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Een theoretisch en experimenteel onderzoek is verricht naar het gedrag

van een niet-evenwichts argon plasma in een diskusvormige MHD-generator.

Met behulp van continuLteitsvergelijkingen. bewegingsvergelijkingen en

energievergelijkingen van de verschillende komponenten van het gebruikte

medium zijn zowel de mate van elektronentemperatuurverhoging en extra

ionisatie als de relaxatie van het medium naar een twee-temperaturen

plasma beschreven voor een stationaire eendimensionale situatie.

In een gepulseerd werkende diskusgenerator zijn enkele metingen sedaan

van de elektronentemperatuur en -dichtheid en van de elektrodenspanning

van de generator in een kwati-stationaire situatie.

De resultaten van de metingen worden vergeleken met de theoretische

analyse. Voor optredende discrepanties tussen theoretische en experimen

tele analyse wordt een mogelijke verklaring gegeven.
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2. I N L E I'D I N G

De vermogensdichtheid van een magnetohydrodynamische (MHO) generator,

d.i. het uitwendig elektrische vermogen gedeeld door het volume van het

kanaal, is recht evenredig met het geleidingsvermogen van het plasma [1J.

Bij een zwak geioniseerd plasma verlopen de botsingen voornamelijk via

het neutrale gas en is het geleidingsvermogen a evenredig met de eleko
tronendichtheid n • Een hogere elektronentemperatuur geeft aanleiding

e
tot meer ionisaties en dus tot 'een beter geleidingsvermogen. Bij een

sterk geioniseerd plasma zijn de botsingen met de geladen deeltjes

(Coulomb botsingen) het belangrijkste en is a in eerste instantie onaf-
o

hankelijk van n , echter weI afhankelijk van de elektronentemperatuur T
/ e e

n.l. a ~ T3 2. Voor een grote vermogensdichtheid is dus voor zowel
o e

sterk als zwak geioniseerde plasma's een hoge elektronentemperatuur ge-

wenst'.

Bij temperaturen tot 3000 ,oK, begrensd door de toe te passen materialen,

is voor de meeste gassen het geleidingsvermogen te laag. Men kan nu een

gemakkelijk te ioniseren gas, bv. cesium, toevoegen en daarmee het ge

leidingsvermogen vergroten ("seeding").

Een andere mogelijkheid is het verhogen van de elektronentemperatuur

zonder dat de temperatuur van de zware deeltjes (ionen + neutrale deel

tjes) wordt verhoogd. Het aldus geproduceerde plasma is niet in thermisch

evenwicht. Om een dergelijk plasma te re" seren moet het kontakt tussen

de elektronenkomponent en de zware deeltjes komponent beperkt zijn, d.w.z.

het aantal botsingen moet beperkt worden. Voor MHD-conversie met gesloten

systemen is, teneinde een redelijk rendement te krijgen, de genoemde niet

evenwichtsionisatie noodzakelijk [2J. Behalve door de mate van elektronen

temperatuurverhoging en extra ionisatie kan de werking van een niet-even

wichts MHO-generator beinvloed worden door de relaxatie van het gebruikte

medium naar een twee-temperaturen plasma [3, 4J.

Met behulp van continuiteitsvergelijkingen, bewegingsvergelijkingen en

energievergelijkingen voor de verschillende komponenten van het medium

kunnen zowel de relaxatieverschijnselen als het gedrag van het twee-tem

peraturen plasma beschreven worden.
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De bedoeling van dit onderzoek is de bestudering van elektronentempe

ratuurverhoging in een MHD-medium in een situatie, waarin storende

effekten zoveel mogelijk zijn onderdrukt. Het onderzoek is gedaan in

een Hall-type generator, omdat de elektrische veldkomponenten, ontstaan

door het Hall-effekt , de elektronentemperatuurverhoging bevorderen [5, 6].

Teneinde randeffekten aan eindig gesegmenteerde elektroden te vermijden,

wordt het medium in een diskusgenerator bestudeerd [7, 8]; het plaatsen

van elektroden in de hoofdstroom maakt kortsluiting van de Hall-spanning

door de grenslaag onmogelijk. WeI kunnen ionisatie-instabiliteiten optre

den [4, 9, 10], die het gedrag van'een Hall-type generator nadelig be

invloeden. Teneinde een geringe inwerking op de kanaalwanden en de elek

troden te realiseren, wordt als medium een edelgas gekozen en weI argon.

Eendimensionale stationaire oplossingen van de basisvergelijkingen worden

gegeven om de elektronentemperatuurverhoging en de relaxatieverschijn

selen te beschrijven. De uitkomsten van de analyse worden vergeleken met

experimentele resultaten, verkregen met elektrostatische dubbelsonden en

met de output van de generator.

3. G ENE RAT 0 R G E 0 MET R I E

3.1. Inleiding

De wet van Ohm voor een magnetohydrodynamisch generatorsysteem luidt als

voIgt [11]:

(1)

-- -.. f3 -:.. -=0.'E:: E __ .E xl3
a (2)

loodrecht op de snelheid ~ van het plasma. Voor B » 1 staat Eevenwijdig
-+-

aan u.
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De Faraday-generator, met de elektroden parallel aan de voortbewegings-
• + +

richting van het plasma, maakt gebru1k van E loodrecht op u.

Uitgaande van een eendimensionale analyse kan door het segmenteren van de

elektroden van een Faraday-generator een E-veld ontstaan, evenwijdig aan

de plasmastroming ~. De Hall-generator maakt gebruik van dit E-veld. In

de gesegmenteerde Faraday-generator worden daarvoor de elektrode~paars

gewijze kortgesloten en debelastingwordt aangesloten tussen het eerste

en het laatste paar elektroden (zie fig. 1).

y
,./:

~

--->~'"

Fig. I. Principe van een lied l-generator.

De Eloodrecht op ti is nu O. De stroomkomponent J in de richting ti wordt
x

afgenomen.

Uit vergelijking (I) voigt dat voor a « I de Faraday-generator gunstiger

is wat betreft de stroomdichtheid, terwijl voor a » I de Hall-generator

favoriet is. Uit rendementsbeschouwingen II] volgt eveneens, dat voor

a >1 een gunstiger rendement met de Hall-generator wordt bereikt dan met

de Faraday-generator, terwijl dat voor a < I net omgekeerd ligt.
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3.3. De "diskusgerterator

De diskusgenerator is een Hall generator met cylindergeometrie (zie

fig. 2).

Fig. 2. Doorsnede van een diskusgenerator •.

In een diskusvormige ruimte wordt het mediwa centraal axiaal aangevoerd;

via het geleidelichaam stroomt het medium radiaal naar buiten in een

axiaal magneetveld. De Lorentz-krachten op de elektronen en ionen ver

oorzakeneen azimuthale Faradaystroom le en een radiaal elektrisch Hall

veld. De stroom J
8

wordt in de generator in zichzelf kortgesloten en

veroorzaakt de Joule-verhittina van het medium [5, 6]; f il gelijk san O.e
Met behulp van twee ringvormige elektroden kan de elektrische ~nergie

aan het plasma worden onttrokken. De gesegmenteerde elektroden, ioals ge

schetst in fig. I, zijn vervallen en daarmee de problemen van de ein

dtge segmentatie van deze elektroden [7, 8].
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4. B'A'S'!'S'V'E'R'G'E'L'!'J'K'! N'G E N

Voor de beschrijving van het gedrag van'een MHD-medium in een diskus

generator zijn enige v66ronderstellingen gemaakt.

- Ret beschouwde medium is zuiver argon.

- De snelheden, temperaturen en massa's van ionen en neutrale deeltjes

zijn gelijk verondersteld.

- Meervoudige ionisaties worden niet in rekening gebracht.

- Zowel voor elektronen als voor zware deeltjes wordt een Maxwellse

snelheidsverdeling verondersteld.

Onder deze condities kan het gedrag van het medium beschreven worden

door:

a. continuiteitsvergelijkingen voor elektronen, ionen en neutrale

deeltjes;

b. bewegingsvergelijkingen voor elektronen en zware deeltjes (ionen en

neutrale deeltjes;

c. energievergelijkingen voor elektronen en zware deeltjes.

Deze vergelijkingen worden in algemene vectorvorm gegeven door Sutton

en Sherman [II]. Volledigheidshalve kan aan dit stelsel vergelijk~ngen

nog worden toegevoegd de Poisson-vergeH jJ:ing voor ruimtelading:

-V. E = C. (ft,. -'t\e.)/E.•. (3)

Omdat alleen oplossingen worden gezocht, waarbij de rui~telading klein is,

is in de berekening de Poisson-vergelijking weggelaten.

Teneinde nu een analyse te kunnen geven voor het gedrag van een medium in

een diskusgenerator, worden de vergelijkingenherschreven in cylinder

coordinaten r, , en z. De volgende veronderstellingen zijn aangenomen:

I. 8endimensionaal systeem, d.w.z. ft =*=0;
2 •• d ~ 'f• statLonat.r systeem, .w.z. It =OJ

3. we veronderstellen een kleine ruimtelading, zodat n ~ n. (elektro~' '!e La
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neutraliteit). Vairaties in de veldsterkte Eblijven echter mogelijk

t.g.v. de kleine ruimtelading;

4. translatie energie van de elektronen « thermische energie van de elek

tronen of:

5. stralings- en warmtegeleidingsprocessen zijn buiten beschouwing gelaten;

6. de massatraagheidsterm is verwaarloosd in de elektronenbewegingsver

gelijking; deze term is in praktische gevallen klein t.o.v. de andere

termen in de elektronenbewegingsvergelijking; .

7; elektronen en ionen kunnen slechts ontstaan t.g.v. elektron-atoom

botsingen;

8. de ionisaties worden verondersteld twee stap ionisaties te zijn [12];

9. recombinaties vinden uitsluitend plaats tussen twee elektronen en een

ion;

10. de botsingen tussen zware deeltjes en elektronen worden elastisch ver

ondersteld.

Onder deze conditites mogen de vectorvergelijkingen~ zoals,.gegeven door Sut

ton en Sherman, als voIgt worden herschreven in cylindercoordinaten.

4.2. Continuiteitsvergelijkingen

De drie continuiteitsvergelijkingen beschrijven de deeltjeshuishouding in

een volume element van het medium voor elektronen, ionen en neutrale ato

men. Daar de ionisaties verondersteld worden twee-stap ionisaties te zijn,

worden voor elektronentemperaturen boven 1000 oK de ionisatie- en recom

binatiecoefficient gegeven door [13]:

Ionisatiecoefficient

(4)

Recombinatiecoefficient:

(5)

Voor E en E. zijn resp. de waarden 11.5 en 15.75 eV genomen.exa 1a
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De continuiteitsvergelijkingen zijn nu:

Elektronen:

~"'... J",. I'\c ........
k~. "e '''~.'~ k... f1e,3nC - ... lIIc .. - =- - +

~"" A... ~

Ionen:

~"''' It d". "c' W ," ... lc f. •"c .1\... - k", •., c.
5"c - + ""];""" := -Ill .. ~

Neutrale deeltjes:

.1"'-- + ..... J"' .... ".......... - ~~ ..,•. "...... ~"". "'c J
n .....~ ::. ..

A"" r"

(6)

(7)

(8)

4.3. Bewegingsver$elijkingen

De twee bewegingsvergelijkingen beschrijven de impulshuishouding in een

volume element voor de elektronen en voor de zware deeltjes. De werkzame

doorsnede voor elastische elektron-atoom botsingen is konstant genomen
-20 2en gelijk aan ~ x 10 m. Voor de werkzame doorsnede voor elektron-ion

botsingen is de Spitzer-uitdrukking gebruikt [14]. De volgende uitdrukkingen

voor ~ • en ~ worden nu gevonden:e1 ea

Botsingsfrekwentie elektronen-ionen

Botsingsfrekwentie elektronen-neutrale deeltjes:

\JetA : tI" J" ,. ,;'l.tJ)l I"I... )l. ( B.I4;(Co / TT......) Y...
I

De bewegingsvergelijkingen hebben nu de volgende vo~:

Elektronen (r-component)

(9)

(10)
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Elektronen (~-component):

Zware deeltjes (r-component):
,A",.. \c 41-( \c l' .. ~ loll."

1\''''''.114",. _ 't' "' •• - i' .. -;- ~ n,"". -1. + ... 10 ..... e..
A... ,,~ .. ~ ..

i' t'l c ' c. I-tc, .lJ" "t' .....~... (" .. i "'\?ca) .(..... - .....)
Zware deeltjes (,-component):

(12)

(13)

4.4. Energievergelijkingen

De twee energievergelijkingen beschrijven de energiehuishouding in een

volume element voor de elektronen en de zware deeltjes. Zij hebben de

volgende vorm:

Elektronen:

%. \c .t'I" ...c.... ",,:" -'4 .... \It" .Ie . ~~" _"I....k.1c. . ~:c :. "c.' c. et" .(w... - Iif c ...) T ~~. ~. 14 ....14'4.&'J,.

(15)

Zware deeltjes:

(16)

5. 0 P LOS SIN G E N V AND E BAS I S V ERG E',L I J KIN G E N [1~

5.1. Inleiding

Met behulp van een Runge Kutta methode van Zonneveld [16J zijn numerieke

oplossingen gevonden voor ~et voorgaand gegeven vergelij~ingen stelsel

( vergelijking (4) tim (16» voor een diskusgenerator.

De keuze van de theoretisch beginvoorwaarden is zoveel mogelijk in overeen

stemming gebracht met de gewenste plasma eigenschappen aan het begin van
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de experimentele diskusgenerator. Het startpunt van de oplossingen en

de positie van de elektroden zijn gekozeh in overeenstemming met de

experimentele omstandigheden. De oplossingen starten 3 em uit het hart

van de generator, omdat zieh in de experimentele opstelling een geleide

liehaam met een straal van 3 ern bevindt. Voor de elektrode posities zijn

gekozen: 7 en 14 em uit het hart.

Het rnagneetveld als funktie van de straal wordt gegeven door:

(17)

De radiale afhankelijkheid van het magneetveld is dezelfde als in het
i

experiment.

De plasma eondities voor r a 3 em zijn:

n a 1,75 >t 1020 m-3
e

3 )C 1023 m-3 (-n =0 n + n. }oa 1.a
u a U =0 1500 m/seeer r
T .. T = 5000 OK

e
u</> - 0 m/see

De resultaten van de berekeningen zlJn weergegeven in de bijlagen 1, 2, 3,

4 en 5. De bijlagen la, 2a, 3a, 4a en 5a hebben betrekking op een belaste

diskusgenerator; in dat geval maakt u ~ji de eerste elektrode een spronger
waarvan de grootte bepaald wordt door de belasting. Bij de tweede elektrode

springt u weer terug naar de waarde van u op dat ogenblik. In de bereke-er r
ning is de belasting gerealiseerd door u bij de eerste elektrode teruger
te laten vallen tot de helft van zijn waarde; d.w.z. de belasting is dan

gelijk aan de inwendige weerstand van het plasma tussen Ode twee elektroden.

De bijlagen lb, 2b, 3b, 4b en 5b hebben betrekking op een open generator.

Het magneetveld is gevarieerd door B (0) aehtereenvolgens 0, 100, 300,
z

500 en 700 Gauss te kiezen voor de open generator. Voor de belaste gene-

rator zijn de magneetvelden B (0) is 0 en 100 Gauss niet realistisch in
J z

verband met de inmplieiet opgelegde radiale stroomdiehtheid:
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(18)

zodat in dat geval aileen de waarden B (0) is 300, 500 en 700 Gauss zijnz
beschouwd.

5.2. Elekttonentemperatuur, -dichtheid en-snelheid

In de bijlagen 1 en 3 is te zien, dat de relaxatielengte voor elektronen

temperatuurverhoging veel kleiner is dan de relaxatielengte voor de extra

ionisatie. Uit bijlage 3 blijkt, dat de relaxatielengte voor elektronen

temperatuurverhoging kleiner wordt bij groter magneetveld: bij inteo

sievere Joule-verhitting van de elektronen wordt het temperatuurevenwicht

sneller bereikt. De extra ionisatie is een direkt gevolg van de Te-ver

hoging, zodat ook de ionisatie-relaxatie lengte kleiner wordt bij groter

magneetveld.

D~nk zij de sterkere Joule-verhitting is aanvankelijk het niveau van T na
e

relaxatie hoger bij groter magneetveld. Dat ook bij B = 0 T· groter is daft
e

T, wordt veroorzaakt door het feit, dat de startwaarde van n groter is dan
e

zijn Saha-waarde:

(19)

de recombinatie~, die daarvan het gevolr zijn, voeren energie toe aan de

elektronen.

Voor de diskusgenerator volgt na relaxatie nog een langzame stijging

van T • deze wordt veroorzaakt door de toenemende snelheid van het mediume'
in die situatie.

De extra ionisatie veroorzaakt een toename van de el'ektronenbotsfrekwentie..

waardoor T gaat dalen bij waarden van r in de buurt van de ionisatie-e .
relaxatie lengte. De daling zet het eerst in bij hoge magneetvelden, omdat

voor dat geval de ionisatie-relaxatielengte het kleinst is.

,p~ belasting van de generator heeft een daling van Te tot gevolg, omdat de
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Joule-verhitting in de generator kleiner is. Ret gevolg is, dat bij de

belaste generator ook de extra ionisatie beperkt blijft. De elektronen

snelheid (bijlage 2) blijft bij de open generator gelijk aan de zware

deeltjessnelheid wegens de door de continuiteitsvergelijkingen impliciet

gegeven betrekking:

v.j = 0

Bij de belaste generator geldt na de

elektrode opnieuw vergelijking (20);

bepaald door het gedrag van n en dee
relatie:

(20)

sprong van u bij de eersteer
het verschil tussen u en u wordter r
positie in de generator volgens de

(21)

5.3. Zwaredeeltjestemperatuur, ~dichtheid en ~srtelheid

De grootheden n (= n - n. ~ n - n ~ n), u en T zlJn nagenoeg repre-oa la e r
sentatief voor de dichtheid, snelheid en temperatuur van het medium als

geneeL Het gedrag van n , u en T (bijlage 1, 2 en 3) kan dan ook goedoa r
geinterpreteerd worden door het gedrag van het medium als geheel te

beschouwen. Het verloop van noa ' ur en T als funktie van de generator

afstand wordt hoofdzakelijk bepaald door twee effekten: de expansie van

het medium en de wisselwerking tussen het medium en het elektrische en

magnetische veld.

Uit de basisvergelijkingen voor het medium als geheel, die verkregen kun

nen worden door analoge vergelijkingen voor verschillende componenten op

te tellen kan worden berekend, dat voor de diskusgenerator de volgende

diemensieloze betrekking geldt:

( "') dU'" •1 - YYlvo- . __ + --... =
cI X", X~

A' (..)
.• ~M' (22)

Hierin is M een radiaal Machgetal, gegeven door:
r

(23)
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In (23) is p de massadichtheid en p de druk van het medium en y is de

verhouding van c en c • U is de radiale snelheid, zodanig genormeerd,
p v r

dat hij in het beschouwde punt de waarde 1 heeft. Xr is de lengte van de

straal, genormeerd op een willekeurige afstand.

T~~) is een getal ~ 0 representatief voor de wisselwerking tussen medium

en elektrisch en magnetisch veld.

Voor de diskusgenerator geldt in het gebied waar de ionisatiegraad klein

is:

';:: 0 . (24)

Aangezien bij de beschouwde begincondities M > 1 is, betekent dit een
r

toename van de radiale snelheid met de straal.

In het gebied waar de ionisatiegraad groot is geworden door de niet

evenwichtsionisatie geldt:

(
",),rtf I

1-W\lI' ·--...!:+-7 0 •
.lXr XII'

(25)'

Uit (25) volgt voor het gebied met grote ionisatiegraad een afname van

de radiale snelheid met de straal.

Het verloop van de neutrale deeltjesdichtheid (bijlage 1) kan worden ver

klaard door te bedenken dat in het gehele gebied geldt:

L4l1' 1- t'\,.iI)I generatordoorsnede = constant' (26)

De zware deeltjestemperatuur (bijlage 3) neemt in de diskusgenerator af in

het gebied met kleine ionisatiegraad als gevolg van de expansie. In het

gebied waar de ionisatiegraad groot is, neemt T toe tengevolge van de in

vloed van het elektrisch en magnetisch veld.

5.4.Geleidingsvermogen en Hall-parameter

In bijlage 5 is te zien, dat onder de beschreven omstandigheden het gelei

dingsvermogen in het hele gebied hoog is (orde grootte ~ 3000 mho/m). Ver

gelij'king van bijlage 3 en bijlage 5 laat den, dat de kromme van het ge-

leidingsvermogen analoog verloopt aan de kromme voor de elektronentempera-
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..

tuur: het ge1eidingsvermogen is ongeveer evenredig met T3/ 2 wegens de
e '

grote inv10ed van de Cou1omb-botsingen op de tota1e botsfrekwentie

van de e1ektronen.

Ook aan het ver100p van de Hall-parameter (bij1age 4) is de'dominerende in

vloed van de Cou1omb-botsingen te zien: de Hall-parameter is ongeveer

evenredig met n- I
T

3
/

2
• In a11e geva11en b1ijkt de waarde van de Hall-para-

e e ,
meter door de niet-evenwichtsionisatie be1angrijk gereduceerd te worden.

Dit is een effekt dat in iedere MHO-generator optreedt, zodra de Cou1omb

botsingen een be1angrijk dee1 gaan uitmaken van het tota1e aanta1 e1ektro

nen-botsingen [4, 9]; voor Hal1-generatoren wordt het daarom noodzake1ijk

de sterkte van het magneetve1d zodanig te kiezen, dat in het ionisatie

relaxatie gebied de waarde van de Hall-parameter ver boven de voor stabi

liteit kritische waarde komt te 1iggen [10].

5.5. Elektrodenspanning

De theoretische waarden van de e1ektrodenspanning voor een open diskus

generator onder de beschreven omstandigheden zijn

bij B = 700 Gauss _ 28,7 Volt

bij B = 300 Gauss,... 22,6 Volt

bij B = 100 Gauss,., 4,0 Volt

Een be1aste generator situatie is gerea1iseerd door de elektronensne1heid

u aan het begin van de generator (op '~ ~n)) terug te brengen tot zijn hal-er
ve waarde, hetgeen ongeveer overeenkomt met een generatorsituatie, waarbij

de inwendige weerstand ge1ijk is aan de uitwendige weerstand. De theore

tische waarden van de e1ektrodenspanning zijn in deze situatie:

bij B • 700 Gauss,." 19,4 Volt

bij B • 300 Gauss,.., 11,2 Volt

bij B • 100 Gauss _ 0,4 Volt

6. E X P'E R'IM E N TE LEO PST ELL I N G

Bijlage 6 geeft het schema van de experimente1e opste11ing van de gepul

seerd werkende diskusgenerator met magneetspoe1en en conische p1a6IDa-
.'~' 'N ~

. k~nonnen. Een fotografisch overzicht van de opste11ing is gegeven in

fig. 3 •

;, '



Fig. 3. Overzicht van de opstelling.
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Voor een gedetailleerde beschrijving van de opstelling en de wijze van in

stelling van de experimentele parameters zij verwezen naar Van Venrooij [17].

Vermeld zij hier nog het volgende.

Ret gebruikte medium bij de experimenten is het edelgas argon met een zui

verheid van 99,999 %. De redenen voor deze keuze zijn:

1. een edelgas vertoont een geringe inwerking op de gebruikte materialen

voor kanaalwanden en elektroden en is zodoende bruikbaar in gesloten

systemen;

2. de wisselwerking tussen argon-atomen en elektronen is bij de gekozen

temperaturen gering, zodat het mogelijk is een twee-tempe~aturen

plasma te realiseren. Ret is nodig een hogere elektronentemperatuur

te realiseren vanwege de lage ionisatiegraad van edelgassen bij nor

male temperaturen;

3. bij zeer zuiver argon mag de omzetting van elektronen-energie in

moleculaire vibratie- en rotatie-energie worden verwaarloosd [5];

4. onzuiverheden in het gebruikte medium kunnen aanleiding geven tot

vervorming van de te meten sondekarakteristieken [18, 19].

Ret verkrijgen van een zo zuiver mogelijk plasma wordt gerealiseerd met

een induktie plasmakanon [20]. De spanning op de condensatorbatterijen,

waarmee de ionisatie-energie aan het medium wordt toegevoerd, bedraagt

5,5 kV.

"oor het verkrijgen van een zo groot mogelijke plasmadichtheid in de gene

rator zijn de beide plasmakanonnen gesyncllroniseerd, zodat een symmetrische

plasmatoevoer gewaarborgd is. Daarvoor zijn de vertraagtijden,"die verlopen

tussen het openen van de kleppen en het ontsteken van de bijbehorende

plasmakanonnen, ingesteld op 990 ~sec voor het linkerkanon en 965 ~sec

voor het rechterkanon; de klepspanningen, waarmee de binnen te laten hoe

veelheid gas kan worden geregeld, zijn ingesteld op 600. Volt voor de lin

kerklep en 570 Volt voor de rechterklep en de voord~uk van hetgas in

beide klepkamers is ingesteld op 2 atm. ~1etingen, waarbij alleen met het

linkerplasmakanon of alleen met het rechterplasmakanon wordt geschoten,

geven nu een symmetrisch resultaat te zien. De vacuumdruk in het diskus

vormige kanaal bedraagt 2.10-5 rom kwikdruk.
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7.1. Metenvan elektronentemperatuur en ~dichtheid

Het meten van elektronentemperatuur en -dichtheid gebeurt met behulp van

elektrostatische dubbelsonden [19]. Uit de gemeten sondesignalen blijkt

dat de eigenschappen van de plasmawolken over ongeveer 100 ~sec redelijk

constant zijn. De plasmastroming wordt gedurende die tijd kwasi-stationair

verondersteld. Nagegaan is, of de opstelling reproduceerbaar werkt, d.w.z.

of meerdere metingen, gedaan bij eenzelfde parameterinstelling, overeen

komende resultaten geven. De opstelling blijkt redelijk reproduceerbaar te

werken.

De elektronentemperatuur. en -dichtheid zijn gemeten~op vijf punten

op de straal in de diskusgenerator, t.w.

r = 3,5 - 4,0 - 9,0 - 11,0 - 15,0 cm

De metingen zijn verricht bij de volgende B-velden:

B = 0 - 100 - 300 - 700 Gauss.

De bekrachtingingsstroom door de magneetspoelen is bij deze situaties

resp. 0 - 7,87 - 23,6 - 55,07 amp.

De metingen zijn gedaan bij drie generatorsituaties:

open generator

belaste generator met R. • R
1 U

kortgesloten generator.

Teneinde het effekt van toevallige fluctuaties in het sondesignaal te re

duceren, is elke meting bij eenzelfde parameter ins telling in drievoud

gedaan. Voor de wijze van bewerken van de metingen ~ij verwezen naar

Van Venrooij [17].
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7.2. Meten'van'elektrodenspanning

Het meten van de elektrodenspanning gebeurt via twee "el ektroden". elk

bestaande uit 4 parallel geschakelde wolfraam draden, welke op een af

stand van 7 resp. 14 em uit het hart van de diskusgenerator zijn opgehangen.

De wolfraamdraden worden elk verhit tot een temperatuur vah ongeveer

1000 °C, waarna het plasma de diskusgenerator wordt ingesehoten en de elek

trodenspanningsmeting plaatsvindt. De verwaehting is, dat met behulp van,

de elektrodenverwarming de grenslagen aan de elektroden worden geredu-

eeerd en daarmee de potentiaalverliezen over deze grenslagen als gevolg

van de verbeterde elektronen-emissie van de verhitte wolfraamdraden [2IJ.

Per parameterinstelling (d.w.z. per bepaalde generatorsituatie en bepaald

B-veld) wordt de elektrodenspanning 3 maal gemeten. De invloed van toe

vallige fluctuaties in de elektrodenspanning wordt zodoende geelimineerd.

De tijden waarop de elektrodenspanning wordt uitgelezen, worden eveneens

bepaald volgens de door Van Venrooij besehreven methode voor het bewerken

van sondesignalen [17J.

8. E X PER I MEN TEL ERE S U L TAT E N

Bij de bewerking van de sondemetingen zijn voor een bepaalde parameter

instelling (d.w.z. een bepaalde generatorsituatie, een bepaald B-veld en

een bepaalde waarde van r) steeds 3 waarden van T en drie waarden van n
e e

bepaald volgens de door Van Venrooij beschreven methode [17l. Voor iedere

parameter-ins telling is het aritmiseh gemiddelde van T en n bepaald en
e e

is de spreiding bepaald volgens:

5:=. AJ • P. (27)

met A3 - 0,591 en R • de range tussen grootste en kleinste waargenomen

grootheid. De kans, dat een te meten grootheid in een gebied ter grootte

S rondom het aritmisch gemiddelde ligt, is dan 68 %, waarbij aangenomen is

dat de te meten grootheden een normale verdeling volgen.

In bijlage 7 en 8 Z1Jn de experimenteel bepaalde aritmiseh gemiddelde

grootheden T en n alsmede de bijbehorende spre'iding S bij de diverse
e e

parameter-instellingen in tabelvorm weergegeven. In bijlage 9 zijn in
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tabelvorm de gemeten aritmisch gemiddelde elektrodenspanningen weerge

geven met de bijbehorende spreiding S.

\

9. DIS C U S S I E

Kwantitatieve vergelijking onderling van de gevonden experimentele

krommen voor T en n ala funktie van r, bij variatie van het magneetvelde e '
en van de generatorsituatie, is niet'mogeIijk omdat sterke fluctuaties

zijn gemeten in de begincondities van het plasma. De fluctuaties kunnen wor

den veroorzaakt"doordat de 'bek~achtigingsstroom door de magneetspoel~n

de begincondities van het aangeboden plasma en de uitleestijden van bet

sondesignaal beinvloedt. Eveneens is kwantitatieve vergeIijki~g van theo

retische met expe!imentele krommen moeilijk, omdst de neutrale deeItj~s

dichtheid nog niet kan worden gemeten.

De gellieten elektronentemperaturen liggen ongeveer een faktor 2 h.oger dan op

grond van eerder gedane metingen in een open generator verwach.t mag worden

[17]. De oorzaak kan worden gezocht in enerzijds een intensievere verhitting

van het plasma dan in vroegere omstandigheden, doordat een kleinere hoeveel

heid gas per sehot vid de kleppen wordt toegevoerd en anderzijds in de ver

hitting van de elektroden, waardoor zowel extra elektronen worden geemit

teerd als verontreinigingen uit de elektroden vrijkomen. De sondemetingen

worden door verontreinigingen ongunstig iJ€'LVl.d,~d [lB, 19]. Het is mogelijk

dat dubbelsondemetingen onder deze condiues niet betrouwbaar zijn. Gezien

het voorgaande worden de meetresultatpn '11",1.t~ kwalitatief en als voor

lopig besehouwd.

Ala gevolg van de Joule-verhitting kan aan het begin van het kanaal een

sterke stijging van de elektronentemperatuu~ worden verwacht bij magneet

veiden van 300 en 700 Gauss. Dit wordt bevestigd door mettngen bij (zie

bijlage 10): open generator met B = 300 Gauss, belaste generator met

B • 300 Gauss en kortgesloten generator met B = 700 Gauss. De meting bij

belaste generator met B = 700 Gauss laat weI een hoge begintemperatuur

zien ten opzichte van de overige gemeten temperaturen in het kanaal, even

weI geen temperatuursti,iging. Men dient zich te realiseren, dat juist bij

:,oge B-velden ~500 Gauss) de temperatuursstijging volgens de th.eoretische

analyse binnen eeil unn vanaf het begin van het kanaal plaatsvindt en zo- ..

do~naemoeilijk met metingen te verifieren is. Aan de overige meetresulta~
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ten bij B-velden van 300 en 700 Gauss kan geen eonelusie ten aanzien van

een stijging van de elektronentemperatuur aan het begin van het kanaal

worden verbonden.

I

Gezien de reeds vermelde fluetuaties in,de begineondities van het plasma

is het niet mogelijk signifieante temperatuurversehillen tn het generator

gebied waar te nemen tussen de drie generatorsituaties onderling voor

B-velden van 300 en 700 Gauss. Wel kan over het algemeen een dalend ver

loop van de elektronentemperatuur in het generatorge~i.edworden geeon

stateerd.

De gemeten elektronentemperaturen op een afstand r = 15 em liggen

over ~et Algemeen aanzienlijk lAger dan d~ elektronentemperaturen aan

het begin van het kanaal. Geeonstateerd kan worden, dat (eventueel na de

aanvankelijke temperatuursstijging ten gevolge van de Joule-verhitting)

over het algemeen een dalend verloop van de elektronentemperatuur op-

o treedt met toenemende r bij alle parameterinstellingen.

De gemeten elektrortendiehtheden geven over het algemeen een dalend ver

loop te zien met toenemende r bij alle parameterinstellingen. Extra ioni

satie wordt niet waargenomen.

De kwalitatieve diserepanties tussen theoretisehe analyse en experimentele

resultaten kunnen ontstaan doordat in de theoretisehe analyse geen reke

ning is gehouden met de volgende versehijnselen:

- warmtetransport naar de wand; de warmtegeleiding van de zware deeltjes

veroorzaakt via de wisselwerking met elektronen een daling van de

elektronentemperatuur;

- diffusie van elektronen naar de wand; door warmtegeleiding van het

elektronengas zelf daalt de elektronentemperatuur;

- eindigheid van de diskus, stagnatie van het plasma aan het eind van de

diskus kan versehillen tussen theorie en experim~nt bij grote waarden

van r veroorzaken;

ionisatie instabiliteiten [9, 10]; ionisatie instabiliteiten kunnen er

00rzaak van zijn, dat de Hall-parameter niet groter dan ~ 2 wordt, waar

door zowel de extra ionisatie als de stijging van de elektronentempera

tuur belemmerd worden, zoals uit een theoretisehe analyse blijkt.
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Uit een kwantitatieve vergelijking van de gemeten elektrodenspanningen

(bijlage 9) met de theoretisch berekende waarden blijkt, dat de experi

mentele waarden lager zijn dan de theoretische waarden. Anderzijds kan

worden gecdnstateerd, dat de elektr?denspanning bij B-velden > 500 Gauss

niet meer toenemen met toenemende B, maar verzaoiging vertonen.

De discrepantie tussen theoretische en experimentele ~aarden van de

elektrodenspanning kan worden veroorzaakt door [22J:

- g~enslagen aan de elektroden, waarover potentiaalverliezen ontstaan;

-. ionisatie instabiliteiten, waardoor de stijging van de Hall-parameter

~ordt belemmerd bij toenmende B-velden, zodat de Hall-potentiaal in

verzadiging raakt.

Onder de gegeven omstandigheden kunnen de ionisatie-instabiliteiten de

grootste verliesfaktor zijn, omdat door verwarming van de elektroden

de grenslagen waarschijnlijk gereduceerd zijn.

10. C O'N C'LU S I'E S

Op grond van de theoretische analyse kunnen onder de gegeven condities

(zie hoofdstuk 5) de volgende experimentele resultaten worden verwacht:

- Tengevolge van Joule-verhitting treedt aan het begin van het kanaal

een verhoging van de elektronentemperatuur in de orde grootte van
o8000 K op;

Tengevolge van de elektronentempetatuurverhoging treedt extra tonisat1e

op; de elektronendichtheid neemt toe met een factor ~ 2;

De relaxatielengte voor de verhoging van de elektronentemperatuur is

veel kleiner dan de relaxatielengte voor de extra ionisatie (orde

grootte verschilfactor ~ 50);

De relaxatielengte voor de verhoging van de elektronentemperatuur

wordt kleiner bij groter magneetveld (orde grootte: van 1 cm ~ 1 mm)

evenals de ionisatie-relaxatielengte (orde grootte: van 20 cm ~ 10 em);

In een belaste generator zijn zowel de elektronentemperatuur als de

extra ionisatie lager dan in een open generator; )

- Het geleidingsvermoge~ verloopt ongeveer evenredig met T3/ 2(orde grootte:
e

van 1000 mho/m ~ 4000 mho/m) als gevolg van de grote invloed van ~oulomb

botsingen op de totale botsfrekwentie van de elektronen;

- De waarde van de Hall-parameter wordt belangrijk gereduceerd door de

niet-evenwichtsionisatie (ordegrootte: van 7 ~ 2).
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Aan de experimenten kunnen de volgende voorlo~ige conclusies worden ver

bonden:

- De meetresultaten geven een duidelijke indicatie, dat er verhoging van

elektronentemperatuur optreedt aan het begin van het kanaal;

- De afname van d~ elektronentemperatuur met toenemende r, nadat de aan

vankelijke tempe~atuurstijging ten gevolge van de Joule-verhitting

heeft pl~atsgevonden, is een duidelijke indica~e, ~dat warmtegeleiding

naar de wand niet verwaarloosd mag worden in de theoretische analyse;

- Ret niet constateren van extra ionisatie en de verzadig~ngsverschijn

selen van de elektrodenpotentiaal bij toenemend B-veld vormen een

sterke indicatie voor de aanwezigheid van ionisatie instabiliteiten in

het plasma;

De fluctuaties in de gemeten elektronentemperaturen en de ordegrootte

van de elektronentemperaturen geven een indicatie, dat dubbelsonde-

metingen onder de beschouwde condities niet betrouwbaar zijn.
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BIJLAGE J

De elektronendichtheid en de neutrale deeltjesdichtheid als funktie van de

generatorafstand met de magnetische induktie als parameter voor een belaste

diskusgenerator (A) en voor een open diskusgenerator (B). Zie voor de

beschrijving van de geometrische en plasma condities resp. Hoofdstuk 3 en 5.
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BIJLAGE 2

De el~ktronensnelheid en de zware deeltjessnelheid ala funktie van de

generatorafstand met de magnetische induktie ala parameter voor een

belaste diskusgenerator (A) en voor een open diskusgenerator (B). Zie

voor de beschrijving van de geometrische en plasmacondities reap. hoofd

stuk 3 en 5.
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BIJLAGE 3

De elektronentemperatuur en de zware deeltjes temperatuur als funktie van

de generatorafstand met de magnetische induktie als parameter voor een be

laste diskusgenerator (A) en voor een open diskusgenerator (B). Zie voor

de beschrijving van de geometrische en plasma condities resp. Hoofdstuk 3 en 5.

18000

16000

14000

12000

10000

A.
..-.
~ 8000
lI)
(I)
OJ 6000'-m
(l)

-0
4000

~.

"'
2000

C)

I-

0
-2,,5-4,,0 -3 ... ~) -3,,0 -2,,0

10 log (r - ,,03) (mJ
-1,,5 -1,,0

18000

16000

14000

12000

B. 10000
..-.
~ 8000
lI)
Q)
Q)

6000'-
0)
Q)

""'0
4000

~.

0-
2000

.0)
I-

0
-4,,0 -3l1~) -3 .. 0 -2&15 -2,,0

In Inn rr- - _n'=ll r..... )
1 co

- QJ -1 Q 0



-31 -

BIJLAGE 4

De Hall-parameter als funktie van de generatorafstand met de magnetische

induktie als parameter voor een belaste diskusgenerator (A) en voor een

open diskusgenerator (B). Zie voor de beschrijving van de geometrische en

plasma condities resp. Hoofdstuk 3 en 5.
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BIJLAGE 5

Het elektrisch geleidingsvermogen als funktie van de generatorafstand

met de magnetische induktie als parameter voor een belaste diskusgenerator

(A) en voor een open diskusgenerator (B). Zie voor de beschrijving van

tde geometrische en de plasmacondities resp. hoofdstuk 3 en 5.
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BIJLAGE 7

Meetresultaten: gemiddelde elektronentemperatuur r-met spreiding S (beiden
e

in oK)

Kortgesloten generator

B (in Gauss) =

r = 3,5 em

r = 4,0

r = 9,0

r = 11,0

r = 15,0

0 100 300 700
- - - -
T S T S T S T S

e e e e

17600 400 14700 1200 15800 1600 14600 3400

19200 900 13700 1100 13500 1300 . 22500 1700

19800 2000 15300 2100 17200 800 17100 1800

16700 1500 21500 1300 15700 1700 15600 2400

13700 200 14800 laOO 13900 1100 110000 3100

Belaste generator, R. = R =0,66 n
1 u

B (in Gauss) =

" r • 3,5 em

r = 4,0

r = 9,0

r = 11,0

r = 15,0

0 100 300 700
- - - -
T S T S T S T S

e e e e

34200 2100 15200 2300 16000 600 38200 1200

29900 4300 16000 600 21800 6100 32700 5400

21000 1400 15800 1300 24100 3400 24700 400

25000 3400 15100 1500 23200 4600 22100 7300

23200 900 13900 1600 15500 1700 16700 ' 800

Open generator, R = 10 n
u

B (in Gauss) •

r • 3.5 em

r • 4,0

r • 9,0

r • t I ,0

r = 15,0

0 100 300 700
- - TT S T S S T Se • e e

12000 400 19200 2600 25000 2700 - -
17000 1900 20100 1400 27900 4000 - -
18100 1100 19200 1600 21600 400 - -
16200 1000 16900 900 20800 300 - -
9800 1200 12700 2700 12700 1200 - -

,

Ir
t

t
f'
I,
I
f

I



BIJLAGE'8

Meetresultaten: gemiddelde elektronendiehtheid n met spreiding S (beidene
in aantal 1m3 X 1020)

Kortgesloten generator

B (in Gauss) =

r "" 3,5 em

r = 4,0 em

r "" 9,0 em

r = 11,° em

r = 15,0 em

° 100 300 700
- - - -n S n S n S n Se e e e

0,92 0,08 0,88 0,04 0,95 0,03 0,43 0,08

0,81 0,03 1,18 0,02 1,15 0,05 0,45 0,03

0,58 0,02 0,56 0,04 0,53 0,02 0,49 0,03

0,44 0,01 0,49 0,04 0,44 0,04 0,38 0,03

0,24 0,01 0,31 0,02 0,30 0, J° 0,25 0,05

Belaste generator, R. = R "" 0,66 n
- 1 U

B (in Gauss) =

r • 3,5 em

r • 4,0 em

r • 9,0 em

r • 11,° em

r "" 15,0 em

° 100 300 700
- - - -n S n S n S n Se e e e

0,85 0,04 1,61 0,03 1,30 0,18 0,96 0,18

0,90 0,05 1,57 0,08 1,38 0,05 0,89 0,08

0,53 0,01 1,07 0,07 0,84 0,04 0,70 0,01

0,40 0,03 0,82 0,02 0,70 0,05 0,56 0,05

0,21 0,02 0,54 0,11 0,42 0,04 0,28 0,08

Open generator, R • 10 n
u

B (in Gauss) '.

r • 3,5 em

r • 4,0 em

r • 9,0 em

r • 11,0 em

r • 15,0 em

°
. , . 100 . 300 700

- - S - -n S -.n n S n S
e e e e

0,61 0,02 1,43 0,12 1,47 0,32 - -
0,58 0,02 1,62 0,05 1,5 J 0,16 - -
0,24 0,01 1,°1 0,04 0,88 0,06 - -
0,21 0,01 0,80 0,02 0,92 0,04 - -
0,14 0,02 0,55 0,08 0,66 0,08 - -
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BIJLAGE 9

Meetresultaten: elektrodenspanning met spreiding S (heiden in Volts)

Belaste'generator, Ri = R = 0,66 f2
u

elektrodenspannin~ 'spreidin~'S

B = 0 Gauss 0 0

B = 300 Gaus 1,86 0,08

B = 500 Gauss 2,94 0,12

B = 700 Gauss 2,74 0, 12

B = 800 Gauss 2,54 0,18

B = 900 Gauss . . . . . . . 2,46, 0,30

t i '"
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