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1. Inleiding.

Dit afstudeeronderzoek heeft plaatsgevonden in het kader

van onderzoekingen van de groep Direkte Energieomzetting

van de T.H.E. naar de mogelijke toepassing van een niet

evenwichts M.H.D.-generator voor de direkte omzetting van

warmte in elektriciteit.

Het afstudeeronderzoek is specifiek verricht naar de

elektrische verliesmechanismen in een M.H.D.-generator.

In het eerste hoofdstuk van dit verslag wordt ingegaan op

de verschillende te onderscheiden elektrische verliesmecha

nismen en hun mogelijke oorzaken. In dit verband is in

hoofdstuk 3 een overzicht van emissieprocessen gegeven,

waaruit blijkt dat in dit stadium niet voldoende kennis

van enkele processen aanwezig is om een accurate beschrijving

van het emissiemechanisme te geven.

Vervolgens zijn de resultaten van twee meetseries opgenomen

die tijdens dit afstudeeronderzoek hebben plaatsgevonden.

Aan de hand van deze resultaten is in hoofdstuk 5 aangegeven

welk model van toepassing zou zijn voor de gevonden verliezen.

M.b.v. dit model z~n enkele globale numerieke berekeningen

uitgevoerd.

In hoofdstuk 6 tenslotte zijn de conclusie van dit onder

zoek verzameld, en worden enkele suggesties gegeven om de

verliezen te verminderen •

. ~
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2. Generator verliezen.

De voornaamste verliezen die bij Magneto-HydroDynamische

energie omzetting optreden zijn:

(1) Voltagedrop-verliezen

(2} Segmentatie-verliezen

(3) Verliezen t.g.v. instabiliteiten

(4) Warmte verliezen

(5) Stralings verliezen.

Op de verliezen die t.g.v. instabiliteiten optreden zal

verder niet worden ingegaan.

In het M.H.D.-kanaal van de groep Direkte Energie omzetting

van de T.R.E., dat een volume van drie liter heeft, zijn

volgens berekeningeJDwarmteverliezen en voltagedropverliezen

van dezelfde grootte orde.

De experimenten hebben aangetoond dat zander voltagedrops

het opgewekt elektrisch vermogen c.a. 4 maal zo groot zou

zijn.

De segmentatie- en stralings verliezen zijn t.o.v. bovengenoem

de verliezen veel kleiner.

In het kader van dit afstudeerverslag zal aIleen op de

elektrische verliezen (1) en (2) worden ingegaan.
I',.

~.1. Voltagedrop verliez~n~

Met voltagedrop wordt specifiek die spanningsval bedoeld

die in de buurt van de elektroden in een stroomleverende

generator optreedt.

Figuur 1 toont een schets van een generatorsegment.

~

ry

h

Fig'

A

M. b.v. de wet van Ohm: J = (T f(E -uB)+".8J I waarin voor dey l' y x
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eenvoud Jx=O gesteld wordt, is het verloop van de spanning

als funktie van de hoogte te berekenen:

:xA
< + uBh = Eyh of:

crA7h

1 Y(h)=uBh- I R.J y ly

In figuur 2 is het verloop van V(h) volgens 1 ge~chetst(

getrokken en gestreep'te lijn), en de V(h) zoals deze wordt

gemeten aangegeven (getrokken lijn). Zoals uit de figuur

blijkt wordt een spanningsval rond de Anode en Kathode

gemeten. Met de aangegeven spanningsval wordt de voltage

drop bedoeld.

Fig 2

A

h

... IVdropa

I'"
I ...

:l

Yoor het on~staan van deze voltagedrop kunnen meerdere

oorzaken worden genoemd, zoals:

(1) Verandering van het geleidingsvermogen rond de elektroden

(2) RUimteladingsvorming rond de elektroden

(3) Specifiek aan de kathode een voltagedrop t.g.v. emissie.

De verandering van c:r aan de elektroden zal door een veran-

-dering van de eigenschappen van het plasma veroorzaakt

moeten worden. Nu zullen zich rond de elektroden z.g. hydro

dynamische grenslagen vormen, een temperatuursgrenslaag met

een dikte ~ waarin de gastemperatuur van de bu1kwaarde T /;f: l500K

tot de elektrodetemperatuur (300K) afneemt, en een snelheids

grenslaag met een dikte ~ waarin de snelheid tot nul daalt.

Omdat het Prandtl getal ongeveer 1 is zal gelden: & ~,s
T v
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Aan de gastemperatuur is de elektronentemperatuur Te sterk

gekoppeld, terwijl de T t:r in ernstige mate beinvloedt.e

Ruimtelading kan zich aIleen binnen een Deb~e lengte ~D

ophopen. Dit betekent dat de ruimteladingslagen aan de anode

en kathode verschillend van dikte en dus ook in uitwerking

zullen zijn, omdat zich aan de kathode (zware) ionen en aan

de anode (lichte) elektronen zullen ophopen.

Met de plasmacondities zoals die in het M.H.D.-kanaal aan

wezig zijn is AJ)«J .
Op de invloed van de emissie op de voltagedrop aan de kathode

zal in hoofdstuk 3 nader worden ingegaan.

In een elektrisch netwerk van een generatorsegment kan tussen

de elektroden en de inwendige weerstand van de bulk een extra

weerstand worden aangebracht die de voltagedrop representeert.

De totale inwendige weerstand wordt hiermee:

R = R +R. + Ri,tot. drop,A 1 drop,K

2.2. Segmen~atie verliezen~

Tengevolge van de stroom die loodrecht op het magneetveld

vloeit zal een Hallveld en in de praktijk ook een Hallstroom

in het kanaal gaan vloeien. Door vernoemd eifekt en de eindige

segmentatietreedt stroomconcentratie aan de anode stroomop

waarts en de kathode stroomafwaarts Ope

Ret ontstaan van deze stroomconcentraties wordt aan de hand

van fig. 3 geschetst.

A
Fig 3

A
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Omdat de stroom die de anode verlaat uiteindelijk naar de

tegenoverliggende kathode moet gaan omdat een tegenoverliggend

paar elektroden door een belastingsweerstand verbonden ls,

en de stroom in de bulk een door de hallparameter voor

geschreven hoek)9 met het E~veld maakt, ontstaan S-vormige

stroombaanpatronen. Deze S-vorm betekent een weglengte

vergroting, inherent aan een vergro~ting van de inwendige

weerstand (en Rdrop ) • Daarnaast zal door de stroomconcen

tratles het effektieve elektrodenoppervlak kleiner worden.

Ret hallveld zal lokaal over een breedte van de elektrode

kortgesloten worden, en het vloeien van een totale hallstroom

door de gehele generator wordt aIleen vermeden door de lso

latie stukken tussen de elektroden.

Door de S-vorm van de stroombanen echter is deze isolatie

afstand geringer dan de geometrische afstand.

In de praktijk worden dan ook vaak hallstroom en Faraday-.

stroom componenten gevonden als in figuur 4a is aangegeven.

Samenstelling van deze stroomcomponenten geeft juist weer

de bekende S-vorm. (fig. 4b.)

K

A

x,w

,fig 48
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dn= emissie snelheid ,
crt

3. Emissie aspekten.

Omdat een deel van de voltagedrop aan de kathode van een

M.R.D.-generator door de elektronenemissie vanuit deze

kathode veroorzaakt zou kunnen worden, is in dit hoofdstuk

een overzicht gegeven van processen die deze emissie zouden

kunnen beinvloeden. Uit dit overzicht zal blijken dat op dit

moment te weinig informatie beschikbaar is om concrete

emissie berekeningen, waaruit een inwendige weerstand

van de gasontlading zou volgen, uit te kunnen voeren.

Wordt op een van bovengenoemde wlJzen een aantal elektronen

per seconde geemiteerd, dan zal afhankelijk van de aangelegde

spanning tussen anode en kathode een stroom gaan vloeien tussen

beide elektroden. Loopt de veldsterkte van nul op dan zijn

achtereenvolgens de volgende gebieden te onderscheiden:

Ret Ohmse Eebied, de weerstand van de gasontlading wordt

bepaald door de snelheid waarmee de elektronen worden geleverd,

het verzadigings gebied de emissie snelheid bepaald de J en

wel volgens J=ed dJ~waarin d=afstand elektroden
dt
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het Townsend gebied , (vooral bij lage gasdrukken} een gebied

waarin een geemiteerd elektron voldoende snelheid kan krijgen
om bij botsing met een gasatoom dit atoom te ioniseren.

Na het Townsend gebied treedt doorslag op waarbij door
lawine vorming een grote J kan gaan vloeien.

In bovenstaand eenvoudig gasontladingsmodel waarbij een van

de genoemde drie typen emissie tesamen met de uitwendige

spanning de stroomsterkte bepalen, ontbreken een aantal

mechanismen die de stroomsterkte orde grootten kunnen doen
afwijken van die volgens bovenstaand model bepaald.

In dit verband kunnen de volgende processen worden onder

scheiden:

tl} Ruimteladingsvorming

(2) Beeldladingskracht werking.
(3) Oppervlakte strukturen en processen.

In het kort zal op ieder van deze processen worden in ge

gaan.
3.1. RUimteladingSvorming.~)
Indien zich ruimtelading ophoopt kan hierdoor de stroom

sterkte in belangrijke mate worden beinvloed, afhankelijk
van het type emissie en het gebied waarin de gasontlading

plaatsvindt.
Bij 1 type ladingsdragers is de relatie van Child-Langmuir

een goede beschrijving. In het geval zich 2 typen ladings

dragers ophopen kan gebruik gemaakt worden van de relatie
van Mackeowrl~ Beide relaties beschrijven het ruimteladings

ef~ekt phanemenologisch goed.
(t)

3.2, Ret Schottky effekt.
De ladingen vlak bij het oppervlak oefenen een beeldladings

kracht uit op de te emiteren elektronen.
Een probleem in een beschrijving van dit effekt vormt de zone

waarin dit effekt van belang is. Meestal wordt hier d>10-7c~

ogenomen. Ret.gebied 0.(. <1(10- 7em isinfeite .onbeschrijfbaar,

zodat geen kontinue koppeling tussen de elektrode en het

plasma bekend is. Over het algemeen verlaagt het SchottkY(i)
effekt de uittreepotentiaal ¢ met een bedrag A¢=(e 3E)1!2.

Dit geeft i.g.v thermische emissie een eenvoudige korrektie

op de emissie snelheid: J=A T2exp-(¢-A¢}/kT.r
Voor de FN-vgl. is geen eenvoudige korrektiefunktie bekend.
Wel is een quantummechanische FN-vergelijking waarin het

Schottky effekt verwerkt is ontwikkeld, welke luidt:
:: -.
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('1)

J= 1.54 10-6 E2 . exp-(6.38 107,3/2V(s)/E)

¢t.2 (s}

. (3 / 1/2waar1n s= ,e E W). , W= Energie v.h. elektron en de

funkties t 2 (s) en ~(s) volgen uit tabellen~

Over het algemeen is ook het Schottky eIfekt een.phanemenolo

gisch goed beschreven efIekt.

3.3. O?pervlakte strukturen en processen~V
In boven genoemde gevallen is steeds het oppervlak als

ideaa1 en oneindig uitgestrekt aangenomen.

Verschillende oppervlakte strukturen en processen bein

vloeden de stroomsterkte in zeer belangrijke mate.

De belangrijkste oppervlakte verschijnselen zu11en onder

staand kort worden vermeld.

a. Wiskerbuilding.

Wiskers zijn kogelvormige verhogingen op het oppervlak

met een straal r$10- 6 cm. Hun ontstaan en verdwijnen is

. niet vo11edig bekend. Er zijn meerdere processen van invloed

zoals kondensatie, absorbtie en desabsorbtie, verontreiniging

en en oppervlakte spanningen. Mitterauer stelt dat iedere

kogel lokaal de stroomdichtheid met een faktor 3 vergroot.

b. ,ratch effect.

Patches' zijn lokale afwijkingen in ¢ over het oppervlak.

Als typische afstanden waarover deze variaties voorkomen

worden genoernd 10-7 cm. Indien de ~e1dsterkte E>~¢ per cm2

is, is ~r ~pr~k~ van een gemiddelde ¢. Als echter geldt

E~6¢ per cm2 dan gaan de verschillende zones onafhankelijk

emiteren en wordt de oppervlakte struktuur dominant.

c. Absorbtie en desabsorbtie processen.

Hierbij kan onderscheid worden gemaakt of zich mono layers

of dikke lagen "vreemde II a tomen op de kathode vormen. (B)

M~nolayers kunnen grote invloed uitoefenen.(Koester efIektJ

I.g.v. dikke 1agen kan de theorie van een dielektrische laag

worden toegepast. Deze leidt tot variaties in ¢ van 0.4 tot

1.2 eV. bij variaties in ~ van 2 tot 5.

d. Migratie processen.

Migratie grijpt in op tal van oppervlakte processen en

veranderd hierdoor zelf ook voortdurend. Dit geeIt de

ontlading een ouitengewoon stochastisch karakter.

Een typisch voorbeeld van migratie is de aanscherping van

oneffenheden van het oppervlak waardoor successievelijk de

Y[ldversterking, de stroorndichtheid, de jou1se dissipatie en
:'8-



daardoor de temperatuur, het ionenbombardement en daarmee

zowel de temperatuur als de struktuur van het oppervlak

veranderen.Hierdoor verandert het migratie proces dan weer.

Al de genoemde oppervlakte processen geven een gasontlading

een buitengewoon stochastisch karakter. Bovendien zijn veel

van de processen irreversibel wat nog een extra handicap

in de beschrijving veroorzaakt •. Infeite is dan ook geen

goede beschrijving van deze processen bekend.

Daarnaast ontbreken in bovenstaandeQ~beschrijvingvan het

volume efekt van een gasontlading, een grenslaag beschrijving en

een bes~hrijving van het potentiaalverloop tot op enkele _

ft van het oppervlak.

In het geval van een M.H.D.-generator worden daar nog aan

toegevoegd de invloed van het magneetveld en de stroming.

De invloed van het magneetveld zal vooral in instabiliteiten

en stroomconcentraties merkbaar zijn. Algemeen wordt aan

genomen dat de invloed van de stroming zeer groot zal zijn.

Naast het wegwaaien van de boog zullen de aerodynamische

grenslagen een wezenlijke invloed uitoefenen.

In het tweede gedeelte van dit hoofdstuk zullen enkele

experimenten worden aangehaald die op enkele van boven

staande processen van toepassing zijn.

3.4. Ex erimentele onderzoekinen naar emissieverschionselen.

Mes5erlet~eeft metingen verricht aan stroom-spannings

karakteristieken van een hoge druk ontlading waarbij het

plasma met een snelheid van lOOmis langs de elektroden

stroomt. Zijn gevonden karakteristieken wijzen op een

plotselinge omslag van de ontlading van een homo gene

ontlading naar boogontladingen. Toepassing van de FN-vgl.

op deze boogontladingen gaf echter stroomsterkten die

2 a 3'orden kleiner waren dan de gevonden waarden.

Volgens Mesmerle is het vooral de aeroQynamische grenslaag

die deze discrepantie veroorzaakt.
fBJ

Koester heeft aangetoont dat een monolayer van Cs op hete

Wo-elektroden de stroomdichtheden i.g.v. thermische emissie

aanzienlijk kan laten stijgen. Bovendien heeft hij dit

effekt in metingen aangetoond. Daartoe leidt hij een Ar-gas

stroom met Cs-inzaai loodrecht naar het kathodeoppervlak toe.

-9-



Deze wlJze van aanstoming is daarom gedaan opdat de bereke

ningen eendimensionaal kunnen worden gehouden.

Opgemerkt hierbij kan worden dat hij op deze wijze een

Cs-Iaag geforceerd aanbrengt, wat tal van oppervlakte

processen uitschakelt. I.g.v. een langsstromende gasstroom

kan het Cs zowel :van. als cnaar het oppervlak ,t6egetransporteerd

worden door respektievelijk een temperatuursgradient of

een ionenstroom.

Pels en Blorh9)hebben in sen lagedruk Cs-gasontlading ana

loge resultaten als Koester gevonden. Hierbij kan worden

opgemerkt dat de ontlading slechts I ms. duurde wat twijfels

oproept over het stationair zijn van het proces.

Bij recente metingen in de M.H.D. generator (zie hfdst 4.4)
is onderzocht of het Koester effekt ook in de werking van

de M.H.D-generator kon worden aangetoont.

De resultaten waren negatief, de voltagedrops namen toe bij

toenemende temperatuur.

Hiervoor zijn meerdere verklaringen mogelijk waarvan ais

voornaamste kan worden genoemd dat de stroomdichtheden buiten

het gebied lagen waar een duidelijk Koester effekt optreedt.

Daarnaast kan worden genoemd dat de mogelijkheid bestaat dat

tijdens het opwarmen van de elektroden voor het schot de

Ds-laag er juist afgestookt wordt. In dit geval is het

bijvoorbeeld bekend dat het c.a. drie maal schieten vergt

voordat zich een Cs-Iaag op de elektroden heeft afgezet die

gedurende volgende schoten konstant blijft.

Ook kan een verslechterde werking van de generator worden

toegeschreven aan de mogenlijkheid dat verontreinigingen

uit het elektrode oppervlak gestookt worden door de verhitting

van de laatste.

Genoemde experimenten en de litteratuur maken duidelijk dat

al deze phanemenologisch nog niet beschreven effekten te

belangrijk zijn om te verwaarlozen.

Gezien de beperkte tijdsduur van dit onderzoek en omdat uit

metingen bleek dat de emissie bijdrage aan de voltagedrop

verwaarloosbaar is ten opzichte van de bijdrage t.g.v. de

aerodynamische grenslagen heeft geen verder onderzoek naar deze

emissie mechanismen plaatsgevond~n.

-10-



4. Metingen.

Naar aanleiding Vctn berekeninge~~die aantonen dat aan ronde
,

elektroden stroomeoneentraties in aanzienlijk geringere mate

optreden dan aan flush met de wand geplaatste vlakke elektro

den, zijn in de versehillende generatorkanalen ronde elektro

den toegepast. Boven enkele elektroden zijn equidistant in

hoogte flush met de wand probes aangebraeht, waarrnee het ver

loop van de spanning als funetie van de hoogte gemeten kan

worden. Op deze wijze zijn mgoere gegevens te verzamelen,

waarvan onderstaand overzieht.
I

i

(1) TIe grenslaagdikte.
I

TIe openspanning Vo is ree~venredig met de snelheid.

Okdat de snelheid naar de wand toe tot nul afneemt zal ook

de lokaal gegenereerde spanning naar de wand toe afnemen.

Uit de afbuiging v.an ~ als funetie van de hoogte aan de

Anode en Kathode is de verplaatsingsdikte van de grenslaag

af te leiden.

TIoordat deze "verminderde spanningsgeneratie" optreedt over

een laag van enkele mm. en de probeafstand enkel em. bedraagt

is deze bepaling van b onbetrouwbaar.

(2) TIe voltagedrop.

Omdat in dit geval een eehte spanningsval optreedt i.p.v.

een verminderde generatie van spanning zoals bij (1) is in

dit geval weI een betrouwbare voltagedrop te bepalen.

TIoor de meetpunten word t een regressie-reehte:~. getrokken

waarna, .' de voltagedrop wordt bepaald zoals in fig. 1 is gesehetst.

Uit het versehil tussen de gerneten probespanning en de span-

ning die in het overeenkomstige punt van de regressiereehten

wordt berekend, is de fout in de op deze wijze verkregen vol

tagedrop te berekenen.

Als maximale fout is genomen de som van de genoemde spannings

versehillen van aIle gebruikte probes.

(3) TIe voltagedrop aan de Kathode tengevolge van de emissie.

TIoor de v.oltagedrop aan de Anode af te trekken van die aan de

Kathode zou dat deel van de voltage~rop resteren dat door de

emissie veroorzaakt is.

-11-



z=ent"3n

Voorwaarden hiervoor zlJn: de hydrodynamische grenslagen aan

Anode en Kathode zijn evendik en de voltagedrop wordt v.n.l.

bepaald door de hydrodynamische grenslagen. Zou ruimteladings

vorming een belangrijke oorzaak zijn dan zou een verschil ont

staan in de voltagedrop aan de Anode en Kathode.

(4) Metingen aan het Hallveld.

De Hallvelden zijn met behulp van axiale probes ala functie

van de hoogte te bepalen. Doordat de snelheid uit de druk

metingen om te rekenen is, het magneetveld en de velden in

Faraday-richting bekend zijn, isA = uB-E hieruit te bepalen.app. -E-y
x

Doordat het kanaal divergeert en de probes equidistant in hoogte

zijn geplaatst hebben aIle probes, behalve welke op de hartlijn

liggen, een verschillende hoogte. Daardoor wordt een stukje

Faradayveld meegemeten. Dit kan in principe worden gecorrigeerd

omdat het Faradayveld verloop bekend,is, maar de bepaling van

J3 wordt hierdoor onnauwkeuriger.app.

'-4.2. Doel van de meetseries.

In het kader van dit afstudeeronderzoek hebben twee meetseries

plaatsgevonden.

In de eerste meetserie is onderzocht of een verschil in werking

van de generator gevonden kon worden bij verschillende elektro

de materialen, segmentatie afstanden en verschillen _in diameter

van de elektroden.

In de tweede meetserie is onderzocht of en bij welke elektrode

temperatuur een verminderin~ van de voltagedrop te constateren

is t.g.v. het Koestereffec~ (zie 3). Daartoe was het voorste

deel van het generatorkanaal uitgerust met wolfraarn elektroden

die op een gewenste temperatuur gebracht konden worden.

Daarnaast is onderzocht welke parameters een invloed hebben

op de voltagedrop en hoe groot de maximale vermogens extractie

bij de hier toegepaste kanaalgeometrie kan zijn.

-12-
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4.3. De mee~serie 1042-1078.

In fig. 5 is de geometrie van het kanaal geschetst, dat voor

deze meetserie gebruikt is. Het kanaal bevatte twee groepjes

elektroden, een met diameters van 4mm. en een met diameters

van 2mm ••

De laatste elektrode van een groepje springt in, dit om te on

derzoeken of het verschil in aanstroming van een elektrode een

verschil in de Yoltagedrop veroorzaakt • Daarnaast zijn

roestvrijstalen elektroden en wolfraam elektroden (nr.4 en 7)

gebruikt. De segmentatie afstand van de groepjes e~troden

bedraagt 7mm •• Boven de derde, de zesde, de drieentwintigste en

de zesentwintigste elektrode zijn equidistant in hoogte vier

probes met een diameter van 2mm. flush met de wand aangebracht.

Resultaten.

Vergelijking van ¢ 2mm., ¢ 4mm.

Grafiek 1 laat de openspanning als functie van het magneetveld

van de e~trode 3 en 23 zien. D.m.v. deze grafiek is de open

spanning die bi.j de verschlllende schoten waarin voltagedrops

optreden te extrapoleren.

Tn -tabel lzijn de waarden van de gemeten voltagedrops, stroom

en magneetveld, en met behulp van de geextrapoleerde openspan

ning berekende inwendige weerstand en voltagedrop weerstand

opgenomen. DUidelijk blijkt uit deze tabel dat er geen verschil

in werking te constateren is tussen de 4mm. en 2mm. dikke elek

troden. De stroom van elektrode'23 is weliswaar groter, omdat

de hoogte bij nr. 23, 83mm. bedraagt tegen 70,7 mm. bij elektro

de 3, maar de voltagedrop en inwendige spanningsval nemen na

vernant toe, zodat Ri en Rdrop van nr. 3 en 23 gelijk zijn.

Vergelijking van wolfraam met roestvrijstaal.

In de grafieken 2, 3 en 4 zijn van een aantal schoten de stroom

sterkte tegen het elektrodenummer uitgezet. Uit deze grafieken

blijkt dat geen verschil in werking te co~stateren valt tussen

elektrodenummer 4 (RVS) en 5 (Wo). De geringe fluctuaties in

de stroomsterkte zijn zowel tussen El. nr. 4 en 5 als b.v.

23 en 24 aanwezig.

De conclusie dat er geen verschil in werking tussen een (koude)

Wo en RVS elektrode is, lijkt gerechtvaardigd.

-13-
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Ret inspringende elektrodepaar.

Omtrent een verbeterde werking van het inspringende elektode

paar valt geen conclusie te trekkBtl..

In eerste instantie werd inderdaad een lagere voltagedrop
aan het inspringende elektrodepaar gevonden.Het bleek

echter dat dit elektrodepaar niet wezenlijk anders aange

stoomd werd als een elektrodepaar dat in een rij opgesteld
stroom.d IIi het hart van het kanaal werden namenlijk snelheden

geconstateerd die veeleer op een naar binnen bUigende
elektrodewand wezen dan op een vrij aangestroomde elektrode.

Bovendien bleek de inwendigeweerstand van het inspringende

paar co~sequent lager te zijn als die van de andere elektroden.

Een eventuele verklaring hiervoor en de geringere voltage

drop zou kunnen zijn een verhoogde stroomdichtheid in

y-richting van het inspringende paar.In dat geval nemen n.l.
de segmentatieverliezen in zowel R. als Rd af.

1 rop.
Een verhoogde stroomdichtheid kan veroorzaakt worden als

het inspringende elektrodepaar een deel van de stroom van
het naburige paar over zou nemen. Extern valt hiervan niets
vast te stellen omdat elke belastingsweerstandizijn eigen

stroom blijft voeren.Intern komt dit neer ~p een forse hall
kortsluiting, hetgeen ook weI te verwachten is indien het

S-vormige stomingsprofiel bij deze configuratie beschouwd
wordt.

Samenvatting meetserie 1042-1078.
Er is geen verbeterde werking geconstateerd tussen dikke

en dunne elektrode.

Er is geen verschil in werking geconstateerd tussen Wolfraam
en roestvrijstalen elektroden •

. ...

~;~!1ot. :; ~

12 )
.J , ",.;' , .,

'J ~ ," '5
v v Ri • 3 Ri • 23 Rd ,3 Rd ,23'3 ' , . 0.3 o1(~,3u.3 ;;; • .2 :. ~ . ".- i. 5

\. :: i n) , \) ( \ " ',f )
., ( ''J") U) In. ) (iI.) en.) (n.)

i(f}, ........... '6.9 -50. .s ... ~ .. ~ .• ).', ~ .. ~ ." "y , ?2.? 102. '14. '5 0.67 0.'73 1.68 1.54) ... 1
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'-',
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::,~ .... ",h.r: :' ;Q.O 0.76 0.90 1.60 ,1.64~.. .. J

;er:-r:u : '-+ i .. .5 44 ...... /~ .0 ,·',.2 (;'7 .. ~, 73.:- 2() ..... :'Ci. ~ 15';.7 170.5 0.03 0.6'; 1.63 1.66
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4.4. De m~etserie 1~OQ-1209.

In figuur 6 is het voor deze meetserie gebruikte kanaal.

geschetst. Alle elektroden hadden een diameter van 4 rom.
In de voorionisator zijn te verhitten wolfraam elektroden
toegepast. Een dergelijke elektrode bestond uit een hol
alluminiumoxide buisje waarin een verwarmingsspiraal en

waaromheen een wolfraamfolie was aangebracht.
In het kanaal zijn R.V.S. elektroden gebruikt.

De segmentatieafstand in het kanaal bedxoeg 14 rom., in de
voorionisator 7 mm •• Deze laatste afstand van 7 mm. was nodig
omdat bij een segmentatieafstand van 14 mm. bleek dat de

alluminiumoxide buisjes afbraken.Daarom zijn om en om
dummy elektroden met een elektrisch isolerende coating
aangebracht.
In het kanaal zijn boven de 5e , ge ,14 e ien 1ge elektrode 3

;

probes aangebracht.
Gadurende de eerste 83 schotenis een Rallkortsluitcircuit
aanwezig geweest, waarvan een korts~uLting bij het vacutim
vat direkt aanwijsbaar was. De grootte van de Hallbelasting
die deze kortsluiting gevormd heeft is niet te achterhalen.

De schoten 1161 tot 1181 zijn met een externe weerstand
·-in· Hallrichting ui tgevoerd, maestal tussen de eerste en

de laatste elektrode.
Vanaf 1183 is het vacuUmvat geisoleerd waardoor de Hall

valden aanzienlijk in grootte konden toenemen.
Wel t.rad een doorslag bij hoge magneetvelden (~2.75T)

op waardoor de generator in HallriChting varieerend en

meestal zeer zwaar belast werd.
AIleen bij de schoten met een Hallkortsluiting en sen

goede Hallisolatie is er van een reproduceerbare Rall
belasting sprake geweest~

Opdat de verschillende schoten onderling vergeleken kunnen

worden is de Yoltagedrop aan de stroomsterkte gerelateerd,
waarvoor een voltagedropweerstand gedefinieerd is volgens:
R -Vddrop- ~op.

-20-



.MEETSERIE 1100-1209

Segmentatie afstand voorionisator: 7mm.

Segmentatie afstand kanaa1 : 14mm.

Diameter elektroden :4mm.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •22fZI.. •••••••••• ..

+ + t +

(
Voorionisator< ~ kanaal

+ +

• • • • • •
•••••••••••• ....

+

+
• •

..., -

• •

+ t +

+

• • • • • • • • • • • • • • •

"Figuur 6.
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Resultaten.

De data van de meetserie 1100-1209 is in de appendix 1

opgenomen. In de grafieken 5,6 en 7 zijn respektievelijk

Rd t t' Rd d en Rd b tegen de stroom voorrop, 0 rop,on er rop, oven

aIle schoten uitgezet. De grafieken laten duidelijk zien

dat de weerstand afneemt bij toenemende stroomsterkte.

Bovendien valt op dat Rd d c.a. 2 tot 5 maal zo grootrop,on er

is als Rd b ' ongeacht de polariteit van het magneet-rop, oven

veld. Hieruit moet worden geconcludeerd dat:

(1} De grootte van Rd voornamen1ijk door aerodynamischerop
gro~theden, specifiek de grenslaagdikte en/of turbu1entie-

graad bepaald wordt •

.(2) De grens1aag onderin het kanaa1 ongunstiger, waarschijn-

1ijk dikker, is dan bovenin.

Naast dit verschil in elektrisch gedrag van onderzijde en

bovenzijde van het kanaal traden ook andere verschil1en

Ope In de onderste rij elektroden van de voorionisator

zijn verschillende exemplaren afgebroken. Bij nadere beschou

wing bleek de onderste rij elektroden niet geheel in de scha-

~'duw van de nozzle te staan. (zie fig. 7.).

~ -0-0-0-0-- --
Fig 7

IRet ligt nu voor de hand om te veronderstellen dat de sto-

ming onderin verschillend is geweest van die bovenin.

In de grafieken 8 en 9 is wederom Rd tegen I uitgezetrop
waarbij het magneetveld en de Hallbelasting als parameter

is genommen. Hiertoe zijn 4 gebieden met een verschillende

magneetveldsterkte gekozen: 1.5T, 2.0T, 2.5T.en 3T, allen

Z 10%. Voor de hallbelasting zijn 2 typen gekozen: kort

sluiting in hal1richting eventueel met een hallweerstand>50n,

en schoten zonder korts1uiting en doorslag in hallrichting.

I
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Aan de anode blijkt dat de weerstand toeneemt bij toenemende

magneetveldsterkte bij beide typen hallbelasting.

Ook aan de kathode is dit effekt waar te nemen wanneer J Hall
groot is. Echter bij kleine J Hall wordt de Rdrop,Kathode
minimaal en niet langer meetbaar afhankelijk van B.

Dat de weerstand toeneemt bij toenemende magneetveld sterkte

is geheel in overeenstemming met het grenslaag model voor

Rdrop •• Bij toenemend magneetveld, en dus toenemende Hallhoek,.

zal de weglengte door de grenslaag vergroot worden. Dit is

in feite een segmentatieverlies effekt.

In figuur 8 is een eventueele verklaring voor het verschil

in gedr~g tussen de weerstand aan anode en kathode geschetst.

Fig 8

Bij kleine Hallstroorn (geringe S-vorm) zal de stroomcon

centratie aan anode en kathode op overeenkornstige plaatsen

van de grenslagen gesitueerd~zijn•.Bij grote Hallstroom

verplaatst de stroornconcentratie zich aan de kathode echter

naar de achterzijde van de elektrode, waar de aanstroming

ongunstig is, aan de anode naar voorzijde van de elektrode

waar de grenslaag het dunst is. Aanname hierbij is dat een

dergelijk grenslaag profiel van toepassing is op de gebruikte

kanaalgeometrie. In dit verband wordt nogmaals gewezen op

het afbreken van de elektroden in de voorionisator toen daar

de segmentatieafstand van het kanaal werd toegepast, wat

wijst op een forse op de afzonderlijke elektroden uitgeoef

ende kracht. Dat tenslotte de weerstand aan de kathode bij

geringe hallbelasting niet langer afhankelijk schijnt~ van

het rnagneetveld kan worden verklaard aan de hand van een

-28-



verschil in de grote van het Hallveld aan de anode en kathode.

In aIle gevallen was het Hallveld aan de kathode groter, wat

wijst op een geringere Hallstroom aan de kathode. (schoten van

af 1185 ). Dit zou in feite betekenen dat de 's~gmentatie bij

drage aan de voltagedrop weerstand aan de kathode niet langer

meetbaar was.

5.Mddel'van de elektrische verlies mechanismen •
.""

Onderstaand wordt de voltagedropweerstand en inwendigeweer

stand van de M.H.D.-generator afgeleid. Hierbij is aange

nomen dat de voltagedrop in hoofdzaak wordt bepaald door

de hydrodynamische grenslagen. Voor de segmentatie verliezen

·wordt het model gebruikt wat in hoofdstuk 2.2. is weergegeven.

In de appendix 2 is een schets van een generatorsegment

waarin aangegeven de verschillende inJonderstaande afleiding

gebruikte symbo1en met hun richting.

A1s eerste zal een uitdrukking voor R. worden gevonden.
1

Definieren we R. =h dan vo1gt m.b.v. de wet van Ohm:
ly 1 bo;;;

(I)! E. - uB=l(J -j3~ )
Y CTe>'! yro xli)

waaruit voIgt:

(2) E h-uBh=R. (I -nll )Y ly yrp j''h xoo en:

(3) E :l{J +P~) waaruit volgt:x ~ Xo:l y(JO

2V =-E l=-J 1 R. -Al.J R.x x XlP2 lY,,-zo;. Yt1J' ly
h h

Indien geen voltagedrops optreden ge1dt voor R
i

:

(5)

waaruit

(6) R.= 1 met (7) 1 = .~~,J 1-)3 JxO?):
1

~.lb O-df· 000 J yUJ

Volgens de wet van Kirchhof geldt: I +21 =0 (8)x ,co x,w
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Bovendien ge1:dt volgens de wet van Ohm:

(9), Ix,w= -~x (V-:20,Ix,w< ° )
x

uit (8), (9) en (4) voIgt dan: J xco =
JYr:JJ

waarin I = Rx ,dit geeft met (7)
x 2R

iy

De volgende stap is de voltagedropweerstand te bepalen.

Voor de voltagedrop~V wordt gevonden onder de aanname dat

deze over een laag met een dikte ~ optreedt:

(11) I::. V= fUBh - II I h ] -[ uB(h_b
f
}_ II I (h- !:J'f) _ II I (j* ]

l y cre If •1 b y' ve f f •1 b Y vgAw
':J' .

r
waarin uBo is verwaarloosd.

AOJ~ff•

Rdrop =t( 1

A crw g

waarin A het geleidende 6ppervlak in de buurt van dew
elktroden is, qg het lokale scalaire geleidingsvermogen.

Met (11)·vinden we voor de R .
drop~

- 1 )-=---{12}

In deze uitdrukking voor Rdrop is nog niet het segmentatie

effect in de term 1/~ A in rekening gebracht. Volgens
till g w

Celinsky leidt de lokale kortsluiting van het Hallveld aan

het elektrode oppervlak tot een korrektie van deze term van

.(l+fl~) zodat uiteindelijk voor Rd ontstaat:
.I rop

(1~) R - ~ 1 n 2
. ~. drop - O( +~~

Aw CTg



van ~~ • Zowel J als J kunnen
XP:) YQCJ

J ,immers J = J Ib terwijly,g y,g y X-
w

0pm. Omdat moet gelden I =1
Yt1J Y, g

weggelaten worden.

Opm. j3 g kan verschillen

verschillen van J enx,g

kunnen deze indices in,(ll}

aan de elektrode geldt: J =-ft J .x,g g y,g

Opm. De verwaarlozing van de term UB/1y t.o.v. l/~gAW

blijkt uit de experimenten. Voorwaarde hiervoor is dat de

generator wordt belast met een RL die geen orde groter is

dan R.+Rd •1. rop.

Een elektrisch vervangingsschema van een generatorsegment zal

er, als onderstaand geschetst uitzien,

uBh

waarbij de uitdrukkingen (13) en (6) tesamen met(lO) de

aangegeven weerstanden beschrijven. Duidelijk is het seg

mentatie effekt in de uitdrukkingen voor Ri en Rdrop te

herkennen: R. wordt vergroot door de term +)3 J ,1. x~

·lJ IYt>O

Rdrop door de termJ3 ~/Awag • Dat fit4
2

Rdrop schijnt te verlagen

komt door de defenitie van de voltagedrop; van de totale

weerstand van de grenslaag moet de waarde van de inwendige

weerstand met segmentatie verlies worden afgetrokken.

In de d.m.v. het grenslaagmodel ontwikkelde uitdrukking

voor Rd p zijn diverse parameters te herkennen die ookro •
experimenteel in de meetserie 1100-1209 zijn gevonden.

Als voornaamste parameter werd daar gevonden de dikte en/of
-f

opbouw van de grenslaag in (13) gerepresenteerd door b •

Een toename van R door een toename van B is m.b.v. de term

)3,,2 (J3. =eB/m v ). te verklaren.
-I m1.cr. e c

Een toename van R door een toename van J is eveneens een
x

segmentatie invloed op de weerstand, immers~ =-J /J
g x,w y,w

D.w.z. zowel B als J x beinvloeden de weglengte door de

grenslaag doordat de hoek met het Ex-veld verandert •

Aan de anode wo!dt dit effekt tegengewerkt door de verplaats
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sing van de stroomconcentratie naar een dunner gedeelte van

de grenslaag, aan de kathode wordt dit effekt versterkt door
de verplaatsing van de stroomconcentratie naar een dikker

gedee1te van de grens1aag •
Vee1 ingewikkelder is de invloedt van I op R.
Voor cr ge1dt: O""=n e2/m)J ,met')) = £...Yv. en ')). de bots-

g gee c c J J J

frequenties van de verschillende dee1tjes •

Zowe1." als n zijn funkties van T , terwij 1 Te o. a.c e e

afhangt van J v-ia de e1ektronen-energie balans.

Daarnaast zal het stroomvoerend oppervlak een funktie zlJn

van I y • Bij een lage waarde van a"g en een hoge J zal de

grens1aag kunnen doorslaan waardoor arcspots ontstaan.

Of doors1ag oPtreed~~nwelkemate (aanta1 bogen, diameter etc.)

za1 afhangen van J.

In 5.2. za1 een globa1e numerieke berekening worden

gepresenteerd waarin het effekt van J op R wordt nagegaan.

5 .. 2. G10bale numerieke berekening van Rdrop ••

Om enig inzicht te verkrijgen in de samenhang tussen Rdrop.

en Iy,is een eenvoudig numeriek programma ontwikkeld met
-~behu1p waarvan waarden van 0- en Rd aan de hand van -g rop

gegevens van een schot en enke1e aannamen kunnen worden

berekend.

Om de ~g te bepa1en is o.m. gebruik gemaakt van de

e1ektronen-energie ba1ans:

(1) ;} fn (3/2kT +E.) +V.f v n (3/2kT +Ei)J =-v .vp -p V.v -
~t 1 e e.l 1 e e e 1 e e e e

-nee:E.ve + n m v(v-v )(")) .+1.' ). -3menek(Te-T)~j -~Rad.e e e el ea mj

Er worden stationaire condities aangenomen zodat d =0
"dt

M.b.v. de elektronen-impuls vergelijking:

(2): VPe= -nee(E+v xB) +n m (v-v ),( P .+)J ) en de def. vane e e e' el ea
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de stroomdichtheid:

(3) J= -en (v -v)e p,

respektievelijk het geleidingsvermogen:

( 4) rr =n e2I m ('V . +)J ), e e e~ ea

kan (1) worden omgewerkt tot :

V.v (5/2kT +E.n ) + v .~n (3/2kT +E.) + 3/2kn v .VT =e' e ~ e e e e ~ e e e

J2 _ 3n m k(T -T)L ~ ~ Rad. •--a=- ee e m
j

Vervolgens wordt een grenslaag benadering toegepast:

De karakteristieke lengte in x-richting,L , zal groter zijn

dan die in y-richtingJen weI volgens: 0/L=0.32 Re-0 • 2 wat

met de condities in de M.H.D.generator geeft: J/L~0-2

Volgens (3) geldt: V = ~- J/en = (v -J len )~ -J len ~e e x x ' e 0 y e"'o

waaruit voIgt: V.v = d v - d (J len) - d (J len) •
e C>x x ax.. x e "JY Y e

Nu is d v =0, en IJ l~lJ' zodat: J (J I en )~ 6\.JI en LJ enox x x. Y dX Xi e e

d (J I en ) = {)-[JI en ]
~- y e ey

• D.w.z: v.V t:l - d ( J I en )
e dY: y e

(6)

~venzo wordt benaderd met: Vn c!:: ~ n v en
e -~y e 01

0

VT/:1dT ve - e "'0dy
(8)

=

Boven genoemde benaderingen zullen hun geldigheid in toe

nemende mate verliezen naarmata "hetere" arcspots op het

elektrode oppervlak ontstaan, die zowel de L doen afnemen

als de variatie in x-richting van T en n kunnen doene e
toenemen.

Worden de" benaderingen (6), (7) en (8) op vgi .'( 5) toegepast

dan resteerd:

- d (Iy/A)(5/2kT + E.).~/e)- a (lIn }(5/2kT +E.}.n I IAe-
J y, e 1. fJy e e ~ e y

- d n (3/2kT +E.}.I len A - 3/2kI leAd T
J y e e 1. Y e Y dy e

= 12(1+/f)/A2~ - 3n m k(T -T)~ ~./m. - Had , waariny J g ee e . J J
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gebruik gemaakt is van: (10) Jy=Iy/A, A het stroomvoerende

oppervlak.
Vervolgens wordt (9) omgewerkt tot een differentie vergelijking

waarbij rekening moet worden gehouden met:

ellA(¥) - l/Aw} = 1 {Aw-Aoo} en een identieke relatie
~ AwA~ ~

voor d (lin ). Dan wordt gevonden:;)y e

(11) (s/2kT +Ei)_I_ [A~-A'fl-J_of, kT 1-- [ne~new] =
e eA A 0 "' e en Aw tIJ e w

- 3n m k (. T - T )~ y;e e 'ew q'.:.-&Lmj

Daarnaast wordt vgl.(4) voor instabiliteiten gecorrigeerd

zodat: Clg= ~ .og
.Pmicro.

Uit berekeningen van gemeten grootheden van een schot zlJn

de volgende grootheden bekend: T ,n ,T~ , Rapp en ~eoo eoo v- r~ .

Bekend zijn verder: Iy,A~en de Cs-verhouding resp. dichthcid

van Ar, nodig om dev.'s te berekenen.
" J

Door nu in eerste instantie een ~ en A te kiezen kan (11)w.

kloppend geittereerd worden, waarbij voor Tw voorlopig

T~ genomen wordt. Hieruit voIgt dan de hoeveelheid energie

'door botsingen met zware deeltjes aan deze overgedragen.

Deze term (12) 3nemek(Te-T ),[ ~ wordt als input
mj

voor een sterk vereenvoudigde energie balans van de zware
deeltjes gebruikt. Voor deze balans is het volgende model

~ekozen: Input= geforceerde koeling d.m.v. gas met een
temperatuur= (T",+ T )/2 waarin T de temperatuur van dew w
elektrode Yoorsteld (300K). Veer de geforceerde koeling is

gebruik gemaakt van een vergelijking die zou gelden indien

een cylinder met een temperatuur Ta (Tare) in de strorning
zou staan. De cylinder moet hierbij gezien worden als een

arcspot.
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Voor dit model wordt dan gevonden:

3nemek(Te-~I~
mj

waarin respektievelijk:

~ = lengte van de arc = dik~e van de grenslaag

~ = de te bepalen gastemperatuur in de arcspota
2r = straal van de arcspot, waarvoor geldt: ~r N=Aw

Ii = aantal bogen

met

= gastemperatuur van het koelende gas,

Als laatste ~robleem

Voor Pg kan eventuel

elektrode oppervlak

Eu is het getal van Nusselt waarvoor geldt:

Xu= 0.42PrO. 2 + 0.57 ReO.5prO.33 ~et Re is het getal van
(. ",)

Reynolds waarvoor geldt: Re=~2r met
I.!~) I 4-;zT·

,J-t= 1.1(T",,__).3 2(2700 ).10- ,terwiJl
~!) 2500 T..,+ 240

Xa = 15/4 R/W , de warmte geleidingscoeficient.

Nadat op deze wlJze de gastemperatuur van de arcspot gevon

den i~_wordt de vgl.(ll) met de nieuwe gastemperatuur

~g: Tao~nieuw kloppend geittereerd waaruit dan weer de

nieuwe input term voor 13 volgt. Dit wordt zo vaak herhaald

tot de oude en de nieuwe arctemperatuur voldoende overeen-

.stemmen.

resteerd de waarden van de/31 s.

nog Japp • worden genomen, immers aan het

zal in goede benaderi.ng gelden: J = -Aa Jxw . pp. Yi

Onduidelijker is de goede keuze vanfi~ , in eerste instantie

is hier ook ~ voor genomen. Hierna is de Rd te be-rapp. ro~

rekenen waarin dus b,A ,en N worden gekozen.w

Qpm. De term Rad. in de vgl.(ll) representeerd de stralings

verliezen. Deze term is in de berekening wel meegenomen, maar

is enkele orden kleiner dan de overige termen in (11).

Resultaten.

Omdat de grenslaag in een stap doorlopen wordt bleek te

moeten worden gerekend met: 0. 7(,b~ 4 mm., de ondergrens is

noodzakelijk om te grote, de bovengrens om te kleine gradient-
( (ID~I.,)

termen te vermijden. Gerekend is in eerste instantie met o=2mm.
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Vervolgens is het aantal bogen vast gekozen (van 1 tot 100)

en wordt het oppervlak gevarieerd van Amax .= 11~9cm2/N tot

A. ,waar T $15000K , een temperatuur waar de grenslaagmln. e
benaderingen te twijfelachtig worden. Op deze wijze worden

grafieken Rdrop.(Aw;~,N) berekend •. Een aantal van deze gra

fie ken is weergegeven in de figuren 9 en 10, voor het

schot 1185. Figuur 11 laat de overeenkomstige variatie van

~g zien voer N=20. Opvallend is hoe geed de term l/Aw te

sarnen met de verandering van l/cr ~f de toename van~ in
e~ • g

Rdrop • wegwerkt; Rdrop is praktisch konstant ever het gehele

trajekt. De gevenden gemiddelde waarde van R , O.l~, stemt

goed overeen met de gemeten waarde van Rdrop,kathode,O.14fL.

Ook valt het stochastisch karakter van Rd op. Dit wordtrop

in de praktijk ook gemeten; de fluktuaties in Rd zijnrop

groter dan de gevonden meetfouten. (Opm. er zijn nog tal van

andere eorzaken hiervoor aan te wijzen, b.v. fluktuaties

in de Cs-concentratie die niet gemeten kunnen worden.)

Een volgende stap zou zlJn te onderzoeken of de variatie

van I inderdaad de kurven Rdrop(Aw,b ,N) op die wijze laten

varieren als in de meetserie 1100-1209 is gevonden.

Om het model voor dikkere grenslagen dan 4mm. te gebruiken

moet in meer stappen naar de wand worden gerekend.

In dit stadium is nog te welnlg met het model gerekend om

·een konklusie over de geldigheid te kunnen trekken.
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6. Konklusies/Suggesties.

Aan de hand van de resultaten van de meetserie 1100-1209

werd gevonden dat:

1. Het model van de hydrodynamische grenslagen de gevonden

~oltagedrops en segmentatie effekt hierop goed beschrijft.

2. De voornaamste parameter in deze voltagedrop verliezen

de dikte en/of struktuur van de hydrodynamische grens

lagen is. In dit verband kan het volgende worden berekend:
Vour-het-··-schut~3w~Td---g-evurrden~---------... _-- - ----

1=90 A , RL=l..Q., R l' t =0. 3.n.. =R
i aans U~ • a
. ~

V =220 V (met u=1300m/ s ,~=4mm )open

Rit;;' 0.25.0.. (met bovenstaande Vopen ).

R =0 16..D-R =0 72iLdrop,boven· drop,onder· •

Indien de generator steeds optimaal ~elast is (RL+R =R.+Rd 'a ~ rop'

waren respektievelijk de volgende uitwendige elektrische

~ermogens Pu aan dit elektrode paar gemeten:

Veor

voor

VRd =0.88.0. :J? = 0 =10.7kW
rop u .. AR

-t: u

Rd: d =Rd b =0.16n:p =21.2kW , d.w.z.rop,on er rop, oven u

2 maal zoveel uitwendig vermogen indien de stroming onder
-en boven identiek was geweest.

(Zender voltage drops ±s Pu=48kW.)

3. De voltagedrop verliezen relatief afnemen bij toenemende

Btroomsterkte. In dit verband kan het volgende over een

optimale belasting van de generator worden opgemerkt:

Vkl =v -I(R.+Rd ), P =I.Vkl =IV -I2 (R.+Rd )em 0 1 rop u em 0 1 rop

d P
U = V -2I(R. +R

d
). Voor d Pu =0 voIgt het maximum:4I 0 1 rop d'"'I""

(R =R l' t' )a aans Ul. l.ng
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Echter R
d

=R
d

(I) zodat met RL+ R < R.+R
d

hetrop rop a 1 rop

maxima1e uitwendige vermogen schijnt af te nemen maar de

stroomsterkte toeneemt wat Rd ver1aagt.rop

Ge1dt b.v. voor Rdrop : Rdrop =Ro-Ic ,dan ge1dt voor Pu :

~Fu = V -2IR.- 2R I +3I 2c , en voor het optimum:rr 0 1 0

1= 2(R.+R ) + V4(Ri +R )2-4 • 3 • cV ·t R R 1 t1 0 0 0 , waarU1 L+ a vo g •

6c

.- -{}mUat d-e· R.en R-----·yoor-ve-rschi-i-l ende--rlektro-den--ver~chiJ:"
1 drop

lend is zou dan voor een maxima1e Pu iedere e1ektrode

be1ast meeten worden met een vo1gens bovenstaande berekening

bepaa1de weerstand.

4~ Bet segmentatie effekt de vo1tagedrop aan de Kathode

doet toenemen, aan de Anode kan doen afnernen.

D.w.z. de ha11iso1atie aan de kathode meet maximaa1 gemaakt

worden. Aan de anode echte9kan een ha11be1asting ondanks

- een toename van het segmentatie ver1ies positief

uitwerken omdat de vee1 grotere vo1tagedropver1iezen

er door afnemen, zodat hier een optima1e ha11be1asting te

vinden moet zijn.

Uit konk1usie 1. en de metingen van meetserie 1100-1209

kan gekonk1udeerd worden dat:

5. Een verbetering van het emissie mechanisme in dit stadium

een verwaarloosbare bijdrage aan een vermindering van de

vo1tag8dropver1iezen geeft.

Dit is dan in overeenstemming met de resu1taten van

meetserie 1042-1078:

6. Er is geen verschi1 in de vo1tagedrop ver1~ezen aan

Wo1fraam en roestvrijsta1en e1ektroden.

7. Er is geen verschi1 in de vo1tagedropver1iezen van dikke

en dunne e1ektroden, afgezien van een verschi1 in uitwerking

van het segmentatie effekt op de vo1tagedropweerstand.
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In de meetserie 1042-1078 heeft geen onderzoek plaats
gevonden naar de ha11korts1uiting. Ret is mogen1ijk dat

in een kanaa1 gehee1 bezet met 2mm. dikke e1ektroden een
betere ha11iso1atie te bereiken is dan in een kanaal met

4mm. dikke e1ektroden. Omdat in de meetserie gewerkt is met
groepjes elektroden van maar 4 stuks is de ha11spanning daar

beperkt geb1even.

Samenvattend kan geste1d worden dat de e1ektrische ver1iezen

nog aanzien1ijk beperkt kunnen worden.
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"52 ., " 2.05 58.2 30•• 5·.9 0.52 0."2 C.'" 0.04 --190- -170i 0.18 1196 ,22 6.085
"5' Pot ...erd.H.llbe ., .98 <;1.2 '1,.2 52.7 0.72 0.32 , .C3 0.02 1.12 01 1566 0.39 1204 ,28 6.140
"5" R(lle 1:) ,,104. , .9" "'.7 36.0 57.5 0.76 C."5 1.21 0.03 1.00 1.08 1.22 205 1586 0.19 12~8 ~49 6.355
"60 , .'15 '11.6 35.' 55.2 1.11 0.6" '.75 0.13 2.05 1.63 1.65 1195 522 6.080,,,,, .. ~10A '.}J 29.25 36.2 "6.0 , .24 0.'" 1.57 0.12 1.56 1.33 1.60 1078 44~ 5. '135
"6" 1.92 }?75 36.7 48.0 0.97 O.}(l '.27 0.02 1,29 1.15 1.34 450 1293 0.35 119~ 520 6.060
"65 E!ek. 251la.an ~- 1.6" 2'+ .35 28.6 "7.' 1.'7 0.76 , .94 0;14 2.41 1.48 1.98 152 1076 0.14 1197 523 6.090
"66 R(h.U)·50.n. '.9' 20.90 29.6 "8.0 1."2 0.88 2.30 0.03 2.18 1,71 1.87 2}4 1039 0.17 1044 ~22 5.120
,,£8 .. ,on '.65 2' .80 29.8 "2.7 , .}? 0.98 2.J' 0.06 2.30 1.82 2.08 175 1100 0.16 1208 5}O 6.070
"69 .. 101\ .. 2.'" 38.50 .%.1 56.4 0.9" 0.53 1."4 0.03 .1.36-_ 1.21 __ 1.76_ _.211 -- 14}1 0,15 1219 ""7 6.2'15
"70 20A 2.'" 35.7:'> '7.7 60. , '.05 0.6, , .68 0.03 1.47 1,}6 1.93 221 1445 0.16 1195 522 6.080
"71 ,aDA 2.'0 35.'5 }9.5 64.0 ,. '2 0.70 , .82 0.01 1.59 1. 50 1.76 200 1496 0.15 118; 514 5.005
"72 2.U 3".50 )8.7 6, .2 1.12 0.65 '.77 0.02 1.74 1.68 1.79 224 1444 0.15 122} ,40 6.265
"73 2.07 ·,6.00 ;603 1'9.9 1.0' D.}8 1.39 0.04 1.21 1,21 1.45 46} 1296 O"~l 1223 540 6.26,,,'" ,0QJl. '."8 ,8.95 36.t ~3.1 0.94 G."3 ,.'" 0.02 1.29 1.14 1.49 446 1369 O.?} 1227 ,~2 6.195
"75 50A '.9" n.40 ,8.6 55.5 1.h5 0.72 2.37 0.05 1.96 1.59 1.79 360 1169 0.25 1522 5~9 6.}45
11'6 25 tl 2. " "2.05 "0.2 57.0 0.96 0.40 , .'16 0.03 1.14 1.13 1.45 471 1492 0.}6 1176 509 6.045
"77 25n 2.06 "2.75 ".9 ~8., 0.98 0.}8 , .36 0.01 0.95 1.14 1.}2 507 1521 0.40 1219 53?)6.'125
"78 10.n. 2.19 ".00 ,., .9 59.8 1.20 0.5' 1. 71 0.01 1.34 1.31 l,}l 421 1430 0.72 1237 548 6.3;0
"79 5A , .98 ,O.9C 39.9 58.6 '.29 ~~6~_ '.90 0 •. 03.'_ 1.97_ .l.!..0L- ~1.~_ ...J1'L;- '-!l2Q..~ ':"lliL 3__H .~dl.5.--"-_._---,-- ---- -,.~- '. -,--_..-.- _.'.

""'11).' A ..o.lt '.09 :>.}1 -,-~~ 0.006 1,40 1.41 0.'5 291 1451 0,21 1219 5,-r 6.235,,80 2.12 :l7 .05 59.1
1'81 ,OJ!. 2.01 lo2. '0 ., .5 56.6 0.9! 0.36 1.,.. 0.07 1.n 1.20 468 1469 O,}9 124) 552 6.290
"8, VaJnomtt colao .2.00 ;6.25 50.7 56.5 0.90 0.10· 1.01 o.n 1.01 0.97 l,S5 ·756 1702 0.74 1243 552 '.~85

"8) ,.It, ;3.9; 48.8 ".6 0.'1' 0.,6 '·.07 0.14 ?Oz 1682 1.00 1229 54; 5.S}5
,,84i 2 ••6 12.95 60.7 70.~ 0.8' 0.,4 O:fa 0.12

~. 887 2165 0.72 1267 567 6,060

"87 , ,.00 6'.75 66.6 - 97.8 '.08 ~:"
,.S 0.06 544 2407 0.51 1275 569 •• 000

1'&11 ,.08 ".20 5~.' ?D.8 0.70 020 0.90 0.20 : 999 22.6 0.49 1287 580 6.180

"S, ,."0 "7.65 70.2 ~09.5 ,.~7 O.H ~.JO 0.26 60S 2370 O.~~ 1234 547 5.B65
1190 ,,_" __- 72.95 6, .2 90.7 o.M o.~o 1.H 0.18___ S4.5 __ 2467 0.2 1271 569 6.080

-._- .-,,',~--,."'-'-----

~.5 0.80
_.

0.28- , .08 554 2156 0.'2 1075 4}} 4.925"9' '.07 67.95 n.7 0.12

"" }.09 66.50 5'.5 78.5 0.77 0•• , 1. ,~ 0.25 434 2187 0.21 In7 548 5.975",,, 2.50 55.'0 58.8 82.6 '.06 0.'" 1."9 0.06 576 2082 0." 1250 557 5.960
"95 2.50 73.30 69.8 86.2 0.95 0.22 '. ,~ 0.06 908 U06 0,66 Ufl~ 576 6.150

"96 ,..., 6e.95 5,.7 59.7 0.75 0.11 0.87 0.06 701 1940 1.64 1140 487 5,}10
"97 2.01 6".65 5,.8 6'.5 0.8, 0.12 0.9~ 0.06 ?U 1903 0.66 1229 543 5.B}6
"98 , .99 99.70 'I' .0 '9.8 O. '11 -D." 0.03 1U 1802 0.78 n09 592 6.'05
'200 _2.;0 8".20 56.2. 6,.6_ 0.67_ 0.09 _._ 0.?6 . 0.06 _____f----

__979____ .2229_ 0.77 1303 569 6,275
'201

_.._'. -- }.o, 56.50 75.6 '04.9 '.'" 0." '.87 0.48 417 2433 0.23 lZ8} 577 6.155
1202 2.60 79.60 6'.' 7".0 0.80 0.1' 0.9~ 0.05 685 2316 0.68 "" r' ..n'110' 1.75 89."0 6".7 78.8 0.72 0.16 0.88 0.05 949 25}? 0.?5 1264 %5 6.040
'204 B aagepoo14 , .59 46.'0 7.9 52.9 O.'? 0.97 1. "- 0.23 0.99 1.26 684 1495 O.lS 1206 529 6.105
'207 .. -, .59 "3.60 7.9 52." 0.,8 1.ell , .20 0.22 0.94 1.15 663 1447 O.lE 1278 569 6.560
1209 .. -1.59 ,.,. '5 9.0 6'.9 0.22 '." 1.55 0.40 1.33 1.66 1.59 808 1563 0.22 1226 541 6.27~

.,
. ~.~~ ~,

.?:: J. I, t r ~

- - --

Opm. De snelheden.u
9

zijn berekend zonder MHD-interaktie en zijn daarom

c.a. 12% te groot.

gemeten probespanningen minus hun waarde op de

Opm. Rd 9 is bepaaldrop

V1 'V2 'V3 de drie

regressierechte.

volgens: ( .)2
V'1 + ( + ( waarin resp.
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