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Abstract 
The paper treats hydrogen research with regard to TOKAMAK, magnetic 

hydrodynamic generators and air-cooled generators and presents hydrogen-related 
theoretical and practical cases of research findings as well as magnetohydrodynamic related 
research. The aim of this paper is to contribute to the clarification and, eventually, to some 
improvements by studying drifts, by attempting to elucidate aspects of the dependence of the 
electron density on time as well as clarifying regions of ablation, problems connected with 
electron temperature increase observed at temperature values exceeding values of electron 
energy temperature. Comparison is made between MHD generators with hydrogen as 
working fluid and hydrogen-cooled generators as well as between the efficiency of hydrogen-
cooled generators and air-cooled generators. 

По отношение на изследвания на дрейфовия модел може да се посочат 
два случая. Първият включва изследване на дрейфовата скорост на частица 
близо до магнитната ос, т.е. дрейфовата скорост в посока през линиите на 
магнитното поле. Вторият случай се отнася за свиваема, резистивна и висказна 
плазма. За ниска Р плазма важи следното: 

e i = v c b ^ / 2 + v d i . o 

За полоидалното сечение на ТОКАМАК важи формулата: 

61=v||b+vd . 1.1 

l /qR0v| |-1 / r e D 0v-L2cose=iyqR0v|- : L /reB0(v| |2-l/2v-L2cos8)=v-vyb(l/qR0)-

l/reB0(v-vd/b-l/2v-J-2cos2e 1.2 
Разликата във видовете орбити се определя от обръщащите се точки, 

които се определят от условието: 

2 | |=v- Vd/b/| v- vj/b/l 1.3 
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Да разгледаме втория случай, който се отнася за описание на 
електричното поле и на магнитното поле, при вискозна MHD плазма. 
Вариациите 5и> 5 р п 5 р 

могат да се представят от уравненията на Ойлер-Лагранж: 

2ГД"2х(уДшхи)-(Д ,чи)Дшур/2Дш(ии)-( Am(pu)u+pnj- Дшх(рли)+ 
Д х(р/еп)ихВ)-(р/цоеп)их(Д1/2хВ)- р/ роеп(ДГ/2хВ)хВ+(1+р/еп) A1/2p-Mep/Ne2 

5j/9t=2XuU+(2 7-1)р/у-1 AI/2(p/7-l) 1.4 

Членовете A1"xMe/Ne2Dj/Dr ,u(Me/2Ne:)(Dj::/Dt) които 
отговарят на вариациите 5и, 5рп5р, свързани с Ойлер-Лагранжовите уравнения 
са подобни помежду си. За сравнение, нулевият и от1порядък на електричното 
поле, изглежда така: 

We=ExB/B2 1.5 

тогава токовата плътност ще бъде: 

J=(n+q+W++n'q"w')=n+q+(ExB)/B2+ n'q'(ExB)/ В5 1.6 

Mep/Ne2d/5t(n Y(ExB/B 2 )+ 5/3t(n q'(ExB)/ B2)=(Mep/Ne2aj/5t 1.7 

По същия начин могат да бъдат представени и другите два члена. Тези 
уравнения могат да се трансформират и във вида, даден по-долу, при условие, 
че величините са: 

п=0, р=0, р=0 1.8 

2 A " V роВ+ Д1/2(к Д1 /2T)-Me/2Ne2dj2/dt=0 1.9 

Това е състояние на Тейлър - ограничителен случай, който се отнася за 
самоорганизиращи се състояния - няма флуиден поток, налягане и заряд. 

Да разгледаме два от дрейфовите фактори във физиката: поляризационен 
и криволинеен. Дрейфовите вълни са йонно-звукови вълни в случая, в 
който има присъствие на градиента на плътността. Установено е, че 
пълното движение на частицата, ще бъде кръговю движение, при което се 
включва допълнителен дрейф, наречен поляризационен. Йонните и 
електронните дрейфове са в обратна посока спрямо електричното поле и това 
дава основание за токове на поляризация, докато, при градиентния дрейф 
наводещия център, движението е по посока х на частицата. Ето защо важат 
следните зависимости: 

Raoc=-<Fy>Dy2coc/qDBz 2.0 

Трябва да бъде изпълнено условието: 
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което означава, че радиусът на циклотрона е свързан с криволинейния дрейф и 
неговите параметри, а също и с Лоренсовата сила и с електричното и 
магнитното поле. 

Дотук разгледаните зависимости , касаещи магнитохидродинамичната 
плазма^помагатза изследване на елеетричното и магнитното поле. За специалния 
случай на изследване на водорода Н и кислорода | 8 0 важи уравнението на 
Труесдел. Също така може да се представи интегралът на действието за 
водородния атом: 

S(G)=M/2r(X(Rj+1 -Rj)3T£ 1/ч+т(соп51>0)/М(т7ть) 2 . 2 

Това би могло да се сравни с интеграла на действието, представен при 
смутени линии на магнитното поле: 

Fn(b,a)= 1 /СпЯ JDx1Dx2 Dxn-1 exp {1 / 4D}2e£( 1 /2((xj+1 )-xj)/e)2-h(xj,tj)(xj+1 -
xj/e-l/2(h(xj,tj)2 2 . 3 

Силата на магнитното поле при плазмения център се променя с повече от 
една тесла, при изследване на аблацията. За сравнение, при M X D генератор 
магнитното поле се променя с няколко тесли. 

. 0.2 

^ • M t o A 1 
V . . .'• • 

/ Redistribution 
f Йи и 

I f n f * 

V.'. ' j 
j 

.0.2 

0.921 0.922 0.923 0.924 0.925 
Time [s] 

0.915 0.916 0.917 0.918 
Time [s] 

От тези графики се вижда зависимост между гъстотата на електроните и 
времето. Една от основните разлики между тези три графики е разположението 
на аблацията. При стойности 0,9100s и По<0,6.10 т 3 се намира аблационният 
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регион, при първата графика, докато във втората и третата графика, 
аблационният регион е под 0,4.102°т3 . Единствената разлика между втората и 
третата графика е, че аблацията достига максимум около 0.923 сек. , а при 
третата графика, след 0.916 сек. Разликите в тези изследвания и ситуацията при 
ТОКАМАК може да се обясни отново с дрейфовия модел ЕХВ. 

Вълни, които се описват с уравнение 

l/Ky=-KTDN0/MewB0 2 .5 

стават нестабилни, когато енергията се разменя. Има и случаи, когато такива 
вълни се превръщат в нестабилни вълни на Келвин-Хелмхолдц. 

Силата на Лоренц, която е свързана с разгледаните дотук дрейфове, 
действа върху всяка заредена частица, която преминава през 
перпендикулярното магнитно поле. За работни флуиди на MXD генератор могат 
да се използват йонизирани газове, плазма, течни метали, оказва се, и вдород, 
произведен химически от въглища. Ефективността на MXD генератора е едно 
съществено предимство, в сравнение с някои други технологии. Що се отнася 
до ефективността при генераторите, работещи с охладен водород, тя достига 
99% при пълен товар, а при генератори, работещи с охладен въздух, тя е 98.8% . 
независимо от химическите различия между газовете, съставящи въздуха, 
резултатите показват много близки стойности. Изгарянето на водородния газ в 
кислород под високо налягане произвежда пара с висока температура, докато 
при машините с охладен водород има липса на кислород в генератора и това 
значително ще намали някои нежелани ефекти при изследването на генератори, 
работещи с охладен водород. 

В доклада дотук бяха разгледани: дрейфова скоростна частица, движеща 
се перпедикулярно на линиите на магнитното поле, критерии за видовете 
орбити и тяхната връзка с дрейфовата скорост. За елктричното поле при 
вискозна плазма илюстративно тук е уравнението на Ойлер-Лагранж. 
Разгледани са и поляризационният и криволинейният дрейф във връзка с 
влошаването на горивната ефективност, което се наблюдава при повишаване на 
топлинната енергия и плазмената температура, при определени условия, 
наблюдавано при ТОКАМАК. Начинът за намаляване на това влошаване е чрез 
изследване на дрейфа ЕХВ, както и, при вертикалната поляризация на 
аблацията, наблюдавана при трите зависимости електронната плътност и 

времето, което се дължи на изменението на магнитното поле VB, а също така и 
на криволинейния дрейф. Дадени са и някои характеристики на M X D 
генератора и на генератор, работещ с охладен водород като например 
ефективността им и значението на кислорода, което е различно за двата типа 
генератори. 

Изложеното тук допринася за подобрения в разработване на ТОКАМАК 
и на магнитохидродинамичния генератор с работно вещество водород. 
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