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SAMENVATTING

Uitgaande van berekeningen aan een ee.ndimensionaal model is een

voorionisator ontworpen voor een gepulseerd bedreven 5 MW MHD

modelgenerator. Ret voorionisatorkanaal heeft koude wanden en

verwarmde cylindrische elektroden, die vrij van de wand staan.

Er is aandacht besteed aan de constructie van het kanaal en de

elektroden, aan de voeding van de voorionisator en aan de moge

lijkheid om een voldoende stroomdichtheid (100 A/cm2) bij een

homogene stroomverdeling en lage verliezen aan de elektroden in

de voorionisator te realiseren. Ret blijkt dat, dank zij de aan

wezigheid van cesium seeding in het plasma, een emissiestroom

dichtheid van 20 A/cm2 mogelijk is, bij een kathodeval van ± I V

en bij een kathodetemperatuur rond 1400 oK. Er zijn sterke aan

wijzingen gevonden dat in een smal kathodetemperatuurgebied in

de buurt van 1400 oK een stroomdichtheid van 100 A/cm2 bij een

kathodeval en enkele volts mogelijk is.
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INLEIDING

Bij magnetohydrodynamische (MHD) omzetting van energie wordt een heet

en daardoor elektrisch geleidend gas (plasma) door een magnetisch veld

gestuurd, zodat de positieve ionen en de elektronen tegengestelde

krachten ondervinden. Een wand van het generatorkanaal wordt daardoor

positief geladen, de tegenoverliggende wand wordt negatief geladen.

Tussen elektroden die in beide wanden zijn aangebracht ontstaat zo een

e.m.k., waaraan elektrische energie kan worden onttrokken. De gastem

peratuur kan aan het begin van het generatorkanaal 2000 oK z1Jn en,

afhankelijk van de lengte van het kanaal, dalen tot 1100 oK. De tem

peratuur is dan nog hoog genoeg om de energie uit het plasma te

gebruiken voor de opwekking van elektrische energie met een conven

tionele generator. Het rendement van een conventionele cyclus is

ongeveer 36 %, zodat voor iedere geproduceerde kilowatt een vermogen

van ca twee kilowatt door koeling moet worden afgevoerd. Door combina

tie van een conventionele cyclus met een MHD-cyclus verwacht men een

rendement van 55 % te kunnen bereiken, zodat voor iedere geproduceerde

kilowatt minder dan een kilowatt behoeft te worden afgevoerd. Naast

het voordeel van brandstofbesparing is deze rendementverbetering van

belang om bij de snel groeiende produktie van elektrische energie de

thermische verontreiniging van het milieu te beperken.

Men onderscheidt open en gesloten MHD-systemen. Bij een open systeem

worden de hete verbrandingsgassen van fossiele brandstof direkt door

de generator gestuwd, om daarna te worden afgevoerd. In een gesloten

systeem wordt een edelgas in een kernreactor verhit, door de genera

tor geleid en daama weer opnieuw verhit. In de groep Direkte Ornzet

ting wordt onderzoek verricht voor de ontwikkeling van een gesloten

MHD-systeem.

Het vermogen van een MHD-generator is evenredig met het volume van het

generatorkanaal. De verliezen zijn evenredig met de oppervlakte. Een

generator waaraan men onderzoek wil doen moet daarom een zeker minimum

vermogen hebben, opdat de verliezen in een redelijke verhouding staan

tot het vermogen van de generator. De minimum grens wordt doorgaans

genomen op een vermogen van 1 MW. In de groep Direkte Omzetting wordt
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een experiment opgebouwd met een 5 MW generator. De lengte van het

generatorkanaal is 40 em en de doorsn~de divergeert van 7 x 9 cm naar

10 x 9 em. Ret v~rmogen van 5 MW is, in verband m~t d~ b~sehikbare

voorzi~ningen, t~ groot om d~ g~n~rator eontinu t~ b~drijven. Daarom

is gekozen voor pulsb~drijf. Dit b~tek~nt dat g~dur~nd~ lang~r~ tijd

de energie uit een gering vermogen wordt geaccumuleerd, welke energie

daarna in korte tijd wordt vrijgemaakt, zodat een groot vermogen

beschikbaar komt. In het betreffende experiment wordt het plasma in

een sehokbuis geproduceerd. In deze schokbuis wordt energie geaceumu

leerd door helium onder hoge druk sromen te persen. Na het scheuren

van een membraam wordt door het helium een hoeveelheid argon in zeer

korte tijd samengeperst, zodat de temperatuur en de druk van het argon

sterk stijgen. Achter in de schokbuis ontstaat dan een plasmaprop, die

door een opening in de eindplaat van de buis uitstroomt naar de gene

rator. Achter de generator wordt het gas opgevangen in een buffervat

(zie Fig. 1). In de plasmastroom door het kanaal bestaan dan gedurende

5 msec constante condities.

Omdat de vermogensdiehtheid in een MHD-generator evenredig is met het

geleidingsvermogen, streeft men in de g~nerator naar een zo hoog moge

lijk geleidingsvermogen. Het geleidingsvermogen is

2
n e

ea =
m \I

e e

Voor een hoog geleidingsvermogen is een hoge elektronendichtheid nodig.

Men kan n verhogen door aan het argon een seeding toe te voegen van
e

gemakkelijk ioniseerbare atomen. Hiervoor wordt cesium gebruikt, van-

wege zijn lage ionisatieenergie. Bij de gegeven gastemperatuur is

daarmee het geleidingsvermogen ongeveer 10 mho/me Verdere verhoging

van het geleidingsvermogen is mogelijk door niet-evenwichtsionisatie

toe te passen, d.w.z. de elektronentemperatuur hoger te maken dan de

zware deeltjestemperatuur. Bij argon is dit goed mogelijk omdat voor

elektronentemperaturen tussen 2000 en 10.000 oK de interaetie tussen

elektronen en atomen gering is. Men verhoogt de elektronentemperatuur

door de elektronen in een elektrisch veld te versnellen.
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Het ligt voor de hand dit proces te doen plaatsvinden in het begin

van het generatorkanaal. Het hier heersende hoge magnetische veld en

de dientengevolge hoge Hall-parameter veroorzaken echter ionisatie

instabiliteiten die de relaxatielengte vergroten [1]. Het is daarom

beter een aparte voorionisator te gebruiken, die voor de generator

geplaatst wordt, op een plaats waar het B-veld nag niet op volle

sterkte is. Het antwerp en de bouw van zo'n voorionisator zijn onder

werp van dit verslag. Berekeningen aan de relaxatieverschijnselen in

een voorionisator aan een eendimensionaal model zijn uitgevoerd door

Schapink [2]. Uitgaande van d~ze berekeningen is een voorionisator

ontworpen, waarbij problemen aan de orde kwamen als mechanische con

structie van voorionisatorkanaal en elektroden, het verkrijgen van

een voldoende elektronenemissie uit de kathoden en de elektrische

voeding van de voorionisator.
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I. DE RELAXATIE VAN DE ELEKTRONENTErWERATUUR, DE ELEKTRONENDICRTREID

EN RET GELEIDINGSVERMOGEN IN EN ACRTER DE VOORIONISATOR

Uit de schokbuis wordt een argonplasma aangeboden met een druk van

5 atm, een temperatuur van 2000 oK en een snelheid van 600 m/sec. Aan

het argon is een seeding van I 0/00 cesium toegevoegd. Door zijn lage

ionisatie-energie verhoogt het cesium de elektronendichtheid aanzien

lijk, zodat het geleidingsvermogen van het plasma ongeveer 10 mho/m

is. Door middel van de voorionisator wil men aan de ingang van het

generatorkanaal een geleidingsvermogen van 100 - 1000 mho/m realiseren.

In een twee temperaturen plasma wordt, buiten het relaxatiegebied, de

ionisatiegraad bepaald vol gens de Saha-vergelijking voor de elektronen

temperatuur. Verhoging van de elektronentemperatuur heeft daarom verho

ging van de ionisatiegraad en verbetering van het geleidingsvermogen

tot gevolg. Rierop berust de werking van de voorionisator. In het plasma

wordt een elektrisch veld aangebracht, waaruit de elektronen energie op

nemen. Rierdoor neemt hun temperatuur toe. Naarmate de elektronentempe

ratuur meer verschilt van de zware deeltjes-temperatuur dragen de elek

tronen meer energie over aan de zware deeltjes. Afhankelijk van de

sterkte van het elektrisch veld treedt zo een evenwicht op waarbij de

elektronen evenveel energie afstaan aan de zware deeltjes als zij

opnemen uit het elektrisch veld.

Ret is van belang de voorionisator zo te dimensioneren dat een zo groot

mogelijk deel van de toegevoerde energie wordt gebruikt voor verhoging

van de elektronentemperatuur en zo weinig mogelijk energie verloren

gaat aan de zware deeltjes. Ret vermogen dat de voorionisator gebruikt

moet klein blijven ten opzichte van het vermogen dat de generator

levert. Anders is voorionisatie zinloos. Van groot belang is daarom een

juiste keuze van de grootte van het elektrisch veld en van de lengte

van de voorionisator, i.v.m. de tijd die nodig is om de evenwichts

situatie te berijken. Voor een juiste dimensionering is daarom een goed

kwantitatief inzicht nodig in het verloop van de diverse grootheden.

Hiertoe zijn door Schapink [2] berekeningen uitgevoerd.
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1.2. g2n£1~~!~~_~!~£~_Eel~!~~ieb~E~~~gbgg~g_y~g_~£~~Ebg~_Y~~E_~~~)

2g~~~EE_y~g_£~_Y2~Eb2gb~~~2E

Sehapink heeft de relaxatie van de diverse grootheden in de voorioni

sator berekend aan een eendimensionaal model. In dit model beweegt het

plasma zieh in de x-riehting. Ret magnetiseh veld is gericht langs de

z-as. Ret elektriseh veld kan worden aangelegd langs de y-as (trans

versale voorionisator) of langs de x-as (axiale voorionisator) (zie

Fig. 1.1). Bij de berekeningen aan de axiale voorionisator bleek dat

voor het verkrijgen van een voldoende geleidingsvermogen een zo grote

axiale stroomdichtheid nodig was, dat daarbij niet meer werd voldaan

aan de voorwaarden voor geldigheid van de basisvergelijkingen. Daardoor

konden axiale en transversale voorionisator niet goed vergeleken

worden. Omdat eehter

- de berekeningen geen aanwijzingen geven dat de axiale voorionisator

betere resultaten zou geven dan de transversale,

- bij de axiale eonfiguratie de elektronenvlakken loodreeht op de

stroomriehting van het plasma staan, wat het nadeel heeft dat de

plasmastroom verstoord word, en

de berekeningen positieve resultaten voor de transversale voorioni-

sator geven,

werd gekozen voor de transversale voorionisator.

In Fig. I. 2. z~Jn het verloop van ne' T en cr als funktie van de voor-
e

ionisatorlengte x weergegeven bij een transversaal veld E = 100 VIm.
y

De elektroden beginnen bij x = O. Bij x = I ,58 em is het rekenprograrrnna

afgebroken in verband met de rekentijd. We zien dat n , T en cr hier
e e

juist ophouden verder te stijgen. De bij 1000 VIm maximaal haalbare

waarde is bereikt en verder toegevoerde energie zou alleen gebruikt

worden voor verhitting van de zware deeltjes, zodat verdere voort

zetting van het E-veld nadelig is. Ret geleidingsvermogen heeft een

waarde van 1150 mho/m bereikt, hetgeen voldoet aan de gestelde eisen.

Bij het ontwerp van de voorionisator is daarom uitgegaan van de

situatie bij een transversaal veld van 1000 VIm.
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De hierboven beschreven berekeningen gelden voor een eendimensionaal

model. Ze gaan ervan uit dat alle parameters in het plasma in een vlak

loodrecht op de as van de voorionisator constant zijn. De praktische

situatie zal hier echter in een aantal opziehten van afwijken:

- De lengte van nog geen 2 em van de voorionisator is klein t.o.v. de

doorsnede van 9 x 7 em. Daardoor zal het elektrisch veld vrij sterk

uitbuigen, zodat het veld niet homogeen zal zijn.

- De elektroden zijn niet oneindig fijn gesegmenteerd. Met een afstand

tussen opvolgende elektroden van 0,7 em en een elektrode-diameter

van 0,4 cm is de segmentatie zeer grof t.o.v. de voorionisator

lengte.

- De stroombanen zullen uitbuigen in de richting van het hoogste ge

leidingsvermogen (blowing effect).

- De stroombanen kunnen worden uitgebogen onder invloed van het

magnetisch veld.

De gevolgen van deze afwijkingen zullen waarschijnlijk zijn, dat een

grotere voorionisatorlengte, een grotere uitwendige spanning en een

groter vermogen nodig zullen zijn dan door de eendimensionale bere

keningen worden voorspeld.

De berekeningen z~Jn uitgevoerd met B = O. De voorionisator bevindt

zich echter in het gebied waar het magneetveld wordt opgebouwd. Er moet

dus wel rekening gehouden worden met de invloed ervan. Deze invloed

hangt ervan af hoe de stroomrichting georienteerd is t.o.v. het magneet

veld. Neemt men de stroomrichting loodrecht op de B-richting, dan kunnen

hierdoor instabiliteiten veroorzaakt worden. Neemt men de stroomrichting

parallel aan de B-richting, dan heeft het veld geen direkte invloed op

de stroom. Daarom zijn van een voorionisator met het elektrisch veld

parallel aan het magnetisch veld betere resultaten te verwachten, zodat

in eerste instantie voor deze situatie gekozen is. Ret is de bedoeling

om later ook een voorionisator te beproeven met E~, teneinde de resul

taten te kunnen vergelijken.

In de generator lopen de stromen loodrecht op het magneetveld. De elek

troden van de voorionisator komen nu loodrecht op de generator-elektroden
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te staan. De eerste generator-elektroden vormen zodoende een kort

sluiting voor de laatste elektroden van de voorionisator. Deze kort

sluiting kan worden tegengegaan door de afstand tussen voorionisator

en generator groter te maken dan de halve kanaalbreedte. Ret is echter

wenselijk de afstand tussen voorionisator en generator zo klein

mogelijk te houden, omdat achter de voorionisator de elektronentempe

ratuur door botsingen en recombinaties weer zal gaan dalen, waardoor

het geleidingsvermogen weer afneemt. Ret is daarom van belang te

weten hoe snel het niet-evenwiehtsplasma achter de voorionisator

relaxeert naar de evenwiehtssituatie. Deze relaxatieberekening is

uitgevoerd met behulp van het rekenprogramma van Schapink met als

beginvoorwaarde de eindwaarden van Fig. 1.2. en E = 0 als randvoor-
y

waarde. De resultaten hiervan zijn weergegeven in Fig. 1.3. Rieruit

blijkt dat het geleidingsvermogen na 1 em al is afgenomen met een

factor 2. Na een afstand van 4 em is het geleidingsvermogen met een

factor 10 afgenomen. Door het uitbuigen van de stroombanen zal het

maX1mum geleidingsvermogen waarschijnlijk enige centimeters achter de

laatste elektrode optreden, zodat de afstand tussen voorionisator en

generator wat groter zal kunnen zijn. De meest gunstige afstand kan

niet uit de eendimensionale berekeningen worden afgeleid en zal

experimenteel moeten worden bepaald.
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2. DE CONSTRUCTIE VAN HET VOORIONISATORKANAAL

De voorionisator verschilt aIleen daarin van de generator dat er een

stroom wordt opgedrukt in plaats van dat er een stroom aan wordt

onttrokken. Aan de constructie van de voorionisator worden dezelfde

eisen gesteld als aan die van de generator. De constructie van het

voorionisatorkanaal en het generatorkanaal zullen dan ook analoog

z1Jn.

In het schokbuisexperiment zullen metingen gedaan worden aan een

generatorkanaal met koude wanden en voorverwarmde elektroden. Doordat

het plasma zich maar 5 msec in het kanaal bevindt zullen de kanaal

wanden nauwelijks warmte uit het plasma opnemen. De wanden zullen weI

verwarmd worden door de warmteoverdracht van de hete elektroden. Tegen

deze warmte moeten de wanden bestand zijn. Verder worden aan het

kanaal de volgende eisen gesteld:

- om verontreinigingen te vermijden moet het gehele systeem vacuum

gepompt worden voordat het met gas gevuld wordt. Bet kanaal moet

daarom vacuumdicht zijn en de wanden mogen niet te veel gassen,

- de wanden mogen niet aangetast worden door het cesium,

- als het plasma het kanaal passeert moet het kanaal een overdruk

van 5 atm gedurende 5 msec kunnen houden,

- het kanaal moet toegankelijk zijn voor optische metingen,

- er mogen geen ferromagnetische materialen in de constructie voor-

komen omdat die de homogeniteit van het magneetveld verstoren,

- het magneetveld wordt opgewekt door een condensatorbatterij over

de magneetspoel te ontladen. Dit veroorzaakt een met 10 Hz uit

slingerend magnetisch veld. Er mogen daarom in de constructie geen

geleidende gesloten kringen in een vlak loodrecht op de veldrichting

voorkomen, omdat daarin wervelstromen zouden optreden die de homoge

niteit van het veld verstoren,

- de ruimte voor het kanaal in de magneetspoel heeft een doorsnede van

130 x 130 mm2 • Het kanaal moet hierin passen, en

- de lengte van het voorionisatorkanaal is 100 mm. Dit is de lengte
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die in de samenstelling van inloopstukken, generator en uitloop

stukken voor de voorionisator is gereserveerd. Deze lengte is veel

groter dan de theoretische benodigde 2 cm, maar niet de Rehele

lengte van het kanaal behoeft door elektroden te worden bezet.

De constructie van het voorionisatorkanaal is in de figuren 2.1. en

2.2. weergegeven. De kanaalwand bestaat uit twee pyrex platen die

tussen twee teflon platen zijn geklemd. Het pyrex zorgt voor de op

tische toegankelijkheid. Het teflon is gekozen omdat het goede

vacuum eigenschappen heeft, goed afdicht tegen glas, gemakkelijk

bewerkbaar is en omdat de doorvoeren voor de elektroden er gemakke

lijk vacuumdicht in bevestigd kunnen worden. Het teflon mag niet heter

worden dan 200 °C. Daarom liggen de elektroden langs de pyrex wanden

Het pyrex kan een hogere temperatuur verdragen en laat bovendien een

belangrijk dee1 van de straling van de elektroden door, zodat het

minder verhit wordt. Indien nodig voor optische metingen kunnen ook

glazen vensters in de teflon wanden aangebracht.

Pyrex platen en teflon platen worden tegen elkaar gedrukt door roest

vrijstalen stroppen, die kunnen worden aangehaald met roestvrijstalen

M4-bouten. Roestvrijstaal is gekozen omdat het sterk is en niet ferro

magnetisch. Twee tegenoverliggende wanden worden, bij een overdruk van

4 atm in het kanaal, uit elkaar gedrukt met 4 kg/cm2 dus met een totale

kracht van 4 x 9 x 10 = 360 kg. Er zijn 4 stroppen; deze kracht moet

dus worden opgevangen door 8 boutjes, zodat ieder boutje wordt belast

met 45 kg. De boutjes kunnen 150 kg verdragen, zodat er voldoende re

serve is om de bouten een voorspanning te geven voor de vacuumafdich

tinge Voor de afdichting is het voldoende om de pyrex platen tussen de

teflon platen te klemmen. Loodrecht op de pyrex platen hoeft dan geen

druk te worden uitgeoefend. Voor het opvangen van de overdruk is het

echter wenselijk ook de pyrex platen enige voorspanning te geven. Dit

betekent dat. voor het aanhalen van de strop. zowel de breedte als de

hoogte van de rechthoek, die door de strop gevormd wordt. moeten kunnen

worden verkleind. Bij overdruk in het kanaal treden in de hoekpunten

krachten op in breedte- zowel als in hoogterichting. Het is niet wense-
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lijk de bouten in de hoekpunten op trek en op afschuiving tegelijk te

belasten, omdat zij dan eerder zullen breken. Daarom is voor de stroppen

de geschetste constructie gekozen (fig. 2.1.). In ieder hoekpunt van de

strop zit een bout. Iedere bout zorgt voor de lengteverandering van een

ribbe. In de hoekpunten rusten de ribben van de strop op elkaar met

steunvlakken, waardoor de kracht loodrecht op de as van de bout wordt

opgevangen. Naast het aandrukken van de hoeken van het kanaal voor een

goede afdichting hebben de stroppen ook de functie om de wanden te

steunen tegen doorbuiging naar buiten bij overdruk 1n het kanaal. Een

proefmodel generatorkanaal dat op deze wijze geconstrueerd was bleek

goed vacuumdicht te zijn, maar de 10 rom dikke teflon wanden bleken bij

overdruk in het kanaal enigszins door te buigen. Bij de constructie van

de voorionisator zijn daarom de teflon wanden 20 rom dik genomen, en

zijn de stroppen in het teflon verzonken.

De voorionisator wordt aan de generator gekoppeld V1a een teflon koppel

plaat, die met roestvrijstaal verstevigd is (zie Fig. 2.2.). De afdich

ting geschiedt met een o-ring in een groef in de koppelplaat. Met 8

trekstangen wordt de voorionisator tussen inloopstuk en koppelplaat

ingeklemd. De generator wordt met 4 trekstangen tussen koppelplaat en

uitloopstuk geklemd. Aangezien de trekstangen aile in de roestvrijstalen

versterking van de koppelplaat geschroefd zitten en dus geleidend ver

bonden zijn, moeten zij bij in- en uitloopstukken onderling geisoleerd

blijven, daar anders stroomkringen ontstaan.

In hoofdstuk 1 is vermeld dat de ideale afstand tussen voorionisator

en generator onzeker is, evenals de ideale voorionisatorlengte. Er

zijn daarom 11 elektrodeparen in de voorionisator gemaakt. Hun onder

linge afstand is 7 rom, zodat aan de ene zijde de uiterste elektrode

op 5 mm afstand van de rand zit en aan de andere zijde op 25 mm.

Rekening houdens met de dikte van de koppelplaat (20 mm) zijn nu twee

afstanden tussen voorionisator en generator te realiseren, namelijk

25 mm en 45 mm, naar gelang men de voorionisator met de ene, dan wei

met de andere zijde naar de generator plaatst. Men kan de afstand ook

veranderen door een of meer elektrodeparen koud te laten, zodat zij

zich, door de koude grenslaag en hun slechte emissie, t.o.v. de ver

warmde elektroden als isolator zullen gedragen.
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3. DE CONSTRUCTIE VAN ELEKTRODEN EN DOORVOEREN

Vaak brengt men de elektroden ~n de kanaalwand aan, zodat een glad

oppervlak ontstaat met een zo laag mogelijke stromingsweerstand. Dit

heeft echter enkele nadelen. Langs de koude kanaalwand vormt zich een

koude grenslaag met een laag geleidingsvermogen, waardoor aanzienlijke

verliezen kunnen worden veroorzaakt. Voorts hehhen vlakke elektroden

het nadeel dat onder invloed van het magneetveld en de snelheid van

het plasma de stroom zich concentreert op de rand van de elektrode

[3,4]. Doordat de stroomdichtheidsverdeling over het elektrode-opper

vlak ongelijkmatig ~s, moet een kathode een veel hogere maximum emissie

kunnen leveren dan bij een gelijkmatige verdeling (Fig. 3.1.). Boven

dien veroorzaken de stroomconcentraties plaatselijk een hogere tempe

ratuur en een hoger geleidingsvermogen, waardoor kortsluiting tussen

opeenvolgende elektroden kan ontstaan. Daarom is voor deze generator

en voorionisator gekozen voor cylindrische elektroden met een diameter

van 4 rom, die zich op een hartafstand van 4 mm van de wand hevinden.

De onderlinge hartafstand tussen de elektroden ~s 7 rom. De elektroden

bevinden zich nu juist buiten de koude grenslaag. De elektroden worden

voorverwarmd, zodat zij niet een eigen koude grenslaag creeren. De

cylindrische vorm geeft een gelijkmatiger stroomverdeling. Bovendien

hebben deze elektroden een groter oppervlak dan vlakke elektroden

kunnen hebben, zodat met een lagere emissie kan worden volstaan.

3.1. De constructie van de elektroden

Om aan h~t einde van de voorionisator een geleidingsvermogen te halen

van 1000 mho/m is een stroomdichtheid in de y-riehting van 100 A/em2

nodig (Fig. 1.2.). De elektrodenafstand is 0,7 em, de elektrodelengte

is 7 em. Een elektrode moet dus 100 x 0,7 x 7 ~ 500 A kunnen afgeven.

Daarbij moet de spanningsval over de lengte van de elektrode beperkt

blijven. Nemen we als maximum toelaatbaar spanningsverschil over de

lengte van de elektrode 10 %van het spanningsverschil tussen kathode

en anode dan vinden we

U = 10 %x 1000 Vim x 0,09 m = 9 voltmax
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am aan deze e~s te kunnen voldoen mag de weerstand van de elektrode

niet te groot zijn. Stel dat een homogeen verdee1de stroom van J A/cm

de e1ektrode bereikt (zie Fig. 3.2.). De lengte van de elektrode is 1

en de weerstand r ohm/em. De stroom in de e1ektrode als funetie van de

plaats x is dan

lex) = J(l - x)

De spanningsval over een stukje dx van de elektrode ~s

dU(x) = l(x)r.dx = J(l - x)r.dx

De tot ale spanningsval is dan

(3. 1)

(3.2)

U
tot

1

f ) d - I 12
J(l - x r. x - zJ.r.

o
(3.3)

Of, met I J.l en R r.l,

U
tot !R.l (3.4)

De weerstand van de elektrode moet dus voldoen aan

R < 2
U

max
I

(3.5)

Met U = 9 V en I
max

500 A vinden we

(3.6)

Een tweede eis die aan de elektrode gesteld wordt is dat hij tot een

temperatuur rond 1400 oK verhit moet kunnen worden. Ret eenvoudigst

van eonstruetie is een direct verhitte elektrode. Voor het verhitten

moet een bepaald vermogen in de elektrode gedissipeerd worden. De

gloeistroom mag niet te groot zijn, omdat de doorvoeren anders te veel

door de stroom worden verhit. De voor de doorvoeren maximaal toelaat

bare gloeistroom blijkt 20 A te zijn. De voorionisatorstroom mag veel

groter zijn, omdat die maar kortstondig optreedt. De weerstand van de

doorvoer kan niet willekeurig verkleind worden, omdat de doorsnede

beperkt is door de beschikbare ruimte in het teflon. Ret blijkt dat,
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om een elektrode van de gegeven afmetingen te verhitten tot 1400

een vermogen van ongeveer 100 Wnodig is. Uit

RI2 = 100

en

I < 20 A

voIgt

o
K,

R > 0,25 r2 (3.7)

We z~en dat (3.7) strijdig is met (3.6). Een direct verhitte elektrode

kan dus niet aan de gestelde eisen voldoen. Daarom is een indirect

verhitte elektrode toegepast.

De elektrode be staat uit een holle A1 20
3

kern met daar omheen een

wolfram folie van 50 ~m dikte als elektrodemantel en binnenin een

gloeispiraal van 0,2 rom dik wolfram draad (zie Fig. 3.3.). De elektrode

wordt opgehangen aan twee doorvoertjes. De gloeidraad is met beide door

voertjes verbonden, de elektrodemantel slechts met een van beide.

De soortelijke weerstand van wolfram bij 1400 oK is 33.10-6 r2cm. De

weerstand van de elektrodemantel is dan

R
-6

p 1 33. 10 .7
A= -3

5.10.1,25
0,037 r2 (3.8)

Dit is juist voldoende in verband met (3.6). Een dikkere wolfram mantel

levert moeilijkheden op omdat het materiaal bros is. Ret 50 ~m dikke

folie laat zich juist om een kern van 4 rom 0 buigen. Ret folie wordt

in vorm gebracht door het, gebogen om een mal met een diameter van iets

minder dan 4 mm, enige tijd te verhitten in een atmosfeer van schutgas.

Het folie behoudt daarna zijn vorm en kan om de A1
2
0

3
elektrodekern

geschoven worden.

3.2. De constructie van de doorvoeren

De doorvoeren moe ten de elektroden dragen en verbinden met de stroom-
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toevoeren buiten het kanaal. Zij moeten een lage elektrische weerstand

hebben en een goede vacuum afdichting op het teflon garanderen. Hun

warmteweerstand moet zo groot mogelijk zijn, want een grote warmteafvoer

van het kanaal vanaf de uiteinden van de elektroden veroorzaakt een

grote temperatuurgradient over de lengte van de elektrode. Dit is onge

wenst, zeker voor de kathoden, omdat voor een gelijkmatige emissie een

gelijkmatige temperatuur nodig is. Het probleem hierbij is, dat de

eisen van goede elektrische geleiding en slechte warmtegeleiding onver

enigbaar zijn. Goede elektrische- en warmtegeleiding gaan altijd samen.

De oplossing is daarom gezocht in een gunstige verdeling van goed en

slecht warmtegeleidingsvermogen. Tussen elektrode en afdichtvlak moet

de warmtegeleiding slecht zijn om afkoeling van de elektrode-uiteinden

en verhitting van het afdichtvlak tegen te gaan. Van het afdichtvlak

naar buiten het kanaal moet de warmtegeleiding goed zijn, om het af

dichtvlak zo goed mogelijk te koelen.

Na enige experimenten is de geschetste constructie gekozen (Fig. 3.3.).

De doorvoer wordt gemaakt uit roestvrij staal, dat niet ferromagnetisch

is en niet wordt aangetast door cesium. Rij bestaat uit een pen met een

flens, die vanaf de binnenzijde van het kanaal door het teflon gestoken

wordt. Op de pen zit schroefdraad, zodat de flens van buitenaf tegen

het teflon kan worden getrokken, waardoor de afdichting ontstaat. Op

het afdichtvlak van de flens is een randje aangebracht, waardoor

plaatselijk een hogere druk op het teflon ontstaat voor een betere

afdichting. Ret is gebleken dat scherpe randen op het afdichtvlak ~n

het teflon snijden, waardoor de flens steeds dieper in het teflon ge

trokken wordt. De rand van de flens is daarom afgerond. Om intrekken te

voorkomen en de warmteafvoer naar het teflon zo goed mogelijk te sprei

den is een zo groot mogelijk oppervlak van de afdichtflens gewenst. Om

kortsluiting door cesiumsporen op het teflon te vermijden mag de

tussenruimte tussen de flenzen van twee doorvoeren niet te klein zijn.

De diameter van de flens is 5 rom, zodat nog 2 rom tussenruimte tussen

naast elkaar liggende flenzen overblijft. De moer waarmee de doorvoer

wordt aangetrokken moet onder de stroppen liggen en moet daarom worden

verzonken in het teflon. De rij doorvoeren ligt echter vlak langs de

rand waar het teflon op het glas drukt. Het teflon wordt daardoor Ju~st

bij de doorvoeren vrij zwaar belast. Daarom moet er tussen de gaten die
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voor de doorvoeren geboord worden voldoende teflon overhlijven. Met het

oog hierop is de dikte van de doorvoerpen niet groter dan 2 rom genomen.

Voor de moer ~s nu een gat van 5 rom ~ nodig, zodat tussen de gaten nog

een wand van 2 rom overblijft. Het gedeelte van de pen dat ~n het teflon

zit is verdikt tot 2,5 mm om montage en demontage te vergemakkeli.iken.

Bij de verbinding van de doorvoer aan de elektrode gaat het erom de

warmte-overdracht van de elektrode naar de doorvoer zo klein mogelijk

te houden. Men kan de elektrode steunen door de doorvoer als een bus

enkele rom over de elektrode te schuiven, of door de doorvoer als een

pen in de holle elektrode te steken. De laatste methode geeft het

kleinste raakvlak tussen elektrode en doorvoer, dus de minste warmte

overdracht. De steunpen is zo dun mogelijk (1 rom) gehouden. De elek

trode rust op een scherpe steunrand van 2 rom 0, die precies in de kern

past; De elektrode kan over de steunpen schuiven, om de uitzetting van

de elektrodekern bij verhitting op te vangen. De vrijheid van de kern

wordt beperkt door een stuitflens. De elektrodekern wordt ongeveer

200 schuin afgeslepen, zodat er geen groot raakvlak kan ontstaan. De

stuitflens schermt tevens de afdichtflens af tegen straling van de

elektrode, en voert door zijn grote oppervlakte nog enige warmte af

door straling. De verbinding tussen stuitflens en afdichtflens is weer

dun gehouden voor een goede warmteweerstand. De gloeidraad wordt op

het uiteinde van de steunpen bevestigd met een puntlas.

Aan het uiteinde van de elektrode wordt de wolfram mantel met drie

nikkelen stripjes, van 50 ~m dikte, 1 rom breedte en 5 mm lengte, met

de stuitflens verbonden. De wolfram mantel is een goede warmtegeleider

en zou, als hij direct tegen de stuitflens gelast zou worden, veel

warmte aan de doorvoer overdragen. Door de relatief grote oppervlakte

van de stripjes kan een deel van de warmte die van de elektrode komt

door straling worden afgevoerd, zodat de doorvoer minder verhit wordt.

Dit blijkt ook uit de volgende berekening.

Nemen we aan dat het uiteinde van de elektrodemantel een temperatuur

heeft van 1200 oK en de stuifflens een temperatuur van 800 oK dan is

de warmtestroom door een stripje:

AA
1

~T
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waarin:

geleidingsvermogen

doorsnede

lengte

temperatuurverschil

zodat

A 0,05 H rom
-I o -1

K

A
-2 2

5.10 rom

I 5 rom

fiT 400 oK

0,05 -2
5 .5.10 .400 0,2 W (3.9)

oNemen we voor het stripje de gemiddelde temperatuur op lnoo K, dan

voIgt de warmte afgifte door straling van het stripje uit

aA T
4 [5]

o

waarin

stralingsconstante

(zwarte straler)

stralend oppervlak

temperatuur

zodat

5.10- 14
W

-2 °K-4a rom

A 5
2= nun

0

T 1000 oK

Q = 5.5.10- 14 .10 12
r

0,25 W (3.10)

Er wordt door een stripje dus een ongeveer even groot vermogen uitge

straald als er door geleiding aan wordt toegevoerd. Bet stripje kan dus

geen warmte aan de doorvoer afgeven. In werkelijkheid zal het uitge

straald vermogen kleiner zijn, omdat de stripjes geen ideale zwarte

stralers zijn en omdat de aanstraling van het stripje door het onder

Iiggend A1 20
3

en door de hete elektroden in de omgeving bij de bereke

ning verwaarIoosd is. In experimenten bleek ook de doorvoer die met de

eIektrodemantel verbonden was heter te worden dan de andere. We kunnen

echter weI concluderen dat de stripjes een zinvolle bescherming bieden

tegen warmte overdracht van de eIektrodemantel naar de doorvoer.
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Wat betreft de isolerende functie van de dunne verbinding tussen

stuitflens en afdichtflens, kan men zich afvragen of de warmte over

dracht door straling van stuitflens naar afdichtflens niet groter 1S

dan die door geleiding. Uit een analoge beschouwing blijkt echter

dat hier de stralingsoverdracht een factor 10 kleiner is dan de

warmtegeleiding.

Een preciese berekening van het warmtetransport door de doorvoer is

moeilijk uitvoerbaar. Daarom is een proefopstelling gemaakt waarin

verschillende modellen van elektroden met doorvoeren zijn getest.

Riertoe werden tegen een glazen klok twee teflon plaatjes geklemd. De

klok werd vacuum gepompt. De temperatuur van de elektrode werd met een

pyrometer bepaald.

Bij het testen van verschillende typen doorvoeren, die niet aan de

gestelde eisen voldeden, bleek dat lekkage niet tijdens het verhitten

van de elektrode optrad, maar enige tijd daarna, als de opstelling

afgekoeld was. Kennelijk zette bij verhitting het teflon meer uit dan

het metaal van de doorvoer, waarbij het teflon enigszins vloeide. Bij

afkoeling verdween daardoor de druk op het afdichtvlak. Door het

moertje wat aan te draaien kon dan weI de afdichting hersteld worden,

maar na opn1euw verhitten trad weer lekkage op. Daarom is het raadzaam

onder de moer een veerringetje te leggen. Wanneer het teflon te heet

werd, bleek het zwart te verkleuren en traden kleine scheurtjes op,

zodat het afdichtvlak vernield werd.

}1et de hiervoor beschreven doorvoer is een elektrode een tiental malen

achtereen gedurende 5 minuten verhit tot 1300 oK en weer afgekoeld tot

kamertemperatuur, zonder dat lekkage optrad of het teflon verkleurde.

Ook na herhaald verhitten tot 1500 oK trad geen lekkage op. WeI bleek

de doorvoer 0,8 rom te zijn ingetrokken in het teflon. Ret afdichtvlak

was licht grijs verkleurd, maar niet beschadigd. Vlak langs de rand van

de afdichtflens bleek het teflon donkergrijs te zijn verkleurd. De

elektrode moet verhit kunnen worden tot 1400 oK (zie hoofdstuk 4). Bij

deze temperatuur blijft de doorvoer goed afdichten en beschadigt het
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teflon niet. De doorvoer voldoet dus aan de gestelde e~sen. Ret tempe

ratuurverschil tussen de uiteinden en het midden van de elektrode

bleek niet meer dan 100 oK te bedragen, wat voldoende is. Om de elek

trode tot 1500 oK te verhitten was een vermogen van 75 W nodig (3,8 A,

20 V). WeI bleek dat bij stroomgestabiliseerde voeding van de gloeidraad

de spanning enkele volts varieerde. Waarschijnlijk kwam dit doordat bij

verhitting plaatselijk windingen van de gloeidraad tegen elkaar raakten

en weer loslieten. Ret is dus belangrijk te letten op een gelijkmatige

wikkeling van de gloeispiraal en erop te letten dat deze bij montage

niet verstoord wordt.
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4. DE THERUISCHE EMISSIE VAN WOLFRAM ELEKTRODEN IN CONTACT METEEN

PLASMA DAT MET CESIUH GESEED IS

Zoals in hoofdstuk 1. is gebleken, moeten in de voorionisator stroom

diehtheden van 100 A/em2 gerealiseerd worden. De oppervlakte van de

elektroden is groter dan de oppervlakte van de kanaalwand. Een

elektrode met een omtrek van 1,26 em beslaat 0,7 em kanaallengte. Bij

een homogene stroomverdeling over het elektrode-oppervlak zou een

elektrode dus

0,7 ' 2 'V 2
1,26 x 100 A/em 60 A/em (4. 1)

moeten kunnen verwerken. Aan de anodezijde levert dat geen probleem op,

maar bij de kathode moe ten op de een of andere manier voldoende elek

tronen geemitteerd worden.

De stroomverdeling moet homogeen zijn over de lengte van de elektrode,

omdat in het plasma homo gene eondities over de doorsnede van het kanaal

vereist worden. De spanningsval aan de elektroden moet klein blijven

t.o.v. de spanning over het bulkplasma, omdat zij anders te grote ver

liezen veroorzaken.

4.1. Emissie meehanismen

Bij de stroom-spanningskarakteristiek van een gasontlading (Fig. 4.1.)

ziet men in het gebied van de glimontlading stroomdiehtheden van 10-3

tot 10-2 A/em2 optreden bij een constante spanning in de orde van

100 V. De stroomdichtheid is in dit gebied veel te klein, de kathode

val te hoog voor ons doel. Bij toenemende stroomdichtheid komt men,

via het gebied van de anomale glimontlading, in het gebied van de

boogontlading. Hier treden zeer hoge stroomdiehtheden op bij een lage

kathodedrop. Aan de kathode blijkt de boogontlading zicp in een punt

te concentreren. In dat punt treden zeer hoge stroomdichtheden op en

zeer hoge temperaturen. In een MHD-generator moeten boogontladingen

vermeden worden, omdat zij geen homogene stroomverdeling geven.

Er z~Jn drie mechanismen, waardoor elektronen geemitteerd kunnen worden:
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thermische emissie, waarbij elektronen dankzij hun thermische

energie de uittreepotentiaal van het metaal overwinnen. De

verzadigingsstroom wordt beschreven door de Richardson-Dushman

vergelijking:

2 e~AT exp(- --)kT (4.2)

Experimenteel blijkt A 0,6.106 A m-2 °K-2 voor wolfram, terwijl

de uittreepotentiaal ~ 4,62 V;

- secundaire emissie, waarbij elektronen worden vrijgemaakt door

positieve ionen die op het kathode oppervlak vallen; en

- veldemissie, waarbij elektronen door een uitwendig elektrisch veld

uit het metaal worden getrokken. Hiervoor zijn echter velden groter

dan 10° Vim nodig.

Doordat in het plasma de beweeglijkheid van de ionen veel kleiner is

dan die van de elektronen, dragen voornamelijk de elektronen aan de

stroom bij. De flux van geemitteerde elektronen moet zoveel groter zijn

dan de invallende flux van ionen, dat secundaire emissie niet voldoende

kan zijn. Men is daarom aangewezen op thermische emissie. Volgens

Richardson behaalt wolfram de vereiste emissie pas bij een temperatuur

ver boven het smeltpunt van wolfram. De oplossing moet daarom gezocht

worden in verlaging van de uittreepotentiaal.

Taylor en Langmuir [6] hebben aangegeven dat een monoatomaire laag

cesium die op wolfram geadsorbeerd wordt de uittreepotentiaal aan

zienlijk verlaagt. De uittreepotentiaal van zuiver wolfram is 4,62 V,

met cesium kan deze verlaagd worden tot 1,6 V. Doordat de uittreepo

tentiaal in de Richardson betrekking in de exponent staat heeft ver

laging van ~ een zeer grote invloed op de emissie.

Het cesium kan op het wolfram geadsorbeerd worden door de elektrode

in een atmosfeer van cesiumdamp te brengen. Het blijkt dat de kris

tallen van metallisch cesium hetzelfde type rooster hebben als wolfram

en weI zo dat de roosterconstante van cesium nagenoeg de dubbele is van
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die van wolfram. Een volledige monoatomaire laag bevat daardoor precies

een cesium atoom op elke 4 wolfram atomen. Ret aantal beschikbare plaat

sen voor cesium atomen is dus nauwkeurig bepaald, zodat de dekkingsgraad

e,het aantal bezette plaatsen per oppervlakte eenheid gedeeld door het

aantal beschikbare plaatsen per oppervlakte eenheid,nauwkeurig gedefini

eerd is.

De affiniteit tussen cesium atomen en wolfram is zo groot dat vrijwel

aIle cesium deeltjes die het wolfram oppervlak bereiken worden gead

sorbeerd. De flux van cesium deeltjes naar het oppervlak is

waarin

llC
In c
4 c C

n dichtheid van Cs zware deeltjes
c

c gemiddelde thermische snelheid van de Cs zware deeltjes
c

Als de thermische grenslaag voor de elektrode groter is dan de gemiddelde

vrije weglengte van Cs, worden n en c bepaald door de temperatuur van
c c

het wolfram (T ), zodat
w

II (T , P ) = !n (T , P )~ (T )
c w c c w C c w

(4.3)

De flux van Cs deeltjes die het elektrode oppervlak verlaat is een

functie van de dekkingsgraad 8 en de temperatuur van het wolfram:

\i = (8, T )
c w

(4.4)

In een evenwichtssituatie moeten de inkomende en de uitgaande flux

aan elkaar gelijk zijn:

(4.5)

uit deze impliciete vergelijking kan 8 als functie van T en p be-w c
rekend worden.
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4.3. ~~_~g~b£~~_~~_g~~~~£E£~~E~_£~~~~~_£E_~~_~i~~E~~££!~!~~~b_y~g

wolfram

Ret verband tussen de verschillende overgangsenergieen die bij het

adsorbtie-desorbtie-emissie-proces een rol spelen kan uit het volgende

hypothetische model begrepen worden [8] (zie Fig. 4.2.). Een geadsor

beerd ion gaat over in een atoom door een elektron aan het metaal te

onttrekken. Riervoor is de energie E nodig. Onder toevoer van de

atoom-adsorbtie energie ¢ wordt het atoom van het metaal verwijderd.
a

De ionisatie energie I is nodig om het vrije atoom te doen overgaan 1n

een vrij ion en een vrij elektron. De ion-adsorbtie energie ~. komt
1

vrij als het 10n weer wordt teruggebracht naar het metaaloppervlak. Ret

systeem wordt weer in de oorspronkelijke situatie teruggebracht door

het elektron in het metaal terug te brengen, waarbij de uittree energie

¢ vrij komt. De som van de overgangsenergieen moet nul zijn:

E + ~ + I - ~. - ¢
a 1

o (4.6)

Voor het onbedekte metaal, dus voor e o geldt

E + ~ + I -~. - ~o ao 10 0
o (4.7)

Ret rooster van positieve ionen en hun negatieve spiegelbeeldladingen

vormen een elektrische dipoollaag. Als een elektron het oppervlak ver

laat passeert het het uitwendige veld van de dipoollaag en ontvangt

daardoor een energie ~~, waardoor de uittree energie ~ verlaagd wordt:

Q = ~ - ~~
o

(4.8)

Omdat de kern van een geadsorbeerd ion het oppervlak niet geheel

bereikt, dringt het ion slechts een factor f in het dipoolveld, zodat

door de dipoollaag de ion-adsorptie energie slechts met

verhoogd wordt.

f~~ = ~. - ~.
1 1V

(4.9)

Op basis van deze beschouwing kan de verandering van de uittree ener

gie als functie van e berekend worden. In figuur 4.3. ontleend aan [10]
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is ~~(e) weergegeven. Met behulp van de Richardson formule kan men uit

deze gegevens de verzadigingsstroomdichtheid j als functie van wolfram
ez

temperatuur en cesium dampdruk bepalen. Omdat de verzadigde cesiumdamp

in evenwicht is met een cesiumbad van bepaalde temperatuur, kan men ~n

plaats van p ook de cesiumbadtemperatuur T als parameter nemen.
c c

j (T, T ) is weergegeven in Fig. 4.4. De rechte lijnen in deze grafiekez w c
zijn lijnen van constante uittreepotentiaal en constante dekkingsgraad.

Op de meest linkse lijn is T zo hoag dat aIle cesium van het oppervlak
w

wordt afgestookt en de uittreepotentiaal die van zuiver wolfram is. Op

de meest rechtse lijn is de dekkingsgraad optimaal (8 = 0,67) en de

de emissie die van zuiver

lijnen, de S-krornmen, is T
c

542 oK, dan ziet men dat

neemt de emissie af, maar minder snel dan die

de lijn door een minimum is gegaan wordt het

uittreepotentiaal minimaal. Op de gebogen

constant. Bekijkt men de lijn voor b.v. T
c

= 3000 oK de dekkingsgraad nul is envoor T
w

wolfram. Bij afnemende T
w

van zuiver wolfram. Nadat

effect van de stijgende 8 zo sterk dat de emissie toeneemt bij afnemende

T . Maximale emissie bij minimale T treedt op voor T = 1250 oK. Voorw . w w
lagere T neemt de emissie snel af.

w

In de generator zal een ces~um seeding van 1 0/00 aanwezig z~Jn ~n 5 atm

argon. De cesiumdruk is dus

p = 1/1000 x 5 x 760 = 3,8 Torr
c

Dit komt overeen met

T = 600 oK
c

Uit Fig. 4.4. blijkt dat de maximale verzadigingsstroom van 10 - 20 A/cm2

optreedt bij T = 1400 oK. De emissie is hier een factor 108 beter danw
die van zuiver wolfram, maar is nog kleiner dan de vereiste 60 A/cm2 •

Koester [Ii] heeft theoretisch en experimenteel aangetoond dat bij een

wolfram kathode in een argonplasma met kalium seeding, onder bepaalde

condities, een aanzienlijke verhoging van de elektronenemissie mogelijk

is zonder verhoging van de kathadeval en zonder dat boogontladingen

ontstaan.
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De potentiaalverdeling tussen kathode en anode in een gasontlading is

als in Fig. 4.5. Vlak voor de kathode treedt een sterk potentiaalverval

Ope De kathodeval definieren we als de spanning die we vinden door het

rechte middenstuk van de grafiek te extrapoleren naar het kathodeopper

vlak. In Fig. 4.6. is schematisch de kathodeval als functie van de

stroomdichtheid uitgezet. Ais de stroomdichtheid boven de verzadigings

waarde j komt, neemt V sterk toe, dus ook het vermogenverlies in deez c
grenslaag voor de kathode. Bij verdere verhoging van de stroomdichtheid

gaat de ontlading over in een boogontlading zodat de stroomdichtheids

verdeling niet meer homogeen is. De S-krommen gelden voor een situatie

waarin er, behalve het veld van de dipoollaag, geen uitwendig elektrisch

veld voor de kathode aanwezig is. In het veld in de kathodeval zullen

de positieve ionen versneld worden, zodat er een extra flux van cesium

ionen naar de kathode ontstaat. Hoewel deze flux veel kleiner is dan de

elektronenflux, en dus nauwelijks bijdraagt aan de stroomdichtheid, zal

hij weI een aanzienlijke invloed hebben op de dekkingsgraad. v (T , e)
c w

zal namelijk evenveel verhoogd moeten worden, wat bij constante T
w

aIleen kan door verhoging van e. Hierdoor neemt de uittreepotentiaal

af en neemt de emissie toe. Daarnaast wordt de verzadigingsstroom ver

hoogd door het Schottky effect. De grote positieve ruimtelading in de

grenslaag veroorzaakt een sterk elektrisch veld bij het elektrode opper

vlak, waardoor een schijnbare verlaging van de uittreepotentiaal en een

vergroting van de verzadigingsstroom ontstaat.

De invloed van deze effecten blijkt uit Fig. 4.7., een driedimensionale

grafiek waarin de kathodeval V als functie van j en T is weergegeven.
c c w

Wanneer geen verhoging van e zou optreden, zou V naar oneindig gaan als
c

j naderde tot j . Er zou op de plaats van de j (T) S-kromme eenc ez ez w
potentiaalmuur bestaan die aIleen gepasseerd kon worden door in een

boogontlading over te gaan. Onder invloed van ionentransport en

Schottky effect ontstaat bij T • 1600 oK een gat in de potentiaalmuur,w
waardoor men in een nieuw gebied met lage kathodeval en hogere stromen

kan komen (zie ook Fig. 4.5.). Er treden geen boogontladingen op, zodat

men nog steeds kan spreken van thermische emissie. Koester heeft het

bestaan van het gat in de potentiaalmuur experimenteel aangetoond.

Daarbij zijn stromen gemeten, een factor 4 hoger dan de maximale j ez
volgens de S-kromme, bij een kathodeval van slechts 3 volt. De breedte

van het gat blijkt afhankelijk van het seedingspercentage.
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Koester beschrijft het effect voor kalium, terwijl in het schokbuis

experiment cesium wordt toegepast. De eigenschappen van cesium en

kalium zijn t.o.v. de relevante effecten kwalitatief gelijk, zodat er

geen reden is om aan te nemen dat het Koester effect niet bij cesium

zou optreden. Aangezien het gat in de potentiaalmuur slechts ca 100 OK

breed is, is het voor de instelling van de kathodetemperatuur van

belang de preciese plaats van het gat te kennen voor cesium. Hiertoe

zou men de berekeningen van Koester kunnen uitvoeren voor cesium. Aan

gezien deze berekening gecompliceerd is en wij niet beschikten over de

berekeningen van Koester, werd besloten het Koester effect voor cesium

experimenteel te onderzoeken.

4.5. ~~_eE~~!_Y~~_~~~_~!E~E!~~~!_!~E_~~E~l!~g_Y~~_h~!_~e~~!~E_~ii~£!

voor wolfram-cesium

Om de V (J , T ) karakteristiek te kunnen meten werd een speciale
c c w

meetbuis geconstrueerd. De constructie van de buis is weergegeven in

Fig. 4.8. Als kathode is een z.g. L-kathode toegepast. Deze heeft een

diameter van 3 rom en bestaat uit een wolfram pastille, bevestigd op

de top van een nikkelen huls. De gloeidraad is in deze huls aangebracht.

Een indirect verhitte kathode dus, omdat ook voor dit experiment geldt

dat de eisen van verhitting van de kathode en stroomlevering door de

kathode tegenstrijdig zijn. Om de warmte afvoer door de toevoerdraad

naar de kathode te beperken, is als toevoer en tegelijk ondersteuning

een zeer dunne platina huls gebruikt. Deze kathode heeft het voordeel

dat het wolfram kathode oppervlak een gelijkmatig verhitte en nauw

keurig bepaalde oppervlakte heeft, wat nodig is om uit de totale

kathodestroom de stroomdichtheid te kunnen bepalen. Om te voorkomen dat

de uit de zijkanten van de kathode geemitteerde elektronen bijdragen

aan de kathodestroom, is om de kathode een afschermcylinder aangebracht

die dezelfde potentiaal heeft als de kathode. De bijdrage van de scherm

cylinder aan de stroom is verwaarloosbaar omdat de temperatuur van de

cylinder laag blijft door zijn grote warmtecapaciteit en zijn groot

stralend oppervlak. De anode bestaat uit een massieve nikkelen cylinder,

oak weer zwaar uitgevoerd, om niet te snel verhit te worden bij een

grate stroomsterkte door de buis. Het kathode oppervlak is namelijk

0,07 cm groot, zodat bij een stroomdichtheid van 100 A/cm2 een totale

stroom van 15 A door de buis gaat.
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Op de as tussen anode en kathode z~Jn twee sondes geplaatst met 3,3 rom

tussenruimte tussen elkaar en beide elektroden. Met deze sondes kan de

potentiaalverdeling langs de as van de buis bepaald worden, zodat door

extrapolatie naar de kathode de kathodeval bepaald kan worden. De

ruimte waarin zich de elektroden bevinden staat in open verbinding met

een cesiumreservoir. De cesium dampdruk wordt ingesteld door de gehele

buis in een oven te plaatsen die thermostatisch op de vereiste cesium

badtemperatuur wordt gehouden. De kathodetemperatuur kan van buitenaf

bepaald worden met een pyrometer.

In eerste instantie z~Jn de metingen opgezet zander argonvulling in de

buis. Dit is gedaan omdat theoretisch het argon geen essentiele rol

speelt bij de cesium adsorbtie-desorbtie. Daarbij levert het vullen met

5 atm argon van een glazen buisje, dat tot 600 oK verhit moet kunnen

worden, moeilijkheden op bij de constructie. Bovendien zou door warmte

geleiding van het argon een veel grater vermogen nodig zijn voor het

verhitten van de kathode.

v (j , T , T ) is gemeten bij drie verschillende cesiumbadtemperaturen,
c c w c

namelijk 475 oK (0,088 Torr), 544 oK (0,93 Torr) en 589 oK (3,0 Torr).

Bij constante cesiumdruk werden de anodespanning en beide sondespan

ningen gemeten als functie van de stroom bij een reeks van kathode

temperaturen. Uit deze I-V karakteristieken werden, door extrapolatie

van het spanningsverschil tussen de sondes (Fig. 4.5.) de I-V karak

teristieken voor de kathodeval bepaald. Het bleek noodzakelijk de tijd

waarin een I-V karakteristiek werd opgenomen zeer kart te houden,

omdat de kathodetemperatuur tijdens de meting varieerde. Bij lage

stroomdichtheden daalde de temperatuur, vermoedelijk ten gevolge van

de energie die de geemitteerde elektronen aan het kathode-oppervlak

onttrokken. Bij hoge stroomdichtheden steeg de temperatuur. Daarom

werd de ontlading gevoed met de positieve halve periode van 50 Hz

wisselstroom, waarbij stroom en spanning op de x- en y-as van een

oscilloscoop werden geschreven.

In de figuren 4.9.,4.10. en 4.11. is de stroomdichtheid als functie van

de kathodetemperatuur bij constante kathodeval uitgezet voor de verschil-
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lende cesiumdrukken. In alle drie grafieken treedt een duidelijk maximum

in de stroomdichtheid op. Bij toenemende stroom komen de lijnen voor

constante kathodeval steeds dichter bij elkaar te liggen, zodat de po

tentiaalmuur zich duidelijk manifesteert. Er treden echter een aantal

afwijkingen or van de Langmuis S-krommen voor de verzadigingsstroom J .- ez
Deze zijn in de grafieken aangegeven. De gemeten stroomdichtheden

blijken een orde groter dan door de S-krommen wordt aangegeven. Boven

dien valt het maximum bij 0,93 en 3,0 Torr ± 150 oK te laag. Bij een

cesiumdruk van 3 Torr zien we dat de v = 4 V lijn tussen 1150 oK en
c

1300 oK verschuift naar stroomdichtheden die bijna een factor 2 groter

zijn. Dit kan veroorzaakt zijn doot het Koester effect.

4.7. Discussie

Dat de gemeten stromen veel groter zijn dan de S-krommen doen verwach

ten, is waarschijnlijk voor een deel veroorzaakt door een fout in de

meetbuis. De spleet tussen de kathode en de afschermcylinder was name

lijk vrij groot (0,5 rom). Daardoor kan een vrij groot gedeelte van de

zijkant van de kathode hebben bijgedragen aan de stroom. Inderdaad

waren in de spleet tussen kathode en de cylinder lichtverschijnselen

te zien, die duidden op een ontlading in de spleet. Ret emitterend

oppervlak zou dan veel groter geweest Z1Jn dan alleen het voorvlak van

de kathode (0,07 cm2). Als bijvoorbeeld de zijkant over 1 mm diepte

zou hebben bijgedragen, betekent dat een uitbreiding van het oppervlak

met 0,1 cm2 , dus een vergroting met een factor 2,5.

De aanwezigheid van een kathodeval heeft waarschijnlijk ook bijdragen

aan de afwijking van de Langmuir S-krommen. Er zijn namelijk alleen

metingen gedaan bij een kathodeval V > ) V. ~1etingen bij V < ) Vc - c
waren aan deze buis niet mogelijk, omdat in dat gebied de verschijnse-

len in de buis werden bepaald door het ontsteken of doven van de ont

lading. De kathodeval kan dus voor stroomvergroting gezorgd hebben

door het Schottky effect en door het effect van verhoogde dekkings

graad door extra ionen transport. Als men door extrapolatie de kromme

voor V = °V zou bepalen, dan zou deze vrij dicht in de buurt van de
c

Langmuir S-kromme komen te liggen.

Om van het verloop van de V
c

4 V lijn in Fig. 4.9. een duidelijker
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beeld te krijgen zouden meer metingen in de buurt van 1150 oK en

1300 oK nodig zijn. Bovendien zijn metingen voor T > 1300 oK en voor
w

V > 4 V gewenst. nit laatste bleek met de gebruikte meetbuis niet
c

mogelijk. Zodra de stroom in het verzadigingsgebied kwam t ontstond een

bij-ontlading naar de achterzijde van de kathode t waardoor de metingen

ernstig verstoord werden. Naarmate de kathodetemperatuur hoger was

ontstond deze bij-ontlading eerder. Een andere moeilijkheid was dat

kathodetemperaturen hoger dan 1350 oK niet realiseerbaar waren t door

dat bij een gloeispanning hoger dan 4 volt de gloeidraad werd kort

gesloten door een ontlading tussen zijn uiteinden. Om deze redenen t en

wegens de onzekerheid omtrent de grootte van het emitterend oppervlak

van de buis t werd besloten een verbeterde buis te laten maken (zie

appendix B) en de metingen aan deze buis niet voort te zetten. De

nieuwe buis was echter te laat gereed om nog meetresultaten ervan in

dit verslag op te nemen. De eerste metingen wijzen echter op stroom

dichtheden t 1n overeenstemming met de Langmuir S-krommen.

4.8. Conclusie

Volgens de W-Cs emissie S-krommen van Langmuir kunnen bij een cesium

druk van 3 t 6 Torr t zoals in de generator aanwezig zal zijn t stroom

dichtheden geemitteerd worden tot maximaal 20 A/cm2 bij een kathode

temperatuur van 1400 oK. De onderzoekingen van Koester wijzen erop

dat in een smal kathodetemperatuurgebied een emissieverhoging met een

factor 4 mogelijk is. Hiermee zou aan de gestelde eisen in de voor

ionisator worden voldaan.

Onze metingen geven aanwijzingen die duiden op het optreden van het

Koester effect bij een cesiumdruk van 3 Torr. De betrouwbaarheid van

de gebruikte meetbuis was echter onvoldoende om tot een kwantitatieve

bepaling van het Koester effect te komen.
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5. DE VOEDING VAN DE VOORIONISATOR

De voeding van de voorionisator moet in staat zijn gedurende de 5 msec

dat het plasma passeert een constante spanning over de elektroden te

houden en de bijbehorende stroom te leveren. De elektrodeparen moeten

onafhankelijk gevoed worden. Voor de dimensionering van de voeding

gaan we weer uit van de maximaal vereiste parameters bij E = 1000 Vim,
y

zoals die in Fig. 1.2. zijn weergegeven.

De spanning over een elektrodepaar volgt uit

V h.E
a y

waarin h de voorionisatorhoogte ~s. De afstand tussen de elektrodewanden

is 9 em, maar omdat de elektroden op een hartafstand van 4 mm van de
-3wand staan is h = 82.10 m, zodat

V 82 V
a

De stroomdiehtheid ter plaatse van een elektrodepaar is J
y

oE, zodat

waarin

I
a

j .s.b
y

o.E.s.b

de elektrode-afstand

de kanaalbreedte

zodat

I = 0,49.oA
a

s =
b

-37.10 m
-370.10 m

Nemen we het eerste elektrodepaar bij x = 0, dan komt het tweede paar
-3 e -3bij x = 7.10 men het n paar bij x = (n - 1)7.10 m. Er moeten zoveel

elektrodeparen gevoed worden dat de voorionisatorlengte juist genoeg is

om het gewenste geleidingsvermogen te bereiken. In tabel 5.1. zijn voor

de 3 elektrodeparen die bij 1000 Vim nodig zijn, het geleidingsvermogen,

zoals volgt uit Fig. 1.2., en de daarbij behorende stroom I , alsmede de
a

weerstand R tussen de elektroden weergegeven.
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F. elektr. nr. (J I Ry a a
V/m mho/m A n

1000 1 12,0 5,89 13,9

2 724 355 0,231

3 1200 589 0,139

Tabel 5.1. Elektrode parameters bij 1000 Vim

Ret vermogen dat de voorionisator nodig heeft is zo groot, dat het

bezwaarlijk is de voeding direct uit het lichtnet te betrekken. Ret

verrnogen behoeft echter maar gedurende korte tijd geleverd te woraen,

zodat het voor de hand ligt om een of andere accumulator voor elek

trische energie te gebruiken, b.v. een condensator- of accubatterij.

Bij voeding uit een condensatorbatterij kan men geen volkomen constante

stroom en spanning verwachten. Als men de voorionisator voorstelt door

een weerstand, waarover men de condensator ontlaadt, dan krijgt men een

LCR-circuit. De eigen zelfinductie van het circuit kan zo nodig vergroot

worden door extra zelfinducties op te nemen (zie Fig. 5.1.). Als men na

opladen van de condensator tot de spanning V de schakelaar S sluit gaat
o

er een stroom lopen:

waarin

(5.1)

I
o

V
o

2L

(5.2)

(5.3)
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(5.4)

Ret inschakelen kan pas gebeuren als er zich plasma in het kanaal

bevindt. In het experiment is het zo dat na het instromen van het

plasma eerst een inlooptijd van 1 msec nodig is om een stationaire

stroming in het kanaal te doen ontstaan. Deze tijd is beschikbaar

voor de stijgtijd van de voorionisatorstroom. De plasmacondities

blijven daarna 5 msec stationair, gedurende welke tijd de voorioni

satorstroom zo we~n~g mogelijk mag varieren. Na deze 6 msec moet de

stroom zO snel mogelijk uitdempen, omdat bij te lang aanhouden van

de stroom de elektroden beschadigd kunnen worden. Ret blijkt dat een

overkritisch gedempte LCR-kring het gunstigst is. Dit betekent:

2
R »4 L/c

zodat, met (5.3) en (5.4)

L »L
1 2

Daar

(5.5)

(5.6)

L

en

C

voIgt met (5.6)

'V
L ... L R

2

en

Met (5.5) volgt uit (5.2)

(5.7)

(5.8)

I ...
o

v
o

R
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De stijgtijd van de stroom wordt bepaald door '2' zodat '2 ongeveer

I msec moet zijn. Hoe groter men ') neemt, hoe langzamer de stroom

daalt, maar hoe groter de condensator moet zijn. Neemt men 'I = 10 msec

en '2 = I msec dan wordt de maximale waarde van de stroom

I = 0,7 Imax 0

terwijl

en

I msec

It = 6 msec

0,55 I
o

0,55 I
o

zodat de gemiddelde waarde van de stroom ongeveer 0,63 I is en I(t) in
o

de periode van I - 6 msec ± 10 % om deze waarde varieert. Uit de tijd-

constanten volgen met (5.7) en (5.8) de waarden voor de capaciteit en

de zelfinductie. Deze zijn weergegeven in tabel 5.2.

E elektr. nr. R C L
Y

VIm Q llF mH

1000 13,9 720 13,9

2 0,231 43400 0,231

3 0,139 72000 0,139

Tabel 5.2. Capaciteit, zelfinductie en

voorionisatorweerstand per

elektrodepaar bij 1000 VIm

De condensator moet worden opgeladen tot een spanning

V = R. I
o 0

waarbij

(5.9)
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(5. 10)

I moet zo gekozen worden dat de gemiddelde waarde van de stroom ge
o

durende de meetperiode gelijk ~s aan de waarde die men voor I wenst
a

te realiseren~ dus

I = 0~63 I
a 0

Met (5.10) en (5.11) voIgt uit (5.9)

(5.11)

v = V 10~63o a
130 V

Men heeft dus drie condensatorbatterijen nodig met totaal een capaciteit

van 116.120 ~F~ die tot een spanning van 130 V kan worden opgeladen. Een

dergelijke batterij kan men realiseren met elektrolytische condensatoren.

Het nadeel van elektrolyten is dat zij een vrij lage maximale laadspan

ning hebben. Neemt met condensatoren met een ruim gekozen spanningsbe

reik~ dan krijgt men een groot aantal condensatoren met betrekkelijk

kleine capaciteit parallel, met dus een vrij grote kans op storingen ~n

de batterij. Kiest men condensatoren met een juist voldoende spannings

bereik~ dan is het risico groot dat de gehele batterij waardeloos

wordt als blijkt dat een iets hogere spanning nodig is. Waarschijnlijk

zullen inderdaad hogere spanningen dan de berekende 130 V nodig zijn~

omdat in het bovenstaande nog geen rekening is gehouden met spannings

verliezen in de verbindingsdraden tussen batterij en voorionisator, en

evenmin met de afwijkingen die zullen optreden van het eendimensionale

model waarop de berekening is gebaseerd en waardoor hogere spanningen

nodig zullen z~Jn.

Daarom is het beter een condensatorbatterij te nemen met een laad

spanning veel hoger dan V . Men kan dan een serieweerstand in het
a ,

circuit opnemen, waardoor bij dezelfde tijdconstante een veel kleinere

capaciteit nodig is. Stel de condensatoren kunnen tot een spanning Vo
opgeladen worden. De totale weerstand van het circuit voIgt dan uit

R
t

= V IIo 0

Als de weerstand tussen de elektroden R is, dan is een voorschakel
a
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weerstand Ru = Rt - Ra nodig. De capaciteit voIgt uit

C

Neemt men weer '1 = 10 msec, zodat

I = I /0,63
o a

dan worden de grootheden voor de verschillende elektrodeparen bij

V = 1000 V zoals in tabel 5.3 is weergegeven.
o

E elektr. nr. I I R R R C
Y a a a t u

V!m A A Q Q Q \IF

1000 1 5,89 9,35 13,9 108 94 0,0935

2 355 563 0,231 I ,78 I ,55 5,56

3 589 935 0,139 I ,08 0,94 9,35

Tabel 5.3. Circuitparameters voor de verschillende elektroden

bij V = 1000 V
o

Deze voeding heeft het grote voordeel dat, als tengevolge van afwij

kingen van het eendimensionale model de weerstand van de voorionisator

groter blijkt, men aIleen R hoeft te verkleinen om de vereiste I teu a
realiseren.

Ret afschakelen van de ontlading is geen probleem, omdat de ontlading

vanzelf dooft als de batterij ontladen is. Wat betreft het inschakelen

zijn er twee mogelijkheden:

1. Er is een membraam aanwezig tussen de schokbuis en de ingang van het

kanaal, zodat het kanaal vacuum is voordat het plasma instroomt. Er

zijn nu geen speciale inschakelvoorzieningen nodig omdat de ontla

ding vanzelf op het juiste moment ontsteekt als het plasma instroomt.

De voorionisator fungeert dus zelf als schakelaar.
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2. Er is geen membraam, zodat voor het instromen van het plasma in het

kanaal de vuldruk van 0,1 atm argon aanwezig is. De 1000 V condensa

torspanning is nu voldoende om een ontlading te starten. Er moeten

dus schakelelementen worden ingebouwd die op het juiste moment de

stromen inschakelen. Men kan hiervoor thyristoren gebruiken.

Een andere mogelijkheid is om de voorionisator te voeden met accu's,

omdat die zeer grote stromen kunnen leveren, die bovendien goed con

stant zijn. Neemt men bijvoorbeeld 12 V accu's met een inwendige

weerstand R. = 0,01 Q, dan zijn in tabel 5.4. het aantal benodigde
~

accu's in serie en de daarmee gerealiseerde stroom en spanning verge-

leken met de gewenste waarden volgens tabel 5.1.

E elektr. nr. I aantal accu's I V
Y gewenst a

Vim A A V

1000 5,89 7 6 84

2 355 10 364 84

3 589 14 600 84

Tabel 5.4. Circuitparameters bij accuvoeding met accu's

12 V, 10-2 Q

Ret inschakelprobleem is hetzelfde als bij condensatorvoeding, hoewel

het kan zijn dat de open spanning onvoldoende is om in 0,1 atm argon

een ontlading te ontsteken, in welk geval geen speciale schakelaar

nodig is. Ret afschakelen van de stroom vormt nu wel een probleem. De

stroom van 600 A moet tussen de 6 en 10 msec na het ontsteken worden

afgeschakeld. Dit kan niet met een halfgeleiderschakelaar of een

mechanische schakelaar. WeI kan men een smeltveiligheid met nauwkeurig

bepaalde traagheid gebruiken. In de groep Roogspanning is een smelt

veiligheid ontwikkeld die voor dit doel zeer geschikt is. De veiligheid

bestaat uit een dunne koperstrip op een pertinax ondergrond, die ge

maakt wordt volgens het gedrukte bedrading-procede. Ret plaatje met de

opgedrukte koperstrip wordt opgesloten in een kunststof blok, zodat de
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strip 1S afgesloten van de lucht. Als er een grote stroom door de strip

gaat, zal het koper verhit worden en verdarnpen. Zodra het koper ver

dampt is wordt de stroom onderbroken. Ret kopervolurne en de weerstand

van de strip bepalen de tijd die nodig is om een stroom van bepaalde

grootte te onderbreken.

5.3. Conclusie

Accuvoeding heeft het voordeel dat de stroomsterkte en de spanning 1n

principe constant zijn. De energie-inhoud van de benodigde condensator

batterij (!CV2 = 7,5.103
J) is echter veel kleiner dan die van de

o
benodigde accubatterij (31 x 100 Ah bij 12 V = 134.106

J). Daarom 1S

het risico bij kortsluiting van een condensatorbatterij veel kleiner,

zodat deze uit veiligheidsoverwegingen de voorkeur verdient.
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HET MEET CIRCUIT BIJ DE BEPALING VAN V (j , T ) VOOR W-Cs
c c w

Omdat uit het verlopen van de I-V karakteristieken tijdens de ontlading

bleek dat de kathodetemperatuur veranderde, moesten de karakteristieken

~n zo korte tijd opgenomen worden, dat daarin de variatie van de katho

detemperatuur verwaarloosbaar was. Daarom werd de ontlading gevoed met

de halve periode van 50 Hz wisselstroom, zodat de karakteristieken op

een oscilloscoop geschreven konden worden (zie Fig. A.I.) De gloeidraad

werd met de andere halve periode gevoed, waardoor storende invloeden

van de gloeispanning vermeden werden. Het ocilloscoopbeeld werd direct

na het ontsteken van de ontlading gefotografeerd.

Bij een cesiumdruk van 3 Torr werden de stromen zo groot, dat de karak

teristieken al aanzienlijk bleken te verlopen in de tijd tussen twee

perioden. Daarom werd voor deze metingen de ontlading gevoed met een

enkele puIs van ca 5 msec, door een condensator over de buis te ont

laden (zie Fig. A.2.). Met de serieweerstand R, de zelfinductie L en de

laadspanning van de condensator Vo konden de duur, de stijgtijd en de

hoogte van de stroompuls geregeld worden. De spanningen V , V 2 - V Ia p p
en VpI als functie van de stroom, werden met afzonderlijke ontladingen

na elkaar op een geheugenoscilloscoop geschreven en daarna samen gefoto

grafeerd. De kathodeval voIgt uit

(Fig. 4.5.)

AIle spanningen werden door een verschilmeting gemeten t.o.v. de kathode

spanning. De kathode en de anode van de buis waren ieder op twee gelei

dende steunen gemonteerd, zodat de ene steun voor stroomtoevoer kon worden

gebruikt en de andere voor het meten van de spanning. Dit was nodig om bij

de optredende hoge stromen (tot 55 A) de spanning over de toevoerleiding

niet mee te meten.

Voor het inschakelen van de stroom werd een thyristor gebruikt, omdat een

mechanische schakelaar storingen veroorzaakte door het dansen van de

contacten.
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APPENDIX B. TOELICHTING BIl DE VERBETERDE MEETBUIS

Er is een verbeterde meetbuis gernaakt, waarbij getracht ~s de bezwaren

van de eerste buis te ondervangen (zie Fig. B.).

- In plaats van de afschermcylinder is een afschermplaat toegepast, die

~n de glazen ballon is ingesmolten, zodat tot een hoge kathodeval ge

meten kon worden omdat er geen ontlading naar de achterzijde van de

kathode meer mogelijk is;

- de spleet tussen de afschermplaat en de wolfram pastille is verkleind

tot 0,1 rom om de stroombijdrage van de zijkant van de kathode tegen

te gaan;

- er is een dikkere gloeidraad gebruikt. Daarmee kan een kathodetempe

ratuur van 1500 oK worden gerealiseerd bij een gloeispanning lager

dan de ionisatiepotentiaal van cesium, dus zonder dat een ontlading

tussen de uiteinden van de gloeidraad kan ontstaan;

- onder de wolfram pastille is een thermokoppel aangebracht, waarmee de

kathodetemperatuur ook tijdens de ontlading kan worden gemeten. Boven

dien worden hiermee de moeilijkheden met correctie van de pyrometer

metingen vermeden, die ontstaan ten gevolge van het zwart kleuren van

de buis onder invloed van het cesium bij hoge temperatuur.
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//

Fig. 2.1. Dwarsdoorsnede van de voorionisator

vooric>~ibG\l;-O'"

Fig. 2.2. Langsdoorsnede van de voorionisator en de

koppeling met inloopstuk en generatorkanaal
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