met voorionisatie

evenwijdig aan het magneetveld, waarbij messing ekektroden werden gebruikt,

blijkt dat het spectrum Zn lijnen bevat. Dit betekent dat de messing

elektroden verdampen en dat Zn kan neerslaan op de kanaalwanden, wat

inwendige kortsluiting van de generator tot gevolg heeft.
000

De drie sterke lijnen zijn waarschijnlijk 4680 A,4722 A en 4810 A ,

want uit de ligging van de geabsorbeerde Cs lijnen bij run 2666 blijkt dat

het spectrum enigszins verschoven is ten opzichte van de golflengte-schaal

van de spectrograaf.

Er kan geconcludeerd worden dat opname van het spectrum in de lengterichting

van de generator weinig informatie geeft over het plasma in de generator

zelf.De meting van de componenten van de Zeemansplitsing kan beter

plaatsvinden via een venster in de bovenkant van de magneet. De waarnemings

richting is dan ook loodrecht op het magneetveld maar er wordt dan geen

hinder ondervonden van het plasma in het stagnatiegebied van de schokbuis.
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65UA

6628A

6723A

682SA 6810A

-eu-en
c
euc
t

6913A

b.
6213 A

8354 A

8586 A

6828A

8472 A

6123A

6825 A

6913 A

6810A

__ gOlflengte
Figuur 19. Spectrum van het argon-cesium plasma (Cs I lijnen).

a. waarnemingsrichting loodrecht op magneetveld ( run 2668 )

b. waarnemingsrichting evenwijdig aan het magneetveld (run 2109)
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a.

b.

c.

d.

Foto 6. Spectrum van een cesium spectraallamp en spectrum van het plasma

in een MHD generator.

a. Cesium spectraallamp.

b. Generatorplasma,waarnemingsrichtingevenwijdigaan het magneetveld

( run 2109 ).

c. Generatorplasma,waarnemingsrichting loodrecht op het magneetveld

( run 2666 ).

d. Spectrum van het plasma bij gebruik van voorionisatie evenwijdig

aan het magneetveld ( runs 2702 en 2703 ).
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V. Breakdown criteria

Ellington
17

definieert elektrisehe doorslag als de plotselinge overgang

van een gasaehtige halfgeleidertoestand waarin een kleine stroom vloeit

en het geleidingsvermogen laag is naar een hoog geleidende toestand.

Bij het optreden van een doors lag zal de stroom die eerst in de grootte

orde van milli-amp~res is toenemen tot een stroom in de grootte-orde

van amperes.

We onderseheiden drie mogelijkheden voor doorslag:

- Doorslag door de thermisehe grenslaag. Als gevolg van de stroom

die loopt kan de Joulse dissipatie de temperatuur in de grenslaag

zodanig verhogen dat de thermisehe grenslaag instort.

- Doorslag door de elektrostatisehe grenslaag. De elektrostatisehe

grenslaag is in de grootte-orde van de Debije-lengte ( in ons

geval AD ~ 7 ~m ). Indien de elektrisehe veldsterkte aan de

elektrodewand voldoende hoog is treedt doorslag van de elektro

statisehe grenslaag op.

- Doorslag door de bulk. Wil doorslag door de bulk optreden dan

moet de elektrisehe veldsterkte in de bulk groter of gelijk zijn

aan de doorslagveldsterkte. Deze vereiste veldsterkte neemt toe

naarmate het geleidingsvermogen lager wordt.

Messerle et al
18

hebben de doorslagspanning berekend voor een thermisehe

grenslaag als funktie van de laagdikte en de temperatuursgradient over

de grenslaag. Voor een laagdikte van 100 wm en een temperatuursgradient

van 600 K wordt een doorslagspanning van 200 V berekend. Uitgaande van de

doorslagveldsterkte van argon bij atmosferisehe druk (29 kV/em) bedraagt

de doorslagspanning voor een elektrostatisehe grenslaag van 10 ~m ea 30 V.

Messerle heeft ook experimenten gedaan aan een MHD generator met een

kanaaldoorsnede van 2.5 em x 1.25 em. Als werkend medium werd argon

met K2S04 als 'seed' gebruikt. De temperatuur van de bulk was 2000 K

en de gassnelheid was subsonisch.

uit deze experimenten blijkt dat de doorslagspanning lager wordt voor

hogere plasmatemperaturen en dat deze doorslagspanning beinvloedt wordt

door de 'seed'-fraktie. Uit zijn experimenten blijkt ook dat doorslag

optreedt beneden de spanning, die nodig is om een instorting van de

thermisehe grenslaag te doen optreden.
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Hieruit eoneludeert Messerle dat er sprake moet zijn van elektrostatisehe

doorslag en dat de elektrostatische grenslaag 4 tot 10 maal kleiner is

dan de thermisehe grenslaag. De elektrostatisehe grenslaagdikte zou

dan 10 ~m - 25 ~m bedragen.

Ellington heeft experimenteel de doorslagspanning van een ArCs gasmengsel

bij atmosferisehe druk bepaald. Zijn meetopstelling was als voigt:

In een aluminium eilinder zijn twee roestvrijstalen elektroden aangebraeht

( anode ~ 3.18 em, kathode ~ 1.27 em ). De afstand tussen de elektroden

is instelbaar. Het geheel bevindt zieh in een oven, wat tot gevolg heeft

dat de elektrodetemperatuur gelijk is aan de gastemperatuur. Het hete

gasmengseL waarvan de 'seed'-fraktie en de gastemperatuur instelbaar zijn,

wordt langzaam tussen de elektroden doorgevoerd.

De resultaten van Ellington zijn in de drie opgenomen figuren weergegeven

( zie figuur 20 ). Uit zijn figuur 2 blijkt dat de spanningsval over de

elektrostatisehe grenslaag ea 3 volt bedraagt. Bij eengrenslaagdikte

van 10 ~m - 25 ~m geeft dit een doorslagveldsterkte van respeetievelijk

3 kV/em en 1.2 kV/em. Deze is een orde lager dan de door Messerle aange

nomen veldsterkte. Het overgrote deel van de doorslagspanning blijkt te

staan over de bulk. Figuur 3 laat zien dat de doorslagspanning temperatuurs

afhankelijk is. In figuur 4 geeft Ellington de door hem gemeten Paseheneurve

voor Ar-K weer. De curve voor Ar-Cs heeft waarsehijnlijk hetzelfde verloop

als die voor Ar-K maar zal ten opziehte hiervan wat lager liggen.

De eonelusie uit het werk van Messerle en Ellington is dat voor ons de

door-slag door de bulk belangrijk is en dat de eondities bij de experimenten

van E]lington zodanig waren dat vergelijking van onze situatie met

Ellington mogelijk is.

Bij de Paseheneurve kan nog het volgende worden opgemerkt:

- De doorslagspanning is minimaal bij een partiele 'seed'-druk

van'" 2 torr.

Links van het minimum wordt de doorslagspanning bepaald door de

'seed'-eoneentratie. De elektronen hebben een grote vrije weglengte,

maar de kans dat ze botsen met een Cs-atoom is gering.

- De reehterhelling wordt bepaald door de gasdruk en de 'seed'

concentratie. De elektronen hebben als gevolg van het grote aantal

botsingen een kortere vrije weglengte , waardoor het aantal

ioniserende botsingen afneemt.
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Figure 2. Breakdown voltage against electrode
spacing for different mixtures.
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Figure 4. Breakdown voltage against seed pressure for potassium in helium and in argon.

Figuur 20. Experimentele resultaten van Ellington.

~~E~~!~~_~~~_~~_~~~~~~~2~~~~~~~2_~~~_~~~~_~~~~~~~~~_~~~_~~_~~~~_~~~_~~

~~~~~~~~~~~~~~_~~~_~~~~~2~~~~

Uit figuur 2 blijkt dat de elektrische veldsterkte waarbij doorslag door

de bulk optreedt 2400 Vim bedraagt. Dit geldt bij een gastemperatuur van

1250 K en een 'seed'-druk van 3.5 torr. Bij een 'seed'-fraktie van 510-4

zoals in ens geval is de partiale Cs-druk 0.38 torr. Indien we nu aan de

hand van de Paschencurve voor Ar-K de doorslagveldsterkte bij deze 'seed'

druk bepalen wordt een doorslagveldsterkte voor de bulk gevonden van

3000 Vim. Deze veldsterkte wordt nog groter bij lagere temperaturen

( zie figuur 3 ).
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Vergelijking van de gevonden doorslagveldsterkte voor de bulk bij T = 1250 K

met de geinduceerde veldsterkte uB laat zien dat deze in de zelfde grootte

orde liggen ( u =1100 mis, B = 3 tesla ).

Bij een elektrcnentemperatuur van 1250 K is bij SAHA-evenwicht de

elektronendichtheid n = 2x10 16 m- 3 ( 'seed'-fraktie 5x10-4 ).e ..
In ons geval starten wij bij een stagnatietemperatuur van 2000 K met een

elektronendichtheid van n = 10 19 m- 3• Indien de invloed van de expansie
estag

in de nozzle op de elektronendichtheid verwaarloosd wordt en er vanaf de

keel van de nozzle aileen het 3-deeltjes recombinatieproces optreedt

bedraagt de elektronendichtheid aan de ingang van de generator ne ; = 10 18m- 3•
~n

In ons geval kan de doorslagveldsterkte voor de bulk dus enigszins lager

zijn dan de gemeten waarde van Ellington. Figuur 3 wekt echter de indruk

dat het om zeer kleine verschillen gaat.

Uit de Paschencurve voigt dat vergroting van onze 'seed'-fraktie ( tot

maximaal 3x10- 3 ) de doorslagspanning dus ook de doorslagveldsterkte

reduceert.

Indien nu aangenomen wordt dat verlaging van de gasdruk de doorslagveld

sterkte van de bulk verlaagt is het verklaarbaar dat als aan de ingang van

de generator geen doorslag is opgetreden , omdat het ge!nduceerde elektri

sche veld kleiner is dan de doorslagveldsterkte,yerderop in de generator

wei doors lag optreedt. Dit is dan het gevolg van het drukverloop in het

kanaal, ,waardoor de doorslagveldsterkte als funktie van de plaats in de

generator afneemt.

De aanname dat de doorslagspanning afhankelijk zou zijn van de gasdruk kan

als voigt plausibel worden gemaakt. Indien geen interaktie optreedt in de

generator neemt de druk af van 1 bar aan de ingang tot 0.2 bar aan de uit

gang van de generator.

Uit metingen van Hellebrekers, aan een open generator waarbij slechts

over een elektrodenpaar een externe spanning werd aangesloten, bleek dat

achterin de generator bij een spanning van 75 V een ontlading optrad.

In het midden van de generator was 75 V niet voldoende om een ontlading te

verkrijgen, maar bij 150 V was er wei een ontlading.

Uit onze voorionisatie-experimenten bleek dat de voorionisator niet werkte

bij een spanning van 150 V. Deze werkte wei bij een spanning van 300 V.
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Als doors lag is opgetreden vloeit er een stroom in de grootte-orde van

amperes. De elektronen, behorende bij de heersende elektronentemperatuur,

nemen energie op uit het elektrische veld en dragen bij botsing met zware

deeltjes slechts weinig energie over omdat de massa van het elektron veel

geringer is dan de massa van de zware deeltjes. De elektronentemperatuur

stijgt boven de gastemperatuur uit. Door de verhoging van de elektronen

temperatuur kunnen meer ioniserende botsingen tussen elektronen en Cs

atomen plaatsvinden. De elektronendichtheid dus ook het geleidingsvermogen

zal toenemen. De stijging van de elektronentemperatuur vanaf de evenwichts

waarde tot de niet-evenwichtswaarde gaat veel sneller dan de toename van

de elektronendichtheid,zodat de ionisatie-relaxatielengte hoofdzakelijk
19

bepaald wordt door de produktie van elektronen •
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VI. Conclusies

1. De veronderstelling dat een lagere begindruk in de generator een kortere

relaxatielengte tot gevolg heeft is niet bevestigd. Hierbij kan worden

opgemerkt dat door de keuze van een nozzle M = 2.0 niet alleen de begin

druk maar ook de ingangstemperatuur van de generator lager wordt.

Tengevolge van de lagere ingangstemperatuur wordt de relaxatielengte

weer verlengd.

2. Voorionisatie evenwijdig aan het magneetveld geeft Minder enthalpie

extractie dan voorionisatie loodrecht op het magneetveld.

Door voorionisatie loodrecht op het magneetveld toe te passen werkt de

generator bij een lagere stagnatietemperatuur.

3. Kortsluiting van een aantal elektroden aan het begin van de generator

heeft een kleinere relaxatielengte tot gevolg.

4. Uit de streakfoto's blijkt dat aan het eind van de generator de variatie

van de streamersnelheid aanmerkelijk groter is dan aan het begin van de

generator. De gemiddelde streamersnelheid echter komt goed overeen met

de berekende gassnelheid.

5. Het experimenteel bepaalde isentropische rendement is laag. Dit kan

verbeterd worden door:

een lager machgetal te kiezen

het magneetveld te verhogen

de verhouding van de omtrek tot de doorsnede te verkleinen.

6. Het theoretische model voor de wrijving aan de wand is een goede

benadering voor de werkelijke situatie.

7. De afmeting van de ontlading in de richting van het magneetveld is

aanmerkelijk groter dan de afmeting in de richting van de gasstroom.

8. In de generator treedt splitsing van de energieniveau's op ( Zeeman

splitsing ). Dit kan niet gemeten worden met de Hilger&,Wattsspectrograaf,

daar het oplossend vermogen te gering is. Het is beter hiervoor een

0.5 m monochromator met fiberoptiek aan de uitgang te nemen. Ook is het

beter om voor de waarnemingsrichting loodrecht op het magneetveld een

van de openingen aan de bovenkant van de magneet te gebruiken, zodat

aIleen het plasma van de generator wordt beschouwd.

9. Meting van de schoksnelheid in de schokbuis geeft een betere bepaling

van de inganqscondities van de generator dan de meting van de stagnatie

druk aan het einde van de schokbuis.

10.Bepaling van de bezettingstemperatuur en 'seed'-fraktie met behulp van

de lijnomkeeropstelling met het mes is mogelijk.
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Lijst van gebruikte symbolen

A kanaaldoorsnede

B magnetische induktie

C kanaalomtrek

C
6

van der waalsconstante

C soortelijke warmte bij constante druk
p

c lichtsnelheid

c
f

wrijvingscoeffici~nt

d diameter schokbuis

E. ionisatie-energie
J.

e lading van het elektron

f. . oscillatorsterkte
J.]

9 statistisch gewicht

Land~ factor

H enthalpie

h konstante van Planck

I stroom

intensiteit van de straling

il afstand keel van de nozzle tot aan de generatoringang

J stroomdichtheid

k

L

M

H.
]

M
s

mAr
m

Cs
m

e
n

specifieke stralingsintensiteit

konstante van Boltzmann

kanaallengte

machgetal

magnetisch quantumgetal

machgetal van de schok

massastroom

massa van het argonatoom

massa van het cesiumatoom

massa van het elektron

dichtheid

statische druk

druk in de testsektie

stagnatiedruk

gaskonstante

belastingsweerstand
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Re lokaal Reynoldsgetal
x

S ent.ropie

T temperatuur

T
b

bezettingstemperatuur

T gas temperatuur
g

T. ingangstemperatuur
~n

T
k

kame rtemperatuur

T stagnatietemperatuur
5

T omkeertemperatuur
Sam

t tijd

U partitiefunktie

u gassnelheid

V spanning

V.I. voorionisatie

ww warmtewisselaar

x 'seed'-fraktie

EO relatieve permittiviteit

y verhouding van de specifieke warmtes

~ viscositeit

~ enthalpisch rendement
enth
~is isentropisch rendement

KO absorptieco~ffici~nt in het midden van de lijn

K lijnabsorptieco~ffici~nt
\)

A golflengte

AD debijelengte

~A halfwaardebreedte van de spectraallijn

\) frequentie

~\) frequentieverschil

p massadichtheid

l schuifspanningw
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Ar argon

Cs cesium

e elektronen

emp empirisch

exp experimenteel

in ingang van de generator

relax relaxatie

stag stagnatiegebied

th theoretisch

uit uitgang van de generator

x,y,z carthesische coordinaten
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