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Sa'Ilenvatting

Tijdens de afstudeerperiode is een quasi-een-dimensionaal
generator model, met ontladingsstructuren (streamers),

uitgewerkt. De interactie tussen de gasflow en de stre&~ers

wordt bekeken vanuit het IJs·©lid bodylJ concept V8.!.'1 een

strewner. Ret model beschrijft zowel de locale eigenschap

pen (diameter, electronentemperatuur en -dichtheid,
stroomdichtheid, etc.) als het overallgeneratorgedrag

(elektrische stroomverdeling, enthalpie extractie,etc.'.
Ret relaxatiegedrag van de generator komt voor rekening

van het ontsteken van nieuwe streamers.
Met het programma zij'n tevens een a811tal para.>neter varia

ties doorgevoerd.

In het model vindt geen aerodynamische stabilisatie van
het a81ltal streamers plaats. Dit heeft tot gevolg dat het

model niet meer voldoet bij' een grote 0p'vulling van het
krola~_ volume , meer dan 50%, door streamers.
Tevens heeft er confrontatie model-experiment plaatsge

vanden. Wat de microscopische confrontatie betreft kan

opgemerkt worden dat de absoluut en relatief bepacdde Tp
consistent zijn met de berekende en gemeten Testr.
Bij de macroscopische confrontatie luidt de conclusie dat

het gemeten stroomverloop in de eerste helft van de gene

rator goed benaderd wordt door de resultaten van het mo

del. Voor de discrepantie tussen het gemeten en berekende
stroomverloop in de tweede helft Vall de generator zou

de Hall sluiting verantwoordelijk kumlen zijn.
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LIJST VAN SYMBOLEN EN INDICES

Symbolen

A Kanaal oppervlakte loodrecht op de x-as

Ap~Einsteincoefficientvoor de overgang van niveau p naar q

b,e breedte van het kanaal [m]

::p> Magneetveld [Teslal

Constante in de formule voor de dragforce [Ns
2J

Soortelijke warmte bij constante druk (JK-1M01-
1

]

1) Diffusiecoefficient

[m]
Verhouding van aerodynamische d en de electrische d

str str
(Ns-l K-lJ

streamer

Cd

cp
dstrDiameter

d.I&Lmvel"'h

e Lading electron [C]

etnwInwendige energie [J]

en!;h rend Enthalpisch rendament

(;p Energie niveau p [J]

E"fJIi Energie niveau p- energie niveau q [Jl

f'r~ Oscillatorsterkte van de overgang van niveau p naar q

1= IJkfactor [V/watt]

~DragforCe die werkt op een streamer [N)

J=L Lorentzkracht die werkt op een streamer lN1

~h!1rhYSiSChe ijkfactor [v/wattl

9p Ontaardingsgraad van het niveau p

h Constante van Planck (Js]

hCcHoogte van het kanaal Un]

Constante van Boltzmann

len Lengte van het kanaal

L Optische lens

in Massa [Kg)

M Machgetal
3n Dichtheid [Kg/mJ

..,.
n Normaalvector

H Enthalpie

1: Stroom

J"1'1t; Intensitei t

J Stroomdichtheid

k

[J]

[watt]

[A/m2
]

W-/K]

em]
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W~Aantal streamers in een segment

N.... Nusseltgetal

~~lBelastingsweerstand

~e Reynoldsgetal

Druk

Gasconstante r -1 -1]lJK Mol

(Ohm1

Botsingsdoorsnede

[N/m
2

]

Q

P
p,. Prantlgetal

12

<;,e<alp Fractie van de inzaaidichtheid (Cs) t.o.v. de edelgasdichtheid (Ar)

steel;. Electrodesteek em]

.s [m2]
< Opperv lakte <

Si:. Stantongetal

T Temperatuur

Tr{ Totale transmissie coefficient

U Snelheid (m/s]

V Spanning [v1
Vol Volume [m

3
)

~_ Spanningsval aan de anode en kathode samen (V]
tWOp

E Emissieviteit

j Botsingsfrequentie

i1 Dichtheid [Kg/m
3J

? Viscosi tei t

n Golflengte l~J
d~ Warmtegeleidingcoefficient

[s-lJ

r, -1 -lJLNs K

6" Elektrische geleidbaarheid lOhm-lm- 1
q~warmteflux van de bulk naar een streamer

¢ct Arbeidsflux [Nm/s]

dil Ruimtehoek [radl

[Nnl/s]
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Indices

Ar Argon

b\4LK Bulk

Cs Cesium

e Electron

h"'-fw Halfwaarde

j~ grootheid voor x=O

~n Kanaal

p niveau p

'J niveau q

5ej'" per segment

S~11 stagnatie

s;!ro streamer

tot; totaal

WbLwolfraambandlamp

~h voor ijking

+ geioniseerd

o niet geioniseerd atoom

~! grootheid voor x=O.8125



-4-

Inhoudsopgave

O. Inleiding

1. De Blow-doMl Installatie

Page
6

7

2. Generator Modellen met stre&~ers 11

2.1 De Basisvergelijkingen 13

2.1.1 De Energievergelijking 13

2.1 .2 De Impulsvergelij king 15

2.1.3 :De Continuiteitsvergelij'king 16

2.1.4 De Ideale Gaswet 17

2.2 Aan~~llende Vergelijkingen 17

2.2.1 De Wet van Kirchhoff 18

2.2.2 De Botsingsfrequenties 18

2.2.3 De Electronenenergiebalans 19

2.2.4 De Sahavergelijking 20

2.2.5 De Dichtheden 21

2.2.6 De Lorentzkracht per streamer 22

2.2.7 De Dragforce per streamer 22

2.2.8 De Warmteflux van de bulk naar een strea~er 22

2.3 Resume vaIl de vergeli.jkingen 24

2.4 N~merieke Oplossingsmethoden en resultaten 28

2.4.1 Inleiding 28

2.4.2 lmTIillAER 2AG, Model met Variabel Aantal Streamers 31

2.4.3 NUMMEE 2BG, Model met Ingevroren Streamer 50

3. Confrontatie Model-Experiment 55

3.1 Microscopische Confrontatie 55

3.1.1 De Spectroscopische 6pstelling 55

3.1.2 IJking en Meting van de Vaste Lijnintensiteit 57

3.1.3 De Absolute Bepaling van np en Tpsaha m.b.v
de Vaste Lijnintensiteit 59



-5-

3.1.4 Relatieve Bepaling Tp aan de hand van een
Boltzmannplot Bepaald uit Scalerdata

3.2 Macroscopische Confrontatie

5. Conclusies

6. Aanbevelingen

7. Literatuurlijst

Page

61

65

74

75

76

Bijlage 1 79

Bijlage 2 86

Bijlage 3 87

Bijlage 4 90

Bijlage 5 96

BiJlage 6 99

Bijl-age 7 102



-6-

o. Inleiding

In de vakgroep EG wordt onderzoek verricht naar het gedrag

van ThffiD-generatoren • Deze MHD-generatoren zijn geschikte
energie omzetters voor hoge temperatuur gebieden (2000 K). Bet

nut van verbranding va.'1 fossiele brandstoffen bij een hogere

temperatuur is gelegen in een efficienter gebruik van de

warmte.
De experimenten hebben,na schokbuisexperimenten met een enthalpie

extractie van meer dan 207~ ,.geresulteerd in het bouwen VaJ."l een

blow-down installatie. T'ijdens experimenten, zowel van schokbuis

als blow-do~l installatie , is gebleken dat zich in de I~

generatoren ontladingsstructuren voordoen. Met deze ont]adings

structuren (streamers) als grondslag is een model opgezet. De

achtergrond en realisatie van dit model is beschreven in dit

verslag.

De interactie tussen de gasflow en de streamers wordt bekeken

vanuit het solid body concept. Met deze zienswijze is een

model lli tgewerkt wat de lokale eigenschappen van de streamer

beschrijft ( diameter, electronentemperatuur e:n -dichtheid,

geleidingsvermogen,stroomdichtheid, etc.). Daarnaast is hieruit
een beschrijving va.'1 het overall gedrag gedestileerd ( elektri

sche stroomverdeling, enthalpisch rendillTIent, etc.).
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1. De Blow-down Installatie

Binnen de vakgroep Directe Energie Omzetting is een 51[w 81osed
cycle IvIHD ( magnetohydrodynamica J blow-down installatie

gebouwd. Een overzi8ht van deze installatie is te 'linden in

figuur 1.1 •

Schokbuis experimenten , in de vakgroep Directe Ehergie Omzetting,
hebben een energiedichtheid te zien gegeven van meer dan 100 MW/m3

en een enthalpie extractie van meer da.n 20% ,gedurende een tijd

van 5 msec [ref. 1] .
Ret doel van de blow-down installatie is een enthalpie extractie

te realiseren van 20% gedurende 10 sec en de bestudering van de
physische processen in de generator. Daartoe behoort ook de

ontwikkeling van modellen die het gedrag Vffil de generator

beschrijven.
De installatie is ontworpen voor het gebru..ik van Argon ingezaaid

met ongeveer 1 promille Cesiwn. Andere ontwerp parameters zijTI

een stagnatiedruk van 7 10 5 N/m2 en een stagnatietemperatuur

vac"l 2000 K. De massaflow bedraagt 5 Kg/s, wat correspondeerd

met een thermisch ingangsvermogen van 5I~.

Ret Argon wordt verhit d.m.v. een kera~ische regeneratieve
warmtewisselaar, besta~Qde uit aluminiumoxyde stenen. Deze

stenen worden op hun beurt verhit door de verbrffilding van

propaa.n met lucht.

Ret Cesium injectie systeem verdeelt het Cesillffi homogeem

in het Argon aan het begin V&"l generator kanaal.

De nozzle, die zich voor het kanaal bevindt, realiseert een
ingangsmachgetal Vffil 1.6 •

Tn het divergerende kanaal bevinden zich 32 electroden. De
electrodesteek bedraagt 2.5 10-3 m. De eerste electrode bevindt

zich op een halve electrodesteek na het begin van het kanaal.
De dwarsdoorsnede aan het begin vac~ het kanaal bedraagt

0.05x 0.15 m .Ret ka.naal divergeert gedurende 0.8125 ill.

De dwarsdoorsnede van het kanaal bedraagt, na 0.8 ill,
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0.18)( 0.15 m . Ret kanaal is zodal1ig ontworpen dat het gebruikt
kan worden in de heat-sink mode. Om dit te realiseren bestaat

het kanaal uit vier lagen ( figuur 1.2 ). De eerste laag, van

binnenuit te begirulen, bestaat uit een 10-3 m dikke Borium

nitride laag die de theTIfiische schok opvangt. De tweede is een

10-3 m dikke Aluminiumo:Kyde laag die dient als thermische isola

tor. De derde is een laag Saffil, 5 10-3 m dik , die de thermi
sche expansie opvangt en oak dient als thermische isolator. De
vierde is een epoxylaag , 2 10-3 m dik , Vaal" de opvang van de

druk.

Ret uitgangsmachgetal k&~ bij het bedrijven van een haag belaste
generator in de buurt van een komen. Omdat er afgeblazen wordt

tegen de buitenlucht zijn er achter de generator diffusoren

geplaatst. De eerste is een supersone diffusor met constante
doorsnede , de tweede een subsone diffusor met divergerende

doorsnede. Deze duffusoren W:Lnnen een gecleelte van de druk

terLlg ten koste VaJ."1 de snelheid.

Na lIe subsone diffusor is de scrul)ber tank geplaatst. Rierin

i'Vordt het Argon ontdaan van. het Cesium en vervolgens afgeblazen

naar de buitenlucht. Ret gedeelte vanaf de nozzle tim de

scrubber tank is elektrisch geisoleerd van aarde i.v.m. de

opbouw van het RaIl-veld in de generator.

Gekozen is Vaal" een cryogene magneet, gekoeld met vloeibaar

stikstof. De magnetische inductie, max 5 T' (± 0.05 ) is
horizontaal georienteerd. De operationele tijd van de magneet

bedraagt 11 sec [ref.~
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2. G'e~E3r~tor rJIodellen met streamers

Om het gedrag van een generator met ontladingsstructuren

(streamers) te beschrijven wordt gebruik gemaakt V&~ de energie- ,
impuls-, continuiteitsvergelijking alsmede de ideale gaswet.

Bij de beschrijving hiervan is uitgegaan van de volgende pl111ten:

a. De stroombaa~ van de streamer steek recht over,van electrode
naar electrode, loodrecht op de x-as. Dit impliceert de

volgende configuratie.

~ .-:10

uxB

Lx-as
z-as

•

1 .l
J

(
G)B'~-~) U

J,E'ind'

b. De druk is zowel binnen als buiten de streamer dezelfde en
bedraa:9:t p e'l dus p-:eld t cL p~,. ... d. pbul.~

~ ~ 0 OX dx

c. Er wordt uitgegaan van het solid body concept. Dit houdt in

dat er geen massa uitwisseling tussen de streamer en de bulk

is. De massa van de streamer blijft constant.

d. Wstr is het aa~tal streamers per segment. Een se~nent is een

volume element met een dwarsdoorsnede van het kanaal en een

lengte van een electrodesteek.
e. AIleen de stationaire toestand wordt beschouwd.

Dus "'D _ jL + (A..V ..:::: u.'V'
.0 t. - C'>.t.

f. Bij de grootheden wordt aIleen een x-afhankelijkheid veronder

steld.
Dus .n = s4.

Pt CUC

g. Zowel de streamer- als de bulkgrootheden ZlJl1 gemiddelde
grootheden over respectievelijk het strelli~er volume en een

bulkvolume met breedte gelijk aan de integratiestap dx.
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h. Op de streamer werken Fl en Fdrag op de volgende manier

----)~ L.lstr-- ........FL 1IlIIIii<:-----~.__--.....;')~ Fd,.ro9

Zodra de streamer ontstoken is , remt Fl de streamer af.
Hierdoor moet de bulkflow ontwijken en ontstaat er een

snelheids verschil tussen de streamer en de bulkflow.
Di t heeft Fdrap· tot gevolg. Deze kan beschreven

, C)

worden met de volgende experimentele fOTIffille lref.3]
. ')..

''FdrcH.\ :: cd· f b"dK • (l.lbtA.l~ -lAsh-) . d . . h00
.J .2 aero

hierbij is cd'~ 1.2.

i. Uitgaande van een ideale koppeling tussen streamer en bulk

werkt op de bulk ,ter lengte van dx, waarin zich

bevinden, de hieronder geschetste kracht.

dx.

j. Voor de bepaling van de vergelijkingen voor de streamer
.' ,wordt uitgegaan van een streamer en voor de bulk van een

segment.

k. De streamer heeft een elektrische diameter,waartoe de stroom
baill1 beperkt is. Voor de beschrijving van het gasdynamische

gedrag geldt een aerodynamische diameter. Deze diameters

hoeven niet a~n elkaar gelijk te zijn. De oorzaak hiervan

is de opbouw Villl een vortexflow in de streamer [ref.~.

am een indruk te krijgen van de invloed van een verschillende

diameter voor het elektrisch en gasdynamisch gedrag, wordt

een constante diameter verhouding aangenomen voor het hele

kanaal.
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2.1 D~_~asisvergelijkingen

2.1.1 De Energiever@lij'king

Voor de afleiding van de energievergelijking wordt uitgegaan
van de 112 hoofdwet van de thermodynamica. Deze hoofdwet luidt:

De toename V~1 de energie per tijdseenheid Vill1 een vast volume
fluidlXffi moet gelijk zijn aa~ de energie input per tijdseenheid

van aIle stromen die erop inwerken.

De toename van de energie per tijdseenheid wordt gegeven door

jf: f ~:2dV TIf f,~ dV

De eerste term is de toename Vill1 de kinetische energie en de

tweede de toename van de interne energie, allebei per tijds
eenheid van een vast volume fluidum.

Deze toename Vill1 de energie per tijdeenheid moet gelijk zijn

aan de som van:
a.

b.

c.

1(~"J)dV
De hoeveelheid elektromagnetische energie, die aan het

systeem wordt geleverd, per tijdseenheid.

PWivt =J;:)w p Td.5'
De warmteflux t.g.v. warmtegeleiding Vill1 de bulk naar de
streamer. Hierbijj is de deeltjes diffusie verwaarloosd omdat

er geen massa u.i twisseling plaatsvindt tussen de streamer en
bulk.

yk: jit/d5
De arbeidsflux die op het systeem wordt uitgeoefend. Hierbij
bestaat f uit twee componenten, namelijk:

- de druk op het fluidum.

- de kracht per oppervllli{te eenheid op het systeem t.g.v.

Fdrag •
Voor de druk is, m.b.v. het theorema van Gauss, af te leiden

[ref. 5]
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De krachten gekoppeld met schuifspanningen worden verdis

conteerd gedacht in de Fdrag •

Voor de stationaire toestand gaat de energievgl. over in de

volgende vorrn:

j:!ru, p"u'dtl +ftu. l7edtl: lEo:!dV + fi<»M

jt"(PaJdl/ + Fd,~ -zt

Voor constante massa geldt 17· tju).= 0 •

Nu is voor ? ..pu te schrijven
-:. :..........ta.f:J i7 • <--t-+ 17 L.<.. ~

er geldt p. (fiZ) = 0 =f (7. i:tt- t7f· u.
.... ~::8geldt ~P;p:)~,-;j~p Vf -U T f PI'- uJ

~ tt:.·(t7 Pf)
De energievergelijking luidt nu

flU 0> C7 (f u- l
T e f- ~) t:t t-'::I E-Jd 1/ ~!t.Vl-oi 'I- "iftra:;

oftewel ;;. p Ifj/;;dl/= u. d~ ~ TSia:Ji1j;dV-:

;JF.JelL! or;!WiDt r ifJroj .i."t

Voor de streamer is nu, componentsgewijs, de energievergelijking

met Iw de w<srmteflux van de bulk naar
een streamer.
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Voor de bulk luidt nu, componentsgewijs, de energievergelijking

en

jE-idll=o

Itvki : - Alstr .j(,V

2.1.2. De Impulsvergelijking

De verandering van impuls wordt gegeven door

Deze verandering is het gevolg van oppervlakte en volume
krachten

/T d5 = -Iv<pc/V T F;,I"P

Voor volume krachten geldt /I'vtt/ /Ir:!x i3)dl/

Dus de impulsvergelijking luidt nu als voIgt

flu. ~~ dl/ == -/P-pdl/t F;;p ,../IY,< B)~/i/

Voor de streamer geldt, componentsgewijs,
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Voor de bulk is, cornponentsgewijs, te schrijven

2.1.3 De Continuiteitsvergelijking

De algernene continuiteitsvergelijking luidt

itIfd II ~/If d t/ ~ -.Itu· en = -Ill < ift)d 1/

~ r p. (f~)=o
()i /

Voor de stationaire toestand is te schrijven

oftewel

met

Voor de streamer geldt,bij constante rnassa van de stremner,

Voor de bulk geldt, bij geen uitwisseling van rnassa tussen de

streamer en de bulk,

d~ tit. If = d~ (buLl' uJ,uL'{ ·A'J,r.,dlaero :;: 0

1l6uLt/7by. ...-. -= //- ~tv" "'~Lstl/'
"'C:;, ..., sLeelf t:.tero

met
U>4~r . I11fr

ae~-o

··5 i ee/\.
het blokkeringsoppervlak

van Nstr in een segment.
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2.1.4 De Id~ale Gaswet

De ideale gaswet luidt

f '" I?lot' fflbi = f1,4r' m,4r + f1c.:> . JInes

:;:: f1;:Jr ('mArT seeeip' vucs)

voor R is af te leiden

R::: A· (if' seedp)

(#1,/lr -I- 141 ('5 . SeeC4jP)

Voor de strewner geldt

Btr

Voor de bulk geldt

en 11/.
'-Sstr

Om de basisvergelijkingen te IDLnnen oplossen zlJn er meer
vergelijkingen nodig dan de tot nu afgeleidde • Met de hier
onder gegeven vergelijk~ngen is het stelsel op te lossen.
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2.2.1 De Wet V&"'1. Kirchhoff

Met behulp vaIl de wet van Kirchhoff is voor een segment

te schrijven

h :i/o or ~ir·j· :; cf2 J(6eL::' W5tr . B· hoo - Vdrop

waarbij h. ~o- de spanning over de streamerboog is met c~ ~

M - 2-
Slr J' f ~treLeC RbeL de ui twendige spanning is.

inwendige inductie spaYll1ing.

~ro~ de spaYlningsval over de kathode en illLode

samen.

2.2.2 D~Botsingsfreguenties

De botsingfrequentie is het gemiddelde aantal botsingen dat

een deeltje ondergaat.

Zo is YeAr het aantal botsingen per tijdseenheid die een

electron ondergaat met Argon atomen. Hierin is

Ye.4#'" :: Ue tPe.4r . V1,4r
met 4Je <'1r de botsingsdoorsnede, het effectieve blokkerende

oppervlak bij beschieting door een electron •

en Ue de gemiddelde electronen snelheid.

U e ::: U67 .A" testY' ...,
17 /;""1, 2.

met WI/
2

-=..
t41t9r . /rWe ::t: me
Yn;Jr.-r #'1e

Dus
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}: /Iter:rY

ref. 6 en 7

2.2.3 De_E~ectronen Energie BalilllS Vergelijking

Voor de electronen energie balans vergelijking geldt dat de
som vaQ de energie verliezen van de electronen bij botsingen

met zware deeltjes en de stralingsverliezen gelijk zijn

aan de Ohmse dissipatie ,oftewel

3% + 3 it f;'esir (Testr -7SirJj Ve4/~e,4,.. Ve~s· + Ye~,"]' - raP! = 0

)MAr rVlC,;>

Als de stralingsverliezen verwaarloosd worden is af te leiden

lee T r )I" /' )$ E: (.50

J1;1c}

)/ + y . )
e C;o e Cs~
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Als men thermodyn&~isch evenwicht verondersteld voor het proces
AI" +.+ e ~ /tr- dan geldt er saha-evemvicht ,hetgeen te

schrijven valt als

met

,- 2· 2,4r'f t n f.. ~=)'V~
.--' -- SCt/-'u e
-2;.Jrv hZ.
r-1 9 J
CI.. = 20; 2Y . trO

waarbij Z de toestandssom is. lTef .7]

Voor het proces is bij evenwicht te schrijven

met

2
~ E·
iC CjT (217 AJe .) - _,c.
--, . 5nho.. ~ 1\ Te I

ZSO .h '2. C. SC<-hC(

I/O
, - I') J

= 6 23
"

waarbij Z de toestandssom is •

Voor de verschillende toestandssommen is te scl1rijven

5141i; voor k < 67S-0 A-

I voor 1e ~<:: /2000

/ voor Je < 20000 I,

[ref. 6 en 8]

Dus
:;~ha./Jr =

5a.ta. Ls ;:;
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2.2.5 De Dichtheden

Vbor de dichtheden geldt:

he =- h.4r,·j- J;1Cs ...

n Ilr.~ n A -f- h A ...
rir<) nr

f7 cs :: f1 Cso r J;1 Cs-r

Nu is er voor het saha-evenwicht van Ar te schrijven

Dus

Sahel j/} - 5~hc< . n :;;~j,a. n
4r /9r '.,4", e'" C$T =

Voor het saha-evenwicht van Cs geldt nu

he n cs #'

i''7Cs - h ("5'"

5~~j,c< r . he .- ~~h~(. h ;: l1e j/)
L:. 5 5 C:;" y""

Samenvoegen van bovenstaande vergelijkingen levert

~aj1C:~c-::, . {,Q.h C<.. ,4r

he .,.. !:aha.. c
.:>

oftewel

Oftewel

met a ~ ~'a..hC<4r + s'a-h~ C;

met b ~ S~<c-ha. /' . S~'.<-h~.4 - ~Q..hQ /1 0..., - nc .· C;;ahC(
L:> . r /,/r .'71' s Cs.

met c .- (Sc<- ha Cs . $a..ha4r)· ( h,4r + J-J c s )

~ 3.,.. d-r. t- e .:::: 0

met d =- (3 b- a:.
2)h

met e:: l2 a.3 - (Jab .+ 27 C ) hI



[ref. 3]
in een flow
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met als oplossing

he = 2" H' ws ("f) a-
3

met 1= a'K- C,os (- e )2, I/d37

%;
/14r f = n· saka 4;;4r-

! He of- ~a.ha...4r )
h = Vle,::> ' <,a/'",{'It.(Sf

(he + SC:Lha )L"::>

2.2.6 De Lorentzkracht per Stre&~er

2.2.7 De ~ragf~rce per Streamer

De dragforce is een gegeven, experiment eel bepaalde, forml1le
die geschreven kan worden als

. l

~. 0= Cd- P.6 LA . (UbuLA- wsh·.) d"1 hoo
W(ra...3 / . u .2 S ra:ero

Rierbij geldt voor een koude onvervormbare cylinder
dat cd: 1.2.

2.2.8 De Warmteflux van de Bulk naar een Streamer

Bij het beschrijven Vill~ de warmteflux is uitgegaan van de

Reynoldsanalogie.
Er geldt algemeen bij het warmtetransport door de grenslaag van

een star lichaa~ dat omstroomt wordt door e~l flow ,
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met 0( ,warmtetransportcoefficient. [:NS- l m- 1T- 1]

9 ,warmteflux dichtheid. [Nms- 1m- 2 ]

~/«h ,temperatuur van het langsstromende medium
als het adiaoatisch afgeremd wordt. [K]

Tw,wandtemperatuur • [K]

Voor het geval dat de bulkflow langs een streamer stroomt gaat
bovenstaande vergelijking over in

:i ~ 0<;. (T~I,a6 '-lSir )

.t/ fJ
Kr geld t nu eX;: 'VIA-'~

met I de omtrek van oppervlak dat omstroomt
t rr dword t en deze bedraag L. s·j

.2 E..'-ue,.-o

Voor het Nusseltgetal is gegeven

voor

/f/u, (laminair Nusseltgetal)
:e~

AIle waarden voor de berekening vand dienen bepaald te worden

bij de filmtempe:i.~atuurwaarbij,

met

CTae./'a-b -+ 75lr)
:z

- /J.ndA (I T h;.~

voor een ideaal gas geldt /= 0/.3
~ 3 / -)2.en 17:= { u6uLJ.- uscr

reL s
R IbuLA

AIle grootheden die bepaald zijn bij de filmtemperatuur , zijn

aa:n.gegeven met een *
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*! u cp

met 7~ de viscositeit bij Tfilm·
u de langstroomsnelheid , ubulk -ustr •

r* de dichtheid van het l~~gsstromende medilXffi

bij Tfilm ~

E dSj;-
2. ~ aero'

P:= tz It Cp

rl

1</".: u. . .-p. f-K

1*
.7l'

1 .:
.

Dus geldt

. 3h
J, I· / TfL~]. 2 7~o W- lt

2 s-Oo ('i;LJ-'" oJ. 21;~)

( Formu.le V8J1. Sutterland )

.(utul/ri - Ustro) -]/?·(7;.dfc<b·- {tr)
(!ef. 91

Samenvattend geldt

~= //7 dlr . /.,00) t:< ;It. (Tadta6- lSi!")yo.( t..' "ClerO

waarbij l7"'~'~ . hco het oppervlak is
Cier",

~
~ ~

w" /7~'r . ht?o . 5l· !6i.-lU
c~e...C)

waarlill~gs de bulk stroomt.

2.3 ReS1Xffie van de Vergelijkingen

Hieronder is een overzicht Vill~ aIle vergelijkingen gegeven.
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Vel. j,ta~ klre-hlt.:>!!

1,00 , ~o -f" A1-6·:I· f· c~~ . R~ ~

It"!" -ut6uLJ~:bJJ . Cp -1£ T~rlxJ/r:

A/-;/l . ( -?w - Fdu~rl .Uyh) ,1-

~ 44u!rixJ{" ibud ~1 "';/}

/-JkdJ •~M - .t:5 . l/ofJIL tUnC

d (fbldl.,u~A~) '" 0
vl x

en Y1-1<;T1J. • d .&A-. uy/l ~ 0
- dJC ~

P
Tb~;: ~uLA N

l1,4rlxd';: . fbU£k
(hlflr r h-1C5 ofiUdp)

u~ . B . /'(/0 - tIcowr
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I:Lectronen ~ne~,e -bc>r.I.e:t.HS :
2.-

0-;;: e J1t!!>lI!"

me (~/Ir r V r + V "t' Y )
eN, e4r e. c.s ~C:~,.

t----------- +- .., ~,__, "'_" ,_"_, __

l-------------------+-------,-,------------,~-----__f
L j L i .J S J,'rt'c<. wte.--...'f·<:f'~ i J\ "'UCI-l ~ pt:r "
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P~ ~ 3 + /) (~66~)~I~~ I~P;7' Ji'it/2 /
Iq~ (ubudtt - "';~ ). r e;,(~ • f~ /,

J
TJ )/z Pi.&..

~ 1;/ f~·3·. 27,",0 . ..0" /(---
~~-PO (~f24V)

ttt- ',;~
~ ~ (hckJ I~)~

~ => 7hJi (-t- t1Ad~)

11Ad ~ }. (.,. ix-.-tt _kyf, ) 2-

s-
Ir T/xdl

Ifrt ; II d 2 . hoD
• ..Ih ~ ~.-7':w..:,

U,f~Pu ~ f pI.du. 1,"0

E ~::o ':flo

hf~ ~ (Sir ' Jt';,.t~4eIio

d~~ =- ec:x-4~. d'~~
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2.4 Numerieke Oplossi~smethode en Resultaten

2.4.1 Inleiding

Bij de aanvangvlliL de afstudeeropdracht was een programma,

NUWKER lG, voorhanden. Hierin is uitgegaan VlliL een gelijke

daero en del ec

Er is de volgende oplossingsmethode gehanteerd.

Met behulp VlliL de energie-, impuls-, continuiteitsvgl en de

ideale gaswet ( in totaal 9 vgl ) worden d::~/~ /df~"en d~:;u
bepaald. Met deze afgeleidden zijn aIle grootheden te bepalen
mits de Testr en elektrische grootheden bekend zijn. Deze laatsten

worden bepaald als functie van Testr m.b.v. de electronen
energiebalans. Ook uit de wet VlliL Kirchhoff is J te berekenen.

Nu wordt Testr ,via een i teratieproces ,zoda.."'1ig bepaald dat
~, bepa~ld ui t de electronen energiebalans, gelijk is aan ,T,

bepaald uit de wet V~L Kirchhoff. De inglliLgscondities voor

Testr wordt gegeven door 50% geioniseerde inzaai Cs te ver

onderstellen, dus nCs:: 0.5 ncs •

De resultaten VlliL dit model zijn gegeven in figuur 2.4.1 tim
2. 4 ~4 De ingangscondi ties waren Tstagn in = 2000 K,

Pstagn in:=7.2 10 5 N/m2 , seedp=10-3 ,machgetalin:=1.6 en

Rbel= 6 Ohm.

Figuur 2.4.1 laat het verloop van Isegm zien als functie
van x bij verschillende B-velden.

Figuur 2.4.2 geeft een overzicht V~L het nestr -verloop.

Figuur 2.4.3 geeft te zien dat voor B=3T , T8s tr snel aanstijgt.
Ook voor hoge seedp stijgt Testr snel aan , zoals te zien is
in figuur 2.4.4. Dit is als voIgt te verklaren.
Ui t de continui tei tsvgl, etfJstv':: - Nsbo. ol~t ... , voIgt dat er geen

d>' i:lsiv dx
nieuwe streamers kunnen ontsteken en het Nstr , als functie van

x nagenoeg constant blijft.
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Figuur 2.4.1

Verloop van I als
segm

functie van x bij een
B-veld van 3 en 5 T.

Figuur 2.4.2

Verloop van Ne als
str

functie van x bij een
B-veld van 3 en 5 T.
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Figuur 2.4.3

Verloop Te als
str

functie van x bij
eGn B-vpld van 3
en 5 T en een

dstr elec in van

10-3 m en 5 10-3m.
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Als Nstr nagenoeg constw1t blijft ,dan zal bij lage Nstr ,
gedefinieerd op het moment van. ontsteken, de toename van J,

die voIgt uit de wet vm~ Ohm, in eerste instm~tie gerealiseerd

moeten worden door een verhoging van de ionisatiegraad. Als
de situatie van fully ionised seed bereikt is zal de verhoging

gerealiseerd worden door het aaastijgen van Testr • TIe reden

voor di t gedrag is gelegen in het verband J /v ('Ie • VTe
t

- ISir'.
-:;ir S r

Geconcludeerd kan worden dar het relaxatie gedrag van I segm
bij' 5 Tesla voor rekening komt van de toename va..n de ionisatie

graad. Dit wordt geillustreerd door door onderstaande tabel

(m) Ionisatiegraad
ncj;,+

)X nCs· nCs ( .-

" (\c~

0 5.0 10 21 5.0 10 21 0.50
0.025 5.3 10 21 3.6 10 21 0.60

0.100 4.3 10 21 1.1 10 21 0.80

0.400 2.0 10 21 1• 1 10 20 0.95
0.800 1.4 10 21 2.3 10 20 0.85

Ret sterke aanstijgen van Testr voor 3 Tesla heeft 50~ Argon
1011isatie tot.gevolg hetgeen erg onwaarschijnlijk is.

Daarom wordt in het onderstaande model voor een andere

aanpak gekozen.

2.4.2 NillmER 2AG, Model met Variabel Aantal streamers

Voor de nieuwe opzet is uitgegaan van een directe stabilisatie
vru~ de streamer bij fUlly ionised seed binnen 1~sec [ref.6J~

Dit betekent dat aan de fUlly ionised seed conditie voldaa..n is
zodra de streamer ontstoken is. Deze stabilisatie wordt in

het progr&~a gerealiseerd door Testr zodanig te bepalen dat

geldt nCst". 0.97 nCs •

In het progrilllli~a is de volgende oplossingsmethode gehanteerd.
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~it de energie-, impuls- en continuiteitsvgl en de ideale gaswet
zijn d~" dp d&r en duJ,tdA te bepalen ( zie

£IX J cYX J?()c ?-yx -

Bijlage 1 ) .Met deze vergelijkingen zijn U";7cY',/ P ~ FsLr en u6,tLt,

t e bepalen en met de ideale gaswet Y14r" Y1 c ,:> en J;t,ro. De con
tinuiteitsvgl voor de streamer, mstr is constant, levert daero •

Hiermee is ook del ec bekend omdat er een constante diameter

verhouding verondersteld wordt. Met de nu bekende grootheden

zijn alle dichtheden en elektrische grootheden te bepalen.
. . . au",-.1 c/IJ dPsir c.lut•.d.,t .

B1J de bepal1ng van t:?/;" I ~x ;' j;0f en ,ef1 x lS

ui tgega&"'1. V&'1. de continui tei tsvgl dA/5tY':= - ~2b" .. c1w~t"". Di t
(?I,e U itr d~

impliceert dat er geen nieuwe streamers kunnen ontsteken

gedurende integratiestap dx. Na integratie over dx worden

;:ts-iY.J p" fitr " IA b~L);./ ~4r ~ M Cs ~ -1;ir ~ Te:dr -' ;;e<~;< ;:;/I ;'Ar"
J ~ /<"""",,,., ,.

f1{£ nc.r::J en 15"" bepa Id. Vervolgens wordt Nstr opnieuw
.", I ~ " .

bepaald met de wet van Kirchhoff. Met deze nieuwe waarde voor

het aantal streamers worden f6UL.-k,/ Tlnttl; ~ Fi../ Fdp'e~9 '" Wfl.u 11 BVl .Tsi....
berekend. deze grootheden zijn vervolgens weer input voor
de bepaling van dUst", .c!P d6..!;. er1 cl~LI. Als deze

CI¥ I ~x;' c;I)r d~·

bepaald zijn wordt weer geintegreerd over een afstand dx.

Om het nele proces op te starten moeten een aantal ing~~gs

condities bekend zijn. Deze zijn gegeven in Bijlage 2.

Op bet moment dat de eerste streamer k&~ ontsteken, Nstr~ 1,
wordt een verschilsnclheid opgedrukt. Deze verschilsnelheid~

"2-

ubulk - Ustr ,wordt bepaald door Fdrag'" Ccl-pbl.<.LA ·cA.;t""e:"(IA.J,,,,u,,-ust...)·hoo

gelijk te stellen aa.l1. VOLb~ll.l\"".e ..o (AJe,.lY· J fb~dk.. ub... LA· cJUJ,... l~+ dL }) I

t (;IX ax -'
een stuk isentrope expansie.

Tevens wordt op bet moment van ontsteken een beginwaarde voor
dstr elec opgedrukt. Een geschatte waarde hiervoor is 1.5 10-3 m.
[ref .4] .

De stroom voor ieder se~nent, Ise~ , is gelijk a~~
~ t",",JI/ . t:>

/clx .L (I6efj.n .dx. t T ei..,et dx.) ~ cbe

i. ,:>teeli '.2..

De volge~de grootheden zijn in te voeren:

- de geometrische configuratie van het kanaal.



-33-

aW2tal open electroden a~~ de ingang v&~ het kanaal.

- Rbel voor iedere electrode.

- relatieve en absolute fout voor het iteratie en integratie

proces.

- de ingangsgr-oo theden.

Ret progra~a wordt afgebroken als een van de volgende feiten

optreedt

- het machgetal van de bulk komt in de buurt va~ 1.

- er is in het iteratieproces ,ter bepaling van Testr' geen

oplossing te vinden.

- voor de opgegeven waarden va~ de absolute en relatieve fout

k~~, met minimale stapgrootte, niet de geeiste nauwkeurigheid

bereikt worden.

De resultaten va~ het progra~~a met standaard ingangsgrootheden

zijn gegeven in de figuren 2.4.5 tim 2.4.12. De standaard in

ga~gsgrootheden zijn weergegeven in bijlage 2.

In de figuren worden een diameter verhouding (diamverh) V8...11.

1 en 2.5 bij een B-veld van 3 en 5 Tesla gepresenteerd.

Figuur 2.4.5 geeft te zien dat de dYQk als functie van x,

t. g. v. expansie van het kanaal, daal t.

Figuur 2.4.6 geeft een nagenoeg constante u te zien en een direc

te stabilisatie van de verschilsnelheid tussen ubulk en

Ustr bij ontsteken van de eerste strea~er.

In figuur 2.4.7 is een verschilsnelheid te zien die in het

begin vml het kanaal daalt, als gevolg van de grote expansie ,

en later weer toeneemt. Als gevolg hiervan neemt Fdrag in het

het begin van het l{aY'J.aal af om verderop V'leertoe te nemen.

Ook is te constateren datFl nagenoeg gelijk is aan Fdrag .

De verklaring voor het verloop van Fdrag is in de volgende

beschouwing gegeven.

In het begin van het kanaal is "~"':'''' > d~LA omdat op de bUlk;

op het moment van ontsteken,Fdrag werkt. Dit is in te zien

door een beschouwing van de uitdrukking van~u6..l~op het
.... dx-

moment van ontsteken waarbij mendien~ te bedenken dat Fl=Fdrag
0·
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Figuur 2.4.5a

Verloop Pals. str
functie van x bij
epn R-veld van 3 en
5 T en een diamverh
van 1.0 .

NUtJlJ1ER 2AG

enthrend = 4.47 %
-7

m t = 1.064 10 Kgs r aero
De eerste streamer is
ontstoken op
x = 0.1625 m.

enthrend = 14.99%
m' .. :: 1.717 10-7K9
str aero

De eerste streamer is ont
ontstoken op
x = 0.0219 m.

5 tesla

; j, Hi;'
[. i

3 tesla
Ii
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°0.01l.S" 01005'
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Verloop Pals
str

functie van x bij
een B-veld van 3 en
5 T en een diamverh
van 2.5

Figuur 2.4.5b

NUMMER 2AG

enthrend = 3.842 %-7
Kgm = 7.03 10

str aero
de eerste streamer is
ontstoken op
x = 0.1422 m•

enthrend = 14.83 %
m = 1.12 10-

6
Kg

str aero
de eerste streamer is
ontstoken op
x = 0.0125 m.

3 tesla

5 tesla
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Figuur 2.4.6a

. ','
2P""::>... :·:.,'I .•. +'_+.; '

!- ..;:.... ,,,, ,

.... :.,:+,.!,',:'t
. :,

. f ..

Ver loop u als
functie van x bij
een B-veld van
3 en 5 T en een
diamverh van 1.0 •

L .•. ; ...... , .1'
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IU;j.!,.li:.Hf~~L ,:}i-! ftf/
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Figuur 2.4.6b

Verloop u als
functie van x bij
een B-veld van
3 en 5 T en een
diamverh van 2.5
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Figuur 2.4.7a

Verloop F
l

,

F
d

en
rag

(Ubulk-Ustr) als
"functie van x
bij een B-veld
van 3 en 5 T en
een diamverh
van 1.0.

Figuur 2.4.7b

Verloop F
I

,

F
d

en
rag

(Ubulk-Ustr)

als functie van
x bij een B-veld
van 3 en 5 T en
een diamverh
van 2.5 •
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heeft tot gevolg dat Fdra..a afneemt. Fdraazal
1

dUsty dUb.-d/t, b b
as - --dAr ax·

I/O/str . A1l) -/t<ert:.> C -. Fi..
5'ieei. -A

__ d:::-tl'6u tl. . UbutA - ff:t,. .~t'r)' t4LS{r . VoL h?ttK
... U(f'rO aerO

Orde grootte schatting van de termen geeft te zien dat

tPfus-t", /PtuLA:' «bu L-A - h i;-r . Ust-"") t/dSir.. . !/oLb. Lk .
p:t¥ { I . ot"re> .. Ci'er~

te verwaarlozen is t.o.v. de andere termen. Dus als geldt

dan is
c/UjlY' duJ:".d.k- ..::. -- .
(/iX i?Oe

Ret physisch mechanisme dat hieraan ten grondslag ligt is,

is de grote invloed van de drukgradient in het begin van
het ka."1as.l.

Uit figuur 2.4.8 is te zien dat de bUlktemperatuur ongeveer

de helft bedraagt van de streamertemperatuur.
Figuur 2.4.9 geeft een lagere verschiltemperatuur te zien voor

een dia~verh v~~ 2.5 in vergelijking met een diamverh van 1.0 •
De reden hiervan is het grote op te warmen volume bij een

diamverh van 2.5. Di t is ook de reden van het l8J.""lgere relaxatie
gedrag.
Figuur 2.4.10 geeft een nagenoeg constante Testr te ziel1.
Ret gedrag van nestr is het gevolg van gasdyna~ische expansie.

Ook hier is het langere relaxatiegedrag in nestr waar te nemen
voor een diamverh van 2.5 •
Figuur 2.4.11 leert dat het relaxatie gedrag van I segm '
rekening komt van het ontsteken Vffi~ nieuwe streamers.
Figuur 2.4.12 geeft een nagenoeg constante Istr te zien en
een toenemende dstr aero t.g.v. van het ballon concept.

Een grote orde beschouwing voor d~;'Io'" 'U" ?'I.§.!p en d'::rb;;tk
b ij standaardingangsgrootheden iE? gegeven in bijlage 3.
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Figuur 2.4.8a

Verloop T als
functie van x
bij eeh B-veld van
3 en 5 T en een
diarnverh van 1.0 .

Figuur 2.4.8b

Ver loop T als
functie van x
bij een B-veld van
3 en 5 T en een
diarnverh van 2.5 •
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Figuur 2.4.9a

Verloop I.. seCJl1l

en Tstr-'I'bulk

als functie van
x bij een B-veld
van 3 en 5 T en
een diamverh
van 1.0 •

Figuur 2.4.9b

Verloop I
- segm

en T -T
str bulk

als functie van
x bij een B-veld
van 3 en 5 T en
een diamverh
van 2.5 •
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Figuur 2.4.10a

Verloop ne
str

en Te als
str

funct1.e van
:x: bij een
B-veld van
3 en 5 T en
een diamverh
van 1.0 •

2

. .
4 X /i-1)

Figuur 2.4.10b

Verloop ne
str

en Te alsstr .
functie van :x:
bij een B-veld
van 3 en 5 T
en een diamverh
van 2.5 .



-41-

Figuur 2.4.11a

Verloop I en
segm

NsttAANTSTRSEGM)

als functie van
x bij een
B-veld van 3 en
5 T en een
diamverh van 1.0

en

Figuur 2.4 .11b

Verloop I
segm

N t (AANTSTRSEGM)s r
als functie van x
bij een B-veld
van 3 en 5 T
en een diamverh

j van 2.5 •I,

j It?
" I"

I ,I,

,,\,,·i',··I·'····I·, .-
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Figuur 2.4.12a

Verloop d
str

en I t alss r
functie van x
bij een B-veld
van 3 en 5 T
en een diamverh
van 1.0 •

t. l/;\
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I ,

,\,1'j',
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I ~ ~ :
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i:' 7'.)') c,.(VI,/)

--'Cl'~

Figuur 2.4.12b

Verloop d
str

als functie van x
bij een B-veld van
3 en 5 T en een
diamverh van 2.5 •
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Figuur 2.4.12c

Verloop van I
str

als functie van x
bij een E-veld van
3 en 5 T en een
diamverh van 2.5 .
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Rierover val t op te merken dat Iw voor de bepaling van t::I;71"
verwaarloosd kan worden. Voor de bepaling vand6&' is daar

v/>e
entegen ~~ niet te verwaarlozen.

Wat de invloed van een variatie van Rbel op het verloop

van het enthalpisch rendament (enthrend) , bij verschillende

B-velden ,is,is gegeven in figuur 2.4.13. De verschillen in

enthrend bij verschillende B-velden zijn klein. Ret enthrend
is voor een diamverh van 1.0 iets hoger dan voor een di&~verh

v&~ 2.5. De achtergrond hiervan is discretisatie van het aa~tal

streamers. Bij een diamverh van 1.0 zijn er meer streamers dan
bij een diamverh van 2. 5als gevOlg van het groter op te warmen

volume bij een grot ere diamverh.

In figuur 2.4.14 en 2~4.15 is het verloop van I segm als functie
va...n x geschetst. T'e zien is dat het optimum van 1semI)., bij

o

grotere Rbel ,verschuift naar het einde van de generator.
Ook is te constateren dat bij hogere B-velden het optimum

van I segm naar het begin van de generator schuift.
Ret verschil in 1 segm voor de verschillende diamverh is de,
al aroLgestipte,relaxatie lengte •

Figuur 2.4.16 geeft het verloop van I segm als functie van x
bij verschillende seedp en diamverh. Bij lagere seedp ontsteekt

de eerste streamer sneller • Ret verschil in Ise,~ in de tweede
o

helft van de generator is het gevolg van grotere interne verlie-

zen bij hogere seedfractie.

Concluderend k~L gezegd worden dat het hierboven beschreven

model voldoet mits het volffi~e niet in belangrijke mate wordt

opgevuld met streamers. Di t laatste is b. v. het gevalbiJ

lage seedp ( 10-4 ). Een criterium waarbij het progrmmna

voldoet luidt l~/ AIo 5Lr • /Vst:r
aero <: O~£'

sieeA .4
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Figuur 2.4. 13 a

Verloop van enthrend
als functie van ~el

bij een B-veld van
3.5, 4 en 5 T en
een diarnverh van 1.0.

Figuur 2.4. 13b

Verloop van enthrend
als functie van ~el

bij een B-veld van
3.5, 4 en 5 T en
een diamverh van 2.5.
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Figuur 2.4. 14a

Verleep I als
segm

functie van x bij

een ~el van 1, 2,

3, 4, 6 en 9 Ohm
veer een B-veld van
3.5 T en een diamverh
van 1,0 •
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Figuur 2.4.14b

Verloop I als
segm

functie van x bij

een ~el van 1, 2,

3, 4, 6 en 9 Ohm
veer een B-veld van
3.5 T en een diamverh
van 2.5 •
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Figuur 2.4.15a

Verleep van I
segm

als functie van x
bij een ~el van

1, 2, 3, 4, 6 en
9 Ohm veer een
B-veld van 5 T
en een diamverh
van 1.0 .

Figuur 2.4.15b

Verloop van I
segm

als functie van x
bij een lbelvan

1, 2, 3, 4, 6 en
9 Ohm veer een
B-veld van 5 T
en een diamverh
van 2.5 •
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Figuur 2.4.16a

Verloop van I
segm

als functie van x
bij een seedp van

310-3 ,210-3 ,

10-3 en 5 10-4en
voor een B-veld van
5 T en een diamverh
van 1.0 .
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Figuur 2.4.16b

Verloop van I
segm

als functie van x
bij een seedp van

3 10-3 , 2 10-3 ,
-3 -4

10 en 5 10 en
voor een B-veld
van 5 T en een
diamverh van 2.5 .
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2.4.3 HUMMER 2BG 1 IVfodel met Ingevroren streamer

Uit figuur 2.4.6 voIgt dat ubulkzowel voor diamverh van 1.0
en 2.5 nagenoeg gelijk zijn. Uit de aerodynamica is bekend dat
voor een onvervormbaar lichaam in een oneindig uitgestrekte
flow cd:::1.2 geldtl!ef.3] .Wordt nu de flow beinvloed door het
volume dat het lichaam inneemt in een kanaalstroming, dan neemt
de Fdrag om het lichaam toe [ref. 10] • Di t effect is bij
constante ubulk - Ustr te verdisconteren in een hogere cd.
Om dit te onderzoeken wordt Fdrag uit alle vergelijkingen
geelimineerd. Daarbij wordt een nieuwe vergelijking gein

troduceerd waarbij de strelli~er in de gasflow bevroren wordt
gedacht. Deze vgl luidt oLl.(stv':. c.flA b~J-t\ •Experiment eel is geconsta-

ct?t' OX
teerd dat Ubulk en Ustr ongeveer hetzelfde gedrag vertonen.

Fe'rag wordt achteraf bepaa,ld

De formule waarmee cd gecorr
o

c= ..__ ~.FC'f''C~~'"''
d 5eeo

.-
r f'h~~Lk • {1-1.1,,,,,Lk _ u'St,.. )1. ci S 1.t" . \., o~'>

C't'=:'rv

De verdere oplossingsmethode van ~JER 2BG is gelijk aan
die van NUIVIMER 2AG , waarbiJ' de bepalino

g van Cl\..lstl· c:!E
ot·~ .J et/t

en Ch.t;~U" gegeven is in bi j lage 4.

De resul taten , bij sta.ndaardingangsgrootheden ( bijlage 2 ),

zijn geschetst in figuur 2.4.17 tim 2.4.19. In deze figuur is
het verloop in a'Joor diamverh van 1.0 en in b voor diamverh

van 2.5 geschetst.

In figuur 2.4.17 is nagenoeg hetzelfde verloop voor Fl " en Fdrag
te zien als in rruMMER 2AG. De discontinuiteiten ontstaan door

een toe- of afname van het aantal streamers. Deze zijn te ver

mijden door het aantal stappen,waarin een electrodesteek
doorlopen wordt bij integratie,te vergroten.

Figuur 2.4.18 geeft niet de verwachte toename van cd te zien.

De reden voor de daling vaned is de grote drukgradient
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in het begin vro~ het kanaal. De achterliggende verklaring is de

splitsing van de krachten in een dr~kgradient,op het strelli~er

lichaam werkende, en in een Fdrag waarin deschuifkrachten,
als gevolg van een verdringing van de bulkflow, verdisconteerd

zijn. Ret stijgen van de cd na het begin vanc_~et generator
kanaal is het gevolg van het afnemen van de drukgradient en

het toenemen van het verdringingseffect en daarmee Fdrag•

Ret verloop van I segm en Nstr als functie van x geeft hetzelfde
verloop te zien als in het vorige model en is te vinden in
figuur 2.4.19

ne~verschillen in het verloop van de grootheden in de beide

modellen, NUMMER 2AG en NUW~ER 2BG ,is toe te schrijven aan
het ontsteekcriterium.

Ret experimenteel waargenomen feit dat de streamer en bulk
snelheid ongeveer hetzelfde gedrag vertonen,ingebouwd in @en

programma, geeft nagenoeg dezelfde resul taten als NU1'v'lMER 2AG.

Voor de verklaring van de blow-down experimenten wordt echter
gekozen voor ~\T(TJJMER 2AG • De reden hiervan is dat het opdrukken
van de condi tie ci;;t.r'-:; d1;d~ een kunstmatige is.

Tot slot ZlJ vermeldt

bij lage 5, dat ltv ind:t:1A niet verwaarloosd

, na grootte orde schattingen in
elu . ,

de berekening van /:cr weI maar van
kan wo rden.



-52-

Figuur 2.4.17a

Verloop F
I

en F
drag

als functie van x
bij een B-veid van
3 en 5 T en een
diamverh van 1.0 •
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Figuur 2.4.17b

Verloop F
l

en F
drag

als functie van x
bij een B-veld van
3 en 5 T en een
diamverh van 2.5 .
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Figuur 2.4.18a

Verloop cd als
gecorr

functie van x en een
B~veld van 3 en 5 T en
een diamverh van 1.0 •
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Figuur 2.4.18b

Verloop cd als
gecorr

functie van x en een
B-veld van 3 en 5 T
en een diamverh van 2.5
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Figuur 2.4.19a

Verloop van
"( en

segrn
Nstr(AANTS~RSEGM)

als functie van
x bij een B-veld
van 3 en 5 T en
een diarnverh
van 1.0
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Figuur 2.4.19b

Verloop van
I en

segrn
N (AANTSTRSEGM)
str

als functie van x
bij een B-veld
van 3 en 5 T en
een diarnverh van
2.5
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3. Confrontatie Model-Experiment

3.1 Microscopische Confrontatie

Voor de microscopische confrontatie is uitgegaan van een
spectroscopische meetmethode die uitgevoerd is tijdens

meetserie 5. Hierbij werd gebruik gemaakt van ecm vaste en
scarmende lijnintensi tei t.

3.1. 1 De Spectroscopische Cpstelling

De spectroscopische opstelling bestaat uit de optische meet

opstelling en het data aquisitie systeem. Het eerste is getoond

in figuur 3.1.1 .'

300

scannende
monochroma
tor

I ~ m

L1jn1ntens1te1ten

531

rec00lb1nat1e

600 120
f-lQO

t-l00

----l t--°4

200

300

140

1
285 T 300 60

D
2

f-50

t!
t-lQO rt-200

.JI-....;;1'-0~7_2~r--_2_00.....
0

>-=tT~ -------"'---;rt' 600

15~ 280 _

135

J3

absorbtie

0- 1.5 10 -3 100
m

2
10-3 t-80o • II

3
4 10-3

o - m
4

10-3 260
D· 3 m

5
10- 3

o - m
6 0

3 -----t t--

/ 1647

het te analyseren
plasmageb1ed in
het midden van
het kanaal

Xe-opt1ek'

Figuur 3.1.1
Spectroscopische meetopst,d ling
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In deze opstelling werden in HUN 502 een aantal locale plasma

parameters gelijktijdig bepaald in hetzelfde plasmagebied. De

gerealiseerde meetmethode zijn de recombinatiestralingsmethode,
de absorbtiemeting, de lijnintensiteiten van een vaste lijn en

van een scannende monochromator •
De vaste lijn van de lijnintensiteiten was ,tijdens RUN 502 ,

o
ingesteld op 7229 A. De scannende monochromator begon bij

o 0

7384 A en scande met een snelheid van 125 A/sec naar lagere
golflengte.

Voor het data aquisitiesyste(~m wordt verwezen naar figuur
3.1.2 • De data afkomstig van de spectroscopische metingen
wordt op drie manieren verwerkt.

I
bare I
verzwak- I
ker. I

vere'!ert<er&.----+t----,
17.7x

chopper 1

chopper 2

Plguur 3.'..2..
Ret data-acqu111tl • • y.t •••.

Ioe----I co 11I

puter

1. Een on-line laagfrequente analyse.
Deze is gerealiseerd door integratie van de signalen gedurende

0.25 seconden. Ret analoge sig~aal wordt gedigitaliseer~

m.b.v. een spanning naar frequentie omzetter, waarna het

aantal pulsen geteld wordt door een scaler. Ret interface met
de CPU is gerealiseerd in het gestandaardiseerde CAMAC

systeem.
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2. Een hoogfrequente analyse vindt plaats door de signalen aan

te bieden aan een multi-channel waveform digitizer (MHD).
Acht analoge signalen kunnen worden gedigitaliseerd met een

freauentie tot 400kHz en opgeslagen in een 32k ge-
heugen. De maximale sample frenuentie is afhankelijk van
het aantal in te lezen kanalen, hetgeen betekent dat bij
2 kanalen de sample frequentie 2 MHz bedraagt.

3. AIle signalen zijn op een Ampex FR 3010 recorder opgenomen.
Deze heeft bij 500kHz zijn drie dB p-Qllt. Op deze marrier

kan de hoogfrequente data gerealiseerd worden na de run.

3.1.2 Ijking en Meting van de Vaste Lijnintensiteit

Van de geraliseerde meetmethoden is de lijnintensiteit uit

gewerkt. In figuur 3.1.3 is zowel de situatie te zien met de

wolfraambandlamp bij ij'king als d.e situatie bij meting.

Wolfraam
band lamp

\

\

\ streamer L

--J-,
detector

Figuur 3.1.3
Meetopstelling voor de bepaling van de lijnintensiteiten bij
meting (zonder wo lfraambandlamp) en ijking (zonder streamer).
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Bij ijking geldt voor de intensiteit van de wolfraambandlrunp

in het midden van het kanaal ( in Watt )

,Int1;1k.;' E.' wbL '6 ,4 wbL . .a .n wb L . L::> ~ • Ii('r
waarbij Wed.!

o
i'V1 2 Sterv-c,,{ . A

Er geldt verder
en

dus

C I.VbL.. is een oppervlakte emissievi teit.

6rl j de halfwaardebreedte van de vaste
'. 0

lijnintensiteit ( 20A ).

j,..{ ) de transmissiefactor van de

wolfraambandlamp tot in het
midden van het kanaal. Deze

bedraagt voor de vaste lijn 0.74 •

Li Akc...V1= A AWb L •(Vev',-".} V"o-t I ~Cj S (c..c -to V" Le l'l S I )2

~ .n ~evn ~ .6 ·.f2. w bL / (VeV'~.y'ot.. iVlEJS (Ct.c. !:D.- Len S • )'2.
6 ,.Q wi" L ' c. AWb t.. -=- A.n.. '-O,VI' 0 A I\(-\.,...

Dus in het midden van het kanaal geldt

In! ;: EWbL • 6 t)/:.a.", . Lj £2 ~Q.101 • t"v{ . 6rl
!:)K

Hiermee gekoppeld is een Vijk • Hiervoor is de physische
ij;kfactor Fphys te definieren, die luidt

t:: ~ V~k
phI<\. S -.--......----.---..a---"

.J EwbL TV'{' 64""'1-1' 6 !o;A1-10('l

waarbij [ Fpi,..;sl ~ ._V_
J WC\.it

Voor de meting geldt
t>O

TV'it :0 f E. oj rl ',0 a fl _I
L.~"~~ -.;10 £~>'\ P'3.. -. kG\V'i· A H kaY! • (;\s t, r

homogene

Waarbij

eigenschappen veronderstellende over de streamer.

[ . J We...Hci ~ 0. J\'\ r~ .~2> S-Lel"rocl. A

en c
L

een volume emissivietei t
J'" p~
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Er geldt echter ook

dus

met F de ijkfactor,die voor de vaste lijn
intensiteit 5.2 10- 13 V m2sterrad/Watt
bedraagt.

Samenvattend

Dus

::. Vde! .. IV'r.~~ . 4 n

F ·o{st,... , h . 'YP3. ,q pc;).

3.1.3 De Absolute Bepaling van TIp en Tp ill.b.v. de Vaste
-- saha

Lijnintensiteit

Aan de hand van de afgeleidde formule voor np en de meting
van de vaste lijn intensiteit i@ de bezettingsdichtheid

van het 6F 0/2. niveau te bepalen. De ben~digde grootheden

voor de vaste lijn ,6 Fo/;z - ;; D 3-12 , 1223 R zijn
i ps := 5"_5'5' I 0 -~ 5-

1 [ref. 1 il
.0 Epg ::' 2.14{}' ;.0,-1.9 ~ ~ef.12J

/4 -/
Y1'9..:: it· I L, 1. j,O s

. . I. -'5 9 (, . b
.4 f':L:: b. b 0 6' ~ itO ~ t jle .~ 4· '7'- ' j,O

gp r}~

De Vdet en dstr moeten per streamer bepaald worden • Daartoe is
met de MWD op t =46.375 sec, 3 10-3 sec van het signaal

opgenomen met een sampel frequentie van 2 MHz.

Voor Vdet en dstr is het gemiddelde van 37 streamers genomen
en bedragen Vdet::- 114.2 10-3V en ds tr=22.7 10- 3m (zie bijlage6).

Dus - 1.39 1017m-3
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Bijde bepaling van Vdet zijn de toppen uitgelezen.

Uit Sahe en de gemeten electronen dichtheid

palen. De sahavergelij'king luidt

n n k %
~pL.: 2. ~i. . (21TWlh1 T p <;CA.k4) ~p

is Tpsaha te be-

. 2
Y1e
--;:;

Ylp

Hieruit volgt

-I3Jwaarbij E L = b.2.·Yj' W
-/~ J

F p = S-·t~2.·/,o .

De electronendichtheid is bepaald m.b.v. de recombinatiestra

ling en bedraagt 2.44 1021 m-3 •

h. , ,2~...!:. .C:: 1.. • 2 OJ 3 l-O=
tip

oftewel T 0/2 Jl-!o0-n (- ~. 2..2.~. L-0
3

) :: 1.2. 41 . j,Q s-
P$Aha - r ,....

, P SCI he;
Di t levert voor de gemiddelde streamer Tpsaha -= 4167 K.

Over de nauwkeurigheid van dit resultaat is het volgende op

te merken.

De grootste onnauwkeurigheid in de bepaling van np zit in de

oscillatorsterkte met een onnauwkeurigheid van .... 30'% en - 5%
[ref. 11J. De onnauwkeurigheid in ne 2 word t bepaald door de

botsingsdoorsnede en bedraagt t I 0' % [ref. 13J .
Dus in Y1 p/ he2. is de onnauwkeurigheidl- 45 % e", -20 'Yo.

Di t impliceert een totale onnauwkeurigheid van ;.20 "'tb en '-j t't,., 1r1'PScthc...

Dus -~ '76) 0 'k <; T h < 5" I 3D Ie::.psa.a

Als Tpsaha: vergeleken wQrdt met T e gemeten ( zie bij lage 6)

dankt'an geconclucleerd worclen_dat'beitJ:etemperaturen een

hoog geioniseerd plasma v'8ronderstellen.
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3.1.4 Relatieve Bepaling Tp aan de Hand van een Boltzmannplot

Bepaald ui t Scalerdata

Voor de bepaling van de Boltzmannplot is de scaler data van

de scannende monocromator gebruikt van Run 502. Deze

scaler integreert gedurende 0.25 sec. In deze tijd legt de
c'

sca..nnende monochromator 31.25 A af. Om ui t de scaler
data een maat voor de intensiteit te bepalen wordt deze

data gedeeld door het aantal streamers per seconde en de

spectrale afha..nkelijkheid van de gehele opstel.ling. Er
wordt gedeeld door het aantal streamers~dat per seconde

geteld wordt"omdat de intensiteit hiermee evenredig is.
Ook is de intensiteit evenredig met de totale spectrale
a fhankelij kheid.

Nu ,g:eld t i_ "
~ 'I r/ Yf'3., I"l ..JV\t.- -. VI P • r-t P9, £.1 st.Y'

411
en met \1 .,_ g.e.0 (_ Ey:; j, "

p '2t:.Te) .~ /I\Tp). 2-

is af te leiden _ ~ :-. 'h, / j\1t· y IT ~(Te) ~e' c"'.;· 9 p' rl )
iiTf' L t3f1·Ylo·h·Vp~clst,,·lrte '95P~r:>

Dus - L7-.e. = C + h-. (~. -;)2 )

;"T~ '2. V"5" 5'1." {g.p
-:i:-V\t: • J

Door nu Yr~'99 r~p uit te zetten tegen Ep vindt men
de Boltzmannplot en ui t de helling de T,p.

De berekeningen zijn uitgewerkt in bijlage 7.
Bij de bepaling van de intensiteit blijkt dat sommige
lijnen samehgesteld zij~n. Voor de verhouding van de inten
siteit van een samengestelde lijn is te schrijven

iT",t I ~ ri;' VIp• . .4179..

TYI"!; J:l. VI 1';;1.' Ap,=!'2

Oftewel met Ifpct .: C31 f9..r:' '~1 en de Boltzmannvergelijking
~ 9~ cr

':1: i .'-:'. ('- {crJ, - T3f1~)JI.-T
2!-1 _ .::J~l tg... /,..- -. -,..··e
rvlt:.2.~hh (g f:&

In eerste instantie zijn slechts die samengestelde lijnen

in de Boltzmannplot op genomen waarin een lijn ,qua inten

siteit, overheerst.
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Zo is met de 8D, 9D,/, 6F en 8F'S".I 1/ niveau' seen minimale
/}. /21 I~

en maximale Tp bepaald. Deze zijn respectievelijk 3257 K en

5750 K en terug te vinden in figuur 3.1.4 •

De balkjes aangebracht in figuur 3.1.4 zijn het ge-

volg vml de onnauwkeurigheden in f pq en het achtergrond

stralingsniveau.

Nu is voor een geschatte gemiddelde temperatuur van 4000 K,

ui t de samengestelde lijnen, niveau 9S~, 10 S~ en 8F~z.be

paald. Met deze extra niveau's is wederom in figuur 3.1.4

een Tp bepaald,die 3844 K bedraagt.
De 7D nivewl's zijn niet meegenomen in de Boltzmannplot

omdat ze gedeeltelijk geabsorbeerd zijn. De 7F nivewl's zlJn

niet meegenomen omdat de scattering in de f pq van niveau 7F~

totaal anders verloopt dan in de f pq van niveau 7F~/lh Fef.11].

Bij het bepalen van de Boltzmannplot is geen rekening gehouden

met het tijdstip waarop de scaler startte met zijn integratie

gedurende 0.25 seconde. Ret is mogelijk dat de scaler begint

in het midden v~~ de intensiteit van een lijn. Rierdoor
mist men een gedeelte van de intensiteit.

In bijlage 7 is gecorrigeerde data van de sc~~nende mono

chromator bepaald. De resultaten ,voor de Boltzmannplot ,

zlJn te vinden in figuur 3.1.5 • Uit deze Boltzmannplot is

geen Tp bepaald omdat het resutaat nagenoeg gelijk is aan dat

in Figuur 3.1.4 •

Ret maken van een Boltzmannplot uit tijdsopgeloste data die

niet gemiddeld is geeft geen goede resultaten .De rede
hiervoor is het niet rotatiesymmetrisch zijn van de streamer

en de bepaling van dstr bij de halfwaarde breedte van de

gemeten spanning van de scannende monochromator. Ret blijkt
dat bij lage intensiteit een grote dstr wordt gevonden en

bij een hoge een kleine dstr. In de bepaling van de Boltzmann
plot geeft di t geen goede bepaling omdat IT.""'" j", ( y...i 0 , )

p /~str

Conluderend kan gezegd worden dat de bepaalde Tp van 3844 K}

binnen de geschetste grenzen,overeenstemd met Tpsaha~
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3.2 Maeroseopisehe Confrontatie

Voor de maeroseopisehe eonfrontatie wordt uitgegaan van Run
302 en 303.
De eondities van beide RUNts zijn in onderstaande tabel 3.2.1
gegeven. Er wordt respeetievelijk het verloop bij maximaal
en minimaal B-veld gegeven. De eondities van deze RUN's

zijn vervolgens input voor NUMMER 2AG waarbij het aantal open

eleetroden aan de ingang van het kanaal 4 is, de diamverh 3.5

bedraagt, het aantal integratiestappen waarmee een segment

doorlopen wordt 16 is en dstr elee in 1.5 10-3 m bedraagt.
Gekozen is voor een diamverh van 3.5 gezien het mieroseopiseh

gedrag van de streamer [ref.1~

In tabel 3.2.2zijn de resultaten van berekeningen door NUMMER

2AG,met de ingangseondities van RUN 302 en 303,gegeven voor

Testr en nestr • De berekende waarden van nestr stemmen
voor een seedp van 2-10- 30vereen met de gemiddelde waarde

voor nestr in RUN 302. De gemeten waarde voor ne~tr;::' 2.9 1021 m- 3

in RUN 302 en gegeven in figuur 3.2.1 •

Voor RUN 303 is geen meting van nestruitgevoerd en dus geen
vergelijk met de theorie mogelijk.

De berekende Testr stemt voor RUN 302 overeen met de temperatuur
die van een hoog geioniseerd plasma verwaeht mag worden.

Uit het experiment blijkt dat de streamers niet homogeen

verdeeld zijn over het kanaal volume maar geelusterd tot

een streamer per 2 segmenten met een elektrisehe diameter

van 15 10- 3 m. Bekeken wordt nUd,..@ ••verh01~di_ng van het
berekendE? volume, die aIle streamers in twee segmenten

innemen, en het volluae dat de geelusterde streamer inneemt.
Deze'\,Terhouding moet kleiner zijndan een en is gegeven in

tabel 3.2.3.De verhouding is geeorrigeerd voor het versehil
tUBsen de gemeten en berekende stroom en uitgevoerd _

x== 0.4125 m .

Tot slot wordt bekeken in hoeverre het gemeten strooLTverloop

verklaart kan worden aan de ha.~d van het model NUMlVIER 2AG.
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!lUAl 'J~~ ~JlELo V/Jii{)10 PST"5 I A/ TST1flitl 11I3EL SEEoP
c6 rU.n

f;#Tsta.) (v) (~~ IT) (J2)(Ak)

~ 02 -?Jif 2- 1,,7 96;0/ 14 -k)5' IJI&' :3 10-3

302 56/1 3, 4- 31 3 ,.,"'/0 S- IfjlO ~ IP-3

~ I,.I-()'- '!J 00 6 -~
303 ?J~/1 5;1 I"/, 0 H'I<)

303 ~;t ?;. 4"'~ ~:l2 1~-ws- 1500 6 -J
~ 4--1<).....--i..-: _. __

Tabel 3.2.1
Tabel met ingangscendities RUN 302 en RUN 303.

1tuv 73vt;::LO 5EE/:)~ J/(/rlr !;sLr C<lreLec. A~tr
(r~s.La) (~-~ (1<:) /;n)

10-3 JI
2, l-j-. /.0- 3

1,,,7
?',36w -fi'/6'1 24

. -3 ~I -~
2-10 ~:Ol t-O 5'42~- -2, 'T~. /,0 1/

302

IP-3 21
2. Z. K>-33~/6 '''0 ~-14b I 18

-',,~
ill -3--j

2- /;() 5; cO KJ 54- 2 L; 2,3 -'-0 10

-3 ~J
5" >:;1}

-3
2..3/,.1, /-0 ~" !711-0 2,2 -K)

5;/
-2- 2.1 -~

21-0 5; 40· I.{) 5~14- 2, it .J-() If,
303

-3
~ 3~ _HJI ~-3_3 Y .- .!o

22.-1,4 -t", 2" 2 I; /-l,)

4, ,,~
,,2.-w-3 4' -3

5;20-4,-0 ~-"5D 2,4" -"V I~-

Tabel 3.2.2

Tabel met de berekende waarden veer ne ,Te , d en
srr str str elec

N uit NUMMER 2AG bij de ingangscondities van RUN 302 en 303Rr.r
veor x=0.4125 m.
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2· J,~ • "eL' •I,9?mete l?StebP "i; here Ml'1ot" .
~UA/ BVELo ~e&

'Z.

{ksia.) ~ a.!jf2m.-d err TbereAend

302 4,,1 -3 t1 6:J;0

302. 4,1 2·ui
3

o.~&

~C?3 5,,/ ~". /-0-3 tJ., 7.9.
~.3

~O~ 5,1 2·W q 67

Tabel 3.2.3

Tabel met de verhouding van het berekende en gemetene volume dat
streamers innemen op de plaats x=O.4125 m.
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Tn de figuren 3.2.2 tim 3.2.5 is het gemeten strooIDverloop
voor RUN 302 en 303 u.i tgezet,voor maximaal en minimaal B-veld
d.m.v. een dikke zwarte lijn •
Naast het gemeten stroomverloop is in figuur 3.2.2a, 3.2.3a,

3.2.4a, 3.2.5a het berekende strDomverloop uitgezet voor
verschillende seedp en de gemeten spanningval over de anode

en kathode van de 1geelectrode. Te concluderen is dat het

verloop van het berekende strooffiverloop voor een seedp van

2 10-3 , in de eerste helft van de generator ,een goede
benadering is voor het gemeten. De discrepantie aan het eind

Vfu~ de generator kan niet verklaard uit een verhoogde Vdrop •

Dit laatste is gebeurd in figuur 3.2.2b, 3.2.3b en 3.2.4b •

Het inzllirken van het gemeten stroomverloop aru2 het eind van de
generator ,en daar:.nee het inzakken van het enthrend,moet
waarschijnlijk toegeschreven worden aWl hallsluiting. Dit

wordt ook gestaafd door experimentele observaties, die aWl

geven dat de streamer verdeeld is over meerdere segmenten en

daardoor het Hall-veld kortsluiten. ref.15
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Figuur 3.2.2a

Verloop I segm als
functie van x in
RUN 302 op t=38.2 sec
en berekend door
NUMMER 2AG met de
ingangscondities van
RUN 302 op t=38.2 sec
bij een seedp van

10-3 , 2 10-3 en

3 10-3 .

Figuur 3.2.2b

Verloop I seam als
functie van x in
RUN 302 op t=38.2 sec
en berekend door
NUMMER 2AG met de
ingangscondities van
Run 302 op t=38.2 sec
bij Vdrop = 98.4 V ,
150 V en 200 V •
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Figuur 3. 2 .3 a

Verloop Isegm als
functie van x in
RUN 302 op t=56.7 sec
en berekend door
NUMMER 2AG met de
ingangscondities van
RUN 302 op t=56.7 sec
bij een seedp van

10-3 en 2 10-3 •

Figuur 3.2. 3b

Verloop Isegm
als functie
van x in RUN
302 op t=56.7
sec en berekend
door NUMMER 2AG
met de ingangs
condi ties van
RUN 302 op
t=56.7 sec bij
\Cirop = 37.3 V,
50 V, 100 V en
150 V .
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Figuur 3.2.4a

Ver loop I segm als functi,
functie van x in RUN
303 op t=39.7 sec en
berekend door
NUMMER 2AG met de
ingangscondities van
RUN 303 op t=39.7 sec
bij eeft seedp van

-3 -3 -3
10 , 2 10 en 3 10 •

~iguur 3.2.4b

Verloop I segm als
functie van x in RUN
303 op t=39.7 sec en
berekend door NUMMER
2AG met de ingangs
condities van RUN 303
op t=39.7 sec bij
Vdrop = 141 V, 200 V en
250 V.
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Figuur 3.2.5

VerloopIsegm als
functie van x in
RUN 303 op t=47.3 sec
en berekend door
NUMMER 2AG met de
ingangscondities
van RUN 303 op t=47.3
sec bij seedp van

1.4 10-3 en 2 10-3 •
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5. Conclusj_ es

Ten a&'1.zj_en V&'1. het model:

In principe zijn er voor het relaxatiegedrag van de stroom,

als functie van x, 2 maJ.'lieren van heschrijven

1. TIe ionisatiegraad neemt toe als functie van x.
2. Bet aroltal strealners neemt toe als functie van x.

Het laatste, uitgewerkt in model Nill~ER 2AG en Nrnm~ER 2BG,

lijkt realistischer gezien de effecten bij B-veld verande

ringen.

Testr is nagenoeg constant als functie van x in NUMNIER 2AG.

I str is nagenoeg consta."'1.t als functie van x in N1JNJ]JIER 2AG.

- Bij lager B-veld ligt het optimum VaJ.'l het enthalpisch

rend&uent bij lagere Rbel ,in Willm.~ER 2AG.

Het max:imum van I segm schuift naar het begin van de generator

bij lagere Rbel en hogere B-velden in Nm,WER 2AG.

- Omdat er geen aerodynamische beperking op het aantal strea.'1lers
is in NUIVITVIER 2AG, voldoet het model niet bij grote opvulling
van het k~~aal door streamers.

Ten aanzien van de confrontatie model-·experiment:

- De atJsoluut en relatief bepaalde Tp alsmede de berekende
en gemeten Testr zijn met elkaar in overeenstemming.

- Hallslui ting aaJ.'l het eind van de generator zou de verklaring

kunnen zijn voor de discrepantie tussen het gemeten en
berekende stroomverdelingen.

De gemeten drukverhoging arol het eind Vall de generator

zou te verklaren zijn uit het aangroeien van de

grenslaag t.g.v. Hallsluiting.
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- Het verdient a8.J."'1.beveling een criterium, voor het ontsteken
van de eerste streamer,i.v.m. het relaxatiegedrag,uit te
werken.

- Ret verdient allilbeveling de verhouding van de aerodynmnische
en de elektrische diameter als functie van x ,volgend
uit het locale model, in het model in te bouwen.

- Ret verdient aanbeveling een programma gestructureerd op

te z'etten met het oog op de leesoaarheid , het inzicht
de overdraagbaarheid , het onderhoud.
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BIJLAGE 1

c1U 5,1]De herschreven basisvergelijkingen en uitdrukkingen veer ~x '

cjp ,dt1tJ en dtlk~M zeals gebruikt in NUMMER 2AG.
~x d-x d~

l.De energievergelijking veer de streamer:

2.De energievergelijking veer de bulk:

3.De impulsvergelijking veer de streamer:

(Ii~d'~~)
t ,'.ISh a£-1.O
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4. De impulsvergelijking voor de bulk:

I/f0 /' u !xd(,

dubJt(
Ax

5. De continuiteitsvergelijking voor de streamer:

cI
aK 0 6 ' (/d.dCd'W) ;:: D

~Sf1~ ~
clx da£-'lV

c-t(dcw-o)

&.;{ ~'

6. De continuiteitsvergelijking voor de bulk:

~~ Irbu£~' u~d .41.4);00

~4:eweL Ihdi,!&.£!~js- d;a -I/~~ . dJ.r~? __ 1' ~Hh<>' )u;Jt;>. /I/~/;' d((l(tE/UJ).'{ r
(£ r I' dx Cd/'KJ d~ .? """~ .7 d~ )

f 1Jc£~ . d,:~' ~ voi'w,t ,ukJiR - d?~t- c; 0
~~ dx ~ ~¥

b. U?<Y6 . .4 _
d~

iie,veL cl.t§6
v1x
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7. De ideale gaswet veer de streamer:

16 _1_- .!P - .Jl-- diy/r;
::c

t:i~ !;.,ll1. t1~ Is),- R cix

8.De ideale gaswet veer de bulk:

d 7jJ~-elK

, d kk' dU>bJAfleiding van de Ult ru lng veer ~
&"x

dUJj{)

dx

fr,N U)f] . d U~{;

(kLk o t1buk c'x

- J/5h' ;:;-t1t:UJ

r~· ubu-tIIlc.l~l1c"~

v-f-J 2.' 1ft . (£1-1> . cluih .of-

Cp ·/M /. ?I~
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fsh· U>/, . c1~s6_ P . /1-~'1U,7 -FL.) .,.

T~·f{ d)( ~. f1th...tJ.-CP U~Ji,¢JJO

f .#;t{. 1/ M~._ f~!tJ-_'~S:hJ
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alA£?
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ftli' c» I/d;/-~w
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tf.~ M f<
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cl)< /fTI'F "sli' cp !;l· J:; Vd~00L0

?I('da€/lo).:; - &!a~w . //;{,IV - !t..) -;- c!cWi.o . j,(rz,IJ. d I<91 r

vlx 2'!M' tf4/,aw' ~. ~ .2 T¢?·· Ii dfi

- tfr-h "/'7. """a.ao . dtr~;;
'-"1"cp ~2. J;. 21M c/x

~ 2

;2. i!c.l9/S' . Is-h' Us .~ 75 . It
C<J2/>O
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, 'k' g 6a levert:1 , 'kingen invullen in vergel1J 1nAlle verge 1J

f~'UA4'wed. :;.4 ,(bud tl/,,4 1/"/,),,,,,,,, J/,.f, 1r1' '
U}Y1

- V,:,epl;,!£.lO '/b.di. .(/fhdi 'MIJ 'jf ~. tlbl,{

tU USA CP fh2. ):;. t1~>h(WI.()

lJoIJJ;c~'t~ ·ubuM· P;iJ· fl'/W
Vc'(J'haeno . {'>it. tA>I1 Cj, . lit/· It

l{.{6w?£~.f~' IF;t."(j -h)

I~a· tf1xJi· t/c~J6 CUM:>
Llvt~cu'l.O 'f'hd£:· 6 11 . '-fsl?

('Ix.dk.. U6~/i

dt(~6; _-c/x

.,.. L{..fJ.dt~. u~ . (J:;,&d- k)

~ " If· tatshabvO

tub...aa<~ tll,Jk . f,h "'>Ii. '"~>6, .... _ /lD!Ltt-., vi~. p .('Q-'~J JZ) +

T;~.I< ax 76ua2, A'j>~.CP.U.~'/j~

.,. 1Jd1.4-.,. "6 . ,£1.;6, 1'/1,,-, ,/';6,,,:/ tlsl>j
7j~,,"2, /;". U-{ted~~ ik.a .t4~ . cp

.- 0
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De uitdrukking veer luidt

.~ = (I;;t,c~ - Fi) -1M . tt
7
/,· C:::1i

tc~Y;;a&w

. //tfbt.,Ltt 1 . dtDe uitdrukking veer (fit Ul

4h·~hf?-__ .

(~,uhdi

_1_ (t:;!U<:9- /2)
---v

Iklt Wbua U..fJI) a£M:J



· clfJs~tr
De uitdrukking veer dK luidt:

2
- S
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Veer ~fYPl' = CJ geldt:

?l6(,7 } ~;, tiE
dx' S-

P cfx

dqbuJ: dtty4-- ~ -
dY 11K
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BIJLAGE 2

De standaard ingangscondities,waarbij NUMMER 2AG en NUMMER 2BG zijn

uitgevoerd,zijn

T
in

1900 K
stag

7.2 105 N/m
2

Pstag in

seedp = 10-3

M. 1.6
~n

hoo
in

0.15 m
kan

hook uit
0.15 m

an

bre
k in

0.05 m
an

bre
k uit

0.182 m
an

len
k

0.8125 m
an

electrodesteek 0.025 m

aantal open electroden aan de ingang v.h. kanaal 0

aantal integratie stappen waarmee een segment doorlopen wordt

16

aantal electroden

B

~el

V
drop

diamverh

d
str elec in

absfout

relfout

32

5 en 3 T

6 Ohm

150 V

1.0 en 2.5

1.5 10-3 m

5 10-3

10-3
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BIJLAGE 3

. dUdl c!l?Grootte orde beschouw1.ng c;rx ~7It'

programma NUMMER 2AG.

Bepaald bij standaard ingangsgrootheden.

~ ...
C"~ en u~ van
ax dx

fd,UL.'f .

u.1phca\.-O

;.f' a =

;0+- /:, =

..,t' c -

"* J:- _Ft.~L--

!tJ(. uwi UU~

~ 11 ~ rj ;~

1= ~lCl~f
. 6

I/do;;i([~
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I:J//1/7//B7? If := 10 1/1t9I7I/E/tII~ 2~-

/-f-=t7,I,HS J4-11x.:;qtl"l2s-/..f-1
' ~

Y=C;(737~VW ;r:t:J,c.JrslA.~ !:x"'t:?~/U tA4 1x:o q'l'us 4r

Cl.. -/43 - :;2, "3 -?~b - 4/ 2 -/3" z. -IS";. 8

b 302/6 230, ~ 2tt j; 7 2./2/ 2 13 6,2 1~2,S

C J~; 2 32, ~ I';} t,. s- 13'-"9, b k0t::J., 0 2 7:}, ~

d 0,.2. 0 6 0, ]o~ c;, 6~6 (J/J2 ?j_~o5 o 2 ,:;7
" -,,""-

e "~ 3, 4- (, 24, t5J 2 26,;63 b, b ~I I ~IY
--,~~

/ .- 2 "3,13 _I ~ 61, _, b,~- - 4-,2 -',1" "-1,67
"-"- -

- oc.b
q Ic:/ b 4,11 6//7 1;9 ~t76? <7

h 21 61 I, /I t',7/~ 2,61 I, II I ~71'r
i

PI/J/7I/E/f /I ~ I. 0 P1,1"11t/E:7r1/ =" '2. S-

A"=qc.J~7~t ... ;;t'; t.; yas- 1M ::¥= q, lYI2 rl--k ?t=c;, v3/'Su, K=q*/2$" #fA ;Y=C?fY/~~-HA

A - 3,2 -U,)"!:> - cJJfJ! -l.O " .- Ir t-o /I -:;,1' to It -I wf'- _S-.Wl,

"-1 r 1t 3tP L-t:)

$-
- 3,3' 0* -'2, ~. ~ ~ C,S-'W S- -1,,5. Wi( LOI,

I -3,5'" .

~~".

<;;
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IJ/4 ffj/t3lJ1/ =- /0 I?119/7t~ E7t /1:= 2~ S-

x=qo~l~1M ;r.:: q tr/~5- J-u x:q, tYI;? !:>'-I-n Y=Q/?)7S n. )f=P"I,12 >- "" X= qtYo-J'1+r

,( -I/{11 ,- t?,. 12 S-- - ~ 0 ~1P::r - 2,2- -0,,7 - C'.- 0 48

.,e 'Ep6 '3, 5'''5: ?j2S- ~t93 C:?.../ b ~ C?t9S-

1-14 -C!, 516 - CJ?>i 6 -~237 - ~o",6 -O;,ob (7,04-6

dWhA := (if:. u5h

d-x ~I-di.uhJ&
/

,tty/. < r~UL~

£?J.u.a. u /--.d ,U./I #/7
7' ~4£;l.C

j?;t NS/;

IbdI.:uWd

I

clus/i
~x:

-P~h' ;:-~/C<-5

f~' u~~ . (l"kel..,4 - p¢;-. tf,!d caw)

!?/4/7?~E;qU= /0 LJU/7?"E/l1-/ =~~S
A'=c:.;03'/St44 ;>t'"'" q I,../;lS-JA,. ;;(;;0 ~d//;? \- U1 )(';O,o37S IA-r x",o,l,oru.. J!i;: ~ ph.2 pf.(

1'7 1/!1~ -(0;':'1 -/22,3 IOlt~ it .-13~4 --/6f/S"

,;) - S/19 - 29~5 ~ J t:>S- 2. -15"5; 3 -?-:} It I t:J - 234./ 4
~ /62,0/ 7,,/6, 9 ~?d3~.5 I?> 3, '7 3 OJ, c" .~ it 10,7
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BIJLAGE

dtl,$/7De herschreven basisvergelijkingen en uitdrukkingen veer ~

/ .1 I Al 'kt in NUMMER 6G.q!p d f'V", en UU_INdUJ;>_ zeals gebru1ax 'cl7t' dx

1 , 'k' veer de streamer:1. De energieverge 1J 1ng

~
U,{>iJ . ist· ~h .. ~

cd"O

2. De energievergelijking veer de bulk:

3. De impulsvergelijking veer de streamer:
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4. De impulsvergelijking voor de bulk:

/f/r~ - r~ia:J

f?:'.d& .v'-.de "t/~L.d~

~ I/,.fU ,,#kJ /;1- ,if6 . tt./J-I;' )
elblo (f; .A'Ie£~ a.£<-o

5. De continuiteitsvergelijking voor de streamer:

6. De continuiteitsvergelijking voor de bulk:

q. pte: ft~ ·I.-(kd&· ,4~)=:o

&./je~l /JktJ;. u~~. ~i dd_r~' t-/hd/,,: . cI-tj6 _
7~ I" ?7X ~

-//..Jd .u Ix...d- ' f ?kk.>· h.o.:>,l-1£ ' d ['c/abw) r
dx-

T I/c£L.dav.o'r~ du~ rl/{-/I ni. . ub-Jd· clt'1x.dk ~ 0
d X f.>t4teat40 pix

b.



cia;; ~
?tJt!

2 . .1- ·4'
s- ~/7 '. If d /c'
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2 ~ lJ.vl-l'
+- ~ !;h' p. Wsli' U~h

vllM' ~ ~" U,;h. "U<;yl, " /; _ ttbud<....)_·? "_~yl1 Iw.. 'f"

d}l ) Ii ;IX [I fish s- /hJI.u~ .1... · tlc//..dJa.!/YO

2 _1_ cA~h 4
+ ~ (bulle ,/1 ulxJ!e t?fx

~J 6J.:
_" I .dp .. /; _ 1. . u.rh ~)_

T6.-J4 ,1< c1x {{ S t1~"

- '5 ·/~· i1~6 du¥h".(_ tltul£) +?:- .k~t£. ,L.
5' lb.JiR· /( P>t' (' U'bh J > ~.tlb..di'P. tle-IUa:e-<o

(,$IJ' >. .'

Alle vergelijkingen invullen in vergelijking 6a levert:

ftJl' ub·4 / ~k.e/ d4 - :3. "';f, :/.-Ik£ _ ? "7h.~ . ~_u,6 .)
ax ~ 7;~. I::ft/A u~1> s- Ti;;. g 'Ish' Uyl> (' kbutli:

+- Illyha€/w.' "l/;i,. d u;;; +-t/ot~al~' d u~4' j-

Ur ?, dX H hdJ: elK

_ 2
5

I/c~t;4f/KI ,1/$ C; d'<9t,

~I) A~ ·fth elK

FL
/n'Xj

~. ~but;ae<o JI-2. lis/, J"._/- .()'tktdi .ttt4+ ft./> us-I» . d~!f;I
7hJk kf'b-d S,,~ 1M ) 4 )

=0



-93-

7. De ideale gaswet voor de streamer:

8. De ideale gaswet voor de bulk:

I~(~k=~
.' ~i:·R

d~ktI = _1_

P:(y T~ I?

Afleiding van de uitdrukking voordR~ :
d~

~"h' ~cul
ftd!. ' u ixdIc .J/c./U ClE-l-O

6J!ieud #~ . F;.t,u =' - f h ..He HtutiR . cl~S'f, _ dp
/le-Il--dcuw () c/x ?Ix

/;tu ~ - (~b.dk. tItJl· d U,5'/) of de'), U/6utJ~
(J d ~ ?TY- 115£>

~ ~ - I j dUJ,pJ (ff~ . ul>Jil ~ (fh" uJh) l' .:tL j
(f1:1£ ~ of X) tf>e t{17h~

~A X; U,.ftudcdJ'f)

,4~, t/~j)&aW
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De uitdrukking voor ~ luidt

ctff,lp 1 . dtDe uitdrukking voor ~f Ul
eX

._.~ .._/ . qp
s 796./{ p(;r-

~. ~1J.af ._ 3. Iw
S- !;t'. /:. u~l)' a1s;;ai.~ S- 7;/):.;r. ufh' 1Ic4lta€l..o

De ui tdrukking voor cfut~b; luidt

clubJI _ d~i~-- ~

dx pX



Velar AJsA = 0 geldt:
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BIJLAGE 5

d«y~ ~Grootte orde beschouwing ~~ '?f~

programma NUMMER 2BG.

Bepaald bij standaard ingangsgrootheden .

c0-h
en t:7x van

.!~ &1 - t· 4h :1.-,- /b,/ _ ?,(/96A~ /,_"'." )_
d>t i (A~ S-- j?- I-fs/l {' tiM'

- £bk f=j • ( ~ T X(- ffi' U }I, )\ ~L
F~~~ a~ ~J

~ y_ it:,.;/,J/t.Ww

;fly!> ", /July/,
CLOvo

:* a",. X

71 h = I/".t>f,~ .417 If(6.d/ ul.d/' +- ft.;' "$1,)(I ~ ~;:_r",.h )1 J
P ff~ u~ /

1< L ~ /1.156;;;, j/¢, ;, +X ~).

7f d;:; ~,V...t~ ~<£;~ • itMtf ,/W/.:!_ '!~;; •. )
P ..t<Wt<
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r
Ph?I1I/EI?II= /0 1.71#'1/t/£/1/1 := 2 .. S-

<

~:: t:; tJJ1>H1 x." q I,12S m. X:..:jtYI2SVH X:=c~p;¥s-t-u ;1<'-= <? 4-,2St-u X.: C!- 6712 '> 1.<.4

a 62 13,2 17~- 1~9 21' " 2 17

b 123 t-ei/ ~J t,J-" -·b
1-w7 --b ~b

3;21-W 2,1-VO ~if-W

2/ /, U7 '-7 3/.w·-! '"!3W1 '2 I- w-J 4,,2 -w-7 ftl -1
C - t.o,. ,.

C'/ 6b- to- O ;,.g. 1/0-1 3 U>'] 4-, 2 -W o'i. --,
6?2 -1/0-1~/- to

6, /- t-o-'r 6 --It bl-/-C)"1r b l.t.Ol; It,,"·{7- ? b.t- w-t,e ,.1 '(,O ,.
"

! 6 "s 1-73 tAifi'
-s- -s- -~ ~I

_. It

~ -£-0 till, /,to 3VV I-tO .U/

"7 -.-::.- -fi' -OJ ~b J --b
!J -17. L,-t.O -l,. ol-W -~3 -t.<J -c.J1 2 '",0 -i,,,Ir - to -. "l-W,

/1 Ils--w">- t1,S--W-~ -t, .:;
~ 2 _vo- It -3

/.r13·KJ &-~). t.O I;/-W
I

~ i :::: ~ttiyh (t fh.-di· uhJ& ,./~;). U9C,),dx

If J -= F0 '
iWyhae...o

. ..
P/,-917 tr e7l11 = I.e? tJ/4/7 ?"£./111 = 2.S-

-~

:K; ~ O~7S-h1 ~*""~i/i.-r J<i1 K;;c::..dl.)~k1 x=~_o~~-h1 .<= 1:;1;/2J'- )(=- p,.lJll :ru-,
~-

~~.~ ",.,"'.:-- .

6 /' -- "1,2 tv" - (j~6 .~~ '/2. '7 -2 -ws- -.;.-
--t. 3p [j.tD .t-t-' -2-1,..0

J
- I>

It btrt.o 6 6
;" 3-(,-0 b6,. 2,1, . to " 2.-W ~_ ,",05- ::2 &_"os-r

~ _ .i
s- 4'tS If



2. -L . 4/7
s- ~ Ii ?Ix
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IJ//9H t/EJrIf = /. 0 tJ 1/lI7//E71 H;; 2. s~

lk:q~3/sm x~qJ,as~ K" c:;; 670";-h4 .x.::q,cyr"'" )(::qi,IJ-S"k-t x=qPI2"-u,

A -~7t7 -~/3 -0.03:1 -2,2- ·-~/76 ._q. C7~9

"j! ..,~/odJ C?,.36 ~2~·b ~4- t?,/7C7 r;;0~7 --
h1 -ql -~33 -~;23 - t?C1I,'r -t:7.- t767 ·-~C7S"2
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Bijlage 6

-Bepaling T aan de hand van tijdsopgeloste gemiddelde data van RUN 502.
p

-Verdelingsfunctie ne en Te RUN 502.
str str
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Voor de bepaling van tijdsopgeloste data is,met de MWD
-3

gedurende 3 10 sec op t= 46.61 sec, de output van de

vaste lijnintensiteit opgenomen. De resultaten hiervan

zijn in onderstaande figuur weergegeven

Van iedere streamer is de diameter, bij halfwaardebreedte,

en de spanning, bij de topwaarde, bepaald.

Van

levert

deze waarden is het gemiddelde bepaald en dit

d = 22.7 10-
3

m en V 129.5 10-3 V.
str gem

r1l)

270.

21\3.

15'3.

120.

60

o.

RUN 5250
MWD GEHEUGEN KANAAL 2
SAMPEL 4000 T/M 10000.

.~

4·

J.l

J~

,& 'I(...

,I.

I ") ·Ll.. )J

J i " ?~'>

~l, > .-
<) J. ~

;., ~
:;. .... ) ~ (,

Ii ,.
''j

,
,'. "I "'"

J

~L.. l L ll.. II I I ... ...

0.60 1.2£1 1.80 2.40 3. U(1 3.60 4.20 4.80 5.413 6 (l0

Output

SAMPELNUMMER (* 1E 3)
-3

vaste lijnintensiteit gedurende 3 10 sec op t = 46.61 sec in RUN 502.
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E 21

.'1'13

RUN:

5291 5202
5203 5284
5205 5206
5207 5288
'5209 5210
5211 5212
5213 5214
5215 5266
5267 5268
5269 5270
5271 5272
5273 5274
'5275 5276
527? 5278
5279 5289
5281 5282
5283 5284
528'5

OVERFLOW NIET MEECENOMEH
N= 19. V-OISCR= 50 MV

1i

~ .
"

~LL.o
l.b3 HS ".(if) b.'S

4

8

2

5

6

.
~

1~

: :=:2EdW:S:-U:E TIE'iE
IHTERuAL= 0.700E 29

A!4NTAL .. ': In .
E

Verdelingsfunctie ,

:.·~:·:E:"l~':;'?::-'.i;;':·Ti:: T£
INTERvAL= O.20~E 2

AAtHAL ..,UH .

E

RUN:

5201 5202
5203 5294
5205 5286
5207 5288
5209 5210
5211 5212
5211 5214
~;:'15 5266
5267 5268
5269 '3270
5271 5272
5273 5274
5275 5276
5277 5278
5279 5280
5281 5282
5283 5284
528'5

T

OVERFLOW NIET MEEGEHOMEN
Hz 10. V-OISCR= 50. MU

~:ELt)IH

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 E 2

~ fwIIo

4

E'
'.'

7

8

.,

16

..,
,;.

Verdelingsfunctie Te
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BIJLAGE 7

- Bepaling van data voor een Boltzmannplot met gebruik van data
en gecorrigeerde data van de scannende monochromator opgenomen met de scaler.

- Grafische voorstelling output scannende monochromator RUN 502.

- Grafische voorstelling aantal streamers per seconde RUN 502 .

- Grafische voorstelling van het verband tussen tijd en scannende
golflengte in RUN 502.

- Grafische voorstelling van de spectrale gevoeligheid van de
totale opstelling.

- Bepaling gecorrigeerde data van de scaler waarmee de scannende monochromator
is opgenomen.



tl(17

-0
1 "

1'3
2 -, 7'~/ ·3

'+10
"6'./ 1/ -0

,,,...--,

/'1, I '

!-f 1' ,fJ

6,1"'" ~

'7(,0
.3 IJ" §I:; ~O 10,9

., 3
0/671 i14c5"It~:'.>· '-'0 4,22'/N ~/ ~~-~~ t?fjl lit - (;.

~~&::Jl 6-?

r;;/ i7 2-it

~,):2b 'rlt
......• ,

~ S'2OJ b-It

~>26 4-2
... "

5;b23 2-4
"

I......
o
W
I
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a. Het nummer is terug te vinden op de bijgevoegde plot van de output
van de scannende monochromator.

b. Bepaald m.b.v. de bijgevoegde plot waarin het verband tussen de tijd
en de scannende golflengte gegeven is.

c. Na-resonantielijn (5890 A en 5896 A )

d. Deze lijn is niet uitgezet in de Boltzmannplot omdat deze lijn
gedeeltelijk geabsorbeerd is.

e. De relatie in de onnauwkeurigheid van de f voor het ~F$/~niveau

en het 1F5/z,111. niveau is dermate willekeurigPqdat deze lijn niet
meegenomen is in de bepaling van de Boltzmannplot. [!:ef.1 1)

f.

g.

h.
dus

i. zie symbolenlijst.

j. Ontaardingsgraad van resp. boven- en onderniveau.

k. Totale spectrale gevoeligheid waarbij de maximale gevoeligheid een
is gesteld.

1. Gecorrigeerde maat voor de Intensiteit die gelijk is aan de output
van de gemeten spanning van de scannende monochromator gedeeld door
het aantal streamers per seconde en de totale spectrale gevoeligheid.

m. De uitgezette data in de Boltzmannplot.
Deze data is als volgt bepaald (t.a--L.. b<?p<""'U Ovuc-fe •• ..t) . rJ 2-

'>'p~ . ~s. . r':iP

n. gelijk als onder m maar nu met gecorrigeerde data van de output van
de scannende generator.

O. Onnauwkeurigheid in de bepaling van f
pq

bepaald volgens Fabry [!ef.1U •



o

RUN 502
22: 5:83 22/~6

SEC-1

~

I

S

~ /.

~t
d 9

b
TIJ

....,- "" W\ ~ (t~ ~ ~5" ~JC. - '.-''.1. """
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S~~L7

E 3
24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

488
'1' ~p ~ 'J~t1 S"~ ~.,! ~H

4~0 500 550 6130 E-1

Scannende monochromator RUN 502.

SEC-1

~UN 592
22: 5:83 22/56

)0

C.

600 E-1
I

559
'f ' , :'J

458 5ge

I

M~ IN'

~
~ 1\

IA Il- I'-. •
U~ if!

I J. ; . . ~

\f II Q '\A lA ,1, -Yr'W TI.{ • .1 . /. " ",r
4 .' ~. Ie ,~8 ,l" ,~ r,.- ", ,+

5

6

4

7

3

2

1

e
489

E 3
10

Aantal streamers
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PUN ~02
22.; ~ :'83 22/~6

.JD

EC.

6€1~ E-1550~00450

SEC-l

I /'

1
II"

./

:J ~.

I
I,

13,
I

I I
+s;r

I I I

I I
u",- TI

I I
I t.M I S

+'<!, .f"
~400

~':'t:tL13

E 2
Hi

9

t'I.:.

~

i

6

5

4

3

2

1

0

Verband tijd en scannende golflengte RUN 502

- j

I !,, .
, I '

lin
I ..

Totale spectrale gevoeligheid van de scannende monochromator.
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Gecorrigeerde data van de scaler van de scannende monochromator

gecorrigeerde waarde

qecorrigeerde waarde

120

J!'¥"
piek 1

piek 2

/O;M 0

)000

gecorrigeerde waarde piek 3

gecorrigeerde waarde piek 4

= It/co '~/7iSJOOf fOO ::: .2 2000

;:: 100 r G--200 of 3000 r 4 SV ", .1 3 5"0
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Gecorrigeerde data van de scaler van de scannende monochromator

gecorrigeerde waarde piek 5 I s-t)1- 61,5-0 f-~()OO +1so : I~;;n?

gecorrigeerde waarde piek 6 I ~S7? + 6.6"L) <
2t~:t:")c..)

gecorrigeerde waarde piek 7 /
r /2.'>0 I fSJs-o-- 0('(:> ::.

gecorrigeerde waarde
gecor~igeerde waarde
gecorrigeerde ,waarde

piek
piek

.,.piek

8
9
10

._ 3<;-0'" 3300..,. 200 '" ;tY~o

_ SOD .. 32 ~-" fSse;, : L;,!-()O
:; 1000 + S 300 y '700 .. /:loo = b'7£9oc?
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Gecorrigeerde data van de scaler van de scannende monochromator

gecorrigeerde waarde piek 11
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