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1

SAMENVATTING

Ret doel van het a!studeerwerk was het opwekken van akoestische

verstoringen in een MHD-medium. in het kader van de experimente

Ie bestudering van magneto-akoestische instabiliteiten in MHD

generatoren. De opzet van dit onderzoek is het opwekken van een

akoestische verstoring ergens in het MHD-kanaal, deze door ge

magnetische interactie Iaten aangroeien, en deze groei ervan me

ten.

In een voorbereidend experiment is nagegaan o! het mogel~K is

een akoestische verstoring op te wekken d.m.v. een elektrische

ontlading. Deze methode werkt. De hiermee opgewektedrukversto

ringen z~n duidel~k groter dan de !Iuctuaties op de druk in de

MHD-generator.

Met behulp van de hier besproken meetopstelling is het niet ge

Iukt om de groei van druk!luctuaties t.g.v¥ magnetische inter

actie aan te tonen.
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Inleiding.

1.1 Notivering

Het een 1-1HD-generator zet men bij groot vermogen thermische

energie rechtstreeks om in elektrische energie. Deze ther

mische energie kan bijvoorbeeld verkregen worden door ver

branding van fossiele brandstoffen of afkomstig zijn van

het koelmedium van een kernreactor. Een dreigende uitput

ting van fossiele brandstoffen en milieuaspecten noodzaken

de mens om het rendement van zijn energieconversie zo hoog

mogelijk te maken.

Nu treden in een ~rnD-generator verschijnselen op die.

oorzaak zijn van de verlaging van de vermogensdichtheid.

Magneto-akoestische instabiliteit~n is een van deze ver

schijnselen. Om na te gaan of de verlaging van de~vermogens

dichtheid door de magneto-akoestische instabiliteiten ver

minderd of zelfs geelimineerd kan worden, moeten we deze

theoretisch en experimenteel bestuderen. Het aantonen van

deze instabiliteiten, wat tot op de dag van vandaag nog

steeds niet gelukt is, vormt ~~n van de facetten van deze

studies. We gaan hiertoe een poging doen.

1.2 Theoretische beschouwing

Als een geioniseerd gas zich met een snelheid v door een

magnetisch veldB beweegt werkt op de deeltjes met lading q

de Lorentzkracht:
F = q(y. x B)

De ionen bewegen zich daarbij in een richting tegengesteld

aan die van de elektronen. Plaatsen we nu evenwijdig aan

het vlak door v en B twee elektroden dan zal de ene posi

tief en de andere negatief worden opgeladen en zo ontstaat

er een veld ~ hetwelk tegengesteld is aan de Lorentzkracht.

Het opladen van de elektroden gaat door totdat beide ver

schijnselen elkaar in evenwicht houden (zie figuur 1.1).

Verbinden we nu de elektroden door een belasting R dan zal

er een stroom gaan lopeno De stroom die er loopt wordt



3
bepaald door: vBh = I(R. + R)

1

l'laarin h de elektrodenafs tand is en R. de inwendige weer-
1

stand. vBh noemen we de geinduceerde spanning. De spanning

over de belasting R, de klemspanning, wordt bepaald door de

geinduceerde spanning en de spanningsval in de generator

tengevolge van de inwendige weerstand. De verhouding van de

klemspanning tot de geinduceerde spanning is de belastings

factor K:

K = R = klemspanning
R + R. geinduceerde spanning

1

Als het geleidingsvermogen gedefinieerd wordt door~=h/lbR.
1

en de stroomdichtheid door J=I/lb, waarin I de lengte van

de generator en b de breedte, dan kunnen we voor de stroom

dichtheid in de ij-richting uit de klemspanning af leiden:

J .. = - 0-( 1 -K )KvB
1J

Door de stroom werkt er een Lorentzkracht JxB op de stro-

mingo Deze kracht werkt de stroming tegen waardoor deze ar

beid moet verrrichten. Ret vermogen per volume-eenheid dat

hierdoor aan de stroming wordt onttrokken is:

2
J ..vB = I (R. + R)/lbh.

1J ,1

Een gedeelte hiervan wordt aan de belasting afgegeven:

(
22

= -J ..E .. = (j 1-K)Kv B
lJ lJ

Voor een bepaalde belastingsfactor K wordt de vermogens

dichtheid bepaald door het geleidingsvermogen (j , de snel

heid van het plasma in de generator en de magnetische in

ductie B. Verhoging van deze 3 variabelen leidt volgens

laatst genoemde formule tot een vermogensdichtheidsverho

ging. Men kan daarom verwachten dat generatoren werkend

met sterkere magneetvelden een hoger rendement zullen heb

ben. Uit theoretisch onderzoek is echter gebleken dat voor

sterke magneetvelden ( 7 - 10 Tesla) er magneto-akoestische

instabiliteiten tot ontwikkeling kunnen komen. De magneto

akoestische instabiliteit is een versterking van de voort

plantende drukfluctuaties; welke afkomstig zijn van varia

ties in plasma parameters door veranderingen in thermody

namische (druk, dichtheid, temperatuur) eigenschappen. De

mogelijkheid van de versterking van spontane of van geindu

ceerde drukfluctuaties in licht-geioniseerde gassen bij aan

wezigheid van een magnetisch veld is vroeger besproken



door Veliehov, Me Cune, Wright en anderen (ref. 1 en 2).

Magneto-akoestisehe instabiliteiten hebben een ongunstige

invloed op het geleidingsvermogen (j en de Hallparameter {3 •
Magneto-akoestisehe instabiliteiten ontstaan doordat akoes

tisehe verstoringen variaties in 0- en v.veroorzaken. Di t

leidt tot extra stromen, die in een magneetveld kraehten

veroorzaken, welke de oorspronkelijke verstoringen kunnen

versterken. We gaan dit fenomeen nader bekijken.

I
+

R

Figuur 1.1: De gesegmenteerde Faraday generator.

1.3 De ontwikkeling van (magneto-)akoestisehe verstoringen.

Bij de besehrijving van magneto-akoestisehe verstoringen gaan

we uit van de algemene wet van Ohm:

We nemen aan dat de totale ruimtelading nul is, zodat de

term P u nul wordt.Je-o

E' ,= E + li x B elektrisehe veld dat de ladingdragers
-0 -0 -0 -0

ondervinden.

Q - Hallparameter.Yo -

J = stationaire elektrisehe stroomdiehtheid.
-0

We sehrijven nu de wet van Ohm als voIgt:

J = J + Q (J x B )/B = ~E'
-0 10 -0 -0 0 0-0



J
-0

tan~ = = \3 •o

Hiervan uitgaande definieren we het volgende coordinaten-

stelsel:

B
-0

•• II'
1J I 1
J I 0 I
-0 -···V k

I
I

• I
j', ,eX...

I

El
-0

,/

Z ."
Ir/

Figuur 1.2: Definitie coordinatenstelsel.

Hierin ligt J langs de ij-as, is de richting van B de
-0 -0

richting van z en staat B loodrecht ~p het vlak door J
-0 -0

en E'.
-0

Verder leggen we de voortplantingsrichting van de golven

vast t.o'.-v. de stationaire stroomdichtheid J en geven dit
-0

aan door de golfvector k die een hoek E>maakt met J •
-0

Als we aannemen dat er geen ruimtelading is en we de viskeu

ze effecten verwaarlozen, vereenvoudigt de impulsvergelijking

tot:
dv

dt

= -Vp + J x B
-0 -0

Omdat in MHD-generatoren het magnetische Reynoldsgetal zeer

klein is, mogen we de fluctuaties in het magneetveld verwaar

lozen. In het stationaire geval krijgen we dan voor de impuls

vergelijking:
t"7p = J x Bv -0-0

zodat de volumekracht en de drukgradient elkaar compenseren.

Ui t de wet van Ohm blijkt da t oJ en ~ twee belangrijke groothe

den zijn t.a.v. de elektrische stroomdichtheid J.
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Een verandering van J betekent een verandering van de vo

lumekracht. am de invloed van de verschillende parameters

op een drukverstoring te onderzoeken, bekijkenwe daartoe

de volgende gevallen van drukverstoringen bij:

1.' De afwezigheid van elektrische en magnetische velden.

2. Een Hallparameter v.o=O en de geleidbaarheida-constant.

3. Een Hallparameter ~ 010 en de geleidbaarheid cr cons tant.

4. Een willekeurige ~o en een veranderende geleidbaarheid~.

Geval 1:

Voor dit geval beperken we ons tot een-dimensionale golven

die zich parallel of antiparallel aan de ij-richting voort

planten. Laat nu op een gegeven maoment een lijnvormige po

sitieve dichtheidsverstoring II aan de x-as optreden. Het

medium wil deze verstoring van het evenwicht opheffen; dit

resulteert in een wegstromen van deeltjes in de positieve en

negatieve ij-richting, wat we kunnen karakteriseren door de

snelheid u. Er zijn nu twee tegengesteld lopende geluidsgol-

ven ontstaan.

Geval 2:

Tot nu toe hebben we gedaan of we met ladingvrije deeltjes

te doen hadden. 1ve gaan nu kijken 'vat er gebeurt in een ~'lHD

medium waar de deeltjes ladingdragers zijn, er stromen lopen

en er elektrische en magnetische velden zijn. We nemen daar

aan dat ondanks de dichtheidsverandering de geleidbaarheid

rtiet verandert. Verder beperken we ons tot het geval dat de

Hallparameter ?0=0. Dit betekent dat er geen Hallveld is,

hetgeen tot uitdrukking komt in het samenvallen van de rich

tingen van J en E'. De wet van Ohm is dan:
-0 -0

J = ~ (E + u x B )
-0 0 -0 -0 -0

De deeltjes uit geval 1 die hier een lading hebben stromen

met een snelheid u t.g.v. de dichtheidsverstoring. Daar het

magnetische veld B loodrecht op de bewegingsrichting van
-0

de ladingdragers staat leidt tot een extra stroom J .=<r:uB ,
2 J 0 0

welke een kracht F.=~uB op de deeltjes uitoefent. Deze
J 0 0

kracht is tegengesteld gericht aan de snelheid u, zodat hij

remmend werkt. Zie figuur (1.3).



l?>o= O.

Figuur 1.3:

Geval 3:

Nu nemen we het Ralleffect mee in onze beschouwing: ~o~Ot

zodat ~ niet evenwijdig aan E' is.
-v -0

De wet van Ohm is dan:

J = a- E' - n (J x B )/ B
-0 0-0 10 -0 -0 0

Definitie Hallparameter¥ = verhouding cyclotronfrequentie =
botsingsfrequentie

eB/me

Rieruit voIgt dat een dichtheidstoename zorgt voor een toe

name van de botsfrequentie en dus een afname van ~ •

Ret evenwicht tussen stromen en velden is nu verstoort (zie

wet van Ohm). Om dit evenwicht te herstellen gaat er extra

stroom J h lopen in de positieve x-richting. Dit heeft een

kracht F'h in de negatieve ij-richting tot gevolg (zie fig
-J

Er werkt nu (zie geval 2) een totale kracht op de geluids-

golf: F.+ F.h •
-J -J

Voor de geluidsgolf in de richting van de positieve ij-as

werken beide krachten remmend. Voor de geluidsgolf in de

negatieve ij-richting zijn deze krachten tegengesteld. Als

de grootte van F.h groter is dan de grootte van F. leidt
-J -J

dit tot een versterking van de geluidsgolf in de negatieve

ij-richting. Zie figuur 1.4.

Geval 4:
Tot nu toe hebben 1~e steeds aangenomen dat de geleidbaar

heid constant blijft bij een dichtheidsverandering. Dit is
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fysisch niet re~el. Maar een plaatselijke dichtheidstoename

betekent een plaatselijke toename van het aantal ladingdra

gers, en zo een toename van de geleidbaarheid. Om de invloed

van de verandering van de geleid-baarheid te onderzoeken los

van het Halleffect beschom.,ren \"re het geval dat de golven

zich langs de positieve en negatieve x-as voortplanten.

Er treden nu de volgende verschijnselen op:

a. Tengevolge van de snelheid u gaat er een stroom (1' uB 10
o 0

pen die een remmende kracht ~uB2 veroorzaakt (in beide
o 0

met het magnetische veld B ontstaat er een
-0

die de naar links lopende golven verzwakt en

richtingen) •

b. Door de stromen die parallel en antiparallel aan J zijn
-0

neemt de plaatselijke Jouleverhitting voor golven die naar

rechts (positieve x) gaan af en neemt de Jouleverhitting

toe voor golven die naar links. gaan.

c. Tengevolge van de toename van de geleidbaarheid neemt de

Jouleverhitting af. Zodat dus de verschijnselen c en b el

kaar gedeeltelijk compenseren.

d. Als gevolg van de toename van de geleidbaarheid gaan er

extra stromenJ// J lopeno Deze stromen zorgen voor een
- -0

toename van deplaatselijke Jouleverhitting en dit leidt tot

een versterking van beide golven. Door interactie van de

stromen J

kracht F.
-J

de naar rechts gaande versterkt (zie figuur 1.5).

1

~t

1.4 Globale opzet van het experiment.

Bij de experimentele bestudering van magneto-akoestische

instabiliteiten kunnen we uitgaan van de spontaan opge

wekte verstoringen maar dit heeft als bezwaar dat er bij

kleine magnetische interactie (magneetvelden van geringe

sterkte) er slechts een zeer lichte versterking plaatsvindt.
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Dientengevolge zal dit zeer moeilijk zo niet onmogelijk te

destilleren zijn uit onze meetresultaten.

Om ons van dit euvel te bevrijden willen we daarom bekende

verstoringen introduceren die krachtiger zijn dan de sponta

ne drukverstoringen. De plaats en het tijdstip van deze ver

storingen zijn dan bekend hetgeen de analyse van de meet

resul taten kan vergemakkelijken. De opwekking van drukver

storingen willen we realiseren met behulp van een vonkont

lading.
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Ret voorbereidende experiment.

2.1 Algemeen

Zoals in de inleiding is gesteld willen we de magneto

akoestische instabiliteiten onderzoeken door uit te gaan

van een lokaal aangebrachte akoestische verstoring. Daar

om is in een voorbereidend experiment nagegaan of het

d.m.v. een ontlading van een condensator over twee elek

troden mogelijk is om een geschikte drukverstoring op te

wekken. Geschikt zijn hier drukverstoringen die groter zijn

dan 0,1 atmosfeer: De fluctuaties op het druksignaal in

het MHD-kanaal zijn van de orde van groott~ van 0,1 atmo~

feer' of kleiner en om de opgewekte akoestische versto

ring te kunnen onderscheiden van de spontane verstoringen

hebben we drukverstoringen groter dan 0,1 atmosfeer als

eis gesteld.

Om de kanaalgeometrie van de MHD-generator enigszins na

te bootsen werden de elektroden in een glazen cirkelci

lindrische buis geplaatst. Om de elektroden in de buis te

kunnen plaatsen werd gebruik gemaakt van een glazen kruis

stuk waarvan twee armen dienden om de flenzen waarin de

elektroden ( verstelbaar m.b.v. schroefmicrometers) waren

aangebracht te dragen, en de twee anderen verlengd werden

tot pijpen.

De ontladingen werden teweeggebracht in lucht van 1 atmos

feer en een temperatuur van 20o C. Vermeld kan hierbij wor

den dat de druk in de MHD-generator ook in de buurt van

de 1 atmosfeer ligt. Verder zij vermeld dat het gas in de

generator bestaat uit Ar en Cs en in de plasmafase verkeert.

Om de drukverstoringen teweeggebracht door de ontlading

over de twee elektroden te kunnen meten werd er een Kistler

drukopnemer in de buis geplaatst die zowel in axiale als

in radiale richting verplaatsbaar is. Het signaal van de

d;ukopnemer werd via een Kistler ladingsversterker naar

een oscilloscoop geleid waar het eventueel kon worden

vastgelegd m.b.v. een camera.



..------fl verschuifbare buis
waaraan drukopnemer

"""
610mm

!
I
I

¢ 108 mm

,

bU
... ...

11

elektrode

1000mm

.... ....

K:i:'stler
drukopnemer

I
I

Kistler
ladings
versterker

elektrisch circuit
voor het opwekken
van ontladingen

schroe~micrometervoor het
instel1en van de afstand
der elektroden

triggerpuls

~~~~start

pulsgenerator

oscillo
scoop

camera

figuur 2.1: Schema van de opstelling voor het bepalen van de

verstoringen ten gevolge van ontladingen.

2.2 Het elektrische cicuit

van de akoestische pulsgenerator
2.2.

Ret elektrische circuit
wordt gegeven in figuur
o /_s.....c....h_e_i_d_e_r -tl lOOk

Rl
I--_---{;r" I-----r-----,
I

20nc
150mA
voeding

a.s /

Pu

B

R2

940 E

P: pulsversterker
C: condensator
B: bollenvonkbrug
E: elektroden

Bo: bobine
Pu: pulsgenerator
Rl: laadweerstand

a.s: aardschakelaar

figuur 2.2: Het schema van de akoestisch pulsgenerator.
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Verder bestaat de meetopstelling uit het elektrische cir

cui t voor het op\vekken van de ontlading.

Eerst wordt er in fig 2.1 een schema gegeven van de meet

opstelling, daarna zal enige aandacht geschonken worden

aan het elektrische circuit voor het opwekken van ontla

dingen (akoestische puIsgenerator).

De condensator C laadt op via de weerstand R1 en R2 tot de

spanning V (instelbaar op de gelijkspanningsvoeding) bereikt

is. Op ieder gewenst moment kan een triggerpuls worden ge

produceerd, die via een pulsversterker en bobine de bollen

vonkbrug doet doorslaan. De bollenvonkbrug is nu een gelei

der en ontlaadt zo de condensator doordat er een doors lag

over de elektroden E op voIgt.

2.3 Jlfetingen

In 2.1 werd reeds gesteld dat we drukverstoringen groter

dan 0,1 atmosfeer wilden hebben. Daarom gingen we zoeken

naar de meest geschikte condensatorspanning en condensa

torcapaciteit bij een bepaalde afstand der elektroden.

Alvorens daartoe te kunnen overgaan moesten we er

zeker van zijn dat het signaal op de scope een druksig

naal was, en niet de een of andere storing. Om dit te kun

nen aantonen werd de drukopnemer op verschillende afstan

den van de elektroden geplaatst. De elektroden afstand

werd telkens op 1/2 mm ingesteld, tenvijl de condensator

tot 4kV werd opgeladen. De resultaten van dit experiment

zijn fotografisch vastgelegd. Uit de foto's werd onder

staande tabel afgeleid (tabel 2.1).

al"s-canet van etruk- .lOoptlJ<1 van .lOoptlj<1verSChlllen
opnemer tot elek- het met de looptijd
trode drukfront voor 20 cm

20 cm 565 + 50micro 270 + 50 microsec.- sec.
30 , , 835 , , 595 , , , ,
40 , , 1110 , , 875 , , , ,
50 , , 1400 , , 1155 , , , ,
60 , , 1680 , , 14 35 , , , ,
70 , , 1960 , ,

tabeI2.1.
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Deze tabel is in grafiek gebraeht door de afstand van de

drukopnemer tot het elektrodenpaar uit te zetten tegen de

looptijd. De riehtingseoeffieient geeft dan de voortplan

tingssnelheid van de drukverstoring. Ik yond zo 375 ± 25m/s.

afstand
in em

170

60

50

40

30

20

10

0
500 1000 1500 2000 t ijd in /"s..

Grafiek 2.1: Bepaling van de voortplantingssnelheid van

de drukverstoring.

Uitgaande van de rechterkolom in tabel 2.1 kreeg ik na

berekening voor de snelheid van de drukverstoring 356±15m/s.

Het versehil tussen deze twee methoden is dat we bij deze

laatste de voortplantingswijze van de verstoring tussen 0

en 20 em elimineren. Uit deze versehillen eoneludeerde ik

dat in dit gedeelte van het traject de snelheid van de druk

verstoring boven de geluidssnelheid ligt (340 m/s) en af

neemt met het toenemen van de afstand. Bij de ontlading

ontstaan dus schokgolven die zieh voortplanten met M 1.

Hiermee werd aangetoond dat onze gemeten signalen drukver

storingen weergeven.

Opmerking: de waarde 375 komt goed overeen met de waarde 380

die Spijkerman vermelde (ref.5).

Verband tussen drukverstoring, eondensatoreapaeiteit, eon----------------------------
densatorspanning en afstand der elektroden.-------------------

Om enige riehtlijnen te verkrijgen voor de waarden van eon

densatorspanning en condensatoreapaeiteit die we in het

sehokbuis-HHD-experiment kunnen gebruiken, moeten we iets

over de relatie tussen de van belang zijnde grootheden weten.
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Nu is een drukverstoring een functie van:

a) de totale vrijgelaten energie tussen de elektroden,

b) Het vrijlatingsproces van de energie als functie van

plaats en als functie van de tijd.

Verder is de puls vorm een functie van:

a) de totale energie (1/2 CV2 ),

b) de afstand der elektroden ( dit bepaalt o.a. de door

slagspanning).

We zoeken daarom naar de volgende verbanden:

1) Het verband tussen hoogte drukverstoring en conden

satorspanning voor verschillende condensatorcapacitei

ten. (Ll p versus V).

2) Het verband tussen hoogte drukverstoring en condensa

torenergie ~p versus 1/2CV2 ).

3) Het verband tussen de afstand der elektroden en de

hoogte der drukverstoring.

In onderstaande grafieken en tabel zijn deze verbanden aan-

6500V-

..

60005500500040003500

0,10 6__---'---'-- ---''-- ---''-- --' ---'- -''""__----i-

3000

gegeven.

0,500
atm.

0,400

0,200

/

Grafiek 2.2: Verband tussen druk en condensatorspanning.
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Graf'iek 2.3: Druk versus condensatorenergie.

V condo af'stand elektrode af'stand elektrode
0,40 mm 0,60 mm

volts atmosf'eer atmosf'eer

3°0O 0,280 + 0,008 -------------
33°° ----~-------- 0,220 + 0,008

350O 0,310 , , 0,310 , ,
4000 0,330 , , 0,340 , ,
4500 0,350 , , 0,364 , ,
5000 0,370 , , 0,380 , ,
5500 0,400 , , 0,400 , ,
6000 0,440 , , 0,420 , ,
6300 0,500 , , -------------
6500 ------------- 0,440 , ,
7200 ------------- 0,480 , ,

Tabel 2.2.
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2.4 Conclllsies

1. Uit de meetresultaten blijkt dat het met de hier beschre

ven opstelling mogelijk is om voldoende krachtige akoes

tische verstoringen op te wekken.

2. Tussen de grootte van de drukverstoring en de condensa

spanning bestaat een lineair verband.

3. De grootte van de drukverstoring is evenredig met de

vierkantswortel uit de condensatorenergie.

4. Verandering van de afstand der elektroden geeft voor

het gemeten spanningstrajekt geen noemenswaardige ver

schillen in grootte van de drukverstoringen.

5. We weten nu welke mogelijkheden we hebben bij de combi

natiekeuze van condensatorcapacitei t en condensator-

spanning bij de inbouw in de schokbuis-MHD-opstelling.



14 cm

17
HOOFDSTUK J

Het schokbuis-HHD-experiment.

3.1 Algemene beschrijving van de opstelling.

Twee belangrijke componenten in het schokbuis-NRD-experi

ment zijn de NHD-generator en de schokbuis. De MHD-genera

tor is van het type gesegmenteerde Faraday generator. De

schokbuis zorgt voor de produktie van een argon-cesium

plasma van een bepaalde temperatuur, druk en snelheid aan de

ingang van het MHD-kanaal. De schokbuis en de MHD-generator

zijn met ellcaar verbonden via een inloopstuk en een nozzle.

De afmetingen van de buis en inloopstuk, en de fysische con

dities van de gassen in de buis en de generator zijn zodanig

gekozen dat de generator bij tailored interface condities

bedreven kan worden. De tailored interface condities blijven

ongeveer 5ms bestaan, in die tijd zorgt een condensatorbat

terij voor de bekrachtiging van de magneet. Gedurende 5ms

hebben we een nagenoeg stationaire instroming van het plas

via de nozzle, die voor een versnelling van het plasma zorgt,

in het generator kanaal.

De afmetingen van het kanaal zijn:

lengte : 80 cm

afstand der elektrodenwanden

de isolatorwanden divergeren van 5 cm naar 14 cm.

er zijn 32 paren cirkelcilindrische elektroden (¢ 4mm)

aangebracht. Ze zijn gemaakt van roestvrij staal.

de afstand der elektroden is 25 mm hart op hart.

De schokbuis bestaat uit een hoge-druk-sectie en een lage

druksectie, gescheiden door de zogenaamde membraansectie.

De membraansectie is via een melinex membraan verbonden met

een vacuumtankje. Tijdens onze schoten van het turbulentie

onderzoek werd de hogedruk-sectie gevuld tot 12 atmosfeer

met helium, de lage-druk-sectie bevatte 63 Torr argon en

~%o cesium. Ret cesium werd voorverwarmd tot 200 o C.

De druk in de membraansectie was 6 atmosfeer.
Het bedrijven van buis en generator ging als voIgt:

Als de lage-druk-sectie tot ongeveer 40 Torr (argon) was

gevuld, werd begonnen met het laden van de condensatorbat

terij. Als deze geladen was, werd de hog-druk-sectie op 12

atmosfeer gebracht en de membraansectie op 6 atmosfeer. De

buis was dan klaar om te schieten.
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Op het moment van afvuren slaat een pen, die elektromagne~

tisch bekrachtigd wordt, door het melinex folie zodat in de

membraansectie een plotselinge drukverlaging optreedt. Ret

gevolg hiervan is het doorslaan van de ingekraste membranen,

Ret moment van bekrachtigen van de magneet wordt m.b.v. een

delay-time unit in verband gebracht met het doorslaan van het

melinex folie.

3.2 De meetopstelling

a. Aa!!pas§..ing

Voor de opwekking van akoestische verstoringen is uitgegaan

van de opstelling uit het voorbereidende experiment. Om kort

sluiting van de generator te voorkomen moest het ontlaad

circuit enigszins worden ge,~ijzigd. De kathode van het eerste

paar elektroden ligt aan aarde. Ret ontlaadcircuit mocht

niet aan aarde liggen daar we anders een van de ontlaad

elektroden op dezelfde potentiaal brachten als de kathode

van het eerste paar elektroden, waardoor we eenkortsluitng

van de generator zouden veroorzaken. Voor de wijziging ver

geIijlte men figuur 3.,1 met figuur 2.2.

b. Ke~z~ yan he! £n!l~a~e!ekt~ode~p~a~

Als ontlaadelektroden werden de kathode_ en anode van een

zelfde paar elektroden genomen. Nu kwam de vraag welk paar

elektroden we moesten nemen. Bij de keuze van het elektro

denpaar waren we gebonden aan de plaats van de drukopnemer

in het MHD-kanaal. Deze bevond zich ter hoogt van het 31 0

paar elektroden (achteraan in kanaal). De afstand tussen de

drukopnemer en de plaats van ontlading worden bepaald door

de voortplantingssnelheid van de versterkte verstoring en

de meettijd. De versterkte verstoringen bewegen tegen de

plasmastroming in met de plaatselijke geluidssnelheid c. Als

we de snelheid van het plasma aangeven door v
pl

dan vinden

we voor de voortplantingssnelheid v van de stroomopwaarts.

lopende akoestische verstoring: v=vpl-c ,of met invoering

van het Machgetal (M=vpl/c): v=(M-1)c.

Als we nu de plasmasnelheid en de geluidssnelheid kennen,

kunnen kunnen we de voortplantinGssnelheid v berekenen. Net

behulp van de meettijd kunnen we dan de afstand tussen ont-

lading en drukopnemer bepalen.

v pI = 1200 m/s
c = 750 m/s afstand = 25 cm

meettijd = 5 ms
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Zo komen we op paar 21.

c. Tr!g£:eri!!.g_v§:ll_d~£.n.!lad!ng

De ontlading ''lerd getriggerd op het druksignaal aan het

einde van de schokbuis. Het druksignaal van de drukopnemer

werd via een delay-time unit naar een pulsversterker bij de

bollenvonkbrug geleid. De instelling van de delay-time unit

werd bepaald door de afstand tussen de drukopnemer aan het

einde van de buis en de plaats van de ontlading. We kwamen

zo tot 1 ms vertraagtijd.

d. Het meten

De te meten signalen werden geregistreerd m.b.v. een Varian 620f

computer, een tape recorder en een aantal scopes. Sommige signa

len zoals de drukken werden door aIle drie de systemen vastgelegd.

Dit werd gedaan om de weergave van de verschillende systemen met

elkaar te kunnen vergel~Ken. De scopesignalen werden daarbij ook

gebruikt om de eerste conclusies te trekken, dit ter bepaling

van het doe I der volgende schoten.

De computer en de scopes werden gestart door het druksignaal aan

het einde van de schokbuis, terwijl de taperecorder met de hand

werd gestart.

Er stonden ons 32 computerkanalen, 7 taprecorderkanalen en 6 ka

nalen op oscilloscopen ter beschikking.

Voor een globaal overzicht van de meetopstelling bek~Ke men

figuur 3.2.

Alvorens over te gaan tot de metingen betreffende het onderzoek

naar de drukverstoringen, moest na gegaan worden of het ontlaad

cicuit werkte. Dit werd gedaan door 4 Torr argon in de generator

te pompen en daarna de condensator te ontladen. De laadspanningen

van de condensator waren achtereenvolgens 1000V, 2000V en 3000V.

Ret zien van een ontlading in het kanaal en de meting van het

spanningsverloop over de condensator leerden ons dat het ontlaad

cicuit werkte.

Nu kon worden begonnen met de eerste proefschoten. De condensator

voor de opwekking van de ontladingen werd daarbij opgeladen tot 3kV.

De capaciteit van de van de condensator was 38,5.10-6F. De sterkte

van het magnetische veld was 2 Tesla.

Dit leidde tot druksignalen aan het einde van de MHD-generator

zoals hieronder die hieronder zijn weergegeven voor drie schoten.
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Figuur 3.2: Schema van de meetopstelling.
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3000 V
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2 Tesla
3000 V
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Figuur 3.3: Verloop van de druk aan het einde van het MHD-kanaal.

Als we deze signalen bekijken zie we dat ze globaal een zelfde ver

loop hebben. Ze komen echter niet op het zelfde niveau terug. Dit

is te w~ten _, aan de ladingversterkers. Een andere verstoring

waar we last van hadden is de ontsteking van de bollenvonkbrug.

Dit bleek te worden verholpen door de meting van het spanningsver

loop over het ontlaadelektrodenpaar uit te voeren met twee coaxiaal

kabels, zodat beide signalen afgeschermd waren. Waarschijnlijk werd

er elektromagnetische straling die opgewekt werd door de bollen-

vonkbrug opgepikt door de enkele coaxiale kabel waarmee tot dan de

de ontlaadspanning werd gemeten.

Behalve deze storingen werden er nog andere storingen gesignaleerd.

Om deze storingen weg te werken werd de aarding van de hele op

stelling gecontroleerd, hetgeen resulteerde in de aanleg van een

nieuwe aardleiding. Nu waren we verlost van de storingen.

We konden nu de metingen meer systematisch aanpakken. Er werd be

sloten om de volgende serie metingen te doen:

O-+t 1-+t 2-+,2i-+,3-+,0-+t 1+,2+ t 2i+,3+,0-.

Hierin geeft het cijfer de sterkte van het magneetveld in Tesla.

Betekent - schieten zonder ontlading en + schieten met ontlading.

De belasting per elektrode werd ingesteld op 10hm,wat in de praktijk

bleek neer te komen op 1,30hm.



Welke signalen daarbij gemeten werden wordt in onderstaand schema

aangegeven (zie figuur 3.4).

10 recombinatiestr. 1

Signalen op computer:
kanaal 0 druk einde buis

I

1 magneetveld

2 A2-K2

3 A3-K3

4 A5-K5

5 referentiesignaal

6 intensiteitsmeting

7 A7-K7

8 A5-5.5

9 A9-K9

12 A12-K12

13 A5-5~1

14 A5-5.2

15 A15-K15

druk einde kanaal

A17-K17

A5-5.3

A5-5.4

1.3-10.3 Hallspanning

A21-K21

A15-15.1

A15-15.2

A24-K24

A15-15.3

A15-15.4

A15-15.5

A28-K28

10.3-20.3Hallspanning

A30-K30

20.3-32.3Hallspanning

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

2, ,11

Dit geldt voor de schoten 1367 tim 1397

Op kanaal 7 werd vanaf sc~ot,1369 een referentiesignaal van 9V

gezet. Voor kanaal 21 werd dit gedaan voor de schoten 1369 tim 1389.

Vanaf 1390 werd op kanaal 21 A20-K20 gemeten.

Signalen op taperecorder: Signalen op scopes:

kanaal 1 druk einde buis 1 magneetveld

2 druk einde kanaal 2 druk einde buis

3 25.3-32.3 3 druk einde kanaal

4 15.3-20.3 4 ~ontlaadspanning
5 A25-K25 5

6 A25-25.3 6 lijnomkeermethode

7 recombinatiestraling
Figuur 3.4.

Hierin betekent A2-K2 dat er gemeten wordt tussen de anode en ka

thode van paar 2. En 15.3-20.3 betekent het meten v~n de Hallspan

ning tussen probenummer 15.3 en probenummer 20.3. De positie van,..

de verschillende meetpunten in de kanaalwand bl~Kt uit figuur 3.5.
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anodes . .. .. . . ·. . . +. . . . . +. . +
• • • ++A25 - 25.3• 1 +

• 2 • • • ++

• 3 • 3 ·3 • 3 ~ ·3 +.3
• 4 • •

5 •• • ••. . . . . .
kathodes

. · . . . . . . . .

1 5 10 15 20 25 31

• probes in de kanaalwand

elektroden

+ drukopnemer

Figuur 3.5 Verdeling der elektroden, probes en drukopnemer

over de kanaalwand.

De signalen op de computerkanalen zijn zo gekozen omdat uit vroegere

ezperimenten is gebleken dat met deze combinatie Van signalen het

gedrag van de generator goed valt te onderzoeken. Omdat echter de

sample-frequentie (6 samples per ms) van de computer te laag is om

drukfluctuaties voldoende nauwkeurig te kunnen beschrijven hebben we

gezocht naar een snellere methode van registratie. Deze hebben we

gevonden in een CEC taperecorder. De taperecorder meet continu en

en kan 16 maal vertraagd worden afgespeeld. 5 ms meettijd wordt daar

door voor de computer (de taperecorder wordt aan de computer gekop

peld) 80 ms meettijd. Dit betekent dat de sample-frequentie 16 maaJ

groter gemaakt kan worden.

Uit de tabel in figuur3.4 bl~kt voor welke signalen gekozen is om

op de taperecorder te worden geregistreerd.

a. druk einde buis

De druk aan het einde van de schokbuis werd gekozen om de be

gincondities te kennen.

b. druk einde kanaal

Omdat we drukfluctuaties in een MHD-kanaal willen bestuderen

ligt het voor de hand dat we het drukverloop in kanaal willen

kennen.

c. 25.3 - 32.3 en 15.3 - 20.3 stellen ons in staat na te gaan of

het bewust opwekken van een bepaalde drukverstoring invloed

heeft op het verloop van de Hallspanning.
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d. A25 - K25 en A25 - 25.3 leveren ons het verloop van het totale
o

elektrische veld in de loop van de t~d ter hoogte van het 25

elektrodenpaar. Hieruit kunnen we de invloed van de ontlading

op het elektrische veld na-gaan.

e. De recombinatiestralin~ geeft ons de verandering van de elek

tronentemperatuur t.g.v. een ontlading.

De signalen op de scopes werden gebruikt om de signalen op de ta

perecorder te controleren. We kregen daardoor enig houvast over de

juistheid van de signalen op de taperecorder.

Het verloop van de ontlaadspanning werd bekeken om ons ervan te over

tuigen of er een ontlading was en wanneer de werd ingezet.

e.De meetresultaten

Met behulp van een computer werden de standaarddeviaties voor de

7 signalen op de taperecorder bepaald. De resultaten hiervan zijn

weergegeven in de tabel op bladzijde 25. De schoten 1367 tot en met

1400 werden in het belang van het onderzoek naar drukfluctuaties

geanalyseerd. De weggelaten schoten in de tabel zijn schoten die

niet in aanmerking kwamen omdat de meetapparatuur niet goed ge

triggerd was. Andere redenen waren dat de triggering van de mag

neet soms slecht was of dat de krasdiepte van de membranen niet

goed was. Dit leidde dan tot zeer slechte begincondities.

Voor de schoten 1367 tot/met 1380 gaf aIleen het druksignaal op kanaal

1 iets zinnigs daar de signalen op de 6 andere kanalen sterk ge

stoord waren. Deze schoten werden gedaan om de storingen op te

heffen.

De drukmeting van deze schoten leert ons dat de condities aan het

begin van het kanaal goed reproduceren en gedurende de tailored

interface condities zeer goed constant zijn.

Van schot 1381 t/m 1400 werdhet geplande meetprogramma uitgevoerd.

Hieruit is schot 1384 weggevallen omdat toen de triggering niet

goed werkte en daarom over gedaan moest worden.

Uit de resultaten in de tabel zijn de volgende conclusies te trekken:

1. De begincondities reproduceren geweldig goed (kanaal 1>- Verder

voIgt hieruit dat gedurende de 5 ms dat de generator bekrach-

tigd wordt de gasdruk zeer weinig varieert.

2. De toestand in het MHDfkanaal wordt weergegeven door de signalen

op kanaal 2 t/m kanaal 7. Om de invloed van de ontlading te kunnen
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IS kanaaJl 1 kanaal 2 kanaal 3 kanaal 4 kanaal 5 kanaal 6 kanaal 7 ontla- magneet-
c p bui~ p kanaal 25.3-32.3 15·3-20.3 A25-K25 A25-25.3 rec.str. 1 ding veld
h

a aba. rel. aba. rel. aba. rel. abs. rel. aba. rel. aba. rel. abs. rel. -zander Tesla
t +met
n atm. % atm. % V % V % V % V % V %,..

1367 0.15 2.1 0.045 7.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0

1370 0.17 2.6 0.044 10.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0

1372 0.16 2.2 0.039 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0

1373 0.20 2.7 - - - - ,~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + 0

1381 0.18 1.9 - - '.,. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + 2
1382 0.16 2.2 0.025 9.5 2.40 16.7 8.00 31.5 2.49 12.0 1.23 11.7 - - - - + 1

1383 0.18 2.8 - - - - 2.60 19.4 3.7 38.4 2.70 13.8 1.90 11.4 0.42 72.4 - 2t
1385 0.53 8.0 0.043 10.75 5.28 6.1 4.8 17.0 5.9 5.6 5.6 5.6 0.54 34.6 - 2t
1386 0.14 1.9 - - - - 6.02 6.6 3. 4 7.9 6.4 12.4 6.4 21.6 - - - - + 2t
1387 0.14 1.8 0.046 10.78 10.46 5.4 7.9 12.3 4.3 3.8 9.4 20.7 0.44 69.5 + 2t
13880.14 1.8 0.043 10.15 9.83 6.5 5.2 7.1 4.0 3.3 10.2 10.2 0.50 67.0 - 2t
1389 0.14 1.7 0.046 8.95 10.60 7.2 6.6 5.1 3.8 3.3 11.1 14.4 0.42 77.1 + 2t
1390 0.13 1.6 0.040 6.10 5.7 2.9 7.4 7.1 5.4 4.8 11.0 10.4 0.42 57.9 - 3
1391 0.12 1.5 0.080 6.2 9.a4 5.56 7.5 6.7 5.5 5.8 10.4 24.7 0.39 65.7 + 3
1392 0.15 1.8 0.047 ? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + 0

1393 0.16 1.9 0.060 9.00 5.40 3.50 5.7 11.5 2.0 8.1 9.1 73.7 0.32 73.4 + 1

1394 0.13 1.6 0.042 9.4 8.40 9.60 5.0 7.0 6.7 7.0 7.3 28.9 0.65 61.0 - 2

1395 0.12 1.5 0.042 10.1 13.21 10.2 8.7 21.7 7.3 8.6 - - - - 0.56 68.3 + 2

1396 0.14 1.5 0.049 8.8 7.92 4.8 6.9 10.2 6.5 9.0 9.8 59.3 0.45 20.4 + 2t
1397 0.16 1.8 0.~40 7.6 9.76 7.5 8.3 7.6 5.0 4.8 - - - - - - - - + 3

139ffi 0.02 1.65 0.054 11.3 9.33 5.6 8.0 8.7 5.7 4.9 11.45 52.3 0.46 61.8 + 3
1399 0.13 1.6 0.050 8.3 6.0 5.2 7.4 8.3 8.5 12.4 7.1 26.6 0.43 57.3 + 3
11fOOO 1~ •1. I) () 01)0. 16. ~ .. - - .- - .- - - - .- - .- - .- - .- - .- - .- - . - .-

0
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nagaan vergelijken we:

a: twee schoten waarvan een met en de andere zonder ontlading, bij

dezelfde begin condities,

b: verder vergelijken we twee schoten zonder ontlading maar met het

zelfde magneetveld (dus twee schoten die hetzelfde zijn qua ingestel

de begincondities).

De vergelijking leert ons dat het niets uitmaakt of er een ontlading

optreedt. Met andere woorden: we hebben met deze metingen niet kun

nen aantonen dat een geintroduceerde of spontane drukverstoring ten

gevolge van magnetische interactie versterkt kan worden.

Slotconclusie.

Met behulp van de hier besproken meetopstelling is het niet gelukt

om de groei van drukfluctuaties t.g.v. magnetische interactie aan

te tonen.

Aanbevelin~en

We hebben hier gebruik ge~aakt van een reeds aanwezig paar elektro

den dat vrij ver naar achteren in het kanaal is geplaatst. Daar de

geleidbaarheid in het grootste deel van het kanaal goed is, behalve

dichtbij de elektroden vindt de doorslag voornamelfjK plaats in de

elektroden grgslaag. Daar zullen dus de grootste drukverstoringen

opgewekt worden, maar deze zitten dan in de turbulente grenslaag

van de elektrodenwand zodat ze daarin zullen verdrinken.

Dit zou mischien verbeterd kunnen worden door de ontlaadelektroden

iets verder het kanaal in te plaatsen.

Verder moeten we het ontlaadelektroden paar daar plaatsen waar de

hoogste stromen lopeno De plaats van de drukopnemer moet hierbij

aangepast worden gezien de beschikbare meettijd.
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