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Dit verslag beschrijft rie opbouw

proefopstelling, wcrkend volcens

genera tor.

van

, '-ne ~ principe van de Faradoj

Aandacht i3 besteed aan het verkrijgen en vcrsnellen VQ~ plasma

door middel van cen conische thctapinch.

Voor deze opstelling is een anellc 3ask]~p en een vertragings

eenheid ontwikkeld. Enkele meetresultaten, verkre~en met behulp

van de Rogowskispoel, gecompenseerde wikkelingen en elektroden

worden aan het einde van het verslag cegeven.
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I. nn,T-;IDING

laatste tien jaren is in Engcland het verhruik van el~~Lrischc

ener~ie verdutbcld. Convcntioncle- ~n ker~c~s=bicscntra~C6

hebben een rendement van 30 i 35 %. Dit lage rendement ont3taat

bij de offizettinc van warmte in mechanische ener~ie, wcJ~ rendement,

afcezien van verliezer:, begrenGd wordt door het Carnot-rende~nent.

Dit Carnot-render:Jent wordt bepaald door de m~(yir.Jctle temI'erat:.J.ur

d t J b . ]' b" ~ no'" O~'. l' tvan' C f" oom voor ae tur lne, we .1\e lJ ca. I, -./ 2' ~lg .

Er is behnefLc aan ecn omzetti:1g van warmtc' in e1ektrische

energie met cen hoger rendement, volgcns C2n methode die geschikt

is voor de omzetting van grote vcrmogeno. Bet onderzoek op het

gebied van de magneto-hydrodynamische 6cneratoren wijst ' ..
UJ. '"'

dat dit type van dirckte omzetter een rendement van 50 ~ Go %
bij grote vRrmoge:1S zou kunnen leveren. In een mag:1eto-hydro-

dyn0mi.:;che [;enera tor, vaak afgekort HHD-gcr.era lor', word L cen

c;eleidend medium, rn.ee&&a-.l cen gcioni.':ieerd ga;,;, ee:J pl'JGma, door

cen sterk magneetveld gcleid. Bij de beweging van dit celcidend

medium door het magneetveld ontstaat tengcvolge van de Lorentz

krachten die de ladingsdragers ondervinden, een c.m.k. welke

met elektroden wordt afgenomen. De aan het plasma onttrokken

energic uit 'zich in een verlaging van de tempcratuur en 5nelheid

van het plasma. Deze MHD-omzetting vindt plaats bij hogere

temperaturen dan die welke bij de conventionele methode worden

gebruikt. f~angezien de vermogensdich theid van de.£cn~r

toeneemt met het geleidingsvermogen van het plasma, en dit

geleidingsvermogen bij constanta druk toeneemt met de temperatuur,

dient het plasma een temperatuur van minstens 3000 OK te

bezitten. De maximale temperatuur die we het plaG~a kunncn

geven wordt beerensd door materiaalproblemen. em b~j een

relatie~ ]age temperutuur tach een voldoendc gr~ot ~cleidjngs

vermogen te vertrijgen wordt er gezocht near de ~~gelijkheid

om de elektrnnentemreratuur te verhogen boven de gastemperatuur.
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t-:HD-insto.l1atie::3 kunne:l \Jerdecld 'NordcL HI l',':';( L::'::>CIJ<?ll:

- die welke werken in een open systeem, en

- die welke werken in eon gesloten sJsLeem.

Bij het open systeem d'ienen hete verhr;;;ndi.n~sC3.G6erl ell::; pl::.s:'"a,

en na door de gcnercLor Le zijn gestroomd, en Qventuecl gGhruikt

te ztjn om stoom voor een conventionele instalJatic te vcrwarmen,

gaat het gas in de atmosfeer verloren. Wannecr op deze wijze

een MHD-generator voor ee~ conventionele installatie wordt

geschakeld komt het Carnot-rendernent \Jan de totalc installatie

hoger te liggen, daar de omzetting nu bij een hoge~e tempero.tuur

aanvangt dan bij de conventionele installatie aIleen het Geval

zou zijn. Voor dit doel kunncn ook gasturbines worden toegepast

en het is de vro.ag of deze niet even goed zullen voldoen.

Bij het gesloten systeem wordt het pJasma verwarMd door bijvoor

beeld een tete kernreactor, het plasma wordt nan de i~enerator

toegevoerd, en na door de generator te zijn gestroomd opnieuw

verwarmd en weer in de generator gepompt. Aangezien het gas

hier behouden blijft, kan men dure edelgassen toeposGen, die

slechts weinig inwerken op de kano.alwanden en eJektroden.

Om verschillende verschjjnselen welke in MHD-gcneratoren

optreden experimenteel te onderzoeken is een magneto-hydrodynamische

proefopstelling gebouwd, welke werkt volcens het principe van

de Faraday genera tor, he t eenvoudigs te type HIID-;..:enera tor.
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II. DE FhRADAY 3ENERATOR
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Stel een geioniseerd gas beweegt zich met G~elheid ~ door een

homogeen magnetisch veld ~ dat loodrecht 0p de richtin3 van ~

staat. Weer loodrecht op de richtingen van v en ~ zijn elektroden

opgesteld (fig. 1).

z

Fig. 1.

Op de deeltjes met lading q werkt de Lorentz-kracht: F - q(~ x B)

Ionen zullen zich in de +z-richting bewcgen, en de elektronen

in de -z-richting. De elektroden worden dUG opgeJaden en er

ontstaat een veldsterkte E welke op de ladingsdraGers een kracht

tegengesteld aan F uitoefent. Is de totale kracht op de deeltjes

nul, dan zullen de elektroden niet vcrder worden opceJaden; de,

veldsterkte ~ tengevolge van de lading op de eJektrodcn is dan'

gelijk aon

E = - (y x E)
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Wordt er een helastinc tu~sen de elektrode~ J~~ceslot~n

dan ~al de Bpun~inc dalen en de generator zal (;troom

Jeveren. Wannaer de c~ergievergelijking en de heweginbs

vergelijking voar dit proces worden opgesteld tlijkt dat

de geleverde elektrische energie gelijk is ~an de vermindering

van de enthalpie van het bewegende mpdium (2).

Om te kamen tot een experimentele opzet van de Faraday

generator dienen we een gas te verhitten, het g~vormde

plasma moet met een bepaalde snelheid door een magneetveld

worden geleid en ter plaatse van dit magneetveld diene~ er

elektroden in het plasmakanaal te zijn opgesteld. Aangezien

onze onderzoekingen zich zullen concentreren op gesloten

systemen gaan we uit van ~delgassen. Van daze gascen is

Argon gekozen. Dit gas dient verwarmd te worden, hetwe~s

kan geschieden met verwarmingselementen, welke grete

vermogens vragen. Voor een experiment op bescheiden Gchaal

kan het gas ook verhit worden door middel van een elektrische

ontlading en de stroom die dan door het plasma vloeit dient

samen met een magnetisch veld tevens voor de versnelling van

het plasma.

Het plasma kan gevormd en versneld worden jn cen plasma

versneller met elektroden, doch deze eJektroden kunnen

weer aanleiding geven tot verontreinigingen. Er bestaat

echter oak een plasm~kanon dat de ontlading induceert, de

conische thetapinch, en de keuze is op dit type gcvallen.

Om in het gas doorslag te doen plaatsvinden is een hage

elektrische spanning vereist, verder dienen er hoge stromen

door het gas te lopen om door Jouleverhitting een plasma

met voldoende ho~e temperatuur te preduceren, en een grote

versnelling te gpven. Dit betekent dat een gront elektrisch

vermogen moet worden toegevoerd. Daar h8t hier een experimentele

opstelling betreft, zullen we djt vermogen niet continu

toevoeren, doch slechts gedurende een korte tijd door middel

van hat ontladen van een condensatorbatterij, die met een
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relatief klein vcrrno~en op~eladen kon worden. Dit tptekcnt

dat het experiment slechts korte tijd zal duren cn i~

ver~and hiermee dienen we er ons op te ~ezinnen af de

tijd~duur van het experiment nog [root is t.o.v. de

karakteristicke Lijden die gelden voor de vcrschil'ende

verschijnselen in het experiment.

Daar de generator niet continu zal werken, moet ook de

gasteevocr worden gepulseerd. Juist voer het plasmakanon

in werking wordt gesteld zal gas moeten worden ingclaten,

dat dan verhit en versneld wordt. Eevindt er zich dan reeds

gas in het kanaal dun botst het plasma hier tegennan tetgeen

tot ongewenst energieverlies leidt. Daarom zal cen snellc

klep moeten worden toegepast, zodat het gas met cen duideljjk

begrensd drukfront binnen treedt.

Is eenmaal cen plGsma met cen bepaalde snelheid aanwezig,

dan rest ons nog de keuze van het kanaa] waarmee h~t plasma

door het magneetveld wordt geleid en waarin de elektroden

worden opgesteld.

Het magneetveld wordt geleverd door ee~ gelijkstroomrnagneet

met een ijzeren juk van het duhbel-E-type. Tussen de pool

schoenen wordt een veld verkregen met een induktie van

~ '., / 2maximaal , a L \Vb m , dit afhankelijk van de grootte van

de luchtspleet tUBsen de poolschoenen. De buitcnafmetingen

van het kanaal wQrden door de afstand van de poolschoenen

bepaald. Het kanaal moet ge6chi]{-~ zijn voar l.agedruJ,,}:efu

Pyrexglas voldoet aan deze voorwaarden en is op eenvoudige

wijze te verwerken. Tenslotte moet op het kanaal een vakuum

pomp worden aangeslotcn om een zo laa~ mogelijke baGisdruk

te bereiken, voordat het gas in het plasmakano~ word~ gelaten.

Het voorgaande geeft cen meer concreet idee van de te bouwen

opstelling en iE in fig. 2. schematisch weer3eG8ven.
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De verschillende componenten zullen in de volgende hoofdstukken

achtereenvolgens worden besproken.
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III. DE CONIS~HE THETAPINCH
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Fig. 3.

De conische thetapinch bestaat uit een conische winding,

welke om cen eveneens conisch gedeelte van het plasmakanaal

past.

In serie met de conische,winding bevindt zich cen condensator-

batterij C.

Wordt C opgeladen tot een bepaalde spanning, waarna schakelaar

S wordt gesloten, dan ontstaat er een slingerkring en de

stroom zal,mede door de Ohmse weerstand die in het circuit

aanwezig is, volgens een gedempte sinus verlopen. Stel er

bevindt zich gas in de conus en de Gtroom stijgt in richting

I ~ tengevolge van deze stroom ontstaat in :Ie COJ1U§e~~ _
p

magnetisch veld dat met de stroom toeneemt. Dit veld induceert

een e.m.k. van induktie; is deze zo groot dat doorslag optreedt,

dan zal er een stroom I in het gas aangrocien en de temperatuur
s

neemt tegelijkertijd toe. Daar het geleidingsvcrmogen met de

temperatuur van het gas toeneemt kan het veld niet diep mcer

in het plasma indringen. We kiezen een punt P bij de wand

van het kannal zodanig dat het veld hier nag k~n doordringen

en tekenen in dit punt de richting van de magnctische induktie

B, en de stroomdichtheid J • De induktie B kan ontbonden worden
- s
gcdacht in eeo axiale component B t en ceo rEdiale co~ponent B ,z r
beide compor-enten staan loodrecht op de rlchting van de

stroomdichtheid ter plaatse.
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B ~eeft met de c:troomdichtheid aanlcidhlG tot dr: kruc::L riel'
z

volume-ecnheitl •

F = J 13
P 5 Z

De ze naar binnen gel' ich te krach t knij pt :,e t plo ;",mi3 ;.;ame n.

Component B die ontstaat door
I'

resulteert met J in de kracht per volumc-eenheid:
5

F J 13
Z oj r

deze kracht drijft het plasma uit de conu~.

Keert de primnire stroom van richting om, dan ~i33el~n oak

de magnetische induktic en de geinducee~dc stroom v~n

richting, zodat de krachten hun richting tehouden. Gedure~dc

tet uitslingeren van de stroam ~ullen er dUB plaGm~wolkjcG

worden uitgestoten in pen frequentie celijk aan tweemaal de

resonantiefrequentie van de kring. In het gas zal doors lag

optreden wanneer de straam in de buurt van ~ijn nuldoorgang

is. (5). Hemen we aan dat het plasma direkt h:icrnCl wordt

uit 6estoten, dan geschiedt dit oak vlak na de nuldoargangen

van de stroom.

Ret samenknijpen en ~itstotcn van het plasma kan oak gezicn

worden als het resultaat van de afstotende l-""'achten tUoSGen

de met de geinduceerde stroom gekoppeldc magnetische flux

en het omrincende veld van de primaire stroam. Uit de

voorgaande beschouwlng bJijkt dat de ap het plasma werkende

krachten in eerste bcnadering evenredig zijn met h~t produkt

van primaire en secundaire stroom. Gegeven dat een condensatol'-

batterij opgeladen is tot eeD bepaalde Epanninb' dan zal cen zo

laag mogelijke zelfinduktie van de conus de hoozste primaire

stroom en e.mwk. van induktie, en dus ook de haoCAte secundaire

stroom geven. Daarom is een conus Gekozen beslaande ult sl~chts

een winding.

Wij bepcrkcn ons tot deze qualitatieve beschouwing; een

quantitatieve beschouwing is moeilijk te geven daar het gehele

proces een overgangsverschijnsel is.
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In dit experiment bestaat de conus uit koper va~ 5 mm. dikte,

de lp.ngte bedraaGt 50 mm. en de diameter loopt van 70 tot 90

mm. Deze afmetingen zijn gekozen naar aanleidine van de in

de literatuur beschreven experimenten (3,'f). Foto 1 toont de

conus am het plasmakanaal, om de conus bevindt zich isolatie

materiaal om overs lag naar de magneetpolen te voorkomen.

De ~elfinduktie van de conus is ongeveer 65 nl!; deze lage

zelfinduktie heeft a1 snel dezelfde brootte-orde als de

zelfinduktie van het verbindingscircuit met de condensator

batterij. Aangezien de energic van de cOndenGBtorbatterij

zich evenredig met de zelfindukties over de conus en het

verbindingscircuit zal verdelcn, dient de zelfinduktie van de

verbinding met de condensatorbatterij zo laag mogelijk te zijn.

We zullen onZe toevlucht moeten nemen tot een aanta1 coaxiale

kabels parallel, of planparallelle platen, tevens moet de

verbinding zo kort mogelijk zijn. Aangezien de aansluiting aan

de toegepaste vakuumschakelaar en condensatorbatterij reeds

met platen dient ts geschieden, is deze oplossing gekozen.

Foto 1
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IV. :rET 3CHAKELEN VAN HE'l' PLASHAK/,NON.
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De condensatorbatterij bestaat uit vier BOGch-condensatoren,

met een capaciteit van 7,71)AF; we stellen de totale eapaciteit C

van de batterij 31~F. De condensatoren zijn geschikt voor een

spanning van maximaal 18 kV. Het plaatsysteem bC3Laat uit

messing platen van 5 mm dikte, die va~ elkaar ~ijn eeisoleerd

door polyetheenplaten van 2 mm dikte. De breedte van de platen

varieert van 30 cm bij de condensatorbattcrij tot 5 em bij

de conus, de lengte van het totale systee~ bedr~agt onf,cveer

1~meter. Met de zelfinduktie van de conus van 65 nH komen we

tot een totale zelfinduktie van conus, schakelaar, platen en

condensatorbatterij van ongeveer 100 nH. De te schakelen

maximale stroom bedraagt dan:

I == uVf= 320 kA

voor: U == 18 kV

G == 31J"F

L _. 100 nH

Om dcze grate stroom te schakelen maken we gehruik van cen

vakuumvonkbrug (6).
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Doze schakelaar bestaat uit 2 van elkaar gc~sole~rJe platen
_lJ.

op ~ mm afstand waartussen cen druk van minder d~n 1n H~

heerst. In een gat in de bovenplaat hevindt zich een triggorpen.

Wordt er een puIs van 20 kV ten opzichte van de hovenplnat

aan de triggerpen toegevoerd, dan ontstaat cr een ontJading

tussen de trigherpen en bovenplaat, waardoor cen plasrnoide

van metaalionen wordt gevormd dat door o.e CIiaG::etische druk

naar de onderplaat Gchiet. Dit plasmoide leidt de ontlading

tUGsen boven- en onderplaat in. De vakuumvonkbrug schakelt

Gpanningen van 50 V. tot 40 kV, bij stromen tot 1,2 MA, dit

alles met een jitter van minder dan 3 nsec. De vakuumvonkbrug

voldoet dus ruimschoots aan de eisen die wij aan onze

schakelaar moeten stellen.

Fig. 4 geeft de opbouw van het systeem schematisch weer.

Op de condensatorbatterij bevinden zich de platen At B en C

waarvan plaat A met het huis en plaat C met de centrale

elektrode van de condensatoren is vcrbonden. De platen B en C

leiden naar de vakuumvonkbrug, terwijl de platen A en B met de

conus zijn verbonden. De condensatorhatterij wordt met de

centrale elektrode negatief t.o.v. het huis opgcladen. Sluit

de vakuumvonkbrug platen B en C kort, dan loopt de stroom

van het huis van de condensatorbatterij doo~ plaat h naar de

conus, van de conus via plaat B naar de vakuumvonkbru~ en

door plaat C weer terug naar de condensatoren. De onderplaat

van de vakuumvonkbrug ligt aan aarde zodat tijdens het opladen

het huis van de condensatoren via de conUG is geaard. Tijdcns

het uitslingeren van de kring beweegt de spanning op he~hui§

van de condensatoren tusGen + 18 kV en - 18 kV, zodat de

condensatoren geIsoleerd moeten worden opgesteld.

Foto 2 toont de condensatorbatterij met planparallelle platen,

vakuumvonkbrug, bollenvonkbrug en pulstrafo.

Figuur 5 geeft de schakeling van het hoogspanningsgedeelte

dat benodigd is om de conische thetapinch te ontsteken.

De condensatorbatterij van 31jUF wordt opgeladen via een
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Fig. 5.

laadweerstand van 10 kn, 1500 W door een voeding welke 150 rnA

kan leveren bij 20 kV. Tijdens het laden wordt de spanning met

de hand opgedraaid tot de gewenste waarde tUSGen 0 en 18 kV.

Deze procedure neemt maximaal 30 sec. in beslag. Is de conden

satorbatterij opgeladen dan wordt scheider 1 gcopend, de

aardschakelaar is tijdens de gehele procedure gcopend.

De puIs die aan de triggerpen van de vakuumvonkbrug worJt

toegevoerd moet het vermogen hebben om de plasmoide van

metaalionen te vormen en 4eze weg te schieten. ~e betrekken

deze puIs uit een condensatorbatterij van 21 nF welke door

middel van een bollenvonkbrug (7,8) over de triggerpen en

bovenplaa t word t on tlade l1 • _])~_ze condensa torba U~~rij_van~nF

is opgebouwd uit zeven condensatoren van 3 nF. Nadat de grote

condensatorbattcrij is geladen tot de gewenste spanninc, wordt

met een voeding die 5 rnA kan leveren bij 30 kV, de condensator

van 21 nF tot 20 kV geladen, hierbij wordt de potentiaal die

de bovenplaat t.o.v. de aarde bezit natuurlijk in rekening

gebracht. Is de condensatorbatterj.j van 21 nF geladen, dan

wordt scheider 2 geopend. De puIs voor de triggerpen van de

bollenvonkbrug wordt via een pulstrafo betrokken uit een

condensator van 3 nF gelacten tot 14 kV, die d00r cen thyratron

5C22 over de primaire wikkeling van de pulstrafo wordt ontladen.

De pulstrafo bestaat uit tweemaal tien wikkelingen coaxia~e

kabel op een ferrietstaaf.



- 15 -

De primaire bestaat uit de parallelgeschakelde buitenrnantels,

terwijl de doorlopende hlnnenader alB aecundaire wikkcling

funge~rt. De zo verkregen trato levert cen pu:s ~an ?~ kV,

welke ruim voldoende is om de bollenvonkbrug met ceo jitter

van minder dan 30 nsec. te ontsteken. Dc pulstrafo vprG~haft

verder de isolatie tusaen het geaarde circuit e~ de op

hoogspanning staande bovenelektrode van de boll~nvonkbrug.

Tevens keert hij deze negatieve puIs uit het thyratroncircuit

am, zodat aan de triggerpen van de bollenvonkbrug cen positieve

puIs wordt toegevoerd. De condensator van 3 nF wordt via een

spanningsdclcr door het Yoedingsapparaat van 30 kV, 5 rnA geladen.

Het thyratron wordt ontstoken door een puIs van 150 V afkomstig

uit de vertragingseenheid.
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v. DE SNELLE ·:J,.'~("Y 1
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Fig. 6.

In II.? is gestel~ dat de gasklep zich snel moet openen,

opdat een gaswolk met cen duidelijk hegrcnsd drllkfront

wordt gevormd. Wil Je klep snel opengaan dan 7~1 doze een

grate vcrsnelling moeten ondervjnden. ~it betekent dat cr

een grate kracht or de klep zal moeten werken, en het lewe~end0

gedeelte zal een zo klein mogelijke massa ~oeten hebben.

We hebben een elektromagnetisch bekraehtigde klep gekozen.(9)

Figuur 6 toont een tekening van de klep op ware grootte.

De uitGtroomopening (a) i;:; via een O-ring vcrhol1dcn me_~,=-~

kanaal waar, wanneer de klep nog gesloten is, een laGB druk
r:

hearst; als basisdruk is een druk V3...'110-) mm iIg gcl::.ozen.

Dc klep zelf besta~t uit een aluminium nchijfje v~n 2,5 em

diameter en 0,5 mm dik. Het klepje wordt op een O-ring gedrukt

door het drukversehil tUBsen het gas in het klephuis en de

basisdruk. De ruimte binnen de klep waar het gas zlch tevindt,

is gedeeld door een cylinder (c). Wanneer de klep van de C-ring

wordt celieht z~l aIleen het gas dat zich in de ruimt~ (d)

bevindt in het kanaal stromen, daar deze ruimte door een

capillair (e) met de ruimte waaraan het gas \Vordt toesevoerd

is verhondcn. Di t cap illD.ir is zo gedimenGjoneerd da t gcdurend e

de tijd dat de klep geopend is een te vcrwaarlozen hoeveelheid
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gas naar ruimte (d) stroomt. Cylinder (c) centrecrt t~vcns

de klep doordat deze met zijn steel in ~cn g~t von de

cylinder rust. Door de cylinder die in het huia van de klep kan

glijden met schroef (f) te verstellen, kan de hoeveelheid

gas die in het kanaal wordt gelaten enigszins worden ingecteld.

De druk die bij het binnentreden van het kanaa] in de &~swolk

heerst kan tevens worden gevarieerd door de voordruk van het

gas in de klep met een ventiel in te stellen.

In het teflon huis bevindt zich een spoel (g) bestaande uit

20 windingen, over deze spoel wordt een condensator ontladen

waardoor een stroom in de spoel zal lopen welke sinusvormig

varieert met de tijd. De verandering van de met de sroel

gekoppelde flux induceert in de klep stromen, welke een

tegengesteld veld zullen doen ontstaan.

Door de afstotende kracht tussen het prima ire en gcInduceerde

veld zal de klep van zijn zitting worden gelicht.

Ala condensator dienen 4 eenheden van 10~F, geladen tot

600 V. De spoel heeft een zelfinduktie van 6~1I. Dit

betekent dat een maximale stroom zal vloeien van

I = u~= 1550 A.

voor: 600 V

1+0 /"'" F

en 6 )'CoH

Dcze stroam ijjoYrr-geschakeld a-oor twee thyristore:1 131:'y-91---

parallel, aangezien 6~n exemplaar deze stroom en de snelle

stijging hiervan niet kan verdragen. De thyristoren

ontvangen hun ontsteekpuls uit de vertragingseenheid.
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+6oov.

~f-BTY 91

.....-....--........._------ - - - --

Fig. 7.

Figuur 7 toont de schakeling; in serie met de thyristoren

is een trafo met koppelingsfaktor -1 opgenomen, om de stroom

verandering in beide thyristorcn zoveel mogelijk identiek

te houden. Aangezicn de thyristoren slechts in ~~n richtin~

geleiden, krijgt de klepspoel slechta 4~n stroombuik

toegevoerd. Deze duurt een halve periodetijd;

Deze bekrachtiging is voldoende_ om de klep_.r'f;'E!,odu~_c_el"?i'_ar__

te openen. Een v00rwaarde is dat de koppeling tussen spocl

en klep zo goed mogelijk is, dit betekent dat wand (b) dun

moet zijn. In de toegepaste klep heeft deze wand een dikte

van 1 mm, de spoel is namelijk in de daartee bestemde ruimte

gewikkeld.

Zou de speel worden ingegoten dan zou de koppeling nog

verbeterd kunnen worden.
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VI. DE VERTHAGINGSEEm!~IQ

De vertraeineseenheid levert de puIs voar de thyristor~n die

de klep schakelen en de puIs die het thyratron van het

ontsteekcircuit van het plasmakanon start. ~angezien er

enige tijd zal verlopen voor het drukfront van het g2S nan

het einde van de conus is aangekomen, moet het pl~sm2kanon

enige tijd na de klep worden bekrachtigd.

100k

5k 100 pF

5k 2N332

.~lep

A

B

680

c
A ---,

B

OA 95

c_---L.------'L...-.---.l-------'

Fig. 8.

De vertraging wordt verkregen door met een thyristor een

slingerkring, bestaande uit een condensator, spoel en

weerstand in serie, te sluiten. Een punt van de kring,

waar de spanning na ~en kwart periode positief wordt, is

aangesloten op de poort van een volgende thyristor, die dUG

een kwart periode na de eerste thyristor ontsteekt. De

vertraging wordt in stappen geregeld door aan de condensator

andere condensatoren parallel te schakelen; door met de

variabele weerstand de kring meer of minder te dempen is

de vertraging continu regelbaar.
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Een eerste slinGerkring h~eft een spRnning van 10 V ~n

regelt de vertraging, de tweede slingerkring wcrkt op 200 V

en geeft de puIs aan het thyratron.

Dc pulsbreed te bedraagt 60J4sec., het thyrCJ tl-O!"' 5chay.el t

echter reeds bij 1'0 ~! door, dUG na ongevcer 1()/"i>8C. ~e tLyristor

van de eerste kring ktijgt zijh poortpuls tegelijkertijd met

de klepthyristoren. Deze puIs wordt geschakeld met een andere

thyristor, omdat cen mechanische schakelaar door prellen

van de contacten niet reproduceerbaar inschakelt. De

thyristor die de eerste puIs levert wordt met een normale

schakelaar geschakeld.

Foto 3 toont de spanning over de klepspoel en 520~sec.

later de puIs voor het thyratron. De vcrtraging tussen de beide

pulsen is binnen 1;usec. reproduceerbaar.

Met parallelschakeling van condensatoren in 2 x 5 stappen

en de variabele weerstand kan de vertraging tussen beide

pulsen gevarieerd worden van 200-1500/"sec.

De vertragingseenheid is weinig gevoelig voor storingen

doordat aan de poort van de thyristoren vermogen toegevoerd

moet worden willen zij ontsteken. Nadat de pulsen zijn

afgegeven duurt het enige tijd voor de verschillende conden

satoren weer zijn opgeladen, zodat de schakeling na het

afgeven van de pulsen immuun is voor de storingen, terwijl

hij na enige seconden weer gereed is voor een volgende cyclus.

200V

IOOV

o

I g III'

I rj Ii
r Ii ,

, I I

I

I I

U,.. '
j I,

-

II: . I 100 AJS
!"!!!!!!!IE'
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VII. HET KANAAL VAN DE GSNERATOR

Ret plasmakanaal bcstaat uit buizen pyrcxglas met cen

inwendige diameter van 76 mm en ~en uitwendiGe djameter van

86 mm. De afotand van de poolsehoenen V30 de magneet i" v~n

80 op 87 mm gebracht opdat het kanaal ertussen puat. Dc

elektrodcn zijn aangebracht in een dubhel T-sluk; ~jc bijlace

I. De elektroden zijn opgesteld op messingpJaten welke het

T-stuk afsluiten. Op iedere plaat bevindt zich cen buisje

wa8rin cen dunner, aan de elektrodc bevcstigd, buisje ken

sehuiven. Op deze wijze kan de afstand tUGsen de elektroden

worden ingesteld. Bij de experimenten die zijn uit~evoerd

is de afstand ingesteld op 5 em. De elektroden zijn van messing,

2 rom dik en 5 em in het vierkant. Bet eigenlijke generatorgebied

is dus een kubus met ribben van 5 em.

Foto 4 toont het kanaal met daerin cen elektrode.

Het kanaal wordt or lage druk gehouden door cen olie-

diffusiepomp; hiermcde is een basisdruk van minder d3n
-(,

10 '

mm Hg bereikt. Aan het einde van het kanaal is een ionisat3e

manometer opgesteld om de basisdruk te meten.

Om een ontlading te kunnen verkrijgen moet de gemiddcldc

vrije weglengte van de elektronen niet grot~r zijn dan een

karakteristieke lengte van het kanaal.

Voer Argon nemen we als werkzame deorsnede ~ voor botsingcn

tussen elektronen en atomen 10-20 m2
• De gemiddelde doorsnede

van he t kanaa1 ter plaa tse van de conus bedrai.lgt_6 ern • _

Ui t A= 1nQ

en

met

p = nkT

A = 6 em

T 300 OK

k - conGtante van Boltzman

n = aantal atomen per m3

voIgt een druk:
-2 Hp = 5.10 mm g
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De druk zal dus hoger moeten zijn wil er een ontlading

optreden. Nemen we de druk te hoog, dan is de vrijc

weglengte van de elektronen zo klein da~ ze te wpinig

energie uit het elektrische veld kunncn opnemen om een

atoom te ioniseren, zodat er dan ook geen ontlading meer

zal optreden. Deze bovengrens voor de druk kan worden

benaderd door de energie welke het elektron uit het

elektrische veld opneemt wanneer het de gemiddelde vrije

weglengte aflegt, gelijk te stellen aan de ionisatie-

energie van het gas. Uit Ae E~E. . t' met E = 5.10
4

Vim
~ laIllsa le

voIgt:

Op dezelfde wijze als bij de bepaling van de ondergrens

voIgt nu voor de druk:

P '10 mm Hg

Door de voordruk van de klep en het volume gas dat we

toelaten te regelen kunnen we in dit gebied belander..

Bij deze opstelling heeft het gas, wanneer het cenmaal in de
-2 -1

conus is, een druk tUGsen 5.10 en 10 mm Eg.

l
,0

Fata 4
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VIII. !'fSETHETHODEN

Ann de opstelling zijn cen drietal groothcdcn =c~rten.

In de cerate plaats willen we de stroom die in 0c ~onus loopt

alG funktic van de tijd kennen, de plasmawolkcn zullen immers

in de buurt van de nuldoorgangen van deze stroom de conus

verlaten. Verder zijn wikkelingen om het kanaal ~angebracht

om de zich door het kanaal Yoortbewegende plasmawalkjes aan

te tonen. Tenslotte willen we natuurlijk de spanning op de

eJektroden van de generator kennen.

De Rogowskispoel bestaat uit 250 windingen naast elkaar op

een polytheen kern met een diameter van 1,5 mm. Deze speel

is tUGsen de planparallelle platen gestoken, loodrecht op

de lengterichting van deze platen. De induktje R tUGsen de

platen is evenredig met de stroom die door de platen en dUB

ook door de conus loopt. In de Rogowskispoel wordL een

spanning:

e = - n.A.
dB
dt

opgewekt, wanneer de spoel n windingen heeft en ren door

snede A.

Wordt dit signaal geintegreerd, dan verkrijgen we een

signaal:

~edt = - nAB = - n.AM.I.

M is de evenredigheidsconstante tussen de stroam door de

platen en de daaruit voortvloeiende induktie tussen de

platen.

Het signaal van de integrator is dus een maat voar de

stroam door de conus.



dI
dt

6800
L ~===-JL J---t--C=J--I------':;~OBcillograaf

50

Fie;. 9.

=:;::= 22nF

Figuur 9 toont de sehakeling van de ~ogowGkiGpoel met inte~rator.

Het uitgangssie;naal wordt op een oseillograaf waarcenomen.

Voor verdere details verwijzen we naar de litcratuur over

deze meetmethode (5).

Op ongeveer ~~n em afstand van de conus is ~5n winding om

het kanaal aangebraeht; verder bevindt zieh ~a de clektroden

een wikkcling, bestaande uit vijf windingen om het kannal.

De uitgangsspannning van deze wikkclingen is cen maat voar

de f1uxvcrandering binnen de wikkeling.

We stellen de component van het veld van de conus in de

richting van de symmetrie-as: B t' en het in de rlasmawolk
ex

opgesloten veld B. t j r is de straal van de wi kkeling, r
1n w p

de straal van de plasmawolk.

---------;iff'/a""n-"n"'e"'8"'r'" er geen plasma wordt geprodueeerd, er IVordt dUG geen

gas in het kanaal gclate~, en de conisehc Lhetapinch wordt

bekraehtigd, dan celdt ter plaatse van cen wikkeling:

aangcnomen dat het veld in de wikkeling homogeen in verdeeld.

~orden er weI plasmawolken geproduceerd, die zich door de

wikkelingen bewegen, dan geldt voor de fluxverandering:
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Nu is B eve~rcdib met de stroom door de conus, zod~t
ext

we van het signaal van de Rogowskispoel een spanning
2 dBcxt

lTrw dt kunnen afleiden.

Trekken we dit siGnaal af van het sicnaa1 van de wikkeling

dan vinden we een spanning:

Is het signaal van de Rogowskispoel juist afgetrokken, jan

zal de gecompenseerde wikkeling bij bekrachtiging van de conus,

zonder plasma, nu een uitgangsspanning gelijk nul geven.

De wikkeling is dan goed gecompenseerd.

Voeren we spanning Ui aan een integrator toe, dan lcvert deze:

2
U

2
= TT r (B t - B. t)p ex J.n

Deze spanning wordt beinvloed door dric grootheden: de

plasmastraal, B t en B. t'ex 1n

B t is bekend naar plaats en grootte. Ret verloop van B. t
ex 1n

en r echter niet. Aangezien deze in dezelfde frequentie
p

vari~ren als B
ext

' zijn uit het signaal dat we van de

gecompenseerde wikkelingen verkrijgen, dez.e twce componenten

niet af te leiden. De gecompenseerde wikkelingen zullen

en door net kan~al bewegen,

echter niet de juiste pla~ts als funktie va~ de tijd

22nF

dI
dt o---t

Fig. 10.
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Figuur 10 geeft Je Gchakeling van de compen~atie ~n integrator.

Voor verdcre details verwijzen we weer naar (5).

Figuur 11 toont schematisch cen doorsnedc loodr~cht op de

lengterichting van hot j-"r):,;l t,:,.· plaatse van de clektroden.

1 r-
t I Y

I

t •
~

opt.« 1-'1) t---
"el"lol...ka,
o~c."l·s ..·AII

) I--
I

- .... iF

Fig. 11.

Zouden de elektroden met i6n coaxiale kabel met de OGcillo-

graaf zijn verbonden en bevindt zich plasma tUGsen de elektroden,

dan vormt de aansluitkabel met het celeidende medium tUGsen

de elektroden een Ius, waarin het veld van de conus een zeer

onwelkome spanning induceert. Om deze stoorspanning to

compenseren worden de elektroden met cen twecde kabel, welke

langn de andere kant van het kanaal loopt, oak aangesloten.

De stoornpanning in de tweede kabel is juist in tegenfase

met die van de eerste kabel, zodat opLellen van de signalen

in een optelversterkcr het dubbele elektrodeosignaal zonder

storingen levert.
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Zouden we de binnenaders verbindcn en ZQ de sicnalen optelJen,

dan vormcn we een kortgesloten winding om het kanaal en deze

ncemt energie ap uit de plasmawolken, waarbij dcze worden afgeremd.

Daarom is voar een versterker gekozen.

------------------
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IX. V00RLOPI3E MEETnESULTATSN

Dc schakelin~ is beproefd bij cen spanning van 5 kV 0n een

vertrnc;ingstijd van h20f-4sec. Het deze insLf:}li:1C bJe:cv. de

conische thctnpinch reeds plasma te vorrnen, ~0tui3c de

zichtbar~ blauwe vlam in het kanaal. Ook blj de m~xima10

spanning van 18 kV op de condensatorbatterij treden geen

complicaties op. Een vertraginstijd van 420jUscc. bl:jkt

het gunstigst te zijn voor het verkrijgen van cen rcprocuceer

bare ontladinc;.

Achtereenvolgens zullen de spanningsvormen van Rogowskispoel,

gccompenseerde wiv.kelingen en elektroden w0rdcn bcsprckcn.

Met uitgangssignaal VRn het integratienRtwerk cccft volgens

de verwachting een ~edempte sinus te zien. F0tn 5 toont hct

signaal samen met het signaal van de open elektrnden.

o

o ~ ~ r='IIl r-:""'III ,...
l! ~

.,;
~'

!!!!

Ii Il,1itV

11, ~D
V it 110" I.,

~

v

'il I~

V ··1

1=='0AI 5

50

ISO

100

200

250kA

2S0kA

---------

Foto 5.

U = 18 kV
c

Delay 420Jtsec

B = 0, 7,Q, '::b/m2
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btj de verschillendc extreme waarden loc~rilmisch uitg~zet

tegen de F0riodetijd. Door extrapolDt~e vindpn wu d~

amplitude op T = 0. Dn~e bedraagt:

11 + 0,5 mm 2,6 + 0,12 V

Uit de foto lczen we tevens af d~t de periodetijd:

T = 11 + 8,5}Csec

De fout van O,5)Ascc bestaat uit cen afleec:;fout van O,2/"3CC

en een systematische fout in de tijdbasis van 3%, zoJat:

W =
2Tr 1+-1
T = 57,2 :t. 2,6.10 rad s~c

Met de condensatorspanning van 18 kV bedraaGt de stroom dan

I = Uwe = 320 + 6 kA

Deze uit de gemeten frequentie berekende w~arde van de stroam

komt goed overeen met de reeds berekende wuarde ..
Ul"

spanning, capaciteit en zelfinductie (320 kAle De overdrachLs

verhouding van Rogowskispoel en integrator is dan:

320
2;6 = 123 + 12 kA/Valt.

Fato 6 toont de signalen van de gecompenscerde wikkelingen.
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Fato 6.

U ~ 8 kV
e

?

B = 0,1~5 Wb/m'-

Delay '120 ~sec

20 m'l/cm

10;"sec/ cm

Het bevenste signaaJ is afkomstig van de wikkeling vlak

bij de conus; het onderste signaal levert de wikkeling na

de conus , 30 em verwijderd van de cerste.

De pieken in het algnaal treden op bij de nuldoorganGc~ van

__________-----ld;i-<Cc---~3e_tti1:J::"10jloomm,h~en overeenkomt met wa t we verwach t ten (III).

'1ergelijking van beide signalen doet een hoga snelhejd

vermoeden. De picken in de signalen kunnen eehter zijn

versehoven door de Gelijktijdige verandering van B L'
ex~

zodat het niet zinvol is nu reeds cen uitspraak over de

snelheid te doen.

Uit vergelijkinGen met het Rogowskispoels1snaal blijkt dnt

gedurende de cerste halve periodc van de stro~m nOG Geen plasma

wordt uitgcstoten, de eerste walk kcmt bij de nuldoorgang

van de stream na de tweede halve periode. Dit Komt overeen

met uit de literatuur bekende waarnemingen (3).
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Foto 7 toont het signaal van de elektraden zander belssting

bij een magneetveld van 0,165 Wb/m
2

•

I IIi
kA I-

:. - I

~ IIIio.=o-
kA - I

.,m.1 I

: i
V

I5t
r

t!!'

IV o;;;;.1i:!
.~. ii:!!l!l

••-

I

~
;

I II I

125

a

30

60

125

o

Fota 7.

u = 8 kV
c

B ::: 0,165 Wb/m
2

Delay 1+20 )Asee

10,;"sec/em

Duidelijk zijn piekjes waarneembaar in de buurt van de

nuldoargang van de stroam. De eerste drie rlasmawolken

geven een aanzienlijke spanningsstijging; de latera kunnen

de spanning niet mear handhaven. Tussen twee plasmawolken

antladen de elektroden zich over het dan met lage snelheid

doarstrornende plasma; hierdoor daalt de spanning tUGsen elke

twee walken.

Vaor de spanning op de apen elektroden kunnen we schrijven:

U - E.d v.B.d.
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waarin d de af5~und van de elektroden voorslell. Krnchtens

deze formule verwachten we dat de elektrodenspanning

evenredig met de macnctische induktic toe ~al ~pmen. De

elektrodenspannins js voor verschillende waarden van D

gemeten en opgetekend in bijlage III. Voor kleinere
...,

waarden van de tnduktie, tot 0,1 Wb/m~, neemt Je elgktrode~spanning

evenredig toe met B. Daarna is de spanning steeds lager dan we

verwachten.

Een verklaring is dat het stationaire magreetveld de

conische thetapinch zou belnvloeden, waardoor de s~elhcjd

af zou nemen en daarmce de spanning.

Een andere mogelijke verklaring is dat er ondanks de open

elektroden toch een stroom loopt, welke door de grenslaag

weer terugvloeit. Deze stroom geeft dan met de inwendige

weerstand een spanningsdaling, welke toeneemt met de grootte

van de stroom. Bij experimenten met een gesloten systeem

is dit effekt ook gevonden (10).

Foto 8 toont drie schoten na elkaar, die op dezelfde fota

zijn orgenomen.

~kA .
I -

;,'I ...
.:'!: ....,;;:;

I
kA

.oJ, -..
, ::J1,,~

I

V

q.
V . III;':

~
~

!

_I, II!

-- --!!!IlllI-=-

I
:I B I.- L -

o

•

30

60

125

o

125

Foto 8.

u - 10 kVc - B = 0,10 Wb/m2 j delay 420J4secj elektroden open



- 33 -

De reproduceerba~rhcid van het apparaat blijkt Z80r 3~Qd t~ ~ijn.

Fota 9 geeft weer drie Gchoten na elkoar; de elektrodcn zijn

nu belast met 5.11. in ieder~ kabel, de weer::;tand van elke kabel

is 0,3.0., zodat de elektroden een belasting van 2,65.0.. :dcr..

Foto 9.

De spanning van de ocsillograaf wordt over de weerstanden

afgenomen. In verband met de weerstand van de kabels,

verschilt deze spanning van die op de elektrode en verdient

derhalve correctie:

U
eJektroden

R + 0,3
R

Wanneer R de weerstand is waarmee de kabel is afgesloten.

Bij drie waarden van de magnetische induktie en vcrschillende

helastingen zijn opnamen gemaakt. Met de van de foto's

verkregen waarde vo~ de spanning, kan de werkelijke generator

spanning en -stroom worden berekend en kunnen we stroom

spannings-karakteristieken opstellen. Deze ~ijn in bijlage

IV opgetckend.



De karak terist iekell benaderen, afgez:!_en VCHl rle t cere:E:: dee1,

een reehte. De helling van deze reehte iG een maat veer de

inwendige weerstand van de generator.

De inwendige weerstand bedraagt voor de versehillende induktie

waarden:

B in Wb/m
2

0,070

0,100

0,164

R. inA
).

0,15

0,12

0,12

Deze waarden lopen niet ver uiteen. Nemen we als

gemiddelde waarde:

R. = 0,13-'l..
:L

dan voIgt veor het geleidingsvermegen:

d:.= 155 mho/m

Hierbij is de kubua met ribben van 5 em tUBsen de elektrodcn

ala geleidend gebied genomen.

Nu geldt voor het geleidingsvermogen tusaen de elektroden (2):

do
1 +(52

Hierin is ct het geleidingsvermogen voor B ;;0 o. t:l is de
o - '"'

verhouding tUBsen de eyelotronfrequentie van de elcktronen

en de gemiddelde botsfrequentie tUGsen elektronen en atomen.

(3
We

~c
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Voor de cyclotronfrequentie kunnen we schrijven:

eB
m

e

en de botsfrequentie is gelijk aan:

2
e n

e
=

me cJo

In deze formule is:

e de lading van het elektron

m de massa van het elektron
e

n de elektronendicht~eid
e

TIit de formule voor~ voIgt dat ~ evenredig is met de
c

magnetische induktie B, Is B, en dus ~, groter dan zal a'

kleiner zijn en R. groter.
J..

Aangezien volgens de meetresultaten R. niet sterk verandert
1-

met B, zal(32 ~1 zijn. Hieruit voIgt voor

d =d = 155 mho/mo

Nemen we voor ~een bovengrens aan, dan kan met de formules

voor W en")l een ondergrens van de elektronendich theid
c c

worden bepaald.

_______------'-M~e~t___c~~ 0.3 vol gt .

-3m

Deze waarde stemt overeen met andere waarnemingen van het

plasma uit conische thetapinches (3).

Op de bepaling van de inwendige weerstand is geen fouten

discussie toegepast, daar deze eerste meting slechts dient

om een idee te krijgen van de grootte-orde van <1, ~ en n
e

,

De gevonden waarde van de elektronendichtheid wijst op een
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relatief hoge ionisutiegraad en duo Ben haee temperatuur

en lage druk in vergelijking met plasmas welke in r~!D

generatoren zullen worden toegepast.

Om metingen te kunnen verrichten aan een plasma dat meer

met de toekomstige praktijk overeenstemt, verdient het

wellicht aanbeveling om het plasmakanon aan te passen.



klep

conus

Doorsnede kanaal

elektroden

duct

1:4

ionisatie
manometer

pomp

H

I
\..N
.....:J
I



BIJLAGE II ,.

-7

-6

.......10·
'--9
-8

.=',I

+ j

I II !

, I

I,

'i l

,I

11

, ,.

1---' ,---

~--

~--f~

, I

1-'---- :

6

5

8

4

10'

I-

1--2

I I 1--10'
--9

-8
,'I

7+

~

-5

-4

-3

-

-2

, "

"
1 I I 1 "

,

1 e

ill 1 I

'I,
rm II
II! I I

"
II,

.1 ,

;'1

I;:

4

5

7

3

"

,oil II I !

11
_111'1"11"1',:1 .........'11"':I, _II3 !+t T' ~T"""',

~ .>~ +t,·~

'··1

~,

2
"

; I- ' 'I'

,it'

2
,I t I ,

'III, 'ii

: I,I!

• t', 'il Ii,.. i 1':lli Ii Ii ,II, 1,1 , II' ,I .i

r-.. No- • i:l;iiii! PI il 11'11111 I ': II

It', -........... ill ::j!ll II,I,'!I! II! I !llil II
10'

• Q
l"'-o..

I I ',!, "

';1

'I' " I' I

I; ! i , , II II ' III I
I I :t 'II II Ii I II III IiiI III

iilll!! III II II II II Ii !II
I I g,

',,-T 1';& T liT ~

II



s'paJU1ing van de open
.agnet18~he .. ndukt1.
01_ .• _ ~~" L. ...

$IJLAGE III

~ ... .. .. ' .. ".. '"

+

.l.ktroden ala functie van 4.
B. voor U • 12 kV enc

t

It

++.



- 39 -

BIJLA'JL I II

~panning op open elektrodcn bij verschlllcnde woarden van

de magnetische induktle.

B U
e lektrode n

'Nb/m
2

Volts

0,032 36 + 3

0,055 60 + ?:
./

0,070 72 + 3

0,100 99 + 3

0,16/-+ 138 + 3

0,322 156 + 3
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Stro~.8panD1ng8kar.kt.ri8t1ekenyoor U
en del., = 42P;usec. 0

• 12 ltV
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in 11. UR

U I " LJ T U U I;,,)R .L
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,r V. V. V. ,
17 \f. A... .,. 1i • ..
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