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]. SAMENVATTING

In dit verslag worden numerieke tweedimensionale berekeningen uitgevoerd

aan een periodiek segment van een MHD-generator met als doel een

naU\vkeurige analyse te verkrij gen van de hierin optredende verschijnselen,

met name verliezen tengevolge van grenslaageffekten en inhomogene stromen

samenhangend met lokale kortsluitingen tengevolge van verhoogd

geleidingsvermogen.

Met behulp van een universeel opgezet rekenprogramma in M~GOL 60 werden

in een situatie met ronde elektrodenconfiguratie berekeningen uitgevoerd

aan een stationair stromend plasma bestaande uit een mensel van Argon en

Cesium in een MHD-kanaal met afmetingen zoals die voorkomcn ~n het

schokbuis-experiment van de Technische Hogeschool Eindhoven.

De resultaten van de berekeningen tonen aan dat ronde elektroden een

meer homogene stroomverdeling aan het elektrodenoppervlak veroorzaken

dan vlakke elektroden in de wand van het MHD-kanaal, dat de spanningsval

kleiner is, dat de inwendige \veerstand van de ronde elektrodenconfiguratie

groter is dan die van de vlakke elektrodenconfiguratie, en dat de axiale

verliezen bij ronde elektroden kleiner zijn dan die bij vlakke elektroden.
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3. INLEIDING

Teneinde te geraken tot een optimale werking van een MHD-generator is

een grondige studie van a1le optredende verliesmeehanismen een eerste

vereiste.

De voornaamste verliesmeehanismen in een MHD-generator z~Jn van

aerodynamisehe of elektrisehe aard.

In dit verslag wordt vooral aandaeht besteed aan de verliezen welke

optreden in de grenslagen welke zieh dieht bij de elektroden van de

MHD-generator bevinden.

In de situatie waarbij de generator is uitgerust met vlakke elektroden

die zieh in de wand van het kanaal bevinden, veroorzaken de grenslagen

aan de elektrodenoppervlakken een spanningsval. Vit experimenten is

gebleken dat tengevolge van deze spanningsval in de grenslagen een

elektriseh vermogen wordt gedissipeerd, dat van dezelfde grootteorde ~s

als het vermogen dat in de belas ting van de generator word t opge\vekt.

Vorige studies hebben aangetoond dat vlakke elektroden ~n de wand v~n

een NBD-kanaal door verhoogde niet-evemviehtsionisatie bijdragen tot

een verhoogd geleidingsvermogen aan de elektrode-uiteinden, wat zieh

kan uitstrekken tot de volgende elektroden. De lokale afname van de

inwendige \Veerstand van de generator kan leiden tot "l ekstromen" tussen

opeenvolgende elektroden, ofwel tot verkleining van de effektieve

segmentatie. Het Ball-veld. dat evenredig is met de enthalpje-a£namc

per lengte--eenheid van de generator, \,'ordt daardoor eveneens verminderd.

De axiale lekstromen vormen aanleiding tot een verhoogde energie--dissipatie

binnen de generator.

Het als doel doze verliezen te vermind::rcn \-Jordt onderzoel, verrieht naar

een optimale plaatsing en vormgeving van de elektroden in het MHD-kannal.

Onderzoekingen van gelijke aard Hcrden verricht door YushiHli (Lit. 1) en

Salvat (Lit. 2).
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Om de spanningsval, welke in de grenslagen bij de elektroden ontstaat,

te kunnen reduceren, wordt getracht voordelen te beha1en uit een

plaatsing van de elektroden los van de wand van het MHD-kanaal.

Hierrnede kan wellicht worden bereikt, dat de stromen die het kanaal

dwars oversteken minder beinvloed worden door grenslaageffekten.

'fe.vens wordt venlacht, dat de segmentatieverhouding een belangrijke

invloed uitoefent op de gevolgen van nog aanwczige grenslagen.

Ten aanzien V2n de kortsluiteffekten, optredend aan het einde van

vlakke elektroden, als gevolg van stroomconcentraties, temperatuurverhoging

en toename van het geleidingsvermogen, wordt onderzocht Helke de

resultaten zijn van over gang van een rechthoekige elektrodcnconfiguratie

naar een ronde elektrodenconfiguratie.

Ten behoeve van het onderzoek wardt gebruik gemaakt van een

rekenprocedure, Helke uitgaat van de basisverge1ijkingen van de

magnetohydrodynamica, vJelke voor ons model ,varden aangepast.

Door middel van een ALGOL 60 programma \vorclen de berekeningen uitgevoerd

op de Philips computer EL X8, \velke zich in het rekencentrum van de

Technische Hogeschool Eindhoven bevindt.
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4. BASISVERGELIJKINGEN

4.1. Voorwaarden en_~eronderstellingen.

I. Het medium bestaat uit een homage-en mcngsel van Argon en Cesium.

2. In de berekeningen zijn de ionisaties van Cesium ~n rekening

gebracht en die van Argon verwaarloosd.

3. De druk ~n het generatorsegment ~s konstant.

{+. Elektronen, ionen en neutrale deeltjes hebben een Max-wellse

snelheidsverdeling.

5. De interacties tussen de atomen en iOflen Z].JU zodanig dat hun

tempcraturen en driftsnelheden gelijk zijn.

6. De temperatuur van de Z,,,3re deeltjes ~s konstant.

7. Slechts enkelvoudige ionisaties zijn van belang.

8. De recombiuaties worden verondersteld uitsluitend plaats te

v::.nden tussen tHee elektronen en ei§n ion.

9. De ionisaties ,·;orden verondersteld meertrapsionit:aties te zijn.

10. Bet systeem Hordt t\veedimensionaCll beschou\-ld d(----
dZ 0) •

11. Het systeem Hordt stationair beschouwd Cl(-
dt

0) •

12. Stralings- en \"armtege leidingsprocessen ~"orden bui ten beschatJTATing

gelaten.

]3. De w2ssatraagheidsterm ~n de bewegingsvergeli.jking vaal' elektroneu is

nie t IT1oegenOTi:cn.

14. Bet gc:::i:nduceercle m3f',nctisch veld vmrdt veruaarlooscl.
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15. Afgezien van ionisaties en recombinaties worden de botsingen

tussen elektronen en zware deeltjes elastisch verondersteld.

16. Voor de elektronen geldt dat de translatie-energie klein ].s
2ten opzichte van de thermische energie (m 11 «k T ).

e e e

17. Bij benadering geldt dat de elektronendichtheid gelijk ].s aan

de ionendichtheid;

18. Het HHD-kanaal is periodiek gesegmenteerd.

-+
19. V.u O.

20. In de Wet van Ohm 1S de "ion slip" venvdarloosd.

21. Voor de berekeningen werd ui tgegcwn van een zodanig8 instelling

van de generator dat de Hall-parameter S kleiner is dan 2.

-+
22. In de energievergelijking voor elektron2n werd de term Ii .qe

JverVlaarloosd ten opzichte van de term 0--'
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4.2. De continuiteitsvergelijkingen.

De algemene continuiteitsvergelijking voor een systeem waar~n slechts

deeltjes kunnen ontstaan of verdivijnen door ionisatie of recombinatie
-~

van Cesium kan met gebruikmaking van \7. u = 0 \vorden genoteerd als :

-+
u.\7n

e

n
e

n
aC

en k n 2 n waar;n
rC e iC' .L

Verder geldt

en n
e

(Lit. 3),

2,58 • ]0-39 (],337 e)
exp -ki-'-

e

4.3. De wet van Ohm.

6 -]
(m s ) (Lit. 4).

De be\vegingsvergelijking voor e.lektronen of de \vet van Ohm luidt

-+ f3 -~ -+
\7p

J + ·pO x B) aCE' + ~) (Lit. 5) •
jJ en

e.

-+ B
2

-+ -+ -+ e e n
lIierin ~s E' E + u x B, met S en (J --~e .

m V m V
e c e c

r,..T:'-'.nneer voor de \verkzame doorsncden voor elastische elcl,tron-atoom

botsingen gerekend wordt volgens (Lit. 6) en voor elastische

elektron-ion botsingen volgens (Lit. 7) dan geldt voor de botsfrequenties

]0-20
]

V] V
eaA

0,5 . n
aA

(£~.e)2 (' s -])
TIme

. ,

]0- 17 8 kT 1- -]
v

2
V

eae
0,5 . n

aC
(.______ .e) 2 (s ),

11 Ult:~

106 3
J0

6
3 ]

-]- -
v

3
V

eiC
] ,55 . n

iC
T 2. 1u(8,7 . T 2 n 2) (5 ) .

e e e

Tevens geldt dan
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Met de in 4.1. aangegeven vooniaarden en veronderstel1ingen gaat de

energievergelijking Vaal' el<:ktronen over in de vorm :

+ +
J •E '-- 3n Til k (T

e e e

3
T) }~

S=l

\)
-"-3
ill

S

4.5. De can tinul te~ tsverg.:.': l.ij l~.i-ng en de ~!2.~rgicv!':!..Ke lij Idnf!.-~

z\.;rare deeltjes.

Om bij de berekeningen gebruik te kunu8n maken van cen betrekkclijk

eenvoudig op te lassen stelsel van magn(~t()hydrodynamischevergelijkingen

wordt verondersteld dat de "I/(~rdelingccn in het generatorsegment van

de temperatuur, snelheid en druk uit mctingen kunnen worden bepaald.

Het ste.lsel vergelijkingen dj ent cbn Hog gecompleteerd 1.e vwrden met:

T

u

T(x,y)

u(y)

uit meetresultaten,

uit meetresultaten,

P pRT = nkT .
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5. Ui tVlerking van de basisver~elijkingen.

5.1. Inleiding.

In hoofdstuk 4 hebben wij voor het geval van kleine stroomsterkten

een stelsel gekoppelde differentiaaIvergeIijkingen geIntroduceerd,

waarmede een MHD-generator beschreven wordt. Dit stelsel dient

tesamen met MaxweIlvergeIijkingen en geschikte randcondities te

worden opgelost. De vergeIijkingen, die aldus een consistent stelsel

vormen worden daartoe in de volgende paragraaf verder uitgewerkt.

Vervolgens vlordt de gevolgde oplossingsmethode beschreven, met de

noodzakelijke randcondities, en wordt een keuze gemaakt uit de twee

mogelijkheden van rekenen met spannings- of stroompotentialen.

Tenslotte wordt in dit hoofdstuk de algemene oplossingsmethode

toegespitst op een ronde elektrodenconfiguratie.

-r
5.2. De continulteitsvergel~jking. wordt nu met u (u ,0)

x

8nu --_.£-
X dX

5.3. De wet van Ohm kan als voIgt worden genoteerd

J -.?S ···"..(E' + E ) + __-5! o (F' + E )
Y I +(3" x nx 1 -I- 13/.'y ny

J
x

of

-C!~--2 (E 1 + E )
I + 13· y ny

(A) (Lit. 8)

'E ' .1...1 + 13 E I
_: ..1 -

x a x a y nx

E'
] P )--J - ---.1 E

Y a y a x ny

-)- kwaarln E (E E ) IJ (n T )
n nx 11y (:;Il c e e

(B) (Lit. 9)

-+ -)-
Met V.J = 0 en [' = - VV' Ieidt (A) Lot een potentiaalvergelijking



Het IJ x
->pI
1'...

-10-

->- ->- ->-
= 0 en J = IJ x ~ waarin ~ = (0, 0, ~), leidt (B) evenzo

tot een potentiaalvergelijking in ~ (stroompotentiaalmethode).

In paragraaf 5.7. worden de voor- en nadelen van de beide methoden

met elkaar vergeleken, en wordt een keuzc gemaakt tussen (A) en (B).

5.4. De ~gie..vergelijking voor_,~.~.~tron~~ g<tat over 1n de vorm

d 3
u .~{n (~2T + E r )}

x oX e e

-~ -r
J . E I .- 3n m k (T

e e e

Bovenstaande vergelijking stelt voar een gewone diffcrentiaal

vergelijking van de eerste orde, waarin aLGeleiden van n en T
e e

naar x voorkomen.

5.5. De 012.!ossiE-.gsprocr'.c1t:E.!.:. gaat nit van berd:eningen in t1n~e fasen.

Bij gegeven verdelingen van het gcleidingsvermogen 0 en de Hall

parameter S in het generatorsegment, kan via de wet van Ohm de

potentiaalverdeling worden berekend (fase 1.).
-~ ._)-

Bij een gegeven potentiaalverde ling J,S de term J. E r l.n de

energievcrgelijking voor elcktrunen 1n elk punt van het

generatorsegment bekend. Uit de~c laatste v~rgclijkillg en de

continuIteitsvergclijking voor elektronen kunnen dan door

simultane integratic van n en T de ven1elingen vall 0 en S
e e

worden gevonden (fase 2.).

Vi tgaal1de vall de j uis te randc.ondi ties kan men, doar h'.:,rhaalde malen

ac.htereenvolgenE; de bertckenings L1Setl 1. en 2. ui t l C VC!2ren, geraken

tot een eyelus \~;.,arin cen conver-gentie c'ptreedt met ve,"cle.lingen van

lTlagnet()hydroclyna::.ui~;chegroot.hedl.:'ll die als uiteindelijke oploE;singen

\Jorc1en l'eschom~cl. Eet aanta.l maTen daL (h~ cyc.lus \vordt uit.gevocrd

1
.•.

langt af van de gC2lste op los ,; :;ng alsmede van
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5.6. De periodiciteit van het generatorse~~nt, welke in paragraaf 4.1.

werd aangenomen leidt tot de volgende randcondities

a. Voor n en T : De verdeling van elektronendichtheid n en de
e e e

elektronentemperatuur,T als funk tie van y is aan het begin van het
e

generatorsegn~nt (x = 0) volkomen identiek met die aan het einde

van het segment (x = L).

-+
b. Voor V (met :z W): Het potentiaalverschil tussen punten Hl

het generatorsegment met dezelfde y-coordinaat en x-coordinaten die

de segmentlengte L verschillen, is steeds hetzelfde. (Hall-spanning).

Deze randconditie kan bij berekeningen via de potcntiaalverdeling VI
-+

bij gegeven verdeling van de snelheid 11 en magnetische inductie B
x

vlOrden getransformeerd in een analoge randcondi tie voor VI.

Bij berekeningen via de stroomfunktie 1jJ dient voor het opleggen van

een analoge randconditie gebruik gemaakt te Horden van gegeven

stroolllsterkten in de x-richting (HalJ.-stromen) of in de y-richting

(F ar aday-s t romen) .

Voor de integraties van n en T welke in de x-richting worden
'"-- e e

uitgevoerd, is het noodzakelijk de waarden van n en T in de
c e

punten van '.\Taarllit de intE'gnltje plaatsvindt te geven.

Deze eis kan moeilijkheden opleveren wanneer de intcgratic

plaatsvindt over lijne.n m'".t y = konstant, '.\Telke door de elektroden-

omtrekken worden gesneden.

Overige rand':..~r~~it"~.':_s._, die moeten leiclen t.ot de. ge\-!enste oplossing

van de toegepaste potentiaalvergclijking, worden gegeven door de

volr-,ende voon'Jaanlen :

a) De tangenticlc. komponent van de clektrische velclsLerkte a:m het

oppervlak van cen gelcider is nul. Dpzs randconditie is van

toepassing op de elektrodennppervlakken.

b) De l10rmale konponent vccn de eld:t)~j.c~che stroo;;}clichtheid a;'ll llet

oppervlak van een isolator i~:; nul. ])e;'~e randcoruij t:i e ] s van
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5.7. Om een g~~otiveerde keuze te kunnen maken uit de ~n paragraaf 5.3.

reeds aangegeven mogelijkheden om te rekenen met ofwe 1 een

stroompotentiaalmethode_, ohlel een spam:in,~spotenti.Ealmethode,'vordt

in deze paragraaf nader ingegaan op de consequenties van de beide

genoemde rekenmethoden.

Voor het onderzoek naar de elektrische verliezen tengevolge van

grenslagen in het MHD-kanaal, en de invloeden van de elektroden

configuratie op de stroomverdeling, is eell algemeen rekenprogramma

aantrekkelijk, met bel1ulp waarvan zander principi~le wijzigingen

aan te brengen. verschillende plaatsingen en vormen van elektroden

doorsneden in een MHD-kanaal te berekenen z~Jn.

Ten aanz~en van de aard van de HHD-generator dient venneld te

worden de eis dat de berekeningen dienen plRats te vinden voor een

specifieke Faraday'-generator.

De ~tr.?ornpote~~ti_aalIliethode gaat ui t van randcondities \velke worden

opgelegd aan de stroomfunkties.
~ +

Omdat 'V. ,J = 0 kan voor het berekencn van J gebruik gemaakt \vorden
~ + ~van een vectorpotentiaal ~' = (0. O. ~)(x,y)), 20clanig dat J = 'V x If

Deze vectorpotentiaal is nu op een konstante na hepaiJlcl.

Door het gcven van cen randconditi.e voor iJ!. bijvoorbceld aan de w,md

van het kanaal, kan deze konstante worden vastgelegd.

Uit de potentiaaltheorie is bekend dat de vectorpotentinal l'
niet-bronvrij veld verder nag afhangt van de integratieweg.

+
De beide elektroden vormen voor ~ cen bron en een put.

De integrat12("egafhmlkelijkheic1 lum nu '\Varden opgebeven door een

snede aan te brengen tussen de beide eleklroden Haardoorheen niet mag

'\Vorden geIntegreerd.

Aan de \,'and van het HHD-kanaal geldt dat de normale komponcnt V<':11 de

stroomdichthe.id gelijk is aan nul (isolator).

Met andere woorden : J
y

o en voor y H.

verhuuding tUf,S81l de tangenticle en de nouna1Q komvonc>T,t van de

st.rOOllldicb:-heid 22n de rand VC1i.1 de ele.kLrodc:ll gelijk is ann de

rn2,tllc-~-nlcltische cO!lclicLQ. \'J2.ara(;.~-; ~.J 1110r::t. volcnc'nl'
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De spanningspotentiaalmethode gaat uit van randcondities welke

opgelegd worden aan de spanningspotentialen.

Omdat V x i' = 0 kan men definieren E' : - VV'.

wand van het MHD-kanaal (J = 0), gaat dan
3V' y
~ = 0 voor y = 0 en y = H.

rand van de elektroden wordt weer bepaald

De randconditie aan de
. (lV'

over ~n de vorm: --- + G
3y

De randvoorwaarde aan de

door de eis dat de tangenti~le komponent van de elektrische

veldsterkte aldaar gelijk is aan nul. Aan deze eis wordt direct

voldaan wanneer in de berekeningen tot uiting komt dat de punten

aan het oppervlak van een elektrode aIle dezelfde potentiaal be

zitten. De spanningen op de beide elektroden worden in dit geval

als begincondities bekend verondersteld en ook het spannings

verschil tussen opeenvolgende kanaalsegmenten (Hall-spanning).

Hanneer de beide genoemde rekenmethoden, n.l. die Haarbij ge

bruik gemaakt wardt van ~ en die waarbij gebruik gemaakt wordt

van V' , met elkaar worden vergeleken, kan men conclusies

trekken omtrent de graad van gecompliceerdheid van de beide

methoden.

Ten aanz~en van de stroompotentiaaJmethode kan men stellen dat

met meer eenvoud de randcondities voor een specifieke MllD

generator kunnen worden opgelegd. Door namelijk te eisen dat

~(x = 0, y = 0) = ~(x = 0, y = H), wardt direct bereikt dat de

integraal van de stroomdichtheid in de x·-richting van lwt HHD

kanaal gelijk ~s aan nul, hetgeen een specifieke cis is voor

een Faraday--generator. Gmdat de berekeningen via de prog,ramma-

taal ALGOL 60 op de computer dienen te ,.;rord('n l1i tgevoerd,

bevat de genoemde methode echter bezwaren van progran~atcchnische

aard. De voorwaarde dat aan het elektrode-oppervlak de verhouding

tussen de tangentiele en de llonnale kompOl";(:nt van de elektrodc

stroomdichtheid gclijk is aan de Hall-parameter S leidt in een

ALGOL programma tot: zeer omslachtige procedures.

Het gebruik van de spinningspc\tel1tiaalmethorJe Ieiclt tot. een-

\'oudigc: uitdI'11kkiugca '.roort\71c~:~";enJ UJ_t '.r~-iT)dC'Olld-Ltien claTl dE

bezwaar van deze t,,;c"cc1c metlloc1e is dat er gceD eenvoudige



condities op te leggen z1Jn aan de spanningspotentialen teneinde

te kunnen voorspellen dat een specifieke Faraday-generator inder

daad wordt berekend. Dit bezwaar kan grotendeels worden opgeheven

door in het rekenprogramma een procedure op te nemen welke tijdens

de berekeningen de Hall-spanning van de generator zodanig aan

past dat de berekeningen uiteindelijk toch een spec:ifieke Fm-aday

generator betreffen.

Mede in verband met het voorcleel dat \.,ril1ekeurige elektroden

configuraties bij het rekenen met spanningspotentialen leiden tot

eenvoudige randcondities werd bcsloten tot het uitvoeren van de

berekeningen via de spanllingspotentiaalmcthode.

Heide methoden leiden tot eeo elliptische potentiaalvergelijking,

die in het geval waarin gerekend wordt met spanningspotentialen V'

(met E' = - VV') kan worden genoteerd in de vorm:

vlaar111:

3V' 3V'
+ P + Q + R

dX 3y
o ,

met

a
In (0" S)

(J
(Tn 0 ~~)

3
In(S)}P + 13 {-- + ----

(Jx 3y (Jy

d
In(aS)

3
On o (3)

a
(B) }Q - - 6 {-- +

3y Clx dX

ClE dE aE dE

R
nx __._:2_2~ (3 {---~~- _;2.~~} PE -- QE.- -

3x 3y 3y dx nx ny
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5.8. Met behulp van de in paragraaf 5.5. beschreven oplossingsprocedure

van de in hoofdstuk 4 gegeven vergeIijkingen werden via de

spanningspotentiaalmethode berekeningen uitgevoerd aan een segment

van een MHD-kanaal met ronde ~l~ktroden en afmetingen zoals

weergegeven in figuur I. De afmetingen zijn gelijk aan die welke

voorkomen in het schokbuisexperiment dat is opgezet door de Groep

Directe Omzetting aan de Technische Eogeschool Eindhoven.

In figuur 1 is tevens het eoordinatensysteem aangegeven.

Voor de integratic van n en T wordt, bij de aanvang van de
e e

berekeningen, ter plaatse x = 0, uitgegaan van beginvoorwaarden

welke onder de gegeven overige condities nabij Saha-evenwicht

zouden gelden. Bij volgende integraties worden voor deze beginvoor

waarden voor x = 0 steeds gekozen de voor x = L optredende eind

waarden van de voorgaande integratie die bij dezelfcle y-coordinaat

plaatsvond. Door herhaalde malen te integreren wordt aldus tevens

voldaan aan de periodiciteitsvoorwaarde voor n en T .
e e

In het gebied van het generCltorsegment waarln lijnen met y = kon

stant door de elektrodenomtrckken worden gesneden, en tussen de

elektroden en de "and, \vordt de snelheidsvector ~, die slechts een

x-komponent bezit, nul verondersteld; in het midden van het segment

tot aan de clektroden geldt u = 1000 m/s.
x

Voor die punten in het medium \·marvoor de snelheid u gelijk J_S
x

aan nul, gaat de energievergelijking voor elektronen over In de

vorm:
-+ -r
J.E' = 3 n m k (T

e e e

3 v
- T) L 2-

s~~lm '
s

en worden n en T zonder integratie, algebrafsch bepaaid uit
e c

bove.nstaande. vergelijking en de Saha-vel·gl~lijking. Daardoor kunnen

de moeilijkhcden worden voorkomen die zouden optrcdcn wanneer,

voor integratie tussen de elektroden, beginvoorwaarden voor n en
e

T worden gc~ist. zoals in 5.6. is beschr~ven.
e
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6. RESULTATEN

De 1n 5.8. beschreven berekeningen werden uitEcvoerd op de computer

EL K8 welke zich in het rekencentrum van de Tcchnische Hogeschool

Eindhoven bevindt. Ten behocve van het inzicht werd tevens een reken-

prograIThlla opgesteld vmarmede cen generatorsegment grafisch kan worden

weergegevcn, met daarin de meetkundige plaatsen van punten 1n het

medium welke dezelfde potentiaal hezitten(potentiaallijnen).

De realisatie van een rekenprogl'amt118 om stroornlijnen eveneens grafisch

weer te geven verkeert in een zeer vcr gevorderd stadium.

In de figuren 2 en 3 zijn voorbeelden gegeven van resuitaten welke Z1Jn

verkregen door het tekeIlen van potentiaallijncn als behorend bij poten

tiaalverdf·Jingen die berekend "'Jerden bij konstante en uniforme sigma en

beta, met 0 == IS mho/m en S = I. De waarde van de magnetische inductie

bedroeg I Tesla. In figuur 2 is weergegeven het resultaat van een

- 70 volt en V = - 5 volt. In figuur 3
Hall

volt.

berekening waarin VF~ dara ay
geldt VF d ~ - 70 volt en VI'all = 14'ara' ay 1

Door de inle.graal op te maken van de stroOlnc1ichtheid 1.n de. x-richting,

zmvel als in de. y-richting, kan gekonJduc1eerd •.vorden dat geen van beide

gevallen een generator betreft bchorend tal E'cn van de beide typen

Faraday- of Hall-generator.

Met behulp van de in 5.5. beschreven methode verden, uitgaande van

potentiaal\'erd(~lingenonaloog aan di e van de figuH:n 2 en 3, berekcnin-

gen uitgevoerd v·oor ni.(~t~-unifor[ne ,,~erdelin[~/~n van signu1 en beta ..

Steeds werd crop toegezien daL beta de kri.ti';chc i·:raarde 2 lli.et over

schreed. De tempcratuur van het medium \verd konstcmt en uniform

verondersteld, gelijk aan 2000 K. De clruk llad cen waarde van 5 atmos

feren. Het scedingsperce.ntage "Jcrd p,ehouden op 0.3. De FiHaday--spanning

bedroeg in de berekeningen 14 volt.

De integraal van de stroomdichtheid lD de x-richting dient voor het

berekenen V2neen FarndaY--S8nc-c;;ttol: nul tc zijn. De/:e inLcgraal \,lercl

sleeds opgemaakt voor de ver~ameling punteD waarvoor x ~ O. Tencinde

tot een F3r<lddy·-·gcni;;~I<;;to;: tEe gercJzen Herd, inclicn de ger,uclnde. integraal

nie.t gelijk ".IdE; aan nul, de nal.J-·~::jj;m:11.ng ,;Lccc1.s zod:-mig a<mgcpast, dat

deze l ais l'ctJ".'Or:",etcr van E'en convergc;;! preecs> tot cell. minir:n.mr:vaarde
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Voor dit laatste geval werd het verloop van sigma en beta ter plaatse

x = L als funk tie van y opgetekend in figuur 4 •. Opgemerkt dient te

worden bij deze figuur dat in de buurt van de elektroden nag steeds een

relatief sterke verhoging optreedt van het geleidingsvermogen.

Eveneens kan gekonkludeerd worden dat de verhouding tussen deze top

waarden van sigma tot die in het midden van het Faraday-kanaal klei

ner is dan die welke zou optreden bij het toepassen van vlakke

elektroden in de '''and, waarvan de gegevens uit vorige studies bekend

zijn. Echter dient vermeld te worden dat de waarde van de Faraday

stroomsterkte afhankelijk was van de waarde van de y-co~rdinaat,

hetgeen betekent dat, op tot heden nag niet e2nduidig te verklaren

wijze, bepaalde hoeveelheden stroomsterkte in de berekeningen niet

meer tot uiting kwamen. Oorzaken hiervoor kunnen mogelijk gezocht

worden in:

1. Numerieke afrondinesfouten in de rekenprocedures welke door de

aard van de bereke.ningen accumu]atief in de eindresultnt.en naar

voren zouden komen.

Ohm.

\7p
c. De verwaarlozing, 1n eerste instantie, van e 1n de Wet van

en
e

2. Onnauwkeurigheden welke worden geIntroduceerd door de in de bere

keningen toegepaste verwaarlozingcn. Hierbij dient onderscheid

gemaakt te worden tussen:

a. De venJaarlozing van st.ralingseffekten;

b. De verwaarlozing van de. warmteflux;

Om de invloeden van de onVer 20. gcnoernuc ven'/.:J;u:lozing to kunnen
Peonderzocken 'verd de term -- 1n de bcrekeningcn opgenom2n.

en
e

Tengevo]ge van de daarhij optredcnde noodzaak eell koplect stelsel van

extra variabelen in het rekenproGx:mmllCl op te nemen teneinclc aIle

optredende [actoren en termon te kunnen beschrijven werden extra

numerieke onnauwkeurigheden geInt.roduceercl die mogelijk de oorzaak

waren van het feit. dat het rekcnproces hetwe]k moet leiden tot

oplossins van de vergelijkingen voor een Faraday-generator niet

meer tot e0:n st.abiele oplossing VC2rt. h'e1 b1cek uit"d2 grootte V311
vp

1 , d 1 _. " edE' extra op,:rec enoe terme.ll at c e vcn·laar l. 0;1, 1l1g van --- in de \-Jet
en

,. b ,. 1 ,. 1 e'll.l.n QUI',.1 In C(..:.rstc l en.:1UerlftL; 2eker gerec.)t\:r~·_c·_r(tJ_g{ \J'jJl; \7oor de

~itrOOT:}~;Cr:rktcn die in de berek.cr:i1·ll'~t~'J1 eell rol spt?21dcTl.
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7. KONKLUSIES

1. Het ~s gebleken, dat het mogelijk is door middel van berekeningen

v~a spanningspotentialen te geraken tot oplossingen van een stelsel

magnetohydrodynamische vergelijkingen die een Faraday-generator

beschrijven.

2. Ten behoeve van het onderzoek naar een optimale elektroden

konfiguratie dienen de opgestelde rekenprocedures verfijnd te

worden.

Om een eenduidige oplossing te verkrijgen als limiet van een inter

polatieproces geldt daarbij als eerste vereiste dat de berekeningen

geen numerieke instabiliteiten bevatten.

3. De verkregen resultaten rechtvaardigen de verwachtil~g dat een

generatorsegment met een ronde elektrodcnkonfiguratie aan de

elektrodenoppervlakken minder stroomconcentraties zal vcroorzaken

dan een overeenkomstig segment met vl3.kke clektroden in de wand

waarvan de gegevens uit vorige studies bekend zijn.

De aanwezigheid van eventueel optredende korsluiteffekten zal in

belangrijke mate kunnen Horden belnv] oed door het kiczen van een

daartoe geschikte goede dimcnsionering van de afmet in[';cn van het

systeem.



8. SYHBOLEN

~ elektrische veldsterkte.
-->
B magnetische inductie.
-+
J elektrische stroomdichtheid.

V elektrische spanningspotentiaal.
-+
~ elektrische stroompotentiaal.

e lading van het elektron.

k konstante van Boltzmann.

m massa.

I aantal ionisaties per volume-eenhejd en per tijdseenheid.

R aantal recombinaties per volumc-eenheid en per tijc1seenhcid.

n dichtheid.

p druk.

t tijd.

T temperatuur.

x, y, z Cartesische co~rdinaten.

u snelheid.

E
I

ionisatie-energie.

k
f

iOilisatieco~fficient.

k recoillbinaticco~fficient.
r

S= Hallparameter.

v bOLsfrequcntie.

a ~lektrisch gelei~ingsvermogen.

IJ:' z-komponcnt van de elcktrische stroompotentiaal.

D diameter elcktl'oden.

H hoagte HIlD-kanaal.

L lengte HIm-kanaal.

Indices

A argon.

C ceSlum.

e clektroncn.
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10. BIJLAGEN

Co~rdinatensysteem en afmetingen.

y " II~Z7Z7ZZ7Z0la 0000 0 0 0 ()
21 V22 V23 V24I I

E
Y

J
Y

L__~'T
x

_-}- V_)
U X B

x""O x=L

V =V
I2

-V
II

=V-V
Hall 13 12

VF = V21 - VII = V22 - VI2 == •••
'ar. .

L '" 7 mm H "" 100 mm D'-:4nun



I
N
N
I

-','""-
~

.-'1, e-
l-<

0
,...

:> !:
~

0
~ ><0)

:1 'f
~

> !
0 C'J ~ ...-..... I

'" ~ I ("

T ~~
,

C) ... I C~-
IJ il (Ii !:. !

0=. '--'"
") L' , (--'

;.-.;
Z -;7 > :J") -< !~.l.~

1
I 151071



I

'"N
I

H -;::-...:I
0 f~

;>
:-.
•l-

D
-------
X
,

,: 1-
f

> ~
D 0 -'

0) .....--1 -.....-
.t.

(~I
~

.1 'ti ejl s:CC .............
) ~-,....J

Z > ::n -:;

n~~ -::) r:: c: II P ii
u >'_-1 0 l-.J ~~ \.-J 'J \J

~Jl CJ7l



l.i!

-24-'

.i

I

I,--+- ..
- I

-·-r--- -~

I

!.,_.-..

o:s
I 0.[

~'",

I.')
,

.-/Y.I

0')_. -.j,

.r. .I.

0.1

.J

I
. "

-{7 --.;;-"'----------
!'f~ ..~,

r/
'Fer

(

f
!

/0

l~eta-"vcrcleUng ter plaatse :>: =- L

--_.p

Sjgnj:-i-v~-'rd,~ling ter pl&3Ls~: >:.- L

'-1,- l/(I' .



J
~:~ \~

~/ I 'I

j j \
<} \

i \
I .~ / · _qnHMfj

I .__~__' ~__'-:'....""",.--4-.----------------------1-1rO ~-.."' '-;z: Z E"
1 ,,
i;-.

~
~,
o\..

!

I

1
!
i;
I
~
!
~.

I
N
(J1

I

Ret verloop van de stroomdichtheid J aan het

elektrodenoppervl~k als funktie van de plaats

op de ontrek.

·FIGUUR 5


	Voorblad
	1 Samenvatting
	2 Inhoudsoverzicht
	3 Inleiding
	4 Basisvergelijkingen
	5 Uitwerking van de basisvergelijkingen
	6 Resultaten
	7 Konklusies
	8 Symbolen
	9 Literatuur
	10 Bijlagen

