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SAMENVATTING.

In dit verslag wordt de werking onderzocht van een MHD-generator

bij eeh stagnatietemperatuur van 2000 K.

Hiertoe zijn berekeningen en metingen gedaan aan twee generator

kanalen van het schokbuisexperiment. Bijzondere aandacht wordt be

steed aan optimalisering van de enthalpieextractie en aan de rela

xatieverschijnselen, die het rendement bij lage stagnatietemperaturen

nadelig bernvloeden.

Het bestaand computerprogramma voor beschrijving van de generator is

niet geldig in het relaxatiegebied; er is een computermodel ontwik

keld dat een beschrijving geeft van de totale generator, inclusief

het relaxatiegebied.
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I. INLEIDING.

1.1 Motivering van het onderzoek.

De vakgroep "Direkte Omzetting" van de Technische Hogeschool Eindhoven

bestudeert de opwekking van elektrische energie door een magnetohydro

dynamische (MHD) generator.

In het verleden heeft men met een generator, waarb~ het plasma door een

schokbuis werd geproduceerd, gedurende 5 ms. een enthalpieextractie van

24% en een hoge elektrische vermogensdichtheid van 140 MWel/m3 gereali

seerd /Bl.1/. Deze metingen werden uitgevoerd b~ hoge stagnatietempera

turen (T = 3500 K.), waarb~ de gastemperatuur + 2000 K. is en de elek-s
tronentemperatuur ~ 3000 K.

De resultaten komen overeen met het theoretisch model van de generator;

dit quasi-eendimensionale model bevat correcties voor instabiliteiten

en voorspelt het optreden van "choking". De overeenkomst van gemeten en

berekende grootheden vormt een bevestiging voor de geldigheid van het

model.

Tevens is men begonnen aan de bouw van een 5 MWth Blow-Down generator,

die als uitgangsvermogen 1MWel gedurende 10 s. zal leveren.

Deze generator zal werken b~ de lagere stagnatietemperatuur van 2000 K.

Deze temperatuur is zo gekozen, omdat 2000 K. enerz~ds de ondergrens is

van het temperatuursgebied waarb~ een MHD-generator met een totaalren

dement van boven 50% toepasbaar is, anderz~ds kunnen b~ de huidige stand

van de technologie kanaalwanden tot 2000 K. worden toegepast zonder

koeling, dit beperkt het warmteverlies aanzienl~k.

In dit verslag worden resultaten gepresenteerd van metingen en bereke

nigen aan 2 kanalen van het schokbuisprojekt, verricht b~ een stagnatie

temperatuur van 2000 K.

B~ lage stagnatietemperaturen treedt er een discrepantie op tussen de

door het computermodel voorspelde stromen en de gemeten stromen; dit

wordt veroorzaakt door relaxatie aan de ingang van de generator en door

de toename van fluctuaties, effekten die door het bestaande model niet

beschreven worden. Men neemt aan dat deze versch~nselen voortkomen uit

het grot ere verschil tussen de gastemperatuur ( 1100 K.) en de elektro

nentemperatuur ( 3000 K.) b~ deze stagnatietemperaturen.
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We presenteren eerst metingen gedaan aan een 4.3 l.-kanaal bij lage

stagnatietemperaturen. Vervolgens wordt het ontwerp van een groter

kanaal besproken, dat een maximale enthal~ieextractie bij 2000 K. heeft;

we vergelijken de resultaten met berekeningen aan grote generatoren.

Hierna zal een nieuw computermodel worden behandeld, waarin een mecha

nisme voor relaxatie is opgenomen.

Tenslotte geven we een overzicht van de metingen uitgevoerd aan het

grotere 7.14 l.-kanaal, en de conclusies uit deze metingen.

1.2 Relaxatie in de generator.

De MHD-generator van het schokbuisexperiment werkt met een edelgas

plasma (argon); het geleidingsvermogen van dit plasma wordt verhoogd'

door toevoeging van een alkalimetaal, caesium.

Bij een gastemperatuur van 1100 K. is het geleidingsvermogen zeer laagj

omdat er bij een edelgas weinig interaktie tussen elektronen en zware

deeltjes is, is het mogelijk door de Joule-dissipatie in de generator

de elektronentemperatuur boven de gastemperatuur te laten stijgen,

waardoor de zogenaamde niet-evenwichtsionisatie wordt veroorzaakt.

Schematisch hebben we het volgende proces:

bij het uitstromen uit de nozzle is de elektronentemperatuur gelijk aan

de gastemperatuur, T = T • Het geleidingsvermogen a is dan zeer laag,
e g

maar het gefnduceerde elektrisch veld zal energie leveren aan de elek-

tronen. Doordat de elektronenmassa veel kleiner is dan die van de zwa

re deeltjes, zal er per botsing van elektronen met zware deeltjes wei

nig energie worden overgedragen: T >T .
e g

Dit verschijnsel, de relaxatie van de elektronentemperatuur, is zeer

snel; berekeningen geven aan dat deze relaxatie binnen een millimeter

is voltooid.

Door de elektronentemperatuurverhoging zullen er niet alleen elastische

botsingen plaatsvinden, maar ook ionizerende: er worden nieuwe elektro

nen gecreeerd, de elektronendichtheid N zal toenemen, en eveneens hete
geleidingsvermogen, waarvoor de relatie geldt ~ = Ne • e

2

me. Vc:

Deze relaxatie is veel langer.

In de literatuur zijn berekeningen uitgevoerd aan relaxatie,uitgaande

van eendimensionale /Be.1/ en tweedimensionale /Bl.2/ modellen.
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De berekende waarden voor relaxatielengten voor U z~n veel kleiner

dan de experimenteel bepaalde waarden.

Men neemt aan, dat de relaxatie aan het begin van de generator de

voornaamste oorzaak is voor het verschil in enthalpieextractie b~

hoge en lage T • Indien dit zo is, dan moet de enthalpieextractie nas
het relaxatiegebied b~ hoge en lage T b~ benadering gel~k z~nj dits
houdt in, dat we ook b~ lage Teen enthalpieextractie van 20% moeten

s
bereiken, indien de relaxatie opgeheven is.

We kunnen het relaxatiegebied kleiner maken door de elektronentempe

ratuur kunstmatig te verhogen met behulp van voorionisatie (V.I.):

hiertoe sluit men een uitwendige spanning aanj ook verhoging van het

magneetveld doet de relaxatielengte afnemen, evenals verhoging van

de snelheid ( door een lichter edelgas, b~voorbeeld neon te kiezen).

1.3 Resultaten van eerdere experimenten.

Vroegere resultaten van het schokbuisexperiment werden ger3pporteer~

door Blom /Bl.3/.

B~ een 10 l.-kanaal werd b~ runs omstreeks T = 2200 K., B= 3 T. een. s
enthalpieextractie van 10-11% gerealiseerd. Voor stagnatietemperaturen

lager dan 2000 K. liep het enthalpisch rendement terug tot nul b~

T = 1760 K.
s

Deze experiment en werden gedaan zonder voorionisatie.

B~ General Electric heeft men met een 40 l.-kanaal 9.2% extractie ge

haald met een Ar-Cs plasma, T = 2400 K., B= 2.5 T. /Ma.1/. Met een
s

Ne-Cs plasma realiseerde men 13% b~ T = 2300 K., B= 2.5 T., en 8.5%s
b~ T = 2150 K., B= 1.3 T.

s
We merken op, dat in deze experiment en voorionisatie is toegepast, en

dat het rendement b~ grotere kanalen st~gt, omdat daar de verliezen

(voltage-drop, warmte-afvoer door de wand) relatief minder groot z~n.
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II. METINGEN MET HET 4.3 L.-KANAAL.

2.1 Inleiding.

Het uiteindelijke doel van het onderzoek was het uitvo~ren van metin

gen aan een generator bij lage T ; bij T <3000 K. belnvloeden relaxa-s s
tieversehijnselen het stroomverloop in de eerste helft van de genera-

tor: over een afstand van 20-40 em. levert de generator zeer weinig

vermogen. Dit is voor een eommereiele MHD-generator met een lengte

van 5-20 m. niet bezwaarlijk, ons kanaal heeft eehter een maximale

lengte van sleehts 80 em.

Om deze lengte volledig te benutten is besloten voorionisatie toe te

passen; hiertoe benutten we de eerste elektrodeparen van de generator.

We hebben afgezien van een afzonderlijke voorionisator ( zie /Bl.2/,

/8i.1/), waardoor in ons geval het rendement van de voorionisator wel

lager is; hiertegenover staat het voordeel van de door ons gebruikte

opstelling, namelijk de ongeeomplieeerdheid.

Met het 4.3 l.-kanaal hebben we enige runs gedaan om het effekt van

voorionisatie op de relaxatie te onderzoeken.

Het kanaal heeft 16 elektrodeparen, flush met de wand, en het diver-
2 2geert van 4.5x8.5 em • tot 8.5x8.5 em . met een lengte van 41 em.

De isolatorwanden divergeren. De steek tussen 2 elektrodes is 2.5 em.

2.2 Runs zonder voorionisatie.

In tabel 1. zijn de gegevens verzameld van de runs met het 4.3 1.

kanaal bij lage T •
s

Bekijken we de runs zonder V.I., of waarbij de aangelegde spanning van

de voorionisator te laag was, zodat er geen ontlading was, zie bijlage 1.

Bij de runs 1767 en 1775 was T = 2300 K., B= 2.4 T., R=1Jl.s
Het stroomverloop bereikt pas aehter in de generator een stationaire

waarde: in run 1775 bij de 10de elektrode, in run 1767 eerst bij de 16de

elektrode.

De relaxatie speelt dus een zeer belangrijke rol.

Het stroomverloop in de tijd van run 1775 is gesehetst in bijlage 2.

In het relaxatiegebied fluetueert de stroom sterk; we zien dUidelijk

dat de stationaire situatie aehter in de generator optreedt ( elektro

de 16 ). Bij lage T zien we dus niet alleen relaxatie, zieh uitend ins
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RUN T B , Rb "'lenth V.I. Bijzonderhedens
(K) (T) (.n ) (%) (V)

1765 2432 2.55 1 1.8 72 V.I.niet effektief

1766 2376 2.48 1 1.3 72 , , , , , ,
1767 2362 2.43 1 1.4 -
1771 2348 2.53 1 2.4 72

1775 2306 2.62 1 3.8 -
1779 2306 2.53 1 3.3 144

1782 2292 2.59 1 2.9 144

1786 2077 3.03 1 3.4 144

1810 2348 2.47 1 1.3 -
1811 2362 2.28 1 0.8 -
1829 2432 2.34 1 3.2 -
1831 2340 2.33 1 2.4 -
1834 2320 2.41 1 2.1 -

Tabel 1.: Runs met het 4.3 l.-kanaal.

lage stroomwaarden vooraan in de generator, maar ook zien we sterk

fluctuerende stroom. In hoofdstuk IV ontwikkelen we een model van het

relaxatiegebied, dat gebruik maakt van deze fluctuerende ontlading,

zogenaamde "streamers".

2.3 Runs met voorionisatie.

Voor deze runs past en we de schakeling van fig.1. toe:

s -l. I

diff ~amp.
-+~K ~K oK

- -'-
1 2 3

V

1 _Y2 ~3

fig.1.: Aansluitschema voorionisator.
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De kathodes en anodes van elektrodes 1 en 2 z~n parallel geschakeld:

dit bl~kt de optimale voorionisatie te geven. Via 10 mm
2

• kabels en

een schakelaar worden de accubatter~en geschakeld. De accustroom

heeft dezelfde richting als de generatorstroom. Er is een meetweer

stand van 0.024511 in het circuit opgenomen, waardoor de accustroom

via een differentiaalversterker op een oscilloscoop wordt geregistreerd.

De schakelaar S mag pas worden gesloten als de testsectie gevuld is

met Ar+Cs, met druk Pn120 torr, aangezie~ anders het gevaar voor een

koude boogontlading bestaat ( indien t~dens het vullen van de test

sectie de druk + 2 torr wordt).

De stroomverdeling in de generator ( b~lage 3 ) is verbeterd t.o.v.

de runs zonder V.I. Zowel b~ run 1782 ( T = 2292 K.) als b~ run 1786s
( T = 2077 K.) levert de generator b~ elektrodes 4 en 5 stromen van

s
50 A. ( elektrode 3 is niet gemeten, elektrodes 1 en 2 z~n voor V.I.

gebruikt ).

Het stroomverloop in de t~d ( b~lage 4 ) is b~ de elektrodes aan het

begin van de generator gel~kmatiger.

We concluderen dat voorionisatie het relaxatiegebied verkleint b~

lage T ; hierb~ merken we op, dat b~ het 4.3 l.-kanaal voor runs b~
s

2300 K. een minimale accuspanning van 144 V. vereist is; b~ T = 2000 K.
s

( run 1786 ) is een spanning van 220 V. nodig, omdat de ontlading b~

lagere spanningen niet op gang komt.

In fig.2. zien we de accustroom in de t~d b~ run 1782. We merken op

dat de stroom sterk fluctueert; in hoofdstuk V komen we hierop terug.

hor.: t~d 1 ms/div.

vert.: stroom 40 A/div.

fig.2.: Voorionisatorstroom b~ run 1782.
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De invloed van voorionisatie op het enthalpisch rendement b~ het 4.3

1. kanaal is maeil~k aan te geven: de enthalpieextractie is we gens

het korte kanaal b~ alle runs klein; indien we runs 1775 en 1829 als

uitschieters opvatten, is de rendementsverbetering door V.I. 1%.

III. KANAALBEREKENINGEN MET HET SPIJKERMANPROGRAMMA.

3.1 Ret computerprogramma.

Aangezien het 4.3 l.-kanaal te klein was om hoge enthalpieextractie

te kr~gen, besloten we tot het antwerpen van een 80 em. lang kanaal

met 32 elektrodeparen. Een graat kanaal zou - gebruik makend van V.I.

en een hoag magneetveld - een grater rendement b~ 2000 K. moeten

geven.

We maakten voor de berekeningen gebruik van het zagenaamde "Sp~ker

manprogramma". Dit is een quasi-eendimensionaal computerprogramma

voar de berekening van een generatorkanaal. Het is uitvoerig beschre

ven in /Bl.2/. J.A.M. van Hoof heeft in z~n afstudeerverslag /Ho.1/

met dit programma een kanaal berekend voor hoge T .
s

T.o.v. het programma van Blom z~n er enkele veranderingen aangebracht:

de belangr~kste is, dat niet direkt Saha-evenwicht wordt aangenomen,

maar relaxatie voar de elektronendichtheid wordt berekend; hierdoor

veranderen er enkele vergel~kingen:

in de elektronenenergiebalans wordt een term voor de ionizerende

(niet-elastische) botsingen opgenomen; aangezien uit berekeningen

bl~kt, dat de relaxatie van de elektronentemperatuur veel sneller

is dan van de dichtheid,/Be.1/ berekent voor

voor N + 1 em., z~n alleen veranderingen ine -
drukgradienten worden verwaarloosd, kr~gt de

Teen lengte <0.1 mm.e
N meegenomen; indien

e
balans de gedaante:

J2
- = P + P. + P d
~ coll lon ra

P = 3. k . N . m . (T - T ). ( _V--'e=--=a=A=---+_V----=e'-=i:..:..;A:-
call e e e g

rnA

P.
lan

P
rad

= (2 k T £) deN .u)
2· . e + I· dX

N [ 16400= aC. 3.0610-14 exp(- T )
ILS e

+

37900 ]+ 9.3210-12 exp(- T )
e
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de verandering in N wordt nu berekend uit de continuIteitsverge
e

lljking voor elektronen:

.
N

e
= d(Ne·u) = S.N .N _ ~.N 3

dx e a e

recombinatiecoefficient van Hinnov en Hirschberg,
-9/2

(X= 1.1
10

-20 .T
e

S = ex .SCS ~

3/2 t I
2.412 1021 .T

e
exp(-~

e
( 3.893 eV.)ionisatieenergie voor Cs

S ionisatiecoefficient. We hebben gekozen

SCS: Sahacoefficient voor Cs: SCS =

.
Dit houdt in, dat als N = 0, na het relaxatiegebied, we dan Saha

e
evenwicht hebben.

De overige vergel~kingen zljn ongew~zigd:

hierin zljn instabiliteitencorrectie

correct ie voor cy toegepast.

Gegeneraliseerde wet van Ohm: J ..=
lJ

J =x

cr ( E..- u.B ) - f3.J
lJ x

O"E +f3.J..
x lJ

voor 0 en p , en segmentatie-

Zware deeltjes:

toestandsvergel~king:

behoud van massa:

p = p.R.T
1 dr 1 du
-- + - - +
)] dx u dx

1 dA
A dx = 0

behoud van impuls: dp du
dx + ?u· dx

behoud van energie: ~( i 2)c .T + 2 u = J.E - Q
dx P w

Als beginvoorwaarden moeten we de volgende parameters opgeven:

B . kritische Hallparametercrit'
V voltagedrop

drop
T

1w
wandtemperatuur van het kanaal

J Hallstroomdichtheid
x

Deze grootheden moeten geschat worden, de grootte ervan kan m.b.v.

experimenten geverifieerd worden.
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Gekozen parameters ("instelbaar"):

kanaalgeometrie , in ons geval de divergentie in de isolator-

wand; de hoogte is konstant gekozen;

lengte generator

elektrodebreedte en steek.

magneetveld

belastingsweerstand

Maehgetal na nozzle

stagnatietemperatuur

stagnatiedruk

seedpereentage

B

R

M

T
s

ps

SP

liggen vast door de eis van T = 2000 K. en het Maehgetal.
s

3.2 Berekening van het optimale kanaal voor T = 2000 K.
s

Bij het ontwerpen van het kanaal hebben we de volgende parameters vast

gekozen:

SP: grootte is moeilijk meetbaar; verhoging van SP> 5x10-
4

heeft geen

effekt /Ho.1/.

Ts }

ps

Het magneetveld is B = 3.2 T., de maximale waarde die in de prakt~k

zonder moeite realiseerbaar is. Uit metingen /Bl.3/ blijkt, dat ver

laging van het magneetveld resulteert in vergroting van de relaxa

tielengte, we gaan dus uit van maximaal veld.

De maximale kanaalafmetingen zijn:

lengte 81 em.

breedte en hoogte (inwendig) 12 em.

De hoogte is konstant, het kanaal divergeert in de breedte, dit op

grond van eerdere berekeningen van Van Hoof.

Als ingangsbreedte is geprobeerd 3.8, 4.0 en 5.0 em. Het blijkt dat

een grotere divergentie het grootste enthalpiseh rendement geeft:

zie bijlage 5. Bij BKIN<3.8 em. wordt de ingangsdoorsnede te klein,

een klein oppervlak vergroot de verliezen, die sehalen volgens CiA.

We houden als afmetingen aan: i~ BxH = 3.8x12.0 em.~
Ult BxH =12.0x12.0 em.

lengte 81 em

steek 2.5 em.

breedte elektrodes (flush) 1 em.



-13-

Variatie van de belastingsweerstand:

geprobeerd is Rb = 1.49.0, 1.69.Q , 1.99n (bijlage 6).

De afhankelijkheid bleek niet sterk te zijnj zowel het enthalpiseh als

het isentropiseh rendement waren maximaal bij Rb = 1.69D.

Het ingangsmaehgetal hebben we 1.6 gekozen (bijlage 7). Verhoging tot

M = 1.8 had vrijwel geen invloed oP1enth' en beInvloedde ~is nadelig,

in overeenstemming met de resultaten van Van Hoof.

Tenslotte hebben we ons afgevraagd, wat de optimale elektrodegeome

trie zou zijn. Zoals Van Hoof opmerkt is een kanaal met flushelektro

des hydrodynamiseh gunstig, elektriseh blijkt de stroom zieh op een

punt te eoneentreren (arespots)j brengt men de elektrodes aan buiten

de wand, dan vormen de staafelektrodes een obstakel voor het plasma,

en het werkzaam volume van de generator wordt kleiner.

We hebben daarom besloten tot een eonfiguratie met ronde elektrodes

half verzonken in de wand. We hopen dat hierbij de Maehgolf van het

plasma en de arespots zieh niet op een punt eoneentreren : zie fig.3.

ontla
ding

s

Anodes

Maehgolf

Kathodes

fig.3.: Verloop van de Maeh

golf en arespots bij

halfronde elektrodes.

De diameter van de elektrodes is 7 mm.; dit houdt in dat de werk

zame hoogte van het kanaal is teruggebraeht tot 11.3 em. De steek

is 2.5 em.
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Samenvattend: L:::: 81 em.

in BxH 3.8x11.3
2

:::: em.

uit BxH 12.0x11.3
2

:::: em.

steek 2.5 em.

elektrodes: halfrond ¢ 0.7 em.

R
b

:::: 1.69 f2. •

B :::: 3.2 T.

M :::: 1.6

Een tekening van het kanaal staat in b~lage 8.

Met een bestaand eomputerprogramma is een nozzle berekend voor M :::: 1.6.

In b~lage 9 is het stroomverloop en het enthalpisch rendement ge

sehetst voor dit kanaal. Het berekende enthalpisch rendement is

14.3% voor 32 elektrodeparen als belasting. Indien we 2 elektrode

paren voor de V.I. gebruiken, vinden we ~enth:::: 13.3%, 1is~ 30%.

De conelusie van de berekeningen is, dat variatie van de geometrie

en belastingsweerstand geen dramatische invloed op het enthalpisch

rendement heeft; dit rendement wordt hoofdzakel~k beperkt door het

magneetveld, de interaetielengte en de stagnatietemperatuur.

Om dit na te gaan hebben we deze parameters gevarieerd, zie tabel 2.

RUN L T B R
b

M
eind Pel,eind 1Ze nth rziss

(em) (K) (T) (n) (106 :!3) (%) (%)
m

optimaal kanaal 80 2000 3.2 1.69 1.20 18.4 14.3 32.4

zeer lage T 92 1800 3.2 1.49 1.06 10.7 13.8 27.8
s

110 1600 3.2 1.49 1.05 10.2 13.9 27.8

110 1400 3.2 1.49 1 .16 10.0 12.7 25.5

hoog B-veld 80 2000 5.0 5 1.06 23.3 21 .1 47.0

80 2000 6.5 9 1.05 25.0 23.4 51.3

lang kanaal 130 2000 3.2 3 1.20 10.1 20.7 39.3

Tabel 2.: Berekeningen voor maximaal enthalpisch rendement.
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3.3 Berekeningen b~ zeer lage stagnatietemperaturen.

Om te onderzoeken of het theoretisch mogel~k is een redel~ke enthal

pieextractie te halen b~ T <2000 K., hebben we de generator door-s
gerekend voor T = 1800 K., 1600 K., 1400 K. (b~lage 10).

s
We hebben de kanaallengte variabel genomen, zodanig dat de vermogens-

dichtheid aan het einde van de generator nog 107 w/m3 • is; dit wordt

algemeen gezien als de minimale vermogensdichtheid voor een MHD

generator; verder eisen we voor het Machgetal: M . d>1.05.
e1n

Uit het stroomverloop bl~kt dat volgens het Sp~kermanprogramma de

relaxatie klein bl~ft; het enthalpisch rendement bereikt een waarde

van 13%, z~ het dat b~ verlaging van de stagnatietemperatuur de

kanaallengte toeneemt ( de interactie wordt kleiner ).

De conclusie hieruit is, dat indien het niet-evenwicht zich heeft

ingesteld ( T = 3000 K., T =700 K.), dan is n th= 13% realiseer-e g ~en

baar.

De centrale vraag b~ deze uitkomsten is, hoe sterk de relaxatie in

werkel~kheid is b~ lage gastemperaturen, en of deze door een hoog

magneetveld en/of voorionisatie op te heffen is.

3.4 Berekeningen b~ hoog magneetveld.

In het afstudeerverslag van Stommen wordt voor een grote MHD-generator

( volume 85 m3 .) b~ een hoog magneetveld van 6 T. en een stagnatie

temperatuur van 2000 K. een enthalpisch rendement van 39% en een

isentropisch rendement van 78% voorspeld ( zie /St.1/ ).

Door het veel grotere kanaal z~n de te verwachten warmte- en voltage

dropverliezen veel kleiner dan in ons kanaal. Niettemin is het ver

schil met het maximaal enthalpisch rendement in het 80 cm.-kanaal

( ~enth= 14% ) en het isentropisch rendement ( ~is= 32% ) zeer groot.

Om de invloed van het magneetveld te onderzoeken z~n twee bereke

ningen uitgevoerd met hoge magneetvelden ( zie tabel 2 ).

Het enthalpisch rendement is ~ 22%, nog steeds lager dan dat voor

een groot kanaal; wel zien we dat de vermogensdichtheid aan het

eind van de generator nog hoog is: in principe kunnen we de genera

tor langer maken ( de belastingsweerstand moet dan hoger z~n om

choking te voorkomen ).
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Tenslotte is een programma gedraaid voor een langer kanaal, 1.30 m.

lang. Ook nu stijgt ~enth door de grotere interactielengte.

Concluderend merken we op dat:

de invloed van het magneetveld en de kanaallengte/volume op de

enthalpieextractie groot is;

de invloed van de stagnatietemperatuur minder groot is ( na het

relaxatiegebied, dat niet door dit programma wordt beschreven )j

niet uit de berekeningen volgt, dat bij opschalen naar een grote

re generator een enthalpieextractie van 40% onmogelijk is;

indien het relaxatieeffekt volledig onderdrukt kan worden met

behulp van voorionisatie, het bij 4.5 T, 5 T magneetveld moge

lijk is 20% enthalpieextractie te halen bij 2000 K, zoals berekend

is voor het kanaal van de Blow-Down generator ( wel wordt dit

kanaal zodanig ontworpen, dat het Machgetal aan het eind van de

generator groter is dan 1.05 ).

IV. EEN COMPUTERPROGRAMMA MET EEN MODEL VOOR RELAXATIE.

"Hypothesen sind Netze: nur der wird fangen, der auswirft."

Novalis.

4.1 Achtergrond en motivatie.

We merkten al op dat het Spijkermanprogramma de relaxatie in de

generator niet goed beschrijft: ook indien de verandering in Ne

volgens de elektronencontinuIteitsvergelijking en energiebalans

wordt berekend, voorspelt het programma dat de relaxatie reeds bij

de tweede elektrode voorbij is, zelfs bij een stagnatietemperatuur

van 1400 K ( zie bijlage 10 ).

Dit resultaat is in strijd met het gemeten gedrag van de generator

bij lage T , en we hebben een methode gezocht om de relaxatie te
s

voorspellen.

Allereerst hebben we dit geprobeerd aan de hand van het Spijkerman-

programma:

in de elektronencontinuIteitsvergelijking wordt voor de ionisatie-
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coefficient Seen waarde gebruikt, die voIgt uit toepassing van

detailed balancing op de uitdrukking voor de recombinatiecoefficient

van Hinnov en Hirschberg. Men vindt dan de uitdrukking van blz.11,

die geldig is in het geval dat botsingsprocessen de stralingsproces

sen domineren.

Nu is deze aanname aan het begin van de generator niet geldig: ener

zijds is de elektronendichtheid laag, er is dus weinig Coulombinter

actie, anderzijds is het aantal niet-geioniseerde Cs-atomen groot;

hierdoor is de resonantiestraling belangrijk.

Mc.Gregor e.a. ,/Gr.1/, hebben de ionisatiecoefficient voor een Ar/Cs

plasma van 1 atm. berekend. Ze definieren E als de fractie van de

resonantiestraling die het plasma verlaat. Uitgaande van een seed

fractie SP = 10-3 , Te = 3000 K en Ne = 1018 m- 3 ., vinden ze een

reductie van S met een faktor 2 t.o.v. de limietwaarde van S bij

dominerende botsingsprocessen indien [ =10- 3 •

Indien £ =10-2 is de ionisatiecoefficient een faktor 20 Kleiner.

Er is dus een sterke afhankelijkheid.

Om dit effekt te onderzoeken in het Spijkermanprogramma, zijn twee

runs gedraaid: een run met de normale ionisatiecoefficient, vervolgens

is deze coefficient een faktor 10 Kleiner genomen. In bijlage 11 is

het stroomverloop geschetst, de krommes zijn vrijwel identiek.

We concluderen dat het Spijkermanmodel in het relaxatiegebied niet

gebruikt kan worden.

Uit waarnemingen en foto's gemaakt in de generator blijkt dat het

plasma zeker niet homogeen is, en dat de stroom zich concentreert

in fluctuerende ontladingen, de zogenaamde streamers. Vooral bij

lage T en aan het begin van het kanaal bepalen deze streamers het
s

elektrisch functioneren van de generator.

In dit hoofdstuk gebruiken we het concept van streamers om het

gedrag van de generator in het relaxatiegebied te beschrijven. Hier

toe hebben we een model uitgewerkt, dat de ontwikkeling van streamers

en de relaxatie van de elektronendichtheid voorspelt.

We testen het model aan enkele runs van de schokbuis bij lage T
s

en geven conclusies omtrent de geldigheid ervan.
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4.2 Ret model.

We veronderstellen dat de elektronen bij het uitstromen uit de

nozzle de temperatuur van de zware deeltjes hebben en in Saha

evenwicht zijn.

Bij een temperatuur van 1000 - 2000 K is het geleidingsvermogen

van het plasma klein.

Bet is daarom energetisch gunstig voor het plasma om een strea

mer te formeren, dit is een samengetrokken ontlading tussen de

elektrodes, waarin de elektronentemperatuur hoog kan zijn; in een

dergelijke ontlading stijgt het geleidingsvermogen door de ionize

rende botsingen.

Elektronen, die de streamer verlaten, recombineren in het

- relatief - koude plasma: het buitengebied.

De elektronendichtheid is in het buitengebied dus lager, maar

door de Joule-dissipatie zal er bij de volgende elektrode een

nieuwe streamer ontstaan.

Veer de tweede elektrode spreken we ook in het buitengebied al

van een 2-temperaturenplasma: T > T • De elektronendichtheid
e g

is ook hoger.

Dit betekent dat bij de tweede elektrode de ionisatieverliezen,

nodig voor de verhoging van de elektronendichtheid, kleiner zijn,

en dat de streamer een grotere doorsnede kan hebben; het buiten

gebied wordt dus kleiner.

Tenslotte, als Ne in het buitengebied gelijk is aan de dichtheid

in de streamer, noemen we.het plasma homogeen.

We krijgen dan het volgende proces: ( fig.4a-4d.

a/. Op tijdstip t = 0 ontsteekt de ontlading.

b/. De streamer beweegt met de gassnelheid u door het kanaal over

een afstand S , gelijk aan de steek.

c/. Na een tijd~t = s/u zal de streamer gerecombineerd zijn: de in

wendige weerstand is ( door recombinaties en door de grotere

lengte ) toegenomen; de ontlading begint dan opnieuw op x = O.

d/. Als mengingsproces poneren we nu een menging van de hete elek

tronen uit de streamer met de koude elektronen uit het buiten-
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fig.4.: Tijdsverloop van een streamer.

gebied. We veronderstellen een homogeen mengproces: de dichtheid

in het buitengebied wordt beschreven door

DST DST
Ne b := Ne· LEL •S + Ne b ·( 1 - LEL.S) •

Tenslotte berekenen we de nieuwe elektronentemperatuur behorende

bij Neb; hiervoor nemen we de waarde bij Saha-evenwicht, omdat dit

evenwicht zich snel instelt, immers veranderingen in T werken niet
e

sterk door in de energiebalans.

Bij de nieuwe waarden van Ne en T berekenen we q t' het geleidings-
e ou

vermogen in het buitengebied.

Met (j' t en a- t ' berekend in de laatste streamer, poneren we eenou s r
relatie voor de streamerdoorsnede in de volgende streamer:

2
DSTN : = LEL. S. ( a out )

CJstr

Aan de ingang van de generator, waar ~out«~str' is de streamer

dun; de streamerdoorsnede neemt toe tot de hele sectie wegens de

toename in a' t.ou
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4.3 Het programma.

De listing van het computerprogramma is in b~lage 12 weergegeven;

de gebruikte vergel~kingen staan in b~lage 12A.

De berekening van het generatorkanaal gebeurt in secties; elke

sectie wordt in twee delen geanalyseerd, met vergel~kingen voor

de streamer, en voor het totale gas.

In de streamer berekenen we Ne en T en de stroom IY. Tevense
worden de Hallparameter HP, ~ en de belastingsfaktor KB bere-

kend.

We nemen aan dat er Saha-ev&nwicht in de streamer is: met de

procedure "SACO" worden de Sahacoefficienten berekend, en met

de procedure "ION" Ne en Ni.

We gebruiken de elektronencontinurteitsvergel~kingen de ener

giebalans, onder verwaarlozing van drukgradienten en dTj ax.
'"Vervolgens worden de botsingsfrekwenties, en~en HP in de pro-

cedure "BaTS" berekend.

De inwendige weerstand R. en de totale weerstand worden bepaald;
1.

de faktor FF beschr~ft de koude grenslaag, die de voltagedrop

veroorzaakt:

V
d

= IY.FF.R.
rop 1. -I(.

We introduceren YY - 13 - E / E..•
app x lJ

Met de wet van Ohm vinden we b~ T nu J , J .. en IY.
e x lJ

Dit stelsel vergel~kingen in de procedure "ENBALANS" wordt op-

gelost met de regula-falsi procedure "ZERO IN AB".

- Met de oplossing van de streamervergel~kingenberekenen we de

gasdynamische vergel~kingen voor de hele sectie.

We gebruiken: wet van behoud van massa

ideale gaswet

impulsvergel~king voor zware deeltjes

energievergel~king voor zware deeltjes.

We gaan uit van de quasi-eendimensionale benadering, d.w.z.

alleen variaties in het oppervlak worden in rekening gebracht.

De differentiaalvergel~kingen worden gefntegreerd over een af

stand S. Op deze w~ze vinden we de veranderingen in T, p, u,

9 in een sectie, veroorzaakt door IY en t::.A.
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Resumerend: het rekenprogramma verloopt als volgt:

1/.V66r de eerste elektrode worden de volgende parameters ingelezen;

kanaalgeometrie

p, T, u

belastingsweerstand, B, SP

schattingen voor DST, YY, FF.

2/.Met de elektronencontinurteitsvergel~kingen energiebalans vindt

men de verandering in IY, Ne, T in de streamer.
e

3/.Met de gasdynamische vergel~kingen de veranderingen in T, p, u, 9.
4/.Met het mengcriterium voor Neb en het s~reamercriterium vinden we

de streamer b~ de volgende elektrode.

4.4 Discussie; vergel~king met Sp~kermanprogramma.

Betreffende het mengproces van de elektronen kan men zich afvr~gen,

of de homogene menging het dominerende mechanisme is, of dat recom·

binatie wellicht veel sneller is. Om dit te onderzoeken hebben we

gekeken naar de volgende situatie:

we stelden ons in het gas met snelheid u een stilstaande streamer

voor, waarin op t=O de stroom dooft; we onderzochten hoe Ne veran

derde met de afstand x. Hiertoe gebruikten we de elektronenenergie

balans zonder de Jouledissipatie-term, en de elektronencontinulteits

vergel~king in de vorm:

d(Ne.u) _ S N N
d

-. e. ax c
3- OC.Ne

Het bleek, dat het recombinatieproces lang duurde, en dat de afname

in Ne ten gevolge van mengen veel groter was dan de afname door

recombinaties.

Verder is het zo, dat - zeker b~ lage T - het plasma in het begin
s

van de generator een turbulent karakter heeft, hierdoor is de menging

zeer effektief.

We verwaarlozen daarom het effekt van recombinaties in vergel~king

tot het mengen.

In het nieuwe programma hebben we een aantal grootheden geponeerd:

YY = E / E.~ als J3x lJ app
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VdropFF = - om voltagedrop te beschrijven
R.• lY

1

DST: beginwaarde voor de streamerdoorsnede

Als relaties om relaxatie te beschrijven zijn ingevoerd Neb en DSTN

volgens vergelijking C van bijlage 12A.

Hiertegenover voerden we in het Spijkermanprogramma in:

f3cri t ' f3 crit .(J }
cr'e ff = instabiliteitscorrectie

f3 eff

(Japp = (J segmentatiecorrectie
1 +[3 S/H

V = G - K.J .. voltagedropcorrectiedrop lJ

In het model is aangenomen, dat de streamers met de gassnelheid voort

bewegen. Deze aanname wordt bevestigd door streakfoto's van de o. tla

ding in het midden van de generator; met behulp van een Imacon im~~e

converter camera met streaksnelheid van 0.5 mm./fs. is het ~ijd3verloop

van de ontlading vastgelegd bij 2 runs met T = 2400 K en 2 runs met
s

T ~ 3700 K.
s

De gemeten streamersnelheid is vrijwel even groot als de gassnelheid

bepaald uit het gasdynamisch programma; de verschillen tussen gemeten

en berekende snelheden zijn overal kleiner dan 10%, terwijl de nauw

keurigheid van het gasdynamisch programma zeker niet groter is.

We zien dat de snelheden dezelfde tendens vertonen: bij grot ere gas

snelheid is de gemeten streamersnelheid eveneens groter. Onze aanname

is dus redelijk: zie tabel 3.

RUN T
u -uu ustr str gass gas

(K) (m/s) (m/s) ustr

1899 3467 1192 1155 -3.2%

1901 3927 1340 1406 +4.7%

1902 2376 1073 1146 +6.4%

1904 2404 1055 1146 +7.9%

Tabel 3.: Gas- en streamersnelheden.
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T = 2064 K.
s

B = 3.23 T.

R = 2.18.n..
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4.5 Resultaten.

Het programma is getest aan twee runs van de schokbuis.

1/. Run 1829 (b~lage 13): klein kanaal (4.3 1.)

T = 2432 K.s
B = 2.34 T.

R=1.26.n.

In b~lage 13 is het gemeten en het berekende stroomverloop ge

schetst.

De overeenkomst in het relaxatiegebied is goed, de afw~king in de

stroom is maximaal 20%. T.o.v. het met het Sp~kermanprogrammabe

rekende stroomverloop is er een zeer duidel~ke verbetering. Ter

vergel~king geven we de rendementen:

~ t : gemeten 3.2%len h
Sp~kerman 6.0%

streamerprogramma 3.6%

Het berekende stroomverloop b~ de 10de elektrode is te hoog 1 en

het eindigt te laag. Dit kan veroorzaakt worden, doordat de vol

tagedrop, zoals deze ingevoerd is, te laag is vanaf elektrode 8:

daar is V
d

= 29 V.
rap

2/. Run 1889 ( b~lage 14 ):

We constateren, dat de overeenkomst in het relaxatiegebied tussen

berekende en gemeten stroomverdeling zeer goed is; b~ elektrode

10 is de stroom weer te groot, waarsch~nl~k een gevolg van de te

kleine voltagedrop.

We merken op, dat deze twee runs verschillende parameters hebben:

de stagnatietemperatuur verandert van 2400 - 2060 K., het magneet

veld van 2.34 - 3.23 T., de belastingsweerstand is 1.26Jl en 2.181l.

Dit, gevoegd b~ de goede overeenstemming tussen gemeten en berekende

stroomverloop, is een aanw~zing dat het model in een groter tempe

ratuursgebied geldig is.
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Conclusies:

1/.Met het Sp~kermanmodel is het onmogel~k een beeld van het relaxa

tieverloop te vormen.

2/.Met een fenomenologisch model, gebaseerd op waarnemingen, is ge

probeerd relaxatie te beschr~ven.

3/. Voordelen van het model z~n:

- het is ontstaan uit waarnemingen ( van streamers ); de vergel~

kingen z~n een besohr~ving ervan;

- we vinden een relaxatie die goed evereenkomt met het gemeten ver

loop;

- het is mogel~k met het programma voorionisatie te beschr~ven.

Daartoe moet b~ de eerste elektrode de ( gemeten ) accustroom IY

gegeven worden; er geldt dan de relctie tussen de streamerdoor-

T :
e

1 + HP.YY

snede en (J' en HP, beide een functie van Ne,

IY = DST.J.. = -DST.o-.u.B. R ... Hp2
~ 1+-..1l + _

Ri 1+HP.YY

Met de elektronenenergiebalans, gebruik makend van Regula Falsi,

vinden we de streamerdoorsnede b~ de eerste elektrode.

4/.Nadelen z~n: er z~n enkele aannames gedaan, die nog niet in de

prakt~k geverifieerd z~n. Ook z~n enkele nieuwe mechanismen ge

introduceerd, als een deterministisch versch~nsel.

Dit laatste vormt een zekere begrenzing veer de geldigheid van

het model: relaxatie heeft ook een stochastisch aspect, en het

zal niet mogel~k zijn het gedrag in het relaxatiegebied 100%

nauwkeurig te voorspellen.

5/.0m de geldigheid van het model te verifieren verdient het aan

beveling door snelle fotografie ( framing+streaks ) de streamer

structuur te onderzoeken.

Verder moet het computermodel uitgebreid en getest worden b~

zeer hoge en zeer lage stagnatietemperaturen.
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V. METINGEN MET HET 7.14 L.-KANAAL.

5.1 Inleiding.

Met het 7.14 l.-kanaal dat berekend is in hoofdstuk III is een serie

runs gedraaid b~ lage stagnatietemperaturen ( 2000 K.).

De gegevens van de beschouwde runs staan in tabel 4. Hierb~ valt het

volgende op te merken:

b~ runs 1870 en 1871 liep er geen V.I.-stroom, de ontlading kwam

niet op gang; we moeten deze als runs zonder effektieve V.I. beschou-

wen.

B~ aIle andere runs met V.I. is het enthalpisch rendement gecorri

geerd voor het vermogen dat de accu's aan het plasma leveren: zo is

de gemeten enthalpie~xtractie van run 1884 ~oor elektrodes ).:;

12%; aangezien het vermogen van de voorionisator gel~k is aaL V.

270x40 = 10.8 kW., is het enthalpisch rendement

~enth = 0.12 - 10.8103 = 11.5% .

2.23106

We trekken dus het voor de V.I. geleverd vermogen af van het geleverd

elektrisch vermogen.

Het enthalpisch rendement wordt berekend met het gasdynamisch program

ma, waarin wordt uitgegaan van de gemeten begindruk voor berekening

van het thermisch ingangsvermogen. De begindruk, zoals deze berekend

wordt uit de stagnatiedruk aan het eind van de schokbuis is te hoog;

uit metingen met Kistler-drukopnemers bl~kt, dat er een drukverval

optreedt tussen het einde van de buis en de nozzle. Het is dus juist

om met de gemeten begindruk te rekenen.

5.2 Het stroomverloop in de generator.

In b~lagen 15, 16, 17 is de stroomverdeling in de generator getekend

b~ verschillende temperaturen.

Vergel~ken we eerst runs 1859, 1860 en 1862, aIle drie z~n runs

zonder V.I., b~ een belasting van 1~en magneetvell van 2.7 T.

T daalt van 3750 via 2670 tot 2300 K.
s

Het valt op dat de relaxatie toeneemt, zoals te verwachten is. Verder

z~n de stromen in de tweede helft van het kanaal vr~wel even groot.

Het stroomverloop in de t~d van run 1859 ( b~lage 18 ) geeft b~

elektrodepaar 31 een dip te zien na de derde ms.: dit duidt op het

optreden van choking; in het gasdynamisch programma wordt dit beves

tigd, doordat M<1 b~ elektrode 31.
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RUN T B R
b 1enth

V. I. Bijzonderheden 1s ,
(K) (T) (1l ) (%) (v)

1859 3747 2.84 1 13.5 - choking

1860 2666 2.67 1 12.1 -
1862 2320 2.77 1 6.8 -
1863 2237 2.64 1 8.9 220
1864 1835 2.85 1 5.3 220

1865 2090 2.85 1 6.9 220

1866 2035 2.62 1 5,,6 220

1870 1999 2.75 1 5.3 220 V.I. niet effektief
I

1871 1999 2.88 1 5.4 220

I
V.I. niet effektief

1872 2012 3.26 1 8.1 300
!I

I

1874 1848 2.63 1 0 300,

1875 1897
I 4.83.17 1 I 300

1883 1848 3.04 1 5.1 300

I1884 2025 3.33 2 11 .5 300
I

I1885 2051 2.92 2/3 6.1 300 (elektrodes 1-~~: 2ft
, , 12-3<'_: 31).

1886 1848 2.47 2 2.0 300
1887 1897 3.19 2 6.6 300 I
1888 1738 3.04 2 4.5 300 I I

I
1889 2064 3.23 2 9.25 - I I
1891 1700 3.07 2 0 -

J1892 i 1897
I

3.06, 2 1 .0 -I

Tabel 4.: Runs met het 7.14 l.-kanaal.
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Vanaf run 1863 is V.I. toegepast; de accuspanning bedroeg 220 V.

In b~lage 16 zien we dat er een verkleining van het relaxatiegebied

optreedt t.o.v. run 1862 van 4 elektrodes; het enthalpisch rende

ment is 2.1% hoger.

Eenzelfde verbetering treedt op b~ run 1884 ( T = 2000 K.); de
s

accuspanning bedroeg hier 300 V.: het rendement t.o.v. run 1889

st~gt van 9.25% tot 11 .5%. Blj bestudering van het stroomverloop van

deze runs ( bljlage 19 ) valt Xl{":" t volgende op: ten eerste komt de

generator blj toepassing van V.1. n:tet sneller op gang: de stroom bij

elektrode 16 begint vrijwel op hetze.Lfde noment blj de twee runs, idem

de stroam b~ elektrode 31, 32. Verdc~ blijkt de generator blj lage T
s

moeilljker te starten dan bij hoge T
s

: vergelljk het verloop van run

1889 met dat van run 1859, waar de Etrc0m a~ na 300ps. start.

Bij verdere verlaging van T wordt de t~d tUBsen het binnenstromens
van het plasma in de generator en het starten van de generator st edt

groter. De ontlading komt pas op gang, nadat de druk in d~ generator

op een stationaire waarde is gekomen; in bljlage 20 is voor run 1887

het drukverloop in het midden van het kanaal ( bij elektrode 18

samen met het stroomverloop bij elektrode 19 weergegeven.

We zien dat de druk na 2.5 ms. stationair wordt, en dat de stroom

op hetzelfde moment begint te lopeno

Het blijkt dus, dat bij lage stagnatietemperatuur de druk erg belang

rijk is.

Hetzelfde verschljnsel treedt op blj een koude boogontlading, waar

het ontsteekpunt sterk afhankelljk is van de aanwezige druk.

Blj verlaging van de stagnatietemperatuur worden de fluctuaties in

de stromen steeds groter: ter illustratie is in fig.5 het stroom

verloop van elektrode 14 blj run 1883 ( T = 1850 K.) weergegeven.
s

We merken op dat de stroom slechts gedurende 2 ms. loapt; dit is

in overeenstemming met het hierboven gerapporteerde verloop.

Verder kunnen we de fluctuaties verklaren door ons cen ontlading

voor te stellen, die - door de lage omgevingstemperatuur - steeds

dooft wegens de sterke recombinaties en weer begint, zoals dat ook

in het computermodel het geval is.
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hor. : tijd 1 mS/div.

vert.: stroom 25 A/div.

fig.5.: Stroom van elektrodepaar 14 bij run 1883.

Tenslotte is in bijlage 21 de inwendige weerstand geschetst van de

generator tussen de eerste twee elektrodes: deze is bepaald uit het

quotient van de gemeten accustroom en de spanning over de elektrodes.

In het geval, dat het magneetveld nul is blijkt de inwendige weerstand

konstant te zijn. Indien echter B ~ 0 treden er sterke fluctuaties op;

ook is de inwendige weerstand veel groter.

We concluderen daarom, dat het magneetveld een belangrijke invloed

heeft op het ontstaan van fluctuaties, en dat de invloed van hydro

dynamische turbulenties minder sterk is.

5.3 Enthalpieextractie in de generator.

De enthalpieextractie bij lage stagnatietemperaturen neemt af met T •
2 s

Dit volgt uit bijlage 22 waar~enth gedeeld door B is uitgezet voor

runs met 1!l belastingsweerstand. Bij twee runs was de voorionisatie

niet effektief: we zien dat hier ~enth/B2 kleiner is dan bij de ove

rige.

In bijlage 23 is ~enth als funktie van het magneetveld uitgezet voor

runs met T = 2000 K., R = 11l. De afhankelijkheid van het magneet-
s

veld is niet sterk; deze komt kwalitatief overeen met het in /Bl.3/

gerapporteerde voor lage T .
s

Ret enthalpisch rendement is wel sterk afhankelijk van de belastings-

weerstand (bijlage 24). Voor runs met B~ 3.1 T., met V.I. zijn de

belastingen 111 en 211 onderzocht; het enthalpisch rendement was
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bij 2000 K. met 111 belasting 3.2% kleiner dan met 2I1 belasting

( '1 = 11. 5% ).
We merken op dat bij run 1888 een extraetie van 4.5% gerealiseerd is

bij T = 1738 K.; in dit verband wordt erop gewezen dat om een minima-
s

le vermogensdiehtheid van 107 W/m3 te halen - een minimumwaarde voor

een grote generator - een minimum enthalpiseh rendement van 3.5%

vereist is. Hieraan is zelfs bij deze lage stagnatietemperatuur vol

daan.

Uit tabel 4 volgt, dat bij runs _0t vergelijkbare parameters toepas

sing van V.I. een rendementsverbetering van minstens 2% geeft. Deze

rendementsverbetering komt voornamel~k tot stand door de verkleining

van het relaxatiegebied; om dit te testen is voor een aantal runs de

extraetie in de b'leede helft V<3 '1 d.; senet'a"to:c ' L·~.,:;.. zet in bijlage <J.

We constateren dat de relaxatie de ~oorLa~mste oOlzaak s' o~r .

beperking van het rendement, immerF de enthal~ie~xtractie ~a

relaxatiegebied neemt nauwelijks toe bij verhoging van T • Or" vdlt
s

hieruit af te leiden, dat het gel~idingsvermogen bij l~lge T
s

na het

relaxatiegebied groot genoeg is voor goede enthalpie~xtractie.

BlJ'~ T <1900 K. is V.I. op de wijze als door ons toegepast blijkbaars .

niet voldoende om de relaxatie op te heffen: bij run 1888 bijvoor-
de

beeld levert de generator tot de 12 elektrode geen stroom.

Bij het opheffen van de relaxatie is de invloed van het magneetveld

zeer groot; dit blijkt bijvoorbeeld uit run 1874 vergeleken met rUI

1883: in beide situaties is T = 1850 K.; bij run 1874 komt de gene-
s

rator tot&al niet op gang ( B = 2.64 T.), bij run 1883, waar B = 3 T.,

hebben we 5% extractie.

In het relaxatiegebied, waar de stroomdichtheid klein is, werkt ar

op het plasma een kleine remmende Jx13··kraeh t. Aanvankelijk neemt de

snelheid van het plasma toe, en dit is gunstig voor het gerndu

eeerde elektrisehe veld. De gastemperatuur neemt af, hetgeen na

delig is voar het instellen van het niet-evenwicht. Dit laatste

effekt is eehter minder belangrijk om een streamer te kunnen ereeren.

Bovendien neemt bij verhoging van de gassnelheid de statisehe druk

af, waardoor een boogontlading gemakkelijker ontstaat.

Om een indruk te krijgen van de gassnelheid, waarbij de elektrodes
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in de generator stroom gaan leveren, is in tabel 5 een overzicht ge

geven van enkele runs, waarbij er duidelijke relaxatie was, ondanks

de V.I.

In de tabel staan de snelheid en de temperatuur bij de elektrode,

waar de generator stroom leverde; deze worden berekend met het gas

dynamisch programma.

De g~stemperatuur daalt van 1000 K. tot + 780 K. De gassnelheid neemt

toe van 940 m/s. tot 1070 m/s.

Het verdient dan ook aanbeveling het effekt op een generator bij

T ~ 2000 K. te onderzoeken van een nozzle met M = 1.8. De gassnel-
s

heid is dan direkt groter, de statische druk en temperatuur lager.

Deze analyse kan niet met het Spijkermanprogramma worden gedaan, aan

gezien dit programma relax' tie niet beschrijft.

Llbeginr

-
IRUN T B ontsteek u T

b
. rn

1-
S x eg.J..n x !

(K) (T) elektrode (m/s) (m/s) (K) ( .

1864 1835 2.85 11 938 1100 990 i-74:l1875 I1847 3.17 8 ! 954 1073 1024 I 779
1883 1848 3.04 8 I 941 1056 I 9C;J? i '765 .

I !

1886 1848 2.47 13

I
941 1073 997 i 723 I

1887 1897 3.20 6 954 I 1056 1024 I 815 I

1888 1738 3.04 13

I
913 1053 938 659

1889 2064 3.23 6 994 1084 1113 917,

Tabel 5.: Berekende snelheid en temperatuur bij relaxatie.

5.4 Vergelijking berekende en gemeten enthalpieextractie.

De maximale enthalpieextractie, gerealiseerd in run 1884, bedraagt

11.5%. Bij deze run is V.I. toegepast.

We vergelijken dit resultaat met het Spijkermanprogramma met de para

meters van deze run: zie bijlage 26.

Vanaf de 8ste elektrode is de overeenstemming tussen gemeten en be

rekende stroam goed; indien we de enthalpieextractie vergelijken,

run 1884, gemeten:vinden we:

Spijkerman: "Zenth
, ,

voor

, ,

?Zenth =
elektrodes 1-32

, , 7-32

11.5%

14%

11%

Afgezien van het relaxatiegebied stemmen de gemeten en berekende

extractie goed overeen.
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VI. CONCLUSIES.

1/. De veronderstelling dat voorionisatie een verkleining van de re

laxatielengte zou bewerkstelligen, gebaseerd op de runs met het

4.3 l.-kanaal, is in het 7.14 l.-kanaal bevestigd; voor T <2000 K.s
wordt de relaxatie echter niet geheel door V.I. opgeheven, verder

is het magneetveld een zeer belangrijke parameter.

2/. Met het 7.14 l.-kanaal is een enthalpieextractie gerealiseerd van

11.5% bij 2000 K.; dit was bij deze lage temperatuur nog niet eerder

gehaald. Het stroomverloop wordt na het relaxatiegebied goed be

schreven met het Spijkermanprogramma.

3/. Hieruit kan worden afgeleid, dat dit programma ook bij hoger magneet

veld globaal juiste waarden voor ~enth voorspeltj zo wordt bij Ts -

2000 K., B = 5 T. een enthalpie~xtractie van 21% berekend; dit

ontwerpparameters voor de Blow-Down generator.

4/. Uit de enthalpie~xtractie na het re~axatiegebied bij verschillsL_, _
s

blijkt dat de invloed van de stagnatietemperatuur op het enthalpisch

rendement gering is; ook hieruit kan men concluderen dat 20%

enthalpieextractie bij een hoger magneetveld mogelijk is.

5/. Bij lage stagnatietemperaturen is het stroomverloop in de tijd onaer

hevig aan sterke fluctuaties; uit analyse van de accustroom van de

voorionisator concluderen we dat deze fluctuaties vermoedelijk niet

een hydrodynamische oorzaak hebben, maar gevolg zijn van het magneet

veld. Deze fluctuaties kunnen niet verklaard worden uit choking,

ze staan in verband met streamers.

6/. Om relaxatie in de generator te beschrijven is een computermodel ont

wikkeld, dat getest is aan 2 runs zonder V.I., met verschillende

parameters. De overeenstemming met het gemeten stroomverloop is

goed; het verdient aanbeveling het model verder te ontwikkelen voor

zeer lage en hoge T , en voor beschrijving van het effekt van voor-
s

ionisatie.
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Lijst van gebruikte symbolen.

, ,

A

B

BKIN

C

c
P

DEL

DST

DSTN

e

E

E~

FF

Fr

G

H

HP

I

J

k

K

KB

k
f

k
r

L

LEL

LS

m

MF

N

Ne

kanaaldoorsnede

magnetische induktie

kanaalbreedte

ingangsbreedte kanaal

kanaalomtrek

soortelijke warmte bij konstante druk

faktor voor invloed verontreinigingen

doorsnede streamer

" " bij volgende elektrode

lading v.h. elektron

elektrisch veld

gernduceerd elektrisch veld

grenslaagcorrectie

spanning aan de wand (wr~vi~g)

voltagedropkonstante

kanaalhoogte

Hallparameter

stroom

stroomdichtheid

konstante van Boltzmann

voltagedropkonstante

belastingsfaktor

coefficient van ionisatiesnelheid

" recombinatiesnelheid

kanaallengte

elektrodelengte

dikte slab

massa

massaflow

dichtheid

elektronendichtheid

elektronendichtheid in buitengebied

statische druk

stagnatiedruk
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Pel elektrische vermogensdichtheid

Qw warmteflux naar de wand

R gaskonstante

weerstand

R
b

R.
l

R
u

S

SCS

SP

T

T
e

T
g

T1w
T

s
t

u

v
V.1.

Vdrop
yy

belastingsweerstand

inwendige weerstand

uitwendige "

steek

ionisatiecoefficient

Sahacoefficient voor caesium

seedpercentage

temperatuur

elektronentemperatuur

gastemperatuur

wandtemperatuur v.h. kanaal

stagnatietemperatuur

tijd

gassnelheid

spanning

voorionisatie

voorionisatorspanning

voltagedrop

schijnbare Hallparameter

recombinatiecoefficient

Hallparameter

schijnbare Hallparameter

resonantiestraling ontsnappingsparameter

ionisatieenergie voor caesium

rendement

enthalpisch rendement

isentropisch "

botsingsfrekwentie

totale botsingsfrekwentie

massadichtheid

13
J3app

J3cri t

f3eff
E
CT

J.

71.
1enth

?Jis
\)

l{

kritische

effektieve

, ,
, ,
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spanning aan de wand

geleidingsvermogen in buitengebied

geleidingsvermogen

schijnbaar geleidingsvermogen<Yapp

(Jeff

o-out

O'str
t w

effektief

, ,

, ,

in streamer

Subscripts:

a atomen

A argon

C caesium

e elektronen

i ionen

V verontreinigingen

x,ij,z coordinaten
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uU 1v • lJ I::.lJ 1,'1 •
UU2U'R~AL' ~.T.UtUtNEtlt.~U.VU.N.NAR.~l~.NAHN.NARI.NCSN.NCSI.NUAN.NUAI.

uUJU I~UCN.NU~1.~U(S.NUAk.NU.HP.SIG.5.H.Iy.J.kAD.K.MAR.M(S.t.

004U LttkUtL.~CHUl.Kb~L.Mt.tLLU5.VDROP.A.LEL.I::.HAL.P5.TS.MACH.XX.

UuSUS 11 •HI. d V• MV • l.i V • NUV • IJEL • l-i PI"! • SAR • 5C5 •R I • DS T • L ST. JX • J Y • y y •
U060 EY5TtR.yyy.~~.NEb.~t5.1I::.b.TES.DSTN.RB.REND,PIIN,PEL,JCUL.

007U lONLOS,XO,DP.Dl,UT5,TW,IJU,Al.DA,RHO,Mf,CP,QW,FX,BKIN,
UUbO bKUiT,L.X,UX.Hl.KkCS;
UU9u ·uOOLI::.AN· SCA~;

0100 'bOOLEA~"l-iRU(EUUkt'Ltk0 IN J.FX,X,A,B.AE,kl::.);
011u'VALUl·A. b. Al. RI::.; ·kI::.AL·X, F~. A, 5, Af, RE;
UI2U·bEGIN··KlAL·FA.Ftl;
0130 X:=A; FA:=FX; X:=b; Fe:=FX;
014U 'IF'SIGN(FA)*SIGN(fL)=l
01~U ·lhlN·Zl::.kO I~ AB:='FAL5t·
0160 'ELSl"~tGIN"INTtGtR'K; 'RtkL'~, C, FC, TUL;
0170 llRU IN AB:='lRUE';
018U 'IF'AeS(~t)>Ab5IFA)

u19U ·THI::.N··btGl~·l:=b; FC:=Fc;
Uzuu X:=b:=A; ~U:=FA;

021U A:=C; FA:=tC
02/0 ,~~u·

0230 'I::.L5t"dI::.GIN·C:=A; f(:=rA'l~D';

0240 K:=O;
02 SO TUL: =At. + k I: * (•If • Ab5 (A) > Atj ~ (b) • 1h t.N • At; S (A) • t LSE ' AB5 ( t ) ) ;
OlLU '~vHILl' (A<b-IUL·ORtA>L ... ·iOL) 'Ai\i.,;j-U·NGi·O
027 () • DO' • d t<.:d f.. • "'l : = (PI + b ) 12 ;
UZUL vl~·K·GQ·2·0k·F0=f~

029U 'lhtN'X:=M
0300 'tL5t"btGiN'X:=(b*f(-C*~b)/(FC-FB);

U31U 'IF'5IGN(X-M)=SIGN(X-B)·TH~N·X.=M

032L 't:.ND·;
0330 'IF'Ab5(tj-X)<IOL'THEN'X:=E-TOL*SIGI\i(!:l-Ai;
034U (:=~; FC:=FB; C:=X; Fb:=FX;
U35 U • I r •5 I Gill ( ~ A) "It ~ I Gi~ (F Ed > 0
036U 'THlNu·tt.GIN'A:=(; FA:=Fl; K:=u'lN~'
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'ENU'

'tl~I:''':=K+H

'IF'AHS(FbJ '(ju',ll.bS(FA)
'lHEN"bE(jlN'C:=o; FC:=fb;

X:=b:=A; FB:=rA;
A:=(; FA:=FC;
K:=O

'tNl)' ;
rOL:=AE+Rt*(iIFiAclS(A»AbS(B) 'lHEN'ABS(A)

'ELSE'ABS([:»

u:nu
U3bU
Cd9u
040U
U410
04ZU
0430
044U
0450
046U
0470 '~NO'

0480'~~C' l~kO iN hb;
049U 'PROCc.uUHt' SACO(li:.); 'kE:.AL' It.;
050l, 'dE.GII~'

0~10 KKCS:= 2.~B'-39*tXP(1.33r*t/K/Tt);

U~20 SAR:= ~*4.82'i1*~QR1(IL~3)*tXP(-1~~7~Ml/K/TE);

U530 5(5:= 4.B2~·21/2*~~RI(TE~3)*tX~(-J.89?*t/·K/TE)

O')'... I.J 't:I\JD' SAUl;
o5 ~ u • PK0 Ct [) LJ Rt' 13 U ! ~ (NAR i,,< , 1'. Ak 1 ,f\j(~N • I\ll 5 I ~"L • H:) ;
0560 • KlAl' 1\ I-\KI'h I\JAk I ,f\l(S'H lies 1 "I'll:. If n .. i
0570 'dEGlf,'
0580 '~tAL' tKlt,Ti::.3Z;
0590 1~32:= SQRT(lt~3);

U60U l~Tl:= l/K/IE;
061U ~UAN:= ~Ak~*(.28'-ZU*(1.46*lt/lUOO-.53~»*6212.27*SWRT(Tt);

062 lJ t. UCr : = NCS 1* J .. b't • - 6 '* L/\i ( 1 • 24 • r'/l; f t 3 2 I ~)en u~E l ) I I l j 2 ;
063u NUAI:= ~ARl/hlSI*NUCl;

Ob4U NUCN:= Nl~N'*1.864'-14*5~Rr(rt);

0650 /\lUCS: = NU(N+j.jull; NUi\R: = NUAN+NUA I;
066U OV:= 1.13'-19+(Tl:.-l~uUl*2.15'-2};

067U f'lUV:= I\jV*UV*6i12.27*~(')kl (It);
aDdU ~u:= NUA~+NuCS+NUV;

069U 511:= Nt*t~2/Mt/~U; Hl:= t*6/Mt/~L;

0700 't::I~U' tJUTS;
CJ710 GKEAl' ;P~JC.tUURL'I()I\l(M_l;

(;72U 'r<t.Al' NE.;
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073U 'IJEGIN'
(; 740 I~ Ak I ::: .) AR* NAI<I (N I:. +5Ak ); NC5 1::: 5CS*NC5 I (N E+5C5) ;
0750 Iu~::: NARI+NC')I-~t;

0160 'eND' IurH
077u 'RtAL"~RuctuURt'NUL(IEJ;

0780 'REAL'H:';
079U 'bEG i 1'1'
0800 SA(U (T U ;
0810 NUl:=S(5*N(5-SCS*Nl:.b-Nlb~2;

082U 'ENO'NUL;
(8)U 'kEAl"~ROCtDURE' ENBALAN5(Tt);
0840 'RLAL' 11:.;
oB5 0 ' 8 EGI ~, '
UI;\60 'REAL 'l~tA~;

0870 YY:= YYY; SA(0<TU;
088u NtA~:= (-S(S+SURT(S(5~~+4*SCS*NCS»)/?;

o8 9 0 'I F ' , NO I' Z ER(j I N Ae ( 1(j N ( Nt) "rl E , NL }~ P I 2 , 0 91>. N 'l 1 • 1 ti , .. 0 1 )
v'iU0 '(HE!''' 'bEGIN' NLCk;
o9 1(; PR It_ TT t X1 ( , ( , Nt B£:Y ALi NG F() lJ r ! ! ' ) , ) ;
092 U ' GO [ G' EX 1 1 ;
093U tEND';
094U i\lARN: = ~.Ak-NAk I; 1\1(5)\: =: i\i,~5-IKS 1 ;
09~u 8uTS(NARN,NAkl,NCSN,NC51,NE,ftJ;
096U SlG:= 511; liP:= hI;
097U 'IF' hi--' 'LS' YY 'fHE::.f'J' YY::: HP;
U9clUkAU:= (3.06*IU~(-14)/[XP(16400/Ttl+9.32*lO~(-1/)/EXP(37900/TE)l*

0990 NCSNI SlJR I (scm 1 (OSI ) ) ;
lOOu kl:= H/OSl/51G; kbEl:= kb + FF*RI;
101U K~EL:= K8tl*(1+H~*YY)/(kb~l*(1+HP*YY)+KI*(1+rlP~L»);

1020 JX:= SIG*(YY-HP)*(KBlL-IJ*U.B/(1+HP~2);

1030 JY:= 5IG*(1+YY*HP)*(KBlL-l)*u~B/(1+HP~2';

l04U J:= :J~R'I (JX;zL+JY;zL); lY:= JY*DSI;
1050 'IF' 1t 'LQ' 2650 'lhE.I":' DE.L:= 2230" (1E.-i~OO)*.L26;

1060 'IF! 1t '~R' ~65U 'T~ltN' DEL:=2490;
107U ELl05:= 1.5*~l*M(*(ll-1).(L.K.NUAR/MAR+2*K*NUlS/MCS+2*K*DEl*NUV/~V);

10BU IUNLO.):=U/5*3.d93*E*(Nt-~tB);
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1U90
1100
l11ll
112U
1130
114LJ
1150
1160
117U
118LJ
119U
liOe
121U
122U
123LJ
1240
125U
126LJ
127U
1280
129(1
130LJ
131U
132U
l.:nu
13'tU
1350
136U
137U
Deo
139C
.l40U
1410
142U
1430
1440

JuUL:=J}iZ/5IG;
E~bALAN~:=J0UL-ELL05-kAD-lONLU5

'ENu' t.Nt)ALAi\j:.J;
K:= 1.3e'-23; ME:= .911'-30; t:= 1.6'-19;
~Ak:= .669'-2~; ML5:= i.l24'-2~;

Pt<INTllXTP (' !:jtGINCUNDITIES:1) I) ;NLCR;NL(fd
PR I NTl l XT ( , ( , ~ C. H() T? P ? I?/ W? u ? ' ) , ) ;
~LCR; 5CHU1:=klAU; P:=klAO; l:=REAU; lw:=REAO; L:=REAO;
t. L (R; f- kIN n [X T ( , ( , k 0 l:. L ? b? 5[)? YYY? Fr- ? ' ) , ) ;
f'~L(R; h-b: =RE..AiJ; l5: =f-':t.AL/; SD: ::I~.: 'If); YYY: =READ; f- f- : =RE.AD;
/'lLc.R; H-<INTTl:XT('('DST? PPf<l? i-iV'r L?')'';
~LCR; L~T:=kEkU; PPM:=kEAO; MV:=kEAD; L:=REAO;
~L(R; PkINl1cXT('('bKUI1? BKIN? H? Xu? 57')');
NL(~; bKUIT:=klAO; B~I~:=kEAD; H:=kLAD; Xo:=READ; S:=READ;
j-lLCR;
CAhRIA<"ll:. (4);
i'lEL:=LJ;
Pl::L:=O;
F::l:=d.314.:;t31 (SD*132.YO~+(1-SU)*3(:;I.. 94d); (P:::;.I-.~*tn;

Iii f- : ::: p *U If< 11 T '* h * (bK H, + ( b Kld T- b K 11'.) '* A0 I L) ;
P 1 I f'l : =h f- * (C P *1 + U;2 2 /2 ) ;
'FUR' X:=XO '::lIEP' 5 'U/\IIL' L 'DL'
'blCdN'
fl:=P/K./l; l'lAk:=N/ (1+SuJ; N(S:=5u*~.AK; I\JV:=PPIV1*1'-6*/\i;
U:.L: =(01<- 11\1+ (LI<UI1-bJ<- IN) *X/U ;
F· k 1I.. TIt: XT ( , (' 7\; ** jl; ** )\:' J ' ); f- I XT ( 1 d ,x) j

PklNTll::XT('(' ****** LtL:'l'); I-IX1(ld,LEL);
PK 11.1 TE.X r ( , (t ********i<, *****'********, ) 0 ); NL (I'(; NLC!~;
Al:=LEL*H; UA:=H*S*(6Kull-~Kl~)/L;

RHu:=rvif-/LJ/Al;
SAC.O(T) ;
'IF' lu~(l'lH) 'LSI 0 'ThEN' NE:= 1'18

'E.LSl' i,.L:= SQkl (;\I(S*5(:');
I\jArd\j: = r'~AK; I'uc\k I : = 0; f',(~ 1: = I.. t.; IKSN: = hCS-f\jL;
LOT S ( i'i AkN, NAi< 1 ,IK:,N, hlSI ,N t 9 I ) ;
A:=T+1500;
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1450
1460
lit 7 li
14HU
1490
1500
1510
1~20

1530
lS4LJ
1~~0

156U
1570
158U
1590
16ULJ
lolu
1620
1630
1640
1650
1660
167(;
IbeG
1690
nOli
1710
172lJ
1730
1740
1750
17 Lei
177L
1780
1790
loUU

~CAr~:='-IRUI::.' ;
'~HIL~' SCAN 'UO'
'BLCJII'~'

'IF' ,-tHO IfJ Ab(tNt3ALAt~~(lt).lt.A.1'4.1,.OOl)

'ThEN' SCAN:='FAL~E"I::.L5t' A:=A+IOO;
'IF' A>~OOO 'rHl::.N'
'Gl<Jlj~' I-'RINTTlXl (' ('<JllN NULPUNT')');

'~U10' EXIT 'lND';
't.I~D' ;
ux:=o; It~:=rt; ~t5:=~I::.;

j\J t. b : =i ~ l tj + I) S TIL I::. LIS * U~ t -H t 1:3) ;

, 11- ' , ill U I' l t RL) 1 t'l A b ( ~UL ( I l:::.) • II:. , T • 1 • 2 ' 4 • 1 ... 00 1 )
'THEN' 't{EGU~' PkH4111::.X'1 {' ('f'ilE~<JIN<J FCUTt) t) ;'6U1U' EXIT;

, U4L)' ;

Tt.b:=lt.;
b u1 5 (1'0:" k ,0 , I'K ~ - Nl b , I'J lB , hE. b , " t) ;

uST~:=Ll:::.L*S*(~lJ/SICJ)~2;

tc:= K.8E.L*U*d; lYSTlh:= -(l-KbE.L)~U;cr·; Eh,A,L:: 'fY*lY:,TEP;
VUkOP:= -lY*F~*RI;

~EL:=~l::.L+IY~2*PB;

k E.!\j D : =: ~, t LIP 1 U" ;
AI:=AI+l)A;
Uw:=b.2b*(T-TW)*(RHG*U)~O.b*(H+L~L)/AI;

F)\ : =f, H(j }2Q • B*u:~ 1 • e* (H + L t. L ) I A 1 I 100 ;
Grs:=-(Qw*S*h*LEL+IY~l*RbtL)/M~/C~;

li0: = (P*DA/AI +1 Y*b/LEL-I-X*S-RHO*R1*DTS) / ( .. 6*I-<riV<L-~/I);
Dl:=orS-L*OU/lP; UP:=(Cl/1-DA/Al-UU/L)*P;
L:=U+Uv; I:=T+UT; P:=P+OP;
hACh:=LI «?/3*k1*1) :z.?); XX:=1+MAlH~22/3,

IJ:=T*XX; P~:=~*XX~z.?;

O~T:=~S'~; If:=lt5; ~t:=htS;

~)KIl"llltXT('(f~ UI-' I)'); I-LUIUd,P); SPACE.#O(~l;

FLUT (3,l,DP) ;SPACE#U(4j;
l-lklhTH_Xl('(Q [;T ')'); f-L01(3d,l); SPAC[J,iU(L);

f-LUT(3.1.DT); NLCk;
PKlI~ITl::Xl(f('rs UIS 1)1); FL01<3,1.rSH5PACE:.J,iU(l);



foLeT (jd dFcl); NLCR; NLCR;
PRINT I tXT (' (' ~ IKLMIEh:')'); NLU<;

FLOI C:h ItlJTS) ;SPACEfH)(4);
PKINf I(.Xl (' ('U DU ')'); t-LUI <3,l,U); SPACE#O(Z);

fLUT (3,1 ,DU); NLCl·n
PRlfJllt.:XI('('f-JS HA I)'); fLU1(j,l,PS);SPACEI1U(Z);

FLOT (3d'I"lACH) ;SPACE#0(4);
Pt<lNf1EXT(' ('1,lf f-;HO 'l 'l; rLUl(3,l,~IF); SPACt:'0(2);

t-LOI U,l,RHO); NLCR;NLCR;
PRINllI:.:.XT('('LJiCHlHl:Ot.N iN STRc.AMl:.R')'); NLCR;
PRINTlEXT (' ('c.~IOT CS Nlf<L C> ION')');
F-LOTU,Z,NCS); FLOT<3,2,I,CSN); i·LGT<3,Z,1';CSI); NLCR;
PRINTltXT('('AR lOT AR NIRL I-i iUN I)');
rLOT(3,Z,NAR); FLOT(3,2,~ARN); fLUT(3,2,NARI); NLCR;NLCR;
PRIN1H.XT('('l:)OTSII-..GlN iN RtC.tJl.BIED:')'); NLCR;
f) KItl f Tt. XI ( , ( , l'l UANN Ul N NUC I ')');
FLOT(j,2,NUAN); fLOT(3,2,NUCN); FLUT(3,2,NUCI); NLCR;
P k !t\j TTtXT ( , ( , [\j U NUVOL L ' ) , ) ;
fLOT(3,2,NU); ~LUT(3,~,N0V); fLUTI3,2,DEL); NLCR;NLlR;
hdtHTE..Xl('(''vtRLiLLtN:')'); I\LU.... ;
F-Rll'.. lTtXT (' ('i::.LA51.VLkL. STHALING5VEh.L.')');
fLO T (3 , 2 ,t. L L L 5); 5 tJ Al t_ Ii' 0 (L); FLU r (3 , ? "I; AD); l\i L G< ,
PRI NTTl: XT ( , ( , 1UNil • Vt. RL • ~J 0 UL t. - Vi:.t< H j I.. I) I ) ;

FLOT(3,2,lUNLu~}; SPAU:.ilO(Z); f-LOT(3~L,JOUU; NLCK;
PRli'~llt.X-T (' ('i~AR~nt:.Vtr<L. Wh:1JVil\j(JSVFr~L.')I};

FUJT(j,Z,(,)W); ~PAlt§O({'); FLUl L;,L,FXl; r'~lCk;r..LlR;

PRINIILXr (' ('t.LI::.K lki~lh:')'); NLOn
f-1RINTTc.Xr('('IY VUP I)'); i-L01(jddY}; SPAlt~'()(2);

fLOT (j,1,Vc,RUP) ;SPAU:.1I0(4);
fJ R 1f~I Tt X 1 ( , ( , l Y t. X ' ) , ); fLU 1 (3, 1 , Ef ); 5 PA(c II U ( 2) ;

F LOl (3,1 ,tHALl; NLCk;
p~il'lTrlXT('(,Hl 511 'l'); fLUTD,l,HU; SPAlE,tO(Z};

F LUI (j, l , S 1 1 ) 'I SPA CE. it 0 ( I, ) ;

i-'RHJTltXl('('Kb r\!Eb I)'); f-LCT(j,l,KElLl;SPACt.1fU(Z);
~LOT (j,2,NEB); NLO~;

1cHO
Id20
183U
1b4V
1B5U
1860
1870
Idt3U
1d90
1'100
1910
192U
193()
194U
1950
196U
1970
19bU
1990
~()O()

iOlU
LOLl;
;C03u
~()4U

'::O~u

L06U

2070
2080
2090
21CJu
illLJ
2IZU
£:13U
2140
LlSlJ
L 1M)

PKIN1IEXTP P Tt.S ')');
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SPACI:.NO(£);
SPACI:.'O(4) ;
SPACI:.NO(£) ;

21 1U
LUjU
.::.190
£:20CJ
221u
222u
.:.230
224U
225>u
226u
':'27u
22bv
22,9U

-52-

PRINTrt.XT('('Tt. uSI 1)1); f-LOT(~,l,Tf);

fLOT (::h 1,DSl) ;
P~I~Tl~XT(' (I~IG NE I) I); fLOT (3,l,SIG);

flOT (3,2,Nf);
hLCt-<; Fo'kIN1·'E.XT('('JX JY 1)1); FlOT(3,l,JX);
SPA(bt(;(Z); FluT(3,1,JY); SPACE.#O(4);
PRI N1 H:. XT ( I ( IHP I ) • ); FLO T U , 1 ,H P) ;
hlCR; PI-<INT fU<l (I (IPi::l ~END I) I);
FLO T ( 3 , 1 ,PEl); 5~!ACE,,", 0 ( 3); FLu r ( 3 , 1 ,R ~ i~D) ;
CARRIAlJl:.(4) ;
I ~ND' ;
t XIT:
'END'.

BIJLAGE '12-7
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Vergel~kingen voor het streamerprogramma.

A. Elektronen:

continurteitsvergel~king:

Ne.NaA·kfA + Ne.NaC.kfC - Ne
2

.NiA.krA - Ne
2

.Ni
C

.krc ~ O.

energiebalans:
J2
cr - Prad - Pellos - Pion ~ 0

N { r16400Prad = CsN 3.0610-14. exp\ T )
(DST) 1/4 e

p 11 = 23 .Ne.m .2.k(T -T ).(VA + ).IC + Vv .DEL)e os e e g - - --
rnA mC mV

Pion= EI · ~.(Ne-Neb)

wet van Ohm:

J + HP .J.. ~ (J.E
x JJ x

*J .. - HP.J = a.E..
JJ x JJ

R.
1

H
DST. ITts r

R ~ R
b

+ FF. R l'
bel

B. zware deeltjes:

?u.A = MF = konstant

p = p.R.T
du dp (~~9· u dx = -dx + JxB)x - Fr

9. u. dd ( c . T + tu2
) = :t. E - Qx p w

C. streamer:
DST

+ Ne. LEL.S

2
T ( crout)

DS N:= LEL.S. ~str



8

gemeten elektrode nummer
berekend met stre~merprogramma

6

1829: 1
2

2
I-----........-..-:=---.-----.....-----....----~~~.C"~--"T""----T' ----"'1,-

10 12 14 16

Stroomvorloop b~ run

20

[3
1

80 2I~

I~
60

I
VI
+-
I

40



V1
\J1
I

'8 3~24 2 •
elektrode nummer

,......
~-(

"'-,....

80 E
0
0
J,.,
+l
1.0

I

I~.-cl)

I
I



80

60

o
I

VI

'"I



I
\J1
--...J
I

~h 2§
elektrode numme~

1862

o.~ _

I
/

60



elektrode nUllmer
2 28 2

•
201612

20

-«-
80 E

0
0
Sol

+J
10

60
I

\Jl
00
I

40

Stroomverloop in de generator.



160

140

120

100

80

60

40

20

BIJLAGE 18

1

Run 1859: stroomyerloop in'de tijd'.

3 4
-:-:-:-"-::--7-'-+ 5
tijd (ms)'
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..----------------------------------_. .'-'

I

,..,
80 «

60

40

20

'-'

Ei
o
o
M
~

to

116

'-------.,..------.;:------~------,------i'..--':-
1 2 4 5

Run 1884: stroomverloop in de tijd.
-:-t-;"].-ct"-c1;--~

... ,mSl

~un 1889: stroomverloop in de tijd.

1 2 3 ---_.5
tijd (ma)



,...."

<
'-'

80 e
0
0,...
~
II}

60
119

(

40

20

-6
~

II......

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

I
0'\
~

I

5•321
w=c!::==::e::::;..... ..,--.L. ...,..._ ---, •.'--r~-----------'

4

Stroomverloop en drukverloop in het
midden van de generator bij run 1887.

tijd (ms)

/\.1
o
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50

\

\
\

"-- - - .'- - _.- --, - - - - - - - - .-.:-

200

4321

I
30 ---I

I i

10 l,-~-,-~_Y--.----r---=::::::=-lOO
5 tijd (ms)

Run 1873: 8troom+~panning ~~

elektrode 1+2; B = O.
antl.ding over !

i_____---1

10

8

6

4

I

L--------------------2

54321
L.-..~--,--_r_-.,..___,..__~~.~_+

tijd (ms)

Run 1873: berekende inwendige weerstand bU
ontl~ding 0Ye~ e]pktrod~ 1+?~ B ~ a.

'----------------------_._.
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}OOiI
200

I
i
Jl00

BIJ .I..;.·..GE < ; B

1 2 3 4 ) t ijd-(;;;-;-'
Run 1887: stroom+spanning b0 JLllading over
elektrode 1+2j B = 3.2 T.

2

1 2 3 4

Run 1887: berekende inwendige weeratand b~
ontlading over elektrode 1+2; B; 3.2 T.



,. V.I. effektief ( I~40 A.)

• geen V.I.-stroom

1{?f~ (~2)
I B T

1.4J
1 •2~

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

I
0\
+
I

Enthalpieextractj e gedeeld door mag,'. indu.ktie 'Co

kwadraat voar runs met V.l. bij l..rLo.i?}ast:L.;;;.

i
2300----T (K)

s

18001700
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•

•

I

3.2 B (T)

• V.1. effektief

• geen V. 1. -stroom

12 :! ~
(%)

10

8 ~

6 • ..
4

2 l-

I

2.8
I

2.6 3.0

Enthalpieextractie b~ variatie
Tan magneetTeld; Ts = 2000 K., R :: 1fl.

BIJLAGE 24

12 r 'r[ (%)

10
I

8 21'1

6

4

2

1700 1800

Ehthalpieixtractie bij

---1900 2000 T (K)
s

B :: 3.1 T. voor

runs met V.I. en 1 en 211 belasting.
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•

6 l~
(%)

5

4

3

2

1

1700 1 00
"'---...-----...,...-~----...., ------,jr----y--

1900 2000 2100,
T (K)

Enthalpieextractie in de tweede helft s
Tan de generator; R = 211, B = 3.1 T.

6 ~
(% )

5 • choking

•
• •

3

2

1

Enthalpieextractie in de tweede helft
van de generator; R; 1fl., B ~ 2.? T.

2000 2400 2800 3200



,....
<........

80 e
0
0
~...,
co

2

60
I
0'\
--...J
I

40 1

20

StrooMYerloop bij run
1

1884: 1

2

1 20
gelleten

berekend met "Spijkerman"

nummer
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