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Lijst van gebruikte symbolen.
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Bladzijde waar voor het

Betekenis

eerst geintroduceerd.

8
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e

lading van het elfCtron.

J

stroomdichtheid

Je

constante van

I<

temperatuur

5
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11
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massa van zware deeltjes
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massa van het electron
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electronen dichtheid
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druk
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. argon a tomen
botsdoorsnede electronen-
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. kalium atomen
botsdoorsnede electronen-
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edelgas atomen
gas temperatuur

.11

electronen temperatuur

6

ionen temperatuur

6

, dichtheid van deeltjes

11

volgens Beha vergelijking.

u

inwendige energie

5

v

gemiddelde snelheid van

5

deeltjes.
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Hall parameter

4
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4
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4

'ic

gemiddelde botsfrequentie

5

V'.

electronen botsingen

11

vfA

gemiddelde botsfrequentie electronen-

12

'X

argon atomen.
'Ir I<

gemiddelde botsfrequentie electronen-

12

kalium atomen
Vet

gemiddelde botsfrequentie electronen-

12

ionen.

p
pe

dichtheid

5

ladingsdichtheid

5

er

electrische geleidbaarheid

4
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electrisch 'geleidingsvermogen
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(scalar)
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3.

Introductie:

Het electrisch geleidingsvermogen van het plasma en
de vermogens dichtheid van magnetohydrodynamische generatoren
zijn recht evenredig.
Daarom is het belangrijk de electrische geleidbaarheid
van het MBD generator plasma onder de verschillende
condities te kennen.
Er zijn vele r.epresentatieve theoretische en experimentele
gegevens bekend.In deze studie zijn theoretische en
experimentele resultaten van de laatste

jaren~

voor

de

electrische geleidbaarheid systematisch verzameld en geordend.
Deze theoretische en experimentele resultaten worden
grafisch weergegeven en waar mogelijk met elkaar vergeleken.
Daaruit worden conclusies over de theoretische en experimentele
gegevens getrokken.
Deze ,conclusies leiden tot enkele aanbevelingen•
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1.1

Hoofdstuk 1. 'Algemene Inleiding.
De noodzaak van het bepalen van transport coëfficienten:

De transport coëfficienten zijn nodig voor het oplossen
van de MHD vergelijkingen.
Als het medium wordt beschouwd als een continu fluidum,
worden geen deeltjes, massaverdichtingspunten of ladingsconcentraties op atomaire schaal beschouwd.
De eigenschappen van het heschouwde medium worden dan niet
teruggebracht tot microscopische processen, b.v. botsprocessen
maar worden gegeven door macroscopische grootheden zoals
het geleidingsvermogen ~ , de warmte geleidingscoëfficient.À,
de visc~~iteit1 ' de Hall-p arameterj3 , de diëlectrische
constante, de permeabiliteit, etc.
Met deze macroscopische benadering kunnen we de volgende
macroscopische magnetohydrodynamische vergelijkingen opstellen.
-de wet van behoud van massa
-de wet van "àhoud van èlfl,llgme
-de wet van Ohm
-de Maxwell-vergelijkingen
-de toestandsvergelijkingen.
Deze vergelijkingen kunnen bijvoorbeeld de volgende
transport coëfficienten bevatten:

cr

Electrische geleidbaarheid,

~ Thermische'diffusie,

À warmtegeleidi~scoëfficient en
~

viscositeit.

In dit geval bekijken we alleen de

0:

~

s.

.

1 2

Het belang
- van cr' voor IiIHD
Het belang van ~ voor MIlD blijkt uit de macroscopische
MBD vergelijkingen.
I

Vooral de energievergelijking
(1 lvI. +-~) =
+
(À VT)
a. ii
lil i
)
en uit de wet van Ohm.

EoJ.

1'

J:

v:

l1"(Ê+Vx B ) -[30><
.,

r;: (f V)

+

çtJ

~)

Het electrisch geleidingsvermogen in een stationair
homogeen plasma met homogene Ê en
en waarbij

jO~

=

0

B.

,

velden, snelheid IÎ ,

is te bereMenen en is een tensor.

Voor zwakke magnetische velden wordt het geleidingsvermogen
een scalar-grootheid.
Uit de vergelijking voor de vermogensdichtheid blijkt dat
voor elk type MED machine een goed geleidingsvermogen
van het plasma moet worden gerealiseerd.
In een plasma waar Couloumb-botsingen overheersen geldt
'L
-'
_
m"
tUt> -

Bij

•

I'l'n C. Vi:.
z~ak geioniseerde

plasma's verlopen de botsingen

voornamelijk via het neutrale gas en is
~~

u:

evenredig met

.Een hogere elektronen temperatuur geeft aanleiding

tot meer ionisaties en dus tot een beter geleidingsvermogen.
Bij sterk geioniseerde plasma's zijn de botsingen met geladen
deeltjes het belangrijkst.
Bij verhoging van de electronen temperatuur neemt het
geleidingsvermogen toe:

~

IV

7;%

Bij temperaturen van 3000 oK (begrensd door de toe te passen
materialen) is vaor, .•e meeste gassen het geleidingsvermogen
te laag voor MIlD generatoren.
Men kan nu een gemakkelijk te ioniseren gas toevoegen, b.v.
ceB~um

met een lage ionisatie energie ,(van 3,9 eV)

_______..;..::_~_-_-_._-._--_-.-_~-~._
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6.
en daarmee het geleidingsvermogen

verhogen.

Een ander voorstel is het belangrijk verhogen van de
elektronentemperatuur, zonder dat de zware deeltjes
temperatuur wordt verhoogd.
Het aldus geproduceerde plasma is niet in thermisch

evenwicht;immers~?

?i.

moet het kontakt me i:

Om een dergelijk plasma te realiseren
de elektronencomponent beperkt zijn,

hetgeen wil zeggen dat het aantal botsingen beperkt moet
worden.
De beide genoemde processen kunnen worden gecombineerd;
cesium inzaai in combinatie met niet-evenwichts ionisatie.

1.3

~~E~~~~~g_~2~_!!~~~~~~~~2~~~~~2~~~

Deze studie wordt beperkt tot een literatuutonderzoek
naar het electrisch geleidingsvermogen, in het bizonder
voor MED doelstellingen.
Representatieve experimentele gegevens en theoretische
berekeningen werden verzameld en in grafiek vorm weergegeven

voor verschillende gebieden.

De volgende resultaten zijn verzameld:
1. Experimentele () tegen J grafieken- voor (J' van 10-.2
tot 10

-I

JL

-I

cm

en J van 10-

I

/

z

tot 100 A1O'm

voor een gastemperatuur kleiner of gelijk en groter
dan 1800·K
2.Theoretische

~tegen J

grafieken ook voor een gas-

temperatuur kleiner of gelijk en groter dan 1800 Cl K.
0

Voor een gastemperatuur kleiner dan 1800 K worden drie theoriën die het beste met de experimentele resultaten
overeenstemmen, bekeken en vergeleken: en voor een gas0
4
temperatuur groter dan 1800 K wordt de theorie van Lutz
die het beste met de experimenten :.:overeenstemt t
bekeken en vergeleken.
De a(tegen J grafieken zijn in hoofdzaak voor B=O berekfnd
en gemeten, omdat onder deze conditie alals een
h~!~

~~~!~~=gE22~=

opgevat mag worden.(,Zie b.v. formule 4.18, collegediktaat

MHD I·)3.

JiiiIilIIil

~
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1.4

Indicatie van de huidige stand van zaken:

Er 'zijn de laatste jaren een grote verscheidenheid aan theoriën en experimenten over het geleidingsvermogen verschenen.
Enkele voorbeelden zijn de volgenden:
Brederlow, Sa .. lvat en

Schwenn~0nderzochten de

van het electrisch geleidingsvermogen

afhankelijkheid

van de gastemperatuur

en van de voor-ionisatie in een edelgas-alkaliplasma.
Hahn en Salvat Ó

dedén een onderzoek naar argon o~tladingen

en bestudeerden het gedrag van het geleidingsvermogen met
variërende druk en stroomdichtheid.Lutz 2 bestudeerde het
effekt van straling op de evanwichts eigenschappen van een
gezaaid plasma.Kerrebrock en Hoffman

6

bestudeerden de

niet-evenwichts '.iDnisatie en maakten een experimentele studie
van de niet-evenwichts geleidbaarheid van mengsels van argon
en kalium. Nakamura en Riedmuller 1 onderzochten het
niet-evenwichts MBD plasma onder de condities van volledig
?

geioniseerd zaad. Bender, Mitchner en Kruger
de oorzaken van niet-evenwichts toestand in

a onderzochten

~lliD

plasma's. Ze

vergeleken berekende resultaten volgens hun model met eigen
resultaten. Hahn en Salvat 9 deden geleidbaarheidsmetingen in
zuiver argon bij magneetvelden tot 2 Tesla. Brederlow, Feneberg
en Hodgson

'10

meten de niet-evenwichts geleidbaarheid

i~

een

argon-kalium plasma in elektrische en magnetische velden. Zij
vergelijken hun resultaten met <ie-r resultaten van de berekeningen

9·
\
\

Hoofdstuk 2.'

ALGEMENE MODELLEN.
Om de problematiek van de magnetohydrodynamica op te

loss~n,

zijn in principe verschillende wegen te volgen:
A. De macroscopische behandeling gaat uit van een continuumsbeeld. Macroscopische eigenschappen--zoals viscositeit,

..

electrisch geleidingsvermogen-- worden gedefinieerd en
experimenteel bepaald

~n

gebruikt om de waargenomen

verschijnselen te beschrijven.
B. De microscopische beschouwing daarentegen berust op de
vergelijkingen voor de individuele deeltjes.Een statistische
mechanica en een of andere kinetische gastheorie leveren
de vergelijkingen voor het medium en de wet van Ohm.

10.
\

2J1 Berekening van het electrisch geleidingsvermogen.

Voor het oplossen van elke transport vergelijking is het
noodzakelijk de transportcoëfficienten nauwkeurig te
kennen.
Een mogelijke afleiding van deze transportcoëfficienten
b.v het electrische geleidingsvermogen,is gebaseerd op
de Boltzmann vergelijking, waarbij de krachten tussen de
onderlinge deeltjes een

b~langrijke

rol spelen.

Voor het berekenen van het electrisch geleidingsvermogen
bestaan er momenteel enkeie theoriën die in dit werk
bekeken zullen worden en vergeleken met experimentele
resultaten.
Een recente theorie voor de afleiding van een MHD stroomdichtheidsrelatie en het geleidingsvermogen is die van
Kruger, Mitchner en Daybelge. 11 Met behulp van de Boltzmann
vergelijking verkrijgen zij een elektronen snelheids
verdeling~

relatie

funktie en met dat resultaat een stroomdichtheids-

van het electrisch veld het electrisch geleidings-

vermogen, waarin de afhankelijkheid van het electrisch
geleidingsvermogen aan het electrisch veld en een mogelijkt
temperatuur gradiënt wordt gegeven.

";

ZT

5

/I.
2.2

Korte beschrijving van enkele theoretische modellen voor
Tgas ~ 1800

I'J K •

G. Hahn en M. Salvat. 5 'Investigation of argon discharges
with metal capillary cathodes."

De technologische moeilijkheden bij het zaaien van MHD gassen
met alkali metalen maken het waardevol om te onderzoeken
onder welke condities zuivere edelgassen zonder inzaai,
gebruikt kunnen worden als werkend medium in 1lliD generatoren.

w.

Ohlendorf

1i' suggereerde

deze mogelijkheid. Zijn argument

is, dat als de stroomdichtheid voldoende hoog is , de
elektrische geleidbaarheid van

zuiver~edelgassen vergelijkbaar

van edelgassen met

is met die van mengsels

alka~i

'

metalen.Dit komt volgens hem door de aanzienlijke verhoging
van de elektronen temperatuur.
Hahn en Salvat berekenen

i6'"

=

~

-

z~ ~,g

.-m.

II

u{J)

(7;-1:,)

uit de volgende vergelijkingen:

u-<

V~

secties zijn gebruikt:
ti. elektronen-edelgassen botsingen :Kruger en Viegas'

13 ..

,

b. el~ktronen-kalium atomen botsingen:Brocle ~#, en
c. elektronen ionen botsingen: Spitzers formules

15

1

•

Uit de grafieken komt het volgende naar voren:De elektrische
geleidbaarheid van een argon-kalium mengsel gaat naar die van
zuiver argon met toenemende stroomdichtheid.

Il.
Brederlow eh Salvat en Schwenn' 11 berekenden de elektrische
geleidbaarheid van een argon plasma met kalium inzaai als
funktie van de gas temperatuur
temperatuur ïr~

TA

en de elektronen

.

Er wordt aangenomen dat de elektronen ean Maxwellse
snelheidsverdeling bezitten. Ze krijgen de volgende uitdrukking
voor ~:
z..

Ih.~.e

(( =

Itn.e.

waarin

ot-

~k

~ A = !'3

met

Q" A

(":c.J\

J

+~

V6' 1. 7;.: '. '?lA
7/;rn...e,.

t.

.2

Il"n ~ ou...

, :: 21. 7;.

wordt berekend volgens Ref ~

V"K::>t\f.JF m~
~

(s)

16 .•
•

Q.c.i vol~:ens

(\>.... ,e,

ref./Il

{I f

T~~.

/
. .en[~ 7; ~JvOlgenS ref.
ot L - ,6 V~-;:. (J< T;.) 7. ~ s- cf :z.
.iJ ( 't 7Trn.~) '1z.
De elektron temperatuut als funktiè van de stroomdichtheid
• _ 7r7.,

(i:J?

'7l<

e -

wordt verkregen uit de energie balans vergelijking van de
elektronen die afhangt van T gas
'J~
- = L-c. + I.i. .e..
tJ
L.Jl. =e:p.ergie uitwisseling tussen elektronen en atomen bij elas--

1

u..t.

tische botsingen.
= e'nergie uitwisseling tussen elektronen
~p.. atomen biJ nie.t-elast!,f.,:he;- botsingen.
Uit de vergelijkingen (5) en (10) is ~als funktie van de
stroomdichtheid berekend met de gastemperatuur als parameter.

WFZi'

-t ,.

,vu

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

....

/3.

6~
Kerrebrock

leidt een twee-temperaturen geleidbaarheidswet

af. Met deze twee-temperaturen geleidbaarheidswet kan het gedrag
van MBD plasma's over een groot gebied beschreven worden.
af:

Hij leidt de volgende dimensieloze vergelij king'
L
.L=

}*

~

L
(Tc.\.)
,_~ (E')
-*
ï=d.
Tt(
E

~/)

\

I

= gastemperatuur

{, E~ en

T*zijn referentie condities en (' en cA zijn funkties

van 1I~ en lr~ voor een bepaaid gas. (~:de electronentempèratuur)
Het is van belang het gebied te bepaierr
onafhankelijk zijn van

1; .

y en

c{

waarin~

en

~

zijn dan alleen

funkties

van ~~ en dit leidt tot een zeer eenvoudige vorm van de bovenstaande wet.
Bij lagere elektronen concentraties is deze eenvoudige theorie
inadequaat , omdat de elektronen een energie verdeling hebben
die ver van Maxwellian is.
Volgens Kerr·ebrock geldt bovenstaande relatie ook als er
magneetvelden aanwezig zijn, tot er echter instabiliteiten
optreden, bij grote waarden van de Hall parameter

Ó ...

•

I'

Il(,

2.3 Theoretische modellen voor Tgas<1800 K ,en voor Tgas=1800 K.
Eender ,M1tchner en Kruger 8•

Bronnen van niet-evenwicht in MBD plasma's zijn radiatie en
electron Joule verwarming.ln deze plasma's zijn de electronen gastemperatuur ongelijk en de electronen dichtheid is
niet-uniform.
Experimenteel is gevonden dat toevoeging van moleculaire
deeltjes aan een inert gas, alkali gezaaid niet-evenwichts
plasma resulteert in een reductie van het verschil tussen
electron en gastemperatuur.
Physisch is dit te verklaren door een koppeling van de electronen
en zware deeltjes door de "vibratie toestanden" van de
moleculaire deeltjes.
Een quantitatieve beschrijving van de moleculaire energie
overdracht is nodig om de effecten van moleculaire onzuiverheden in

edelgas~lliD

plasma's te bestuderen.

Er is zelfs beweerd dat het energetisch gedrag van een
plasma o.a. instabiliteit en energieverlies, kan worden
gecontroleerd door de toevoeging van een moleculair gas.
Dit werk is een ontwikkeling van de vergelijkingen die de
thermodYnamische toestand van een argon alkali gezaaid
plasma met stikstof beschrijft.
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Theoretische gegevens van zuiver en gezaaid argon
o
voor Tgas , 1800 K.
Grafiek

Eigenschappen

Referentie

Tgas= 1400 0 K
p=

1 atm.

5

B=O

Geen inzaai
-'-' -

.

Cl

Tgas::. 1400 K
p=

1 atm.

B=

°

5

Zaad verhouding=O,o1 % K
Tgas= 14000 K
p= 1 ?atm.-

5

,I"

LO
Zaad verhouding=O, 1 %
t - __

.

K

Tgas = 1400 0 K
p=

1,01 atm.

B=

°

4

Zaad verhouding=0,2 %Os
Tgas= 1500 0 K
p= 1 atm.

6

:8=0

6=

2,0

Zaad verhouding=o, 6 %K
SA= 0,7.10 -16 cm2
.

51(=0,25.10

-13

cm

2

Grafiek

Eigenschappen

Referentie

Tgas= 17500 K

-x-x- x

p=

1 atm.
6

B= 0

Zaad verhouding=O,28 %K

b=

2.0

SA=o,7.10- 16 cm2
SK=o,25.10- 13 cm2
J<,--

~-

-

Tgaa= 15000 K
p=

1 atm.
6

R=O

Zaad verhouding=O,28 %K

&= 2.0
('ó> =O,7.10 -16 cm2
A
S~,25.10-13 cm~
-1-1-

Tgaa= 12500 K
p= 1

atm.

B.= 0

6

Zaad verhouding=O,28 %K

b=

2.0

5A=O,7.10-16 cm2

S~O,25.10-13 cm2
-X"I('-

Tgaa= 1500 0 K
:8=0

p= 1

atm.

6

Zaad verhouding=O,15 %K

5=

2.0

SA=O,7.10- 16 cm 2

. . .. . . . . . .

SK=O,25.10~13 cm2
Tgaa= 1800° K
:8=0

p= 1

8

atm.

Zaad verhouding=O,092 % Cs

----

~-----------------------------

10.
2.4 Beschrijving van de theorie van Lutz 2 voor een gastemperatuur
groter dan 1800

oK:

Lutz gebruikt het twee-temperaturen model voor een nietevenwichts;plaema

6:

En

hij leidt een energie balans

vergelijking af voor elektronen, waarin termen voorkomen
voor elastische botsingen , warmte geleiding en radiatief
transport. Het radiatief transport wordt numeriek berekend
voor een niet-uniform

pla~ma

en analytisch voor een uniform

plasma.
De energiebalansvergelijking samen met de randvoorwaarden wordt
numeriek opgelost en hieruit wordt de stroomdichtheidsgeleidbaarheids karakteristiek verkregen.
He~

blijkt uit zijn berekeningen dat onder de speciale

condities van geringe inzaai of hoge gastemperatren, of
bij het gebruik van een buffer gas van laag moleculair
gewicht de straling verwaarloosd kan worden omdat het dan
een gering gedeelte van het,nergieverlies vormt.
In deze berekeningen is er van uitgegaan dat er geen magneetveld is.
Deze theorie is echter ook voor magneetvelden te gebruiken
omdat deze de energiebalansvergelijking voor elektronen
niet noemenswaardig veranderen.
Lutz heeft drie theoretische krommen berekend.In de eerste
berekening verwaarloosd e hij de warmte geleiding

en het '

radiatief transport. In de tweede berekening verwaarloosde
hij alleen de warmtegeleiding.En in de laatste berekening nam
hij alle drie de termen mee in de energiebalansvergelijking
voor elektronen.
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Nakamura en Riedmüller
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bestuderen de stabiliteit van een

niet-evenwichts plasma in het gebied van volledig geïoniseerd
zaad, rekening houdende met de ionisatie van het edelgas.,
Er wordt aangetoond dat het gebied van volledig geioniseerd
zaad bereikbaar is met een elektrische veldsterkte, die
vergelijkbaar is met die, die te bereiken is in actuele
MBD generatoren door de zaad fractie te reduceren tot 10- 5 •
De methode van het volledig ioniseren van het zaad schijnt
een eenvoudige weg te zijn om het plasma te stabiliseren.
De auteurs breiden de lineaire storings theorie van
'1,18 ~

Zettwoog,Nelson'

; en Solbes

IJ

uit door partiële

ionisatie van het edelgas toe te staan.Ze gaan uit van een
gas met verhoogde elektronen temperatuur en een klein magnetisch
Reynold's getal en Baha evenwicht en verwaarloosbare ionenslip.
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Theor~tische gegevens van gezaaid argon voor Tgas ~ 1800 K

Grafiek

Eigenschappen

Referentie

Tgas= 1800 0 K
B= 0
p= 1

atm.

8

Zaad verhouding=O.092% Cs
Tgas= 2000 0 K
B= 0
p=- 1 atm.

8

Zaad verhouding=0,18% K
Tgas= 2000 0 K
B= 0

p= 1 atm.

8

Zaad verhouding=O,2% K
-)(-"/.-
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Tgas: 2000 K
B= 0

p= 1 atm.

2

Zaad verhouding=0,39% K
Eenvoudige theorie:botsingen.

x- -

X --"..

o

Tgae= 2000 K
B= 0

p= 1 atm.
Zaadverhouding=0,39% K

2

Eenvoudige theorie:botsingen
en radiatie •
Tgas= 2000• K

B=O
p= 1 atm.

2

Zaad verhouding= 0,39% K
Verfijnde theorie:
botsingen, radiatie en warmte geleiding
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MEETOPSTELINGEN.

Op~tellingen'voor het bepalen van <J' voor

..

Nakamura en Riedmuller

T;4.5 ~ 1800 oK

-1 •

De meetopstelling:
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TEST SECTION ARRANGEMENT

',,', ', 77:....:z~'7777~~+~+~~Op: :I'; cal; -W7 ,ondry;OW'
E]
•

EI:l

Magnelic FIeld

...... '

.: Pr~bes+
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4===.
Gas Flow

...

1

-l;Jeclrodes

Het meetkanaal werd geconstrueerd met aluminiumoxide platen
en heeft een dwarsdoorsnede van 2x1,7 cm

.De lengte is 7,5cm•

. Elf paar tungsten electrodes werden in de boven en onderwand
geplaatst om een uniforme ontlading te krijgen over het
volume waarin de metingen gedaan werden.
Drie paar electroden zijn aan de ingang en uitgang geplaatst
van het meetkanaal om een stroom in de richting van de gas
stroom door het kanaal te sturen (of om

de inlaat electroden

als voorionisator te gebruiken).Met 6 tungsten probes in deL
Eijwandèm' WÓBdt het elektrisch veld gemeten en met 3 kleine
probes worden de fluctuaties in het elektrisch veld gemeten.
Door een raam kan optisch en spectroscopisch aan het plasma
gemeten worden.De gastemperatuur wordt gemeten met thermo
koppe~s

aan de ingang en uitgang van het kanaal.

-

Twee magneten zorgen voor een magneetveld tot 20kGauss. De
stroom wordt door het plasma gestuurd in de

~

Vx

B

richting

met behulp van de elf elektrodenparen waarvan ieder verbonden
is met een onafhankelijke stroombron.

llt.
Gedurende het experiment worden de stromen door iedere electrode,
het elektrisch veld in het plasma en het magneetveld gemeten.
Het geleidingsvermogen kan berekend worden uit de stroomdichtheid en het elektrisch veld. De zaad fractie wordt

bepaa~d

uit de elektronen dichtheid bij volledig geioniseerd zaad.
De condities voor deze experimenten waren:
Gasmengsel:
Gasdruk

.

Argon en Cesium,
1 atm.,

Gastemperatuur:1500 •K,
Gassnelheid

60 m/sec.,
Zaad fracties : 6x10- 6 en 9x10- 6 ,
Stroomdichtheid:0,075 amp/cm2-5,4 amp/cm 2 en

Magneetveld

:0-20 kGa'Ûlss.
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De meetopstelling.
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De meetapparatuur heeft ,de volgende

hoofdcomponenten en
0.

functies.Een plasma jet verhit het gas tot ongeveer 1500 K
en versneld het.
Een kanaal van ongeveer 30 cm lang en geisoleerd met

Alz 03

wordt gebruikt om een uniforme gastemperatuur te verkrijgen.
Met een ontlading aan de'ingang van het meetkanaal wordt het
gas meer of minder voorgeioniseerd.Het meetkanaal, bestaat uit". fi f
Al%. 0 met een dwars doorsnede van 1 cm2 waarin een 6 cm lange
3

axiale boog brandt tussen metalen electroden en de hele boog
kan geobserveerd worden door zijwanden van kwarts.De watergekoelde spoelen zijn ontworpen voor pulsen tot 5 Tesla.
Met

t~gsten

probes wordt het elektrisch veld in de x en y

richting gemeten en uit het elektrisch veld en de stroom
dichtheid kan ~ weer berekend worden.

26.
C~ndities

voor hun experimenten waren:
o

Gastemperatuur

:1400

Gasdruk

: 1;1 at·m.,

Gasmengsel

:zuiver argon,

Magneetveld

:0-2 Tesla,

Zaad fracties

:0,

Stroo'mdichtheid

:4-10 A/cm2 en

Gassnelheid

: 100 m/sec.

K,

Kerrebrock en Hoffman
De meetopstelling.
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De meetsectie bestaat uit twee electroden.
Deze electroden bestaan uit vier stervormig over de dwarsdoorsnede
van het kanaal gespannen tungsten draden. Met thermo koppels
wordt de gas temperatuur gemeten. Het elektrisch veld wordt
gemeten met drie tungsten probes.
In het meetkanaal is een gat opengelaten waarmee direkte
observatie van de uniformiteit van het plasma mogelijk is.

En waardoor direkte metingen van de elektronen temperatuur
met de lijn omkeer methode mogelijk is.
De geleidbaarheid wordt berekend
dichtheid en het elektrisch veld.

u~t

metingen van de stroom-

18·
De condities voor hun experimenten waren:
Gasmengsel

:argon en kalium,

Gastemperatuur

:1480

Gasdruk

:1 atmosfeer,

Magneetveld

:0,

Zaad fracties

:0,15%K - 1%K , en
:0 - 10 amp/cm2 •

Stroomdichtheid

D

K-1590

Cl

K,

3.2..

Voor T~I1?

- 1800 ~K

=::::::-

20

Bernard, Labois, Ricateau en Zettwoog.
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De meetopstelling.
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FIG. l.-Schéma de l'appareillage.

Tussen twee electroden brandt een boog.Deze kan geöbserveerd
worden door een venster.Het elektrisch veld wordt gemeten met
probes.Uit het elektrisch veld en de stroomdichtheid kan nu
~ weer berekend worden.

De condities voor hun experimenten waren:
T gas

Gasdruk

:1 atmosfeer,

Magneetveld

:0

Zaad fractie

:1,2x10 -4 ~ 6 ,2x10 -3 ,

Stroomdichtheid

: 0-45 A/cm2 , en

Gasmengsel

:argon en cesium.

30.

,

Brederlow", . Salvat, Schwenn
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De meetopstelling.
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Het argon wordt verhit in een boog verhitter en gemengà in de
mengkamer met een precies doseerbare hoeveelheid kalium.
Het plasma vloeit dan door het meetkanaal in een koel

~

filtersysteem.
Het meetkanaal heeft een ronde doorsnede en is gemaakt van
boron nitride. De diameter is 2 cm en het is 10 cm lang.
Met behulp van tungsten electroden wordt een stroom door het
plasma gestuurd in de stroomrichting.Er wordt geen magneetveld
toegepast, en acht probes ,gemaakt van tungsten draad,meten
de potentiaal verdeling van de ontlading.
De elektronen temperatuur wordt gemeten door de openingen in
het meetkanaal en de elektrische geleidbaarheid wordt berekend
uit de potentiaal verdeling in het gebied van constant elektrisch
veld en constante stroomdichtheid.

···W

tt'P-rB'

31.

De condities voor hun experimenten waren:
Gasmengsel

:argon en cesium,

Gasdruk

: 1 ,01 atmosfeer,

Gast emp eratuur

:1400 "K-2400 oK ,

Gassnelheid

:50 m/sec.,

Zaad fracties

:0,1

% Cs-

Stroomdichtheid

0,5 % Cs,
:0-5 Amp/cm 2 ,en

Magneetveld

:0.

33.
Experimentele gegevens van zuiver en gezaaid argon
Voor Tgas ~

18000 K
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Eigenschappen
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3.4

Opstellingen

1ia.s
Ct

è

1800"K

Opstellingen voor het bepalen van ~
Brederlow, Feneberg en Hodgson.

10

De opstelling gebruikt door Brederlow, Feneberg en Hodgson
bestaat uit twee boog verhitters, een kalium injektiesysteem en een

meetkanaa~.Het

injektiesysteem zaait het

argon met zuiver kalium.
De buizen die het meetkanaal met de boog verhitters verbinden zijn gemaakt van tungsten en alle isolerende wanden
zijn van boron nitride. Water gekoelde spoelen leveren een
maximum van 17 kGauss gedurende 10 seconde.

'L
Er wordt een gelijkstroom in de stroomrichting van het
gas gestuurd. De potentiaal verdeling wordt gemeten met
dunne tungsten draden in het kanaal en tantalum electroden
in de ,zijwanden ingebed. Door de vensters in de geisoleerde
zijwanden is observatie in de richting van het magneetveld
mogelijk, en door deze vensters wordt de electronen temperatuursverdeling gemeten.
De gastemperatuur wordt. gemeten

met een thermo koppel.

36.

En de electronen temperatuur wordt gemeten met de

lijn omkeer methode op de resonantielijnen van het
kalium.
De geleidbaarheid kan berekend worden uit het elektrisch
veld in het plasma en de stroomdichtheid.
Voor de metingen gmlden de volgende èondities:
Gasmengsel

: argon-kalium,

Gastemperatuur

:2000 OK

Gasdruk

:1,2 atmosfeer,

Gassnelheid

: 190 mlsec,

Zaad fractie

:0,2

% K,

Argon massa stroom :16 g/sec.,
Magneetveld

:0-17 kGauss,

Afmetingen meetkanaal:15mmx20mmx100mm, en
Stroomdichtheid

:0-6 A/cm2 •
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De meetopstelling.
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Er wordt gemeten aan een boog ontlading tussen de

anode

en de kathode.
Met behulp van probes wordt het elektrisch veld gemeten.
De elektrische geleidbaarheid wordt berekend uit de gemeten
waardenvan de totale stroom en de waarden van het elektrisch
veld tussen de probes.
Stroomdichtheidswaarden worden verkregen door gebruik te
maken van de werkelijke dwars-doorsnede afmeting van

het

meetkanaal omdat men aanneemt dat de stroomdichtheid
uniform verdeeld is.
Er wordt wel opgemerkt dat de effektieve dwars-doorsnede
oppervlakte iets minder is dan de physische dwars-doorsnede
oppervlakte die zij gebruiken door het mogelijk bestaan
van niet-uniformiteiten van de stroom en het verwaarlozen
van de thermische grenslaag aan de kanaal wand. De diameter
van het meetkanaal was i inch, de lengte 2 5/8 inch.

38.
V60r de metingen golden de volgende condities:
Gasmengsel

:argon en kalium,

Gastemperatuur

:2000 "K,

Gasdruk

:1 atmosfeer,

Gassnelheid

:300 voet/sec.,

Zaad fractie

:0,2 - 0,8

.Argon massa stroom
Magneetveld
Stroomdichtheid

% K,

:2,4 g/sec,
:0, en
2
:0 - 80 A/cm •
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Brederlow, Riedmüller, Salvat.
De meetopstelling.

Het meetkanaal heeft een rechthoekige doorsnede van 1x1,3cm2
en is- 10 cm lang, en de

wande~~ijn

gemaakt van boron

Er wordt een elektrische stroom int de richting

nitride

van de

stroming door het meetkanaal gestuurd.
Via tantalum electroden loopt de stroom door het kanaal.
De potentiaal verdeling langs het kanaal wordt gemeten
met tungsten probes.
Door twee openingen tegenover

elkaar in de zijwanden

van het kanaal kunnen metingen gedaan worden loodrecht
op de stroomrichting. De gastemperatuur wordt gemeten
met een thermo koppel en de electronen temperatuur wordt
gemeten met de lijn omkeer methode.
Voor alle metingen golden de volgende condities:
Gasmengsel

:argon en kalium,

Gastemperatuur

:2000 K,

Gasdruk
Gemiddelde sneheid

:1,1 atmosfeer,
:4.10 4 cm/sec.,

Zaad fractie

:0,175

Argon massa stroom

:14,5 g/sec.,

Magneetveld

:0,

Stroomdichtheid

:0 - 10 A/cm 2 •
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Experimentele gegevens van gezaaid argon voor:
Tgas ~ 1800 oK.
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Vergelijking van theoriën met experimenten:

Bij het vergelijken van theoretische krommenmet experimentele krommen onder ongeveer dezelfde condities blijkt
dat enkele specifieke theoretische resultaten beter met
de experimenteel bepaalde krommen overeenkomen dan andere.
Yoor een gastemperatuur kleiner dan 1800·K blijken de
meeste experimentele krommen te liggen binnen drie
theoretische kr6mmen in rret stroomdichtheids gebied van
ongeveer 10- 1 tot 10 A/cm2 .Deze drie theoretische krommen
zijn de volgenden:
De kromme voor:
a.T gas= 1500·K,B=0,

= 1 atm,zaad verhouding=0,15

% K,

~-

van referentie b,•
b.T gas =1400 •K , B=O,

=1,01 atm.,zaad verhouding=0,2% Cs

van referentie 4 en
l>

c.T gas = 1400 K, B=O,

=1atm.,geen inzaai,

van referentie, 5 •

De kromme van referentie

6

ligt hoger dan alle experimentele

waarden en de kromme van referentie 5' ligt lager dan alle
experimentele waarden. De beste overeenkomst met de
experimentele waarden vertoont de' ,kromme van referntie 1.{ •
e

Voor een gastemperatuur hoger dan 1800 K komen de drie
theoretische krommen, berekend door Lutl,het best overeen
met de experimenteel gevonden krommen Lutz heeft zijn
krommen op drie manieren berekend.
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Bij de eerste manier hield hij alleen rekening met botsingen
in zijn model en verwaarloosde hij de radiatie en de
warmte geleiding en ging hij uit van een eenvoudige theorie.
Bij de tweede berekening ging hij van dezelfde theorie

uit

maar nam hij ook de radiatie mee, maar verwaarloosde hij de
warmtegeleiding.
Voor de derde berekening nam hij behalve de radiatie ook
de warmte geleiding mee. .
Deze laatste berekende kromme blijkt het beste met de
experimenteel gevonden krommen van verschillende auteurs
overeen te komen, vooral met de experimentele krommen van
referenties 2. J 1I
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Hoofdstuk 5.
Conclusies:
,
o

Voor gastemperaturen kleiner dan 1800 K.
Gebaseerd op de vergelijking van de theoretische krommen
van referenties lf 1
I.{,

b en 7

,

en b met de experimentele van referentie

kunnen we concluderen dat de geleidbaarheids-

stroomdichtheids karakteristiek van het plasma dat we
beschouwd hebben , niet goed beschreven wordt door het
model van ref. 5' en ref.
ref. q

6.

en wel goed door het model van

•

Kerrebrock en Hoffmanbvoeren als verdediging van de experimenten voor deze afwijking aan dat zij in hun theoretisch model voor de berekening van de geleidbaarheidsstroomdichtheids karakteristiek de energieverlies parameter
voor electronen die zij op 2.0 gesteld hadden, veel te
laag hebben genomen. In een berekening met een energieverlies parameter voor electronen gelijk aan 10 blijkt
de overeenkomst met de gemeten waarden goed te zijn.
Ze hebben verschillende verklaringen voor deze toename
,

in
het
.

ener~ieverlies

van electronen. Hét meest waarschijnlijke

is volgens hen dat er onreinheden in het testgas aanwezig
ziJn én dat het electronengas energie verliest door straling.
De afwijking van de theorie met de experimentele resultaten
in het gebied voor J van 0,1--tot ongeveer 0,3 A/cm 2
wordt verklaard door de opmerking dat de electronen in
dit gebied nog geen Maxwellse energieverdeling bezitten.

Hieruit bliÜkt dus dat in dit gebied van lage stroomdichtheden deze theorie inadequaat is.
.

Uit de resultaten van Hahn en Salvat

5

die voor zuiver·

argon zonder inzaai de geleidbaarheids-stroomdichtheids
karakteristiek hebben berekend , blijkt dat de geleidbaarheid aanmerkelijk is te verbeteren met inzaai.
De berekening van Brederlow

t

Salvat

t

en Schwenn I.t

blijken het best met de experimentele waarden overeen
te komen. Ook wordt het verschil tussen theorie en
experiment in het lage stroomdichtheids gebied
verklaard.

I,.

t

j

T~f" j -t-'~'

door hen

(J

Voor gastemperaturen groter dan 1800 K •

Gebaseerd op de vergelijking tussen de theoretische
krommen van Lutz

:l

en de experimentele data kunnen we

concluderen dat de geleidbaarheids-stroomdichtheids
karakteristiek van het plasma dat we beschouwd hebben
goed beschreven wordt door de energie balans vergelijking
voor electronen,die door Lutz is afgeleid.
Er moet de nadruk gelegd worden op het feit dat in dez'e
energie balans vergelijking voor electronen de termen
voor radiatief transport en warmtegeleiding niet verwaarloosd mogen worden, behalve onder de speciale condities
van lage inzaai of hoge gastemperaturen of bij het gebruik
van een buffergas van laag moleculair gewicht, waarbij
de

r~diatie

verwaarloosd mag worden voor grove berekeningen.

..

, .. '

S /.
Hoofdstuk 6.

,

Aanbevelingen:

Bij het gebruik van een groter meetkanaal dan dat in
referentie

6

zou de electronen energie verlies parameter

kleiner zijn en zouden de berekende waarden van referentie

b beter overeen moeten stemmen met de gemeten waarden.
De relatie tussen stroomdichtheid en geleidbaarheid in
magneetvelden moet

experi~enteel

onderzocht worden omdat

instabiliteiten (niet-evenwichts ionisatie, magnetoT
akoestische verschijnselen) optreden bij grotere waarden
van de Hall parameter
Voor lage

stroomdichtheden~aar de

electronen een zeer

hoge niet-Maxwellse energieverdeling hebben moet een

b

nieuwe theorie gevonden worden.

. We zouden de berekeningen van Hahn en Salvat

5'"

•

u~t

moeten

breiden tot andere zuivere edelgassen. Ook zouden er
experimentele metingen gedaan moeten worden voor zuivere
edelgassen zonder inzaai.
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