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I. SAMENVATTING

Een theoretisch onderzoek is verricht naar de eigenschappen

van de relaxatie naar een twee-temperaturen plasma, zoals die in een

voorionisator met als medium een mengsel van een edelgas en een geringe

hoeveelheid van een gemakkelijk ioniseerbare stof, onder invloed van
~

een uitwendig elektrisch veld, plaatsvindt.

Ret relaxatie-proces is met behulp van continuiteitsvergelij

kingen, bewegingsvergelijkingen en energievergelijkingen voor de ver

schillende soorten deeltjes waaruit het medium bestaat, beschreven voor

een stationair een-dimensionaal systeem.

Er bleek een optimale lengte voor een transversale voorionisator,

d.i. een voorionisator waarbij het uitwendig elektrisch veld loodrecht

op de voortbewegingsrichting van het medium staat, te bestaan welke

afhankelijk was van de vereiste elektronendichtheid. Deze lengte was

echter zo klein dat de betrouwbaarheid van een een-dimensionaal stel-

sel vergelijkingen in twijfel getrokken moet worden. Ret bleek slechts

mogelijk te zijn met het eerder aangeduide stelsel vergelijkingen een

axiale voorionisator, d.i. een voorionisator waarbij het uitwendig

elektrisch veld evenwijdig aan de vODrtbewegingsrichting van het medium

staat, voor kleine stroomdichtheden te beschrijven.
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2. INLE'IDING

2. I. PZaatsing Van het ondepzoek

Bij het onderzoek naar magnetohydrodynamische (MHD) genera

toren voor energie voorziening op grote schaal is gebleken dat het

wenselijk is ook in proefopstellingen generatoren te bouwen waaraan

relatief grote vermogens ontrokken kunnen worden, d.w.z. generltoren

met een thermisch vermogen in de orde van 1 MW I).

Op laboratoriumschaal biedt het grote economische en techni

sche voordelen om generatoren met grote vermogens slechts gedurende

een korte tijd, gepulseerd, te laten werken. Hierbij opent zich de

mogelijkheid gedurende lange tijd energie met een relatief klein ver

mogen op te slaan in een reservoir en hieruit gedurende korte tijd

een groot vermogen te laten vrijkomen. De pulsduur zal echter groot

moeten zijn ten opzichte van de tijd die de generator nodig heeft om

een stationaire toestand te bereiken. De werking van een schokbuis

berust op het hierboven genoemde principe, terwijl het plasma dat

door een schokbuis geproduceerd wordt aan de laatstgenoemde voorwaar

de kan voldoen.

Dit onderzoek is een onderdeel van het schokbuisexperiment

dat op het ogenblik in opbouw is. Deze schokbuis is zodanig ontworpen

dat hij gedurende 6 .sec een plasma met vrijwel constante eigenschap

pen en een vermogen van 5 MW aan een proefgenerator-zal kunnen leveren.

2.2. De noodzaak en het vepkpijgen van een gpoot geZeidingsvepmogen

De vermogensdichtheid van een MHD-generator is evenredig met:

Aangezien bij supersone generatoren de wrijvingsverliezen groot worden 3)

beperken we ons tot subsone generatoren, wat een beperking voor de snel

heid u inhoudt. Ook de sterkte van het magnetisch veld, B, is om

praktische redenen beperkt. Om een redelijke vermogensdichtheid te
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bereiken is het noodzakelijk het geleidingsvermogen a op te voeren.

In eerste instantie kan a worden vergroot door verhoging van de

temperatuur. Door materiaalproblemen zijn we beperkt tot een tempera

tuur van 2000 a 3000 oK. Het geleidingsvermogen dat bij deze tempera

turen bereikt wordt is echter nog onvoldoende. 0 kan alsvolgt in

andere plasmagrootheden worden uitgedrukt:

. 2/osne mv
e e c

Hieruit blijkt dat om hoge waarden van 0 te bereiken de elektronen

dichtheid groot moet zijn~ terwijl er weinig interactie is tussen

elektronen en zware deeltjes, de atomen en ionen. Indien er weinig

interactie is tussen elektronen en zware deeltjes is het ook mogelijk

niet-evenwichtsionisatie toe te passen, d.i. de elektronentemperatuur

boven de gastemperatuur te laten uitstijgen, hetwelk mogelijk is door

dat de elektronen energie uit een elektrisch veld opnemen, waardoor

het geleidingsvermogen toeneemt.

Bij edelgassen en vooral bij argon is deze interactie zeer
ogering bij elektronentemperaturen tussen ?OOO en 10.000 K (Ramsauer

effekt), daarbij hebben de edelgassen het voordeel dat ze ook bij hoge

temperaturen chemisch weinig aktief zijn. Een n~deel van de edelgassen

is hun hoge ionisatiepotentiaal, zodat de elektronendichtheid in een

edelgas relatief laag is. Deze elektronendichtheid kan worden vergroot

door "seeding" met, d. i. toevoegen van een Kleine hoeveelheid, gemak

kelijk ioniseerbaar materiaal, zoals cesium. Gezien de, ten opzichte

van argon atomen, grote interactie tussen elektronen en cesium atomen

kan de aanwezigheid van een gering percentage cesium atomen een flinke

toename van de botsfrekwentie v van elektronen en zware deeltjes
c

betekenen. Om bovenstaande redenen is het aannemelijk dat er een

optimaal seeding-percentage bestaat. Voor een argon-cesium mengsel

ligt dit optimum bij ongeveer 1 0/00.

2.3. Voordelen van voorionisatie

Bij een Hall-generator zal een slecht geleidingsvermogen aan

het begin van de generator de inwendige weerstand hiervan aanzienlijk
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doen toenemen, wat een zeer nadelige invloed heeft op het vermogen
4dat de genera~or leveren kan ).

Bij een Faraday-generator is een aanzienlijk deel van het

relatief dure generator volume (groat B-veld) nodig om het geleidings

vermogen van het binnenstromende plasm~ dat in thermisch~venwicht is

bij een temperatuur van 2000 o~via een relaxatie-proces op de voor

de generator instelling noodzakelijke waarde te brengen 4). •

Voor beide type's generatoren is het dus aantrekkelijk wanneer

het geleidingsvermogen van het plasma bij het binnenstromen van de

generator .reeds op de gewenste waarde gebracht is.

Het is mogelijk het relaxatieproces buiten de generator te

bewerkstelligen door het aanleggen van een uitwendig elektrisch veld.

Met een voorionisator kan het geleidingsvermogen van het doorstromend

medium door middel van verhoging van de ionisatiegraad, worden opge

voerd. In dit verslag beperken we ons tot voorionisatoren waarvan de

werking berust op het ionisatieproces dat optreedt bij het aanleggen

van een sterk elektrisch veld.

Om te voorkomen dat een relaxatie terug naar thermisch even

wicht plaatsvindt is het noodzakelijk de voorionisator zeer dicht

voor de generator te situeren. Hiermee wordt de kans groot dat we l.n

het gebied terecht komen waar het uitwendig magnetisch veld van de

generator reeds zal aanstijgen, wat het gevaar met zich meebrengt dat

de dan bestaande J x B krachten en hoge Hall-parameter de voorionisa

tor nadelig beinvloeden 5).

2.4. Doer van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is de voorwaarden te vinden waar

bij een voorionisator met een minimum aan toegevoerd elektrisch ver

mogen het geleidingsvermogen van het doorstromende plasma op het

gewenste peil brengt.
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2.5. De verschillende types voorionisatoren

a. De t~ansversale voorionisator

Bij dit type staat het uitwendig elektrisch veld loodrecht op de

voortbewegingsrichting van het plasma en is de elektrische stroom

dichtheid in de voortbewegingsrichting nul.

Bij aanwezigheid .an een magnetisch veld zijn er nu nog twee verschil-
•• •lende mogellJkheden:

]0 Ret magnetisch veld staat evenwijdig aan het uitwendig elektrisch

veld, deze situatie is in ons model identiek aan het geval dat

geen uitwendig magneetveld aanwezig is. We behandelen dit geval

dan ook verder onder het hoofd B = O.

20 Ret magnetisch veld staat loodrecht op het uitwendig elektrisch

veld.

b. De axiale voorionisator

Bij de axiale voorionisator staat het uitwendig elektrisch veld

evenwijdig aan de voortbewegingsrichting van het plasma en is de

elektrische stroomdichtheid loodrecht op deze voortbewegingsrich

ting nul.

2.6. De gebruikte beschrijvingsmethode

Met behulp van onder andere de continuiteitsvergelijkingen

voor aIle soorten in het plasma aanwezige deeltjes, en de bewegings

en energievergelijkingen yoor zowel zware deeltjes als de elektronen

is het mogelijk bovengenoemde relaxatieprocessen te beschrijven.

Bij de afleiding van de gebruikte vergelijkingen gaan we uit van een

kanaal met constante doorsnede en oneindig fijn gesegmenteerde

elektroden. We zoeken een-dimensionale stationaire oplossingen.
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3. DE BASISVERGELIJKINGEN

3. I. Aannamen en voorwaarden waaronder de basisvergelijkingen afgeleid

Z1-Jn

a. Ret medium bestaat uit een mengsel van zuiver argon en zuiver

ces1.um.

b. Ret mengsel 1.S homogeen.

c. De elektronen en aIle soorten zware deeltjes hebben een Maxwellse

snelheidsverdeling.

d. De wisselwerking tussen de zware deeltjes onderling is zo groot

dat de temperaturen en driftsnelheden gelijk mogen worden gesteld.

e. AIleen enkelvoudige ionisaties zijn van belang.

f- Ret kanaal heeft een constante doorsnede.

een-dimensionaal
a a 0).g. Ret systeem 1.S (- = - =

a ay az
h. Ret systeem is stationair (- .. 0).at
1.. De ruimtelading is klein ten opzichte van de lading gekoppeld aan

de vrije elektronen of:

)niA + nic - n I________e_ < < 1
n

e

j. De translatie-energie van de elektronen is klein ten opzichte van

de thermische energie van de elektronen of:

2m U «kT
e e e

k. Stralings- en warrntsgeleidingsprocessen worden buiten beschouwing

gelaten.

1. De massa traagheidsterm in de bewegingsvergelijking voor elektronen

is niet meegenomen ~angezien anders ook processen die zich op

microscopische schaal afspelen beschreven worden, terwijl de ge

middelde waarde van deze term verwaarloosbaar is.

m. De ionisaties worden verondersteld meertraps ionisaties te zijn.

n. De recombinaties worden verondersteld uitsluitend plaats te vinden

tussen twee elektronen en een ion.

o. De botsi~gen tussen elektronen en zware deeltjes worden, afgezien

vanoionisatie en recombinatie processen, eleastisch verondersteld.
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p. De elektroden zijn oneirldig fijn gesegmenteerd.

q. u = U = tie = E = 0 (voor het coordinatensysteem zie Fig. I ) .y z z z
r. Het geinduceerde magnetisch veld wordt verwaarloosd.

ad i. Zoals voIgt uit de Poisson-vergelijking legt de relatief kleine

ruimtelading beperkingen op aan de mate waarin het elektrisch

veld verandert:
•

ladingsneutraliteit

Poisson
aE

x-=ax
e(u

1
• A + n. - n )1C e

£
o

aE en
-+ Iaxx I « £'. e

o

Door Sutton en Sherman 6) warden vergelijkingen 1n algemene vector

vorm gegeven die afgeleid zijn onder de aannamen b. tIm e. De onder

staande vergelijkingen zijn hieruit afgeleid door ook de voorwaardnn

en aannamen a. en f.t/m p toe te p~ssen.

3.2. De continu!teitBvergelijkingen

De continuiteitsvergelijkingen beschrijven dat aIleen door ionisa

ties en recombina~ie8 deeltjes worden gecreeerd en verdwijpen.

Het aantal ionisaties per volume en eenheid en per tijdseenheid I

van argon respectievelijk cesium is:

= kfAnen;~

= kfCnen'aC

Het aantal recombinaties per volume eenheid en per tijdseenheid R

van argon respectievelijk cesium is:

Hierbij zijn kfA , kf,C' krA en kr,C funkties van de elektronentemperatuur

T .e
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Tussen deze funkties bestaan de voigende betrekkingen:

In Saha-evenwicht geidt IA • RA en I C = RC zodat dan geidt:

Hierbij zijn SA en Sc de Saha-coefficienten:

2,42.1022 .T3/ 2 15,75.e -3 7)S .. e kT mA e e

2,42.1021 .T3/ 2 3,893.e -3 7)S = e kT mC e e

Verder zijn in de iiteratuur te vinden:

3,75.10-22 T3/ 2 (11,5.e
11,5.e 3 -I 8)kfA = + 2) e kT m sece . kT.e e

k 2,58.10-39 1,337.e
6 -I 9)rC .. e kT m sece

De continuiteitsvergeiijkingen iuiden nu:

a (n u ) .. I - R
A

+ I - Rax e ex A ~ C

a
(n. AU) = I - RAax ~ x A

a (n
aA

ux) = - I + RAa1r A

a
(n·Cu ) .. I - Rcax 1 x C

a
(n CU ) IC + Rcax

.. -
a x

(3-1 )

(3-2)

(3-3)

(3-4)

(3-5)

uit vergeiijking (3-2) en (3-3) voigt:

nAux • constant
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Uit verge1ijking (3-4) en (3-5) voIgt:

Uit verge1ijking (3-1), (3-2), en (3-4) voIgt:

J = e(n. A + n. C) u - en u = constantxo 1 1 X e ex

3.3. De bewegingsvergelijkingen

De bewegingsverge1ijkingen beschrijven het krachtenevenwicht

van een volume e1ementje. Voor e1astische e1ektron-atoom botsingen zijn

constanta werkzame doorsneden genomen:

-20 2Voor argon 0,5.10 m

Voor cesium 0,5.10- 17 m2 10)

Voor de werkzame doorsnede van e1astische e1ektron-ion botsingen

is de uitdrukking van Spitzer 11) gebruikt. We komen dan tot de vo1gende

uitdrukkingen:

Botsfrekwentie e1ektron-argon atomen v
eaA

:

Botsfrekwentie e1ektron-cesium atomen v C:
ea

Botsfrekwentie e1ektron-argon ionen:

-6 -3/2 6 3/2 -~veiA = 1,55.10 . (niA)·Te 1n(8,7.10 .Te .ne )

Botsfrekwentie e1ektron-cesium ionen:

-6 -3/2 6 3/2-11,55.10 .n.C.T 1n(8,7.10.T.n)
1 e e e
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De bewegingsvergelijkingen worden nu:

Bewegingsvergelijking van de elektronen:

x-component

- n e(E + u B) + n m (u - u )v
e x ey e e x ex c

(3-6)

y-component

a = - n e(E - u B) - n m U ve y ex e e ey c

Bewegingsvergelijking van de zware deeltjes:

x-component

.\

(3-7)

dUX ~(nAmA + n m)u --- + = e(n'A + n'C)E - n m (u - u )vC C x dX dX 1 1 X e e x ex c

(3-8)

y-component

zie bijlage I.

3.4. De energievergelijkingen

De energievergelijkingen beschrijven de energie-balans in een

volume elementje.

De vergelijkingen luiden:

Energievergelijking van de elektronen:

- n e(E u + E u ) - 3n m k(Te x ex y ey e e e

+ n m u (u - u )v - e(IA - RA).15,75 -e e x x ex c

(3-9)
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Energievergelijking van de zware deeltjes:

v v
+ 3n m k(T - T)(~ + ~C) - n m u (u - u ) v

e e e rnA mC e e x x ex c

(3-10)

3.5. De toestandsvergelijkingen

Zowel het elektronengas als het zware deeltjes gas wordt ideaal

verondersteld:

Elektronengas:

p = n kTe e e

Zware deeltjes:

3.6. Ladingsneutraliteit l definities en een randvoorwaarde

Ladingsneutraliteit:

Definities:

n = n. + nA ~- 1A aA

n = n + n
C iC aC

v =v. +\1cA e1A eaA

\Icc = veiC + \IeaC

(3-11 )

(3-12)

(3-13)

(3-14 )

(3-15 )

(3-16 )

(3-17)



v • v A + v CC c c

Randvoorwaarde:

E '" E (x)
y y
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(3-18)

(3-19 )

Dit zijn 19 vergelijkingen met de volgende 19 onbekenden:
..

nAn, nA, nC' n. A, n· C' n C' u ,u ,u, T , T, P , p,a, ell a ex ey x e e

v A' v c' v ,E en E
~ c c x y

We kunnen de afgeleiden van minimaal 5 onbekenden uitdrukken in deze

onbekenden en daarna de 5 vergelijkingen numeriek integreren. In

bijlage II wordt de gevolgde oplossingsmethode nader uitgewerkt ..
4. OPWSSINGEN VAN DE BASISVERGELIJKINGEN

4. I. Inleiding

Met behulp van een Runge Kutta methode van Zonneveld 12) zijn

numerieke oplossingen gevonden van het stelsel vergelijkingen zoals

dat in hoofdstuk 3 beschreven is.

Aangezien de rekenprogramma's die In de loop van dit onderzoek

zijn ontworpen aanleiding geven tot lange rekentijden (tot ~ 2000

sec/em bij voorionisator lengtes van! een centimeter) is veel aandacht

besteed aan het optimaliseren van deze programma's. De lange reken

tijden ontstaan doordat in de formules voor de botsfrekwentie-, de ioni

sat ie- en recombinatiecoefficienten e-machten voorkomen met T in de
e

exponent, terwijl T ten opzichte van de andere onbekenden onnauw-
e

keurig wordt berekend. Hierdoor ontstaan gemakkelijk numerieke insta-

biliteiten zodat ter voorkoming hiervan met een zeer grote nauwkeurig

heid gerekend moet worden, wat lange rekentijden impliceert. Door over

te gaan op andere grootheden dan welke in hoofdstuk 3 genoemd worden,

zie bijlage II, kon een vermindering van de rekentijd met een faktor 2

»ereikt worden.



- 15 -

4.2. lJe beginvoorwaarden

Ais beginvoorwaarden zijn de theoretisch berekende toestands

grootheden genomen van een plasmastroom met een vermogen van ~ 5 MW,

die na de schokbuis te hebben verlaten de voorionisator in thermisch

evenwicht binnenstroomt.

Deze grootheden zijn:

T = T = 2000 oK
e

0,15.1026 -3
nA

= m

0,15.1023 -3nC = m

u = 600 m/sec
x

De onder deze beginvoorwaarden afhankelijk van de generator

instelling maximaal vereiste waarde van de elektronendichtheid is

+ 1022 elektronen/m3.

4.3. De transversaZe voorionisator

Randvoorwaarden voor een transversale voorionisator zijn:

J = 0xo

en

E = E (x) =
y y

v .
Ultw

d
(d = afmeting voorionisator in de y-richting)

Uit de randvoorwaarde JxQ., = 0 in kombinatie met de eis van ladings

neutraliteit (vgl. (3-13)) voIgt:

lu - u Ix ex
ux

« 1



- 16 -

Ne hebben aIleen oplossingen gezocht voor het geval B = O.

Deze oplosssingen zijn ook geldig voor het geval het uitwendig mag

neetveld evenwijdig is aan het uitwendige elektrische veld.

De oplossingen zijn gezocht voor verschillende waarden van

optreden tussen

ons daar6m be-

als funktie van x. Aangezien geenE . Steeds is E constant gehouden
y y

B-veld aanwezig is zullen geen wezenlijke verschillen

oplossingen voor positieve en negatieve E • We hebbeny .
perkt tot positieve waarden voor E , wasrbij E gevarieerd is tussen

y y
100 vIm en 2000 vIm.

In Fig. 2 is n uitgezet als funktie van de plaats voor verschillende
e

waarden van E . Uit de berekeningen blijkt dat aan het begin van de
y

relaxatie nagenoeg aile aan de elektronen toegevoerde energie wordt

gebruikt voor extra ionisaties. Naarmate de relaxatie teneinde loopt

wordt een steeds grater gedeelte van de aan de elektronen toegevoerde

energie via elastische botsingen overgedragen aan de zware deeltjes,

totdat aan het einde van de relaxatie het plasma in SAHA-evenwicht

komt en nagenoeg ~lle aan de elektronen toegevoerde energie via

elastische botsingen wordt overgedragen aan de zware deeltjes. n
e

bereikt dan ook een vrijwel constante waarde waaruit weer geconclu-

deerd kan worden dat er een minimale IE l-waarde bestaat waarme een
y

bepaalde n bereikt kan worden.
e

In Fig. 3 Z1Jn enkele karakteristieke grootheden uitgezet als

Fig. 3) is
-5

+5.10 m

funk tie van de plaats voor het geval dat E = 800 vIm. Opgemerkt dient
y -5

te worden dat T over een afstand van + 5.10 m (dit valt buiten
e -o agestegen van 2000 K tot + 3000 K. T heeft zich dus in

- e
d ' . '10-7 d1t 1S 1n ongeveer sec aangepast aan e E -sprong,

-2 y
+ 2.10 m of een relaxatie-terwijl n een relaxatielengte heeft van

e
tijd van + -31.10-4 sec. We kunnen stellen dat T zich ten opzichte van

- e
n vrijwel instantaan aan de nieuwe omstandigheden aanpast 13), Om

e
bovenstaande redenen is het reeel meer nog dan 0, n als de karakteris

e
tieke grootheid van de voorionisator te beschouwen.

In Fig. 3 is het totale aan de voorionisator toegevoerde

elektrische verrnogen uitgezet als funktie van de lengte van de voor-
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ionisator voor verschillende waarden van E . De gestippelde lijnen in
y

Fig. 4 geven het totale elektrische vermogen als funktie van de totale

lengte van de voorionisator aan, dat bij variatie van E nodig is om
y

een bepaalde waarde van n te bereiken. Ret verloop van laatstgenoemd
e

vermogen, (constant vermogen voor hoge E -waarden snelle toename bij
y

afnemende E ) wordt duidelijk verklaart uit de toelicbting bij het
y

verloop van n als funktie van de plaats. Immers bij kleine lengtes
e

wordt nagenoeg aIle vermogen eebruikt om te ioniseren en zal bet beno-

digde vermogen steeds gelijk zijn aan het vermogen dat nodig is om het

per tijdseenheid gevraagde aantal elektronen te creeren en dus onaf

hankelijk van de lengte of E . Voor langere voorionisatoren wordt
y

een steeds kleiner deel van het vermogen gebruikt om elektronen te

creeren en dus zal het totaal benodigde vermogen stijgen. De lengte

van een transversale voorionisator zonder B-veld of met BIlE. is
U1tw

afhankelijk van de vereiste waarde van n en bedraagt slechts enkele
e

centimeters. Uit praktisch oogpunt zullen we de lengte van de voor-

ionisator, wanneer deze enkele centimeters bedraagt, steeds zo groot

mogelijk kiezen, zodat we ondanks h~t feit dat de stippellijnen in Fig. 4

geen duidelijk minimum hebben toch van een optimale lengte kunnen

spreken. De modelgenerator zal aan de inging afmetingen bebben van

+ 10 x \0 cm
2

• Deze afmetingen in verhouding tot de lengte van de

voorionisator (\ a 2 cm voor redelijke n waarden) leiden tot de kon-
e

klusie, dat een-dimensionale berekeningen onbetrouwbaar zijn. Daarbij

is het praktisch onmogelijk op redelijke wijze te voldoen aan de

aanname van oneindig fijn gesegmenteerde elektroden, en geen afhanke

lijkheid in de y-richting.

4.4. De axiaZe voorionisator

Per definitie geldt voor een axiale voorionisator:

of

J .xo n e(u - u ) ~ 0e x ex
(4-1 )

u = uex x
(4-2)
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Zodat bij stijgende n de waarde van u tot de waarde van u zale ex x
naderen. In eerste instantie zijn aIleen nurnerieke oplossingen gezocht

voor het geval dat het uitwendige magneetveld afwezig was. De basis

vergelijkingen uit hoofdstuk 3 zijn afgeleid onder de voorwaarde:

2
m u «kT

e ex e
(4-3)

Vergelijking (4-2) legt met ongelijkheid (4-3) een beperking op

aan J Uitgaande van
xO

2m u
10-2( e ex)

'"kT maxe

voIgt:

We kunnen drie verschillende situaties onderscheiden (stel u > 0):
x

a. u < 0 of J > n eu
ex xo eo xo

b. 0 < u < u of 0 < J: < n euex x xo eo xo

c. u > u of J. < 0
ex x xo

ad a. u < O. J > n euxo' E > 0
ex :lliO eo x

Pogingen om physisch aanvaardbare oplossingen te vinden mislukten

voor het geval dat u negatief was. nit kan als voIgt verklaard worex
den:

Indien zoals in dit geval de driftsnelheden van een elektron tegen

gesteld gericht is aan het elektrisch veld zal, aangezien de kine

tische energie van het elektron wanneer we het volgen in z'n baan

toeneemt, de kinetische energie van het elektron en dus T afnemen
e

bij "toenemende x. ~itgaande van een elektronentemperatuur van 2000 oK

bij x = 0 daalde deze zo snel, dat deze:11 + 10-4m negatief werd. Oma-
tot een reele oplossing te komen moet worden aangenomen dat niet aIleen

u maar ook T en n ter plaatse x = 0 sprongsgewijs stijgen.ex e e



- 19 -

van de grootte van de T -sprong en de
e

waarden nu niet bekend zijn was

Hoewel dit physiach reeel is kan geen reele schatting gegeven worden

n -sprong doordat de beginvoor-e .
het niet mogelijk numerieke,bereke-

ningen uit te voeren. De energie van de elektronen stijgt niet in de

richting van de macroscopische snelheid, maar in de richting van de

anode. Deze situatie vertoont grote overeenkomst met een gasontlading.

ad b.

We vinden een zeer beperkte verhoging van de elektronendichtheid

en de elektronentemperatuur. Dit kan ook verwacht worden, aangezien

in deze situatie de elektronen energie afstaan aan het elektrisch

veld terwijl ze alleen door her verschil in driftsnelheid energie

opnemen van de zware deeltjes. Daar deze situatie alleen bestaat voor

kleine waarden van het verschil in drittsnelheid tussen atomen en

elektronen is de hoeveelheid energie die aan de elektronen overgedra

gen wordt klein, wat een kleine temperatuursverhoging en een kleine

n verhoging impliceert.
e

ad c. u > U ,J < 0, E < 0
ex x xo x

Voor deze situatie zijn numerieke oplossingen gevonden. Ret verloop

van n ,T en a zijn voor de maximaal aanvaardbare waarde van)J I
e ~ 2' Xo

n.l. 5.10 Aim uitgezet in Fig. 5. Opmerkelijk zijn de snelle stij-

ging van n en de piek in T bij x ~10-4 m. Een verklaring hiervoor
e e

is de volgende:

Gezien het slechte geleidingsvermogen aan het begin van het kanaal en

de relatief hoge waarde van IJROI moet ter plaatse een groot elektrisch

veld heersen. De energietoename van de elektronen bij toenemende x

n zal het geleidings
e

stroom J constant blijftxo
Dit brengt een verminde-

zal dan ook groot zijn wat een snelle stijging van T met zich mee
e

brengt, hierbij bereikt T hoge waarden, zodat het aantal ionisaties
e

sterk zal toenmen. Door de snelle stijging van

vermogen sterk ~oenemen zodat, aangezien de

het elektrisch veld evenredig snel afneemt.

ring van de energie-toevoer aan de elektronen met zich mee en wel in

die mate dat de elektronentemperatuur afneemt. Na de snelle stijging

van n wordt het relaxatie-proces voortgezet met een langzame n -stij-
e e
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ging onder invloed van het relatief kleine plaatselijke elektrische

veld. Deelektronendichtheden die na relaxatie bereikt worden zijn

vrij laag. Ze komen overeen met waarden die in een transverale voor

ionisator bereikt worden met een E -veld van 200 vim.
y

Niet aIleen aan de voorwaarde m u
2

«kT maar ook aan dee ex e
voorwaarde voor ladingsneutraliteit wordt voor grotere waarden van

IJ I dan 5.10
4 A/m2 niet voldaan,. zodat die mogelijkheid niet ~it-, xo

gesloten moet worden geacht dat beide voorwaarden gecorreleerd zijn.

In praktijd heeft een axiale voorionisator aIleen isolator

wanden, zodat geldt:

J = 0 en dus u = 0y ey

Wanneer er een B-veld wordt aangelegd voIgt uit de y-component van de

bewegingsvergelijking voor elektronen dat er dan een E -veld ontstaat
y

ter grootte:

E = u B
y ex

wat duidt op ruimteladingen aan de isolatorwanden. In de x-component

van de bewegingsvergelijking voor elektronen valt het effekt van het

B-veld nu weg, terwijl ook het effekt van het B-veld op de zware

deeltjes verwaarloosd kan worden (zie bijlage I). De oplossingen voor

een axiale voorionisator voor B , 0 zullen om bovengenoemde redenen

dezelfde zijn als de oplossingen voor het geval B = O.

4.5. Discussie

Gezien de kleine lengte van de transversale voorionisator

zullen de randeffekten een belangrijke rol kunnen spelen. Ret is

waarschijnlijk dat het E-veld van deze generator uit zal bollen

waardoor het benodigde vermogen groter zal zijn dan het berekende,

een gunstige nevenwerking is dat het uitbollende veld het eventuele

overgangsgebied tussen voorionisator en generator zal verkleinen.
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We kunnen verwachten dat twee-dimensionale berekeningen in

het xy-vlak aanzienlijk betrouwbaarder zullen zijn dan een-dimensionale

berekeningen.

Aangezien het stelsel basisvergelijkingen van hoofdstuk 3 niet

geschikt blijkt te zijn voor de beschrijving van een krachtige axiale

voorionisator is het niet mogelijk de axiale en transaxiale voor10n1
*I

Gezien de lange rekentijden (zie paragraaf 4.1.) zijn de bere

keningen afgebroken op het ogenblik dat het plasma nagenoeg in Saha

evenwicht gekomen was, zodat deze oplossingen geen informatie bevatten

omtrent de mate waarin het vermogen van de generator toeneemt door

toepassing van een voorionisator.

Het voor de voorionisator benodigde elektrische vermogen is
1 2 2'omstreeks I % van het generatorvermogen T au B V van een

... generator
transversale voorionisator bij een magnetisch veld van 3 Tesla en een

-3 3
generatorvolume van + 3.10 m.

Uit numerieke berekeningen is gebleken dat de relaxatielengte

die optreedt wanneer een plasma door afwezigheid van uitwendige krach

ten van Saha-evenwicht naar therrnisch evenwicht relaxeert, aanmerke

lijk groter is dan de relaxatielengte zoals die optreedt in de be

schteven transversale voorionisator.

5. KONKLUSIES

1. Een optirnale lengte van een transversale voorionisator zonder B-veld

of met BilE bestaat en is afhankelijk van de vereiste waarde van
y

de elektronendichtheid.

2. Deze optimale lengte ligt tussen een en enkele centimeters.

3. Gezien deze kleine lengtes moet de betrouwbaarheid van een een

dimensionaal stelsel vergelijkingen in twijfel getrokken worden,

zodat uit de oplossingen van dit stelsel vergelijkingen aIleen

globale konklusies getrokken mogen worden.
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4. Ret stelsel vergelijkingen dat beschreven staat in hoofdstuk 3

is slechts geschikt voor de beschrijving van axiale voorionisa

toren met een kleine stroomdichtheid.
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6. LIJST VAN GEBRUIK:fE SYMBOLEN

v
C

Symbool

x

-
B
-
E

(J

T
e

T

u

u
e

J

\JeaA

\i = \i. + \icA e1A eaA

\i = \i. + \icC e1C eaC

.. \i + \i
cA cC

Grootheid

afstand tot het begin van de

voorionisator

uitwendige magnetische induktie

elektrische veldsterkte

geleidingsvermogen

elektronentemperatuur

zware deeltjes temperatuur

elektronen druk

zware deeltjes druk

driftsnelheid van de zwar~ deeltjes

driftsnelheid van de elektronen

stroomdichtheid

botsfrekwentie elektronen

argon ionen

botsfrekwentie elektronen

argon atomen

botsfrekwentie elektronen

cesium ionen

botsfrekwentie elektronen

cesium atomen

botsfrekwentie elektronen argon

deeltjes

botsfrekwentie elektronen ces1um

deeltjes

totale botsfrekwentie

Eenheid

m

Wb/m
2

vim
./>

mho/m
oK

oK

N/m2

N/m
2

m/sec

m/sec

A/m
2

I/sec

I/sec

I/sec

I/sec

I/sec

I/sec

I/sec

ne
n iA
naA
n iC

naC
n

A
n C

niA + naA
niC + naC

elektronendichtheid

argon-ionen dichtheid

argon-atomen dichtheid

ces1um-10nen dichtheid

cesium-atomen dichtheid

argon deeltjes dich~heid

cesium deeltjes dichtheid

11m3

11m
3

Jlm3

11m
3

11m3

11m
3

11m
3
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J/oK

F/m

kg/risec

m3

m
.~

-3]
massa elektron = 9,1091.]0 kg

-25massa argon atoom = 0,669.]0 kg
-25massa cesium atoom = 2,224.]0 kg

lading van het elektron = 1,6021.10- 14 C

constante van Boltzmann =
1,38054.1023

dielektrische constante

afmeting voorionisator in de

y-richting

drukvolume over de generator in de

y-richting

= (n m + nC mC)u massa debietao A 0 xo
volume generator

k

L'lp
Y

E
o

w
o

Vgenerator
d
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De y-component van de bewegingsvergelijking voor de zware deeltjes

Konsekwent uitgaande van een een-dimensionaal systeem moet ook

de y-component van de bewegingsvergelijking voor zware deeltjes mee

genomen worden.

Deze luidt onder de in (3-1) genoemde voorwaarden:

e(n"A + n"C)(E - u B) + n m v = 0
1 1 Y X eec

(1-])

Hiermede wordt tot uitdrukking gebracht dat de resulterende

kracht op de zware deelt~ijs in de y-richting nul is. zodat voldaan

wordt aan de voorwaarde ~ = o.

Bij een reeel kanaal zal u
y

haafd worden door eventuele reaktie

au
~ = 0 hij de wanden gehand-

krachten van de wanden. Dit houdt

in dat een drukgradient in de y-richting kan ontstaan. Bij verande

ring van deze drukgradient met x zullen kleine massa-stromen in de

y-richting ontstaan en weI zodanig dat overal voldaan wordt aan de

vergelijking p = (nA + nC)kT.

Wanneer de drukval ~n de y-richting over de generator klein

~bijft ten opzichte van de statische druk (p + Pe) zullen uy en

ayy overal in het plasma verwaarloosbaar klein zijn. De resulterende

kracht op het medium zal gelijk zijn aan:

e(n
1
"A + n

1
"C - n)E - J Be y xo

(1-2)

Wanneer we 1n eerste benadering aannemen dat de ruimteladings

dichtheid en E onafhankelijk zijn van Y. kunnen we de drukval over
y

het kanaal in de y-richting 6p benaderen door:
y

6p '"
Y

e(n
1
"A + n" - n)E - J B] d

1C e y xo
(1-3)

Aan vergelijking (I-I) wordt voldaan indien geldt:
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16p I
y «]

p + Pe

a. De transversale voorionisator

Bij een transversale voorionisator nemen we

J = 0
xo

Uit

voIgt:

(1-4)

elniA + n· c - n I. IE I
_---=:.....-_......:~:.___e:.-__y:L_ < <

p + Pe

Vergelijking (1-4) geeft:

n elE I.de y
p + Pe

(1-5)

zodat voor

p + P
IE I ,( e) - 2000 vIm

y n ede min

(1-6)

zowel aan (1-5) als aan (1-6) wordt voldaan. (De kanaalbreedte 1S 0,1 ro.)

b. De axiale voorionisator

Bij een axiale voorionisator geldt per definitie:

J = n eu • 0y e ey

Hieruit voIgt volgens vergelijking (3-7):

(I-7)
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E == u By ex

Samen met vergeIijking (1-3) en (1-4) voIgt:

(1-8)

Il1p Iy
p + P

e
(1-9)

In het geval B = 0 wordt J](O niet begrensd door vergelijking (I~).

Boor B == 3 Tesla wordt J~ begrensd door:

IJ I «xo max

p + P
---::-:-_e '" ~.) 06 A/m2 (d

3d 3
0,) m)
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BIJLAGE II

In de rekenprogramma's 0636-3817 en 0636-3686 gebruikte vergelijkingen

en grootheden

II-I De[inities

Pe

Pt
J,

l.X

J 'A1. x
I

R

w
o

.. n kT
e e

(n
A

+ nC)kT + nekTe
.. n eu

e x

• n'Aeu
1. X

a aantal ionisaties/vol.eenh., tijdseenh.

,. aantal recombinaties/vol.eenh., tijdseenh.

.. (nAomA + nComC)uxo .. constant

2
n e J.

e 1.X

• mevc • ux(BA + Be)
rn

e- e vA
rn

e. e Vc:

B eB,. - .. (Hall-parameter)
BT mevc

J~o

EL

J
uox

IEL

VIA

IL

.. n e(u - u ) .. constant
e x ex

T J .
.. 3p (1 - -) (~B + ~ B ) • 3(p - ~ (p - p ». (!.- B + e B(J

e Te rnA A mC C e ,j uox t e rnA A me -

.. ionisatiepotentiaal argon

.. ionisatiepotentiaal cesium
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OL

J nAx

J
nCx

nA eux = constant

nC eux = constant

2(Machgetal)

y

P (l - M
2

)
t J. u

1X X-,----,....- =--
J. - J u

1X xo ex

11-2 VergelijkingBn

1.

2.

3.

dJ,
1X

e(1 - RA + l C
- R )--=dX A C

dJ'A1 x = e(1 - R
A

)
dX A

dp
u _e_ = J, E + 6(J, (E - u B) + J u B) + OL

x dX 1X X 1X Y X xo x

4.
dU

x
U w -

x 0 dX

dP
+U __e=

x dX
6(J. (E - U B ) + Jx u B)

lX Y X 0 X

5.
5 dPe
- u --2 x dX

6.
5 dp dU 2
- u t + (~p + u w ) ~ - - 6J. E + y(crE - lEL - lL)-
2 x dX 2 t x 0 dX - 1X Y Y

- (1 - y) (DL - EL)

7. E = E (x)
y y

11-3 Oplossingen van de afgeleiden uit het stelsel vergelijkingen

A 23 [ 6 { J. (-27 E - ~ u B) + ~ J u B } - y(crE2 - lEL - lL) +
1X Y 2 x 2 xo x y

+ (1 - y) (OL - EL)
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c

E
x
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• DL + i EL

• S [ J. (E - u R) +! u B
1X Y X xo x

(I - a) A + B
J.

1X

dU M2
A

I. x-- =- -ax
I M2 u~- x 0

a 2
2.

Pt (e + M.:. A)/u-- .ax
I M2 x-

ap
2e (e - ( I a) A -3. -- = - '3 EL)/uxax

dJ.
4. 1X e(l - RA + Ie - Re)--=

dX A

aJ' As. 1 x
= e (I - R )ax A A

Als onbekenden zijn genomen:
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Elektroden transversale voorionisator

Fig. J.
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Fig. 2.
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