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Samenvatting

Tijdens de stage is een computerprogramma geschreven om openings

aanslag-, loslaat- en sluithoeken van zuigerpompen te berekenen.

Dit is gebeurd in het kader van een onderzoek aan waterpompende

zuigerpompen voor ontwikkelingslanden om het rendement te

verhogen en de slijtage te verminderen.

Het programma maakt gebruik van een krachten model dat al eerder

in een computerprogramma is gebruikt. Het nieuwe programma is

echter totaal anders van opzet en verbeterd ten opzichte van het

oude programma door ervoor te zorgen dat het model eenvoudig

veranderd kan worden en door een variabele in het model niet als

een konstante te behandelen zoals in het oude programma.

Om de waarde van het programma en het model te kunnen bepalen

zullen nog metingen aan een pomp gedaan moeten worden waarvan

aIle gegevens bekend zijn.
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Symbolenlijst

a ems - 2 ]

A [m 2 ]

A v [m 2 ]

C ins t [-]

D em]

F inst [N]

Fstat [N]

g [ms- 2 ]

h em]

11 [ms- i ]

h ems - 2 ]

m [kg]

t [s]

u [ms- 1 ]

V ems - 1]

V [m3 ]

z ems - 1 ]

a. [-]

a [s]

top CPa]

J,L [-]

p [kgm- 3]

indices

versnelling

oppervlakte

effectieve oppervlakte (zie tekst)

instationaire kracht coefficient

diameter

instationaire kracht

stationaire kracht

zwaartekrachtsversnelling

hoogte

snelheid

versnelling

massa

tijd

snelheid

snelheid

volume

snelheid

verhouding klepoppervlak en zitting inlaat

oppervlak

tijd

drukverschil

contractiecoefficient

dichtheid

3

f voet (foot)

g spleet (gap)

p zuiger (piston)

v klep (valve)

w water
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1 Inleiding

Binnen de Windenergiegroep van de vakgroep Transportfysica wordt

onderzoek gedaan aan waterpompende windmolens voor ontwikkelings

landen. Voor een algemene inleiding in dit gebied zie [LYS 82J.

Een gedeelte van dit onderzoek is gericht op het klepgedrag van

waterpompende zuigerpompen. Met klepgedrag bedoelen we: hoe

bewegen de kleppen, wanneer gaan ze open en dicht enzovoort. Dit

onderzoek omvat praktisch en theoretisch werk. Zie o.a. [DOE 80],

[HT~ 83J, [BER 82], [ORB 81], [SNO 80]. J. Snoeij [SNO 80] heeft

een programma geschreven dat o.a. uitrekent wanneer een klep

sluit. Er kleven echter nogal wat nadelen aan dit programma. Het

belangrijkste nadeel is dat zijn oplossingsmethode gebruik maakt

van de expliciete vorm van de krachten van het model. Dit wil

zeggen dat het niet mogelijk.is om de vorm van de krachten te

veranderen (b.v. gemeten krachten invoeren) zonder dat het

programma opnieuw geschreven moet worden. Een ander nadeel is dat

J. Snoeij om zijn berekeningen te kunnen uitvoeren een variabele

grootheid in het model in zijn programma konstant moet houden.

Tenslotte is het programma geschreven in ALGOL, een taal die

nauwelijks meer gebruikt wordt.

Doel van de stage was om een programma in turbopascal te

schrijven dat de beweging van de kleppen berekent en dit zo

onafhankelijk mogelijk van de vorm van de krachten. De funkties

die de krachten beschrijven moeten dus eenvoudig veranderd kunnen

worden. Om ergens mee te beginnen nemen we als funkties voor de

krachten dezelfde als die J. Snoeij heeft gebruikt. Dit model

wordt ook kort in de theorie beschreven. Omdat hetzelfde model

gebruikt wordt zouden de resultaten met de nieuwe methode overeen

moeten komen met de resultaten van de oude methode.

In hoofdstuk twee wordt de theorie van het model behandeld. Eerst

worden de differentiaalvergelijkingen waar we van uit gaan kort

aangehaald. De oplossingsmethode hiervan wordt beschreven en er

wordt iets gezegd over de beginvoorwaarden bij het oplossen van

de vergelijkingen.
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In hoofdstuk drie worden de resultaten van de berekeningen op een

rijtje gezet en wordt nader ingegaan op de problemen bij het

oplossen van de d.v.

De conclusie en suggesties komen aan de orde in hoofdstuk vier.
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2 Theorie

2.1 De zuigerpomp

Telkens ais we in dit versiag spreken over 'pomp' bedoelen we een

zuigerpomp. Vereenvoudigd is de pomp weergegeven in fig. 2.1 .

POO1lstang

k_-----r-aansh9

I""":::'-=-""",=""""",==:--of'.~~S:::::;;;::S::;:;Jt-zuger klep

I~L ...LU:4. .--J~-2uiger/zitting

pompcylMer

~L ICL~L ....J~r-zitting

fig. 2.1 de zuigerpomp.

In de Iiteratuur worden in plaats van de termen voetkiep en

zuigerklep ook weI respektievelijk de termen zuigklep en persklep

gebruikt. De stand van de zuiger wordt in dit versiag aangegeven

met de stand van de krukas die aan de pompstang is gekoppeld (zie

fig. 2.2).
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fig. 2.2 definitie van de krukhoek.

Het onderste dode punt definieren we als 0°. Het bovenste dode

punt is dan 180°. Als de zuiger vanuit het ODP naar boven beweegt

zal even later de zuigerklep sluiten en de voetklep openen. Ook

de voetklep zal niet precies bij 180° sluiten maar iets later. We

willen deze nasluithoeken weten omdat ze grote schokkrachten in

de pompstang tot gevolg hebben. Om deze schokkrachten te kunnen

minimaliseren is kennis van de beweging van de kleppen

onontbeerlijk.

2.2 De differentiaalvergelijkingen

In deze paragraaf zullen we een differentiaalvergelijking geven

voor de beweging van de voetklep en een differentiaalvergelijking

voor de beweging van de zuigerklep. Voor beide kleppen wordt ook

de vergelijking voor massabehoud gegeven. Hierbij is aangenomen

dat als de ene klep open is de ander gesloten is. De

bewegingsvergelijking van de voetklep luidt als voIgt:

(2.1)
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Hierin is de eerste term van het rechter lid het gewicht van de

klep, de tweede term de opwaartse kracht, de derde en vierde term

hydrodynamische krachten die later behandeld worden.

Massabehoud:

(2.2)

Hierin is v g de snelheid van het water in de spleet (zie fig.

2.3), en u een coefficient voor de contractie van de stroming in

de spleet.

fig. 2.3 de spleetsnelheid.

Voor de zuigerklep vinden we de volgende bewegingsvergelijking:

(2.3)

De derde term in het rechter lid is de schijnkracht veroorzaakt

door het feit dat de beweging van de klep beschreven wordt in het

versnellende assenstelsel van de zuiger.

Massabehoud:

ApV p = -~D huv - A hv g v (2.4)

Er wordt aangenomen dat de hydrodynamische krachten F stat en

F inst een gevolg zijn van de drukverdeling over de klep. De

stationaire kracht wordt veroorzaakt door het drukverschil als

gevolg van contractie van de stroming in de spleet. Met behulp

van de wet van Bernoulli vinden we voor het drukverschil over de

klep:
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~p = '2 hoi (vg-Vp) (2.5)

9

2
Voor kleine hoogtes van de klep verwaarlozen we v p ten opzichte

2-
van v g •

De stationaire weerstandskracht voor de voetklep kan nu als voIgt

geschreven worden:

'/( 2 2
'/( PwAv [

Dp Dv 11 1F s tat = ~pAv = v - (2.6)
2/.L

2 4D vh
p

4h

*Hierin is Av een effectief klepoppervlak dat gelijk is aan het

oppervlak van de klep min de overlap van de klep en de zitting

als de snelheid in de spleet positief is (zie fig. 2.3). Als de

snelheid in de spleet negatief is dan is A: gelijk aan Av . N.B.

in het programma is niet heteffectieve oppervlak, maar het

totale oppervlak van de klep gebruikt. De contractiecoefficient /.L

van de stroming in de spleet wordt volgens Lindner gegeven door:

/.L = 0.5 a- O • 2 a<0.3
/.L = 0.41 a- O . 36 0.3<a<1.0 (2.7)

a Is hierin de verhouding tussen het spleetoppervlak ~Dvh en het

oppervlak van de gaten in de zitting. De contractiecoefficient

dient kleiner of gelijk aan 1 te zijn. In het programma is hier

nog geen rekening mee gehouden. Bij kleine hoogtes h van de klep

zou /.L groter dan 1 kunnen worden. Voor de zuigerklep vinden we op

dezelfde manier:

(2.8)

Over de instationaire kracht is eigenlijk niets bekend. Er wordt

gesteld dat ze evenredig is met het verschil tussen

zuigerversnelling en de klepversnelling. Dit komt in feite neer
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op het toevoegen van extra massa aan de klep. We stellen:

voetkl.ep:

zuigerklep:

3
F inst = CinstPvDv(ap - h)

3
F inst = CinstPvDv(-ap - h)

(2.9)

(2.10)

De coefficient Cinst is afhankelijk van de klepvorm. Voor een bol

in een oneindige vloeistof geldt Cinst = n/12. Voor een schijf

geldt Cinst = 1/3.

Een gedetailleerdere behandeling van de differentiaalvergelij

kingen en de hydrodynamische krachten wordt gegeven in [CLE86] en

[SN080].

2.3 De oplossingsmethode van de differentiaalvergelijking

Omdat we niet weten in hoeverre de modellen voor de stationaire

en instationaire krachten correct zijn was het zaak een programma

te schrijven dat bij de oplossing van de d.v. zo weinig mogelijk

gebruik maakt·van de expliciete vorm van de krachten. Het moet

dus mogelijk zijn de krachten te veranderen zonder dat het hele

programma opnieuw geschreven moet worden. Ook omdat het programma

van J. Snoeij geen rekening houdt met een variabele

contractiecoefficient u was een nieuwe methode gewenst.

In de meest algemene vorm kunnen de d.v.'s (2.1) en (2.3) als

voIgt geschreven worden:

we nu schrijven als een stelsel van

d 2h/dt 2 = F(t,h,h)

Deze tweede orde d.v. kunnen

twee eerste orde d.v. IS:

dh/dt = u

du/dt = F(t,h,h)

h=h o voor t=o

u=uo voor t=o

(2.11)

(2.12)

Dit probleem gaan we te Iijf met een zogenaamde predictor-
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corrector methode [VEL82]. Er wordt me~ de predictorformule een

schatting gemaakt van h en u op tijdstip t+~ = t n+1 met behulp

van de waarden van h en u op tijdstip tn. Met deze geschatte

waarden wordt een iteratieproces gestart. De impliciete formule

waarmee we itereren wordt de correctorformule genoemd. Een stapje

in de tijd wordt aangegeven met ~. Als predictorformule nemen we

de formule van Euler (zij z=f(z,t) en f'=cfjct):

(2.13)

Als correctorformule nemen we de trapeziumregel:

Passen we dit toe op ons stelsel dan vinden we als

predictorvergelijkingen:

- - -h n+1 = h n + ~*un

u n+1 = un + ~*F(tn,hn,un)

en als correctorvergelijkingen:

h n+1 = h n + O.5*~*(un + u n+ 1 ) - -u n+1 = un + O.5*~*(F(tn,hn,un) + F(tn+l,hn+l,un+l»

(2.14)

(2.15 )

(2.16)

Met de tilde worden benaderingen aangegeven.

De iteratieprocedure zetten we voort tot een bepaalde maximale

relatieve fout in twee op elkaar volgende benaderingen is bereikt

of tot het maximaal aantal slagen is bereikt. Daar de

iteratieprocedure een vorm van successieve substitutie is zal de

procedure slechts convergeren onder een bepaalde voorwaarde. Als

x = f(x) zal successieve substitutie slechts convergeren als

If' (x) 1<1.
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2.4 Beginvoorwaarden

Om met de -oplossing van de differentiaaIvergeIijking te kunnen

beginnen is het nodig om op een bepaald tijstip de hoogte en

snelheid van de klep te kennen. Hierna moet er gecontroleerd

worden of het iteratieproces weI zal convergeren. Als we even

naar de stationaire kracht «2.6), (2.8» kijken zien we dat deze

geen eindige waarde heeft voor h=O. nit betekent dat minstens

voor de eerste stap gebruik gemaakt moet worden van een andere

methode. We kijken nog eens even naar de conti

nuiteitsvergeIijking van b.v. de voetklep:

(2.2)

Neem nu aan dat bij het opengaan van de klep in eerste instantie

de tweede term verwaarloosbaar is. nit betekent dat er geen

stroming Iangs de klep is. Voor de snelheid op het moment van

openen vinden we dan:

(2.17)

Met behulp hiervan vinden we de hoogte op tijdstip to+~ en kunnen

we op dezeIfde manier een snelheid h op tijdstip to+a geven:

(2.18)

Nu deze waarden bekend zijn kan met de oplossing van de d.v.

begonnen worden en kunnen h tO + 23 en h tO + 23 bepaald worden mits de

iteratieprocedure convergeert.

Een probleem dat zich voor kan doen en waarvoor nog geen

oplossing is, is het volgende. We hebben startwaarden h~ en u~

bij hoek ~ voor de oplossing van de differentiaaIvergeIijking.

neze combinatie van parameters bepaalt hoe groot de totale kracht
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op de klep dan is. Nu kan het voorkomen dat de totale kracht

negatief is, en weI zo groot dat het iteratieproces voor het

volgende punt een 'negatieve' hoogte zou vinden. Dus met (2.16)-vinden we een h n+1 <O. De klep sluit dus weer direct na het openen

van dezelfde klep. Dit betekent dat of de startprocedure fout is,

of de tijdstap is te groot. Hoe de startprocedure aangepast zou

moeten worden is onduidelijk. Het idee achter een kleinere

tijdstap is dat door een kleinere tijdstap te kiezen in vgl.- - -(2.16) geldt: hn+O.5*~*(un+un+l»O.Met andere woorden: door een

kleinere tijdstap ~ hopen we dat de verplaatsing O.5*~*(Un+Un+l)

(negatief) kleiner is dan hn en de hoogte hn+1 dus positief is.

Bij de resultaten worden de problemen verder uitgewerkt.

Het sluiten van de klep geeft geen problemen, want aIle termen

van de d.v. zijn dan eindig. Als er aanslag plaatsvindt kunnen we

gewoon met de oplossing van de d.v. beginnen door voor de hoogte

de aanslaghoogte te kiezen en de snelheid gelijk aan nul te

stellen. De snelheid wordt nul gesteld omdat op het moment van

loslaten de totale kracht op de klep gelijk aan nul is. Een

tijdje later heeft de zuiger een iets kleinere snelheid en is er

geen evenwicht meer. De klep ondervindt nu een netto kracht naar

beneden.
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3 Resuitaten

Als voorbeeld voor de beweging van de kleppen zijn in fig. 3.1 en

3.2 de hoogte van de kleppen en de snelheid van de kleppen

weergegeven als funktie van de krukhoek. Dit is gedaan voor de

configuratie van tabel 3.1 met een snelheid van 3 omwentelingen

per seconde, Cinst =TI/12 en de contractiecoefficient u als funktie

van de hoogte h en de diameter D van de klep. uit deze figuren

blijkt dat de kleppen slechts een klein gedeelte van de cyclus in

beweging zijn. Verder is de sprong in de snelheid te zien die een

gevoig is van de aanname dat de kleppen openen met de

zuigersnelheid. Bij het sluiten neemt de snelheid langzaam toe

omdat uitgegaan is van een krachtenevenwicht. De berekeningen

zijn tenzij anders aangegeven steeds voor de configuratie van

tabel 3.1. De tijdstap is >in.de berekenigen steeds zo gekozen dat

hij overeen komt met een krukhoekdraaiing van 1°. Een

uitzondering hierop is tabel 3.10 waarin de tijdstap is

gevarieerd. Om iets te kunnen zeggen over de werking van het

gemaakte programma zijn voor verschillende omwentelingssnelheden

de openings-, aansiag-, loslaat- en sluithoeken berekend. De

resultaten hiervan zijn vermeld in tabellen 3.2 tot en met 3.7.

Vervolgens zijn de hoeken ook nog een keer berekend met het

programma van J. Snoeij. Deze resultaten staan in tabellen 3.8 en

3.9. Hierbij dient opgemerkt te worden dat J. Snoeij de hoeken

berekent door de krukhoek bij een bepaalde hoogte af te ronden

naar een geheel aantal graden en daarna m.b.v. lineaire

interpolatie bepaalt bij welke hoek de hoogte gelijk is aan nul

of aan de aanslaghoogte. Deze procedure zal gemiddeld een fout

van ±O.So tot gevolg hebben. Over de fouten in de resultaten van

J. Snoeij of van mij die een gevolg zijn van de gekozen

oplossingsmethode kan ik geen uitspraak doen. AIle resultaten

zijn ook nog een keer grafisch uitgezet. De sluithoeken als

funktie van de omwentelingssnelheid zijn weergegeven in fig. 3.3.

We zien dat de nieuwe berekeningen vrij goed overeen komen met de

resultaten van J. Snoeij voor u=0.8. De invloed van de

instationaire kracht is het grootst voor de voetklep. Het lijkt
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alsof de sluithoek van d9 voetklep weer afneemt voor Cinst=O bij

hogere snelheden, maar dit is waarschijlijk een rekenonnauwkeu

righeid. De metingen in de figuur zijn overgenomp.n van J. Snoeij,

maar kunnen niet met de berekeningen vergeleken worden omdat de

configuratie van de metingen niet exact bekend is. oit voor

contractiecoefficient u=0.8 om beide methoden te kunnen

vergelijken. Wat er gebeurt als de contractiecoefficient u niet

konstant is, maar een funktie van D en h is te zien in fig. 3.4.

De variabele contractiecoefficient u zorgt ervoor dat de

zuigerklep steeds ongeveer 3° later sluit dan met konstante u.

Bij de voetklep neemt de sluithoek ook toe bij lage snelheden,

maar bij hogere snelheden is er nauwelijks verschil tussen het

geval met variabele u en konstante u. Om een globale indruk te

krijgen van de beweging van de kleppen zijn in fig. 3.5 aIle

hoeken nog een keer in een grafiek uitgezet tegen de

omwentelingssnelheid. uit'de figuur blijkt dat de hoeken vrij

konstant zijn over een groot snelheidsinterval. Slechts bij lage

snelheden beginnen afwijkingen op te treden en neemt de relatieve

tijd dat de kleppen in beweging zijn toe. Zoals in paragraaf 2.4

al kort is aangestipt kunnen er problemen bij de oplossing van de

d.v. ontstaan. Bij de gebruikte configuratie komen die problemen

by. bij een omwentelingssnelheid van n rad/s naar voren. Het

blijkt dat nadat de voetklep is gesloten en het openen van de

zuigerklep gestart is met (2.18) en (2.19) de totale kracht op de

klep negatief is zodat hij meteen weer sluit. De in paragraaf 2.4

geopperde suggestie dat een kleinere tijdstap een oplossing zal

geven is gecontroleerd tot een tijdstap die een kwart van de

oorspronkelijke tijdstap is. Voor een halve omwenteling per

seconde (w=n) konden geen enkele keer de hoeken bepaald worden.

De resultaten van een kleinere tijdstap zijn te zien in tabel

3.10. Het belang van de keuze van de openingssnelheid kan worden

aangegeven met behulp van fig. 3.6 en 3.7. Deze figuren zijn

gekonstueerd door in vgln. (2.1) en (2.3) aIle termen in te

vullen en de totale kracht gelijk aan nul te stellen. Er werd

toen een klepsnelheid en hoogte gekozen en de vergelijkingen

werden opgelost naar de zuigersnelheid v p • Dit levert dan twee

hoeken op waarbij de totale kracht gelijk aan nul is. In het
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gebied dat door de kroromes ingesloten wordt is de kraeht positief

(naar boven), daarbuiten negatief. Bij een omwentelingssnelheid

van w rad/s zou de zuigerklep open moeten gaan bij 186.7° (uit

berekening met u=f(D,h) en Cinst=O). Als de startprocedure uit de

theorie hierop losgelaten wordt vinden we na de eerste stap:

h=O.113 rom en v=2.34 em/so Dit punt is aangegeven in fig. 3.7.

Hieruit blijkt dat de kracht op de klep nu negatief is. Was de

snelheid bv. 1 em/s geweest dan was de kracht positief geweest.

Het is dan nog niet zeker of alles goed gaat omdat nog niet

bekend is of de iteratieproeedure weI zal eonvergeren. De

beginhoogte en snelheid zullen dus zo gekozen moeten worden dat

de kracht op de klep positief is en de iteratieproeedure

eonvergeert. Hoe dit gedaan moet worden is op voorhand

onduidelijk. uit grafiek 3.7 blijkt dat voor een kleine hoogte

van de klep de kraeht meestal positief is als de snelheid gelijk

aan nul is. Een mogelijkheid.is dus om een kleine hoogte te

kiezen en de snelheid gelijk aan nul te stellen. Een andere

mogelijkheid is om bij de hoek en de hoogte na de eerste stap de

snelheid te berekenen waarbij de totale kraeht nul is en hiermee

verder te rekenen. Of deze methoden een oplossing geven en welke

methode dan de beste oplossing geeft moet nog geeontroleerd

worden met nieuwe berekeningen en met metingen aan dezelfde

eonfiguratie als gebruikt is bij deze nieuwe berekeningen.
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4 conclusies en suqqesties

Ret programma berekent openings-, aanslag-, loslaat- en

sluithoeken van de k1eppen in een zuigerpomp. Ret programma is

ook geschikt voor pompen met een drijvende klep. De berekende

sluithoeken blijken voor u=O.8 en c inst=n/12 redelijk overeen te

komen met de berekende hoeken volgens de methode Snoeij. Waarom

ze niet precies hetzelfde zijn is niet duidelijk. Zoals ook al

uit de berekeningen van J. Snoeij bleek neemt de nasluithoek af

als er rekening wordt gehouden met de instationaire

hydrodynamische kracht. Door de contractiecoefficient u niet

konstant te stellen, maar afhankelijk van de hoogte te nemen,

neemt de nasluithoek weer toe. Deze toename is voor de zuigerklep

bij aIle snelheden ongeveer gelijk, maar bij de voetklep is er

bij hogere snelheden nauwelijks verschil tussen een variabele en

een konstante u. De hoeken zij over een groot bereik van

omwentelingssnelheden vrij konstant en pas bij lage snelheden

treden signifikante afwijkingen Ope

Voor kleine omwentelingssnelheden zal er nog een startprocedure

bedacht moeten zodat er geen problemen meer optreden met het

openen van de kleppen. Ook bij hogere snelheden zal nog

gecontroleerd moeten worden of de aanname dat de kleppen openen

met de zuigersnelheid korrekt is en of er misschien nog andere

effecten van belang zijn bij kleine klephoogtes die invloed

hebben op het open gaan van de kleppen.

Om iets over de waarde van het programma en het model voor echte

pompen te kunnen zeggen is het dus noodzakelijk om metingen aan

een pomp te doen waarvan aIle afmetingen en soortelijke massa's

bekend zijn.

Het is aan te bevelen om dynamische metingen aan de kleppen te

doen om het gebruikte model voor de hydrodynamische krachten te

testen en zonodig te verbeteren. uit deze metingen kunnen

misschien ook belangrijke parametercombinaties gehaald worden

waarmee de differentiaalvergelijkingen dimensieloos gemaakt

kunnen worden.

Tenslotte zou het programma nog aangepast kunnen worden voor



pompen met een lekgaatje in de klep.
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Appendix

Tabellen en figuren

slag 0.08 m

zuigerdiameter 0.14 m

maximum hoogte zuigerklep 0.006 m

maximum hoogte voetklep 0.006 m

dichtheid zuigerklep 8400 kg m- 3; messing

dichtheid voetklep 3780 kg m- 3 ; messing met rubber

diameter zuigerklep 0.12 m

diameter voetklep 0.12 m

diameter gat in zuigerklep: 0.018 m

diameter gat in voetklep 0.022 m

dikte zuigerklep · 0.004 m'.
dikte voetklep 0.014 m

inlaatoppervlak zitting · 0.00263 m2·
tabel 3.1 parameters van de pomp waaraan de berekeningen

zijn uitgevoerd.
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C inst /J. 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

0 0.8 39.5 37.0 36.8 36.7 37.2 37.5 37.7 37.9 38.1

71'/12 0.8 38.4 36.2 36.1 36.3 36.5 36.7 36.9 37.0 37.2

0 f(D,h) 37.2 37.1 37.4 37.6 38.0 38.2 38.5 38.7 38.9

71'/12 f(D,h) 36.9 36.7 37.3 37.6 38.0 38.3 38.3 38.7 38.8

tabel 3.2 aanslaghoek voetklep voor verschillende

omwentelingssnelheden (omw·/s) .
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Cinst /.L 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

0 0.8 216.7 216.3 217.8 220.5 221.2 222.2 223.7 224.1 223.9

11'/12 0.8 215.8 215.5 216.8 218.3 219.7 220.5 221.0 221. 4 221. 4

0 f(D,h) 216.1 217.1 219.0 220.7 221.1 221.5 222.0 222.1 222.2

11'/12 f(D,h) 216.0 216.9 218.7 219.7 220.7 221.0 221.1 221. 2 221. 3

tabel 3.3 aanslaghoek zuigerklep voor verschillende

omwentelingssnelheden (omw·/s) .

C ins t /.L 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

0 0.8 155.9 164.2 168.2 170.6 172.2 173.3 174.1 174.8 175.3

11'/12 0.8 154.0 161.4 1'64.7 166.5 167.6 168.2 168.7 169.0 169.3

0 f(D,h) 167.2 171.5 173.7 174.9 175.8 176.4 176.8 177.2 177.5

11'/12 f(D,h) 166.2 170.0 171.8 172.7 173.3 173.6 173.9 174.1 174.2

tabel 3.4 loslaathoek voetklep voor verschillende

omwentelingssnelheden (omw·/s).

C ins t /.L 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

0 0.8 337.3 343.7 346.5 348.0 348.9 349.5 349.9 350.2 350.4

11'/12 0.8 335.4 341.1 343.5 344.7 345.4 345.8 346.1 346.3 346.4

0 f(D,h) 347.9 351.2 352.7 353.5 354.0 354.3 354.5 354.7 354.8

71'/12 f(d,h) 346.8 349.8 351.1 351. 7 352.1 352.3 352.4 352.6 352.6

tabel 3.5 loslaathoek zuigerklep voor verschillende

omwentelingssnelheden (omw·/s) .
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Cinst l.L 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

0 0.8 192.6 199.4 203.9 208.5 210.4 212.3 213.3 213.8 213.6

71/12 0.8 192.0 198.9 202.8 205.6 207.9 209.1 209.9 210.4 210.4

0 f(D,h) 198.7 202.6 206.3 209.0 209.8 210.4 211.1 211.4 211.5

71/12 f(D,h) 198.7 202.6 206.1 207.8 209.3 209.9 210.0 210.2 210.3

tabel 3.6 sluithoek voetklep voor verschillende

orowentelingssnelheden (orow./s).

C ins t l.L 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

0 0.8 15.2 18.3 20.3 21.1 22.5 23.2 23.7 24.2 24.5

71/12 0.8 14.5 17.9 ~9.8 21.1 21.9 22.5 22.9 23.3 23.5

0 f(D,h) 19.2 21. 6 23.0 23.7 24.6 25.1 25.6 26.0 26.3

71'/12 f(D,h) 18.9 21.7 23.1 24.1 24.8 25.5 25.5 26.2 26.4

tabel 3.7 sluithoek zuigerklep voor verschillende

orowentelingssnelheden (orow./s).

C ins t l.L 0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

71/12 0.8 los 125.0 154.2 164.7 167.5 168.9 169.1

71/12 0.8 sluit 187.6 194.2 201.9 206.5 208.5 209.5

tabel 3.8 loslaathoek en sluithoek van de voetklep volgens Snoeij

voor verschillende orowentelingssnelheden (orow./s) .
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K/12 0.8 los 313.1 335.5 343.5 345.3 346.0 346.3

K/12 0.8ls1uit 8.5 14.5 19.5 21.2 22.0 22.4

tabe1 3.9 loslaathoek en sluithoek van de zuigerk1ep volgens Snoeij

voor verschillende ornwente1ingssnelheden (ornw./s).

C ins t ornw/s DT=l/(ornw/s * 360) DT ' =DT/2 DT"=DT/4

0 5 211. 54 211.51 211. 50

0 2 206.27 206.27 205.90

K/12 5 209.63 210.68 210.67 voetk1ep

K/12 2 206.05 206.03 206.03

K/12 1 198.72 198.60 198.59

0 5 26.34 26.35 26.35

0 2 23.04 22.27 22.97

71'/12 5 26.37 25.65 26.35 zuigerklep

K/12 2 23.14 23.13 22.82

K/12 1 18.94 18.88 18.86

tabel 3.10 sluithoeken van voet- en zuigerklep voor

verschillende tijdstappen (u=f(D,h) ) .
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De opzet van het programma

Ret programma is helemaal opgebouwd uit funkties en procedures

die elkaar aanroepen. Na het starten van het programma verschijnt

een keuzemenu in beeld. Dit menu biedt vijf keuzemogelijkheden:

1: use an existing pumpconfiguration

2: make a new pumpconfiguration

3: save the pumpconfiguration

4: run the program

5: quit

Een pompconfiguratie is een verzameling van kenmerken van een

pomp zoals dikte van de kIep, aanslaghoogte, diameter van de

zuiger enzovoort.

optie 1 vraagt naar een naam waaronder eerder een

pompconfiguratie is weggeschreven en laadt deze configuraite in

het programma.

optie 2 biedt de mogelijkheid om zelf een nieuwe configuratie te

maken.

Met optie 3 kan de zelf gemaakte configuratie worden

weggeschreven.

Ret starten van het rekenprogramma gebeurt met optie 4.

optie 5 wordt gebruikt om het programma te verlaten.

Voordat het rekenprogramma gestart wordt moet er of een bestaande

configuratie geladen zijn of er moet een nieuwe configuratie

gemaakt zijn. Ret rekenprogramma voert na een initialisatie van

parameters een Ius uit waarin achtereenvolgens de beweging van de

voetklep en de beweging van de zuigerklep berekend worden. Deze

Ius wordt onderbroken als hij een aantal maal doorlopen is, of

als het relatieve verschil tussen de sluithoek van de zuigerklep

en de openingshoek van de voetklep kleiner is dan een bepaalde

waarde. Elke keer als de Ius doorlopen is produceert het

programma uitdraai met aIle berekende hoeken. Als het programma

uit de Ius is gesprongen kunnen we nog een berekening voor

dezelfde pompconfiguratie uitvoeren voor een andere snelheid of
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andere coefficient voor de instationaire kracht.

De berekening van de beweging van de kleppen gebeurt met de

procedure ·valve. Een vereenvoudigd stroomschema hiervan is

weergegeven in fig. AI.

De hoogte en de snelheid van de klep op ieder tijdstip (hoek)

wordt opgeslagen in arrays. Dit wordt gedaan met het oog op

eventueel toekomstig gebruik van grafische methodes om direct

plaatjes op het scherm van de computer te krijgen. De modellen

voor de hydrodynamische krachten kunnen gemakkeIijk aangepast

worden door de funkties Fstat, Madded en mu te veranderen in het

programma. De aanroep van de funkties dient weI hetzeIfde te

blijven.

cx:::stcrthoek

hoogte::O

gebruik zuigersnel.heid

bepaal aanslaghoek

bepaal loslaathoek

bruik zliger sneUleii

fig. Al vereenvoudigd stroomschema van de procedure valve.
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Toelichting bij het programma

konstanten

g=9.8 mjs 2 : zwaartekrachtsversnelling

rhoW=1000 kgjm 3 : soortelijke massa van water

variabelen

aofv: alfa open footvalve: openingshoek voetklep

aafv: alfa attack footvalve: aanslaghoek voetklep

arfv: alfa release footvalve: loslaathoek voetklep

acfv: alfa close footvalve: sluithoek voetklep

R: halve slag van de pomp'

omega: omwentelingssnelheid van de krukas in radjs

Areap: oppervlaktevan de zuiger

alfastart: starthoek voor de procedure valve

hmfv: maximale lichthoogte van de voetklep

Mfv: massa voetklep

Dfv: diameter voetklep

Vfv: volume voetklep

Afv: oppervlakte voetklep

DT: tijdstap

cinst: coefficient voor instationaire weerstandskracht

sia: oppervlakte van de gaten in de zitting

count: teller

Hfv: array met hoogtes van de voetklep

Zfv: array met snelheden van de voetklep

pumpconfiguration: array met strings voor pompconfiguratie

parar: array met parameterwaarden

FOOT: logische variabele die 'waar' is voor de voetklep en anders

'onwaar'
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procedures en funkties

-function mU(D,h)

D: diameter van de klep

h: hoogte van de klep

De funktie berekent de contractiecoefficient u volgens de

formules van Lindner (zie (2.7».

-function Fstat(logical,A,D,h,dh,v)

logical: indien 'waar' dan voetklep anders zuigerklep

A: oppervlakte van de klep

D: diameter van de klep

h: hoogte van de klep

dh: snelheid van de klep

v: snelheid van de zuiger

De funktie berekent de stationaire kracht op de klep volgens de

formules (2.6) of (2.7).

-function Madded(D)

D: diameter van de klep

De funktie berekent de toegevoegde massa als gevolg van de

instationaire kracht.

-function TotalForce(logical,A,V,O,M,alfa,h,dh)

logical: indien 'waar' dan voetklep anders zuigerklep

A: oppervlakte van de klep

V: volume van de klep

D: diameter van de klep

M: massa van de klep

alfa: hoek van de krukas

h: hoogte van de klep

dh: snelheid van de klep

De funktie berekent de totale kracht op de klep zoals aangegeven

in vergelijking 2.1 en 2.3 •
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-function conver(logical,A,V,D,M,alfa,h,dh,ac)

logical: 'waar l voor voetklep anders 'onwaar'

A: oppervlakte van de klep

V: volume van de klep

D: diameter van de klep

M: massa van de klep

alfa: hoek van de krukas

h: hoogte van de klep

dh: snelheid van de klep

ac: versnelling van de klep

De funktie test of de iteratieprocedure zal convergeren. Dit

gebeurt zoals in de theorie aangegeven door de afgeleide te

berekenen. In de praktijk doen we dit zoals beneden beschreven.

uit vergelijking 2.16 voIgt: dh/dt n + 1 = f(dh/dt n + 1 )

De afgeleide van f naar dh/dt in een bepaald punt dh/dt=a

bepalen we nu als volgt: o

fl(a) = [f(a+~) - f(a)]/~

In het programma gebruiken we als startwaarden: a=dh+DT*ac en

voor de hoogte: h1=h+O.5*DT*(dh+a).Voor de snelheidsstap ~ nemen

we de versnelling in punt alfa+l maal de halve tijdstap. Als

I fl(a)1 <1 dan wordt conver 'waar l anders 'omwaar'.

-procedure iteration(logical,A,V,D,M,alfa,h,dh,ac,rel)

logical: 'waar' voor voetklep anders 'onwaar'

A: oppervlakte van de klep

V: volume van de klep

D: diameter van de klep

M: massa van de klep

alfa: hoek van de krukas

h: hoogte van de klep; uitvoer: hoogte voor alfa+l

dh: snelheid van de klep; uitvoer: snelheid voor alfa+l

ac: versnelling van de klep

reI: relatieve fout waarbij de iteratie gestopt wordt

De procedure berekent de hoogte en de snelheid van de klep in

het volgende punt zoals beschreven in de theorie.
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-procedure interpolation(alfa,xl,x2,val)

alfa: krukhoek waarbij hoogte xl hoort

xl: hoogte van de klep

x2: hoogte van de klep

val: hoogte waarbij de krukhoek moet worden berekent

De funktie berekent met interpolatie tussen xl en x2 de krukhoek

waarbij de hoogte van de klep gelijk is aan val.

-function release(logical,A,V,D,M,hm)

logical: 'waar' voor voetklep, 'onwaar' voor zuigerklep

A: opppervlakte van de klep

V: volume van de klep

D: diameter van de klep

M: massa van de klep

hm: maximale lichthoogte

De funktie berekent met staphalveren voor welke hoek de totale

kracht op een klep gelijk is aan nul als de klep zich op hoogte

hm bevindt.

-procedure fillarray(il,i2,hm,H,Z)

il: arrayindex

i2: arrayindex

hm: maximale lichthoogte

H: array met hoogtes van de klep

Z: array met snelheden van de klep

De procedure vult de array's H en Z tussen de aanslaghoek en de

loslaathoek.

-procedure valveaspiston(logical,alfa,h,dh,Hl,Z)

logical: 'waar' voor voetklep 'onwaar' voor zuigerklep

alfa: hoek van de krukas

h: hoogte van de klep; uitvoer: hoogte van de klep voor alfa+l

dh: snelheid van de klep; uitvoer: snelheid van de klep voor

alfa+l

Hl: array met hoogtes van de klep

Z: array met snelheden van de klep
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De procedure berekent ce hooogte en de snelheid van de klep voor

hoek alfa+1 door gebruik te maken van de zuigersnelheid op dat

moment. Bovendien worden de bijbehorende arrayeleme~ten van HI

en Z gevuld.

-procedure valvebyforce(logical,A,V,D,M,alfa,h,dh,ac,HI,Z)

logical: 'waara voor voetklep anders 'onwaar'

A: oppervlak van de klep

V: volume van de klep

D: diameter van de klep

M: massa van de klep

alfa: hoek van de krukas

h: hoogte van de klep; uitvoer: hoogte van de klep voor alfa+1

dh: snelheid van de klep; uitvoer: snelheid van de klep voor

alfa+1

ac: versnelling van de klep

HI: array met hoogtes van de klep

Z: array met snelheden van de klep

De procedure berekent de hoogte en de snelheid van de klep voor

hoek alfa+1 door de d.v. op te lossen. Ook worden bijbehorende

arrayelementen van HI en Z gevuld.

-procedure valve(logical,ao,aa,ar,ac,A,V,D,M,angle,hm,H,Z)

logical: 'waara voor voetklep, 'onwaar' voor zuigerklep

ao: bevat na einde van de procedure de openingshoek

aa: bevat na einde van de procedure de aanslaghoek

ar: bevat na einde van de procedure de loslaathoek

ac: bevat na einde van de procedure de sluithoek

A: oppervlak van de klep

V: volume van de klep

D: diameter van de klep

M: massa van de klep

angle: starthoek van de procedure (schatting openingshoek)

hm: maximale lichthoogte

H: array met hoogtes van de klep

z: array met snelheden van de klep

De procedure berekent de beweging van een klep en vult de
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array's H en Z. Voor een vereenvoudigd stroomschema van de

procedure zie fig. AI.

-procedure fvmotion

De procedure roept de procedure valve aan met de argumenten voor

de voetklep.

-procedure pvmotion

De procedure roept de procedure valve aan met de argumenten voor

de zuigerklep.

-procedure existingconfig

De procedure leest een pompconfiguratie van disk in het

programma.

-procedure newconfig

De procedure maakt het mogelijk een nieuwe pompconfiguratie te

creeren.

-procedure saveconfig

De procedure schrijft een pompconfiguratie naar disk.

-procedure DefineAndlnitialize

De procedure definieert en initialiseert de variabelen van het

programma.

-procedure runprogram

De procedure voert de eigenlijke berekening uit. Voor een

toelichting hierop wordt verwezen naar de opzet van het

programma.

-procedure choice

De procedure geeft het menu waaruit de gewenste aktie gekozen

kan worden.



{footvalve}
{piatonvalve}

program valvemotion;
const g=9.8;

rhoW=lOOO;
type realarray=array[O .. 360) of real;

characteristica=strin,(35)i
var aofv,aafv,arfv,acfv,aopv,aapv,arpv,acpv,R,omela.Areap,alfaatart,laat,

hmfv.hmpv,Hpv,Hfv,Dfv,Dpv,Vpv,Vfv,Apv,Afv,DT,Cinat,sia:rea1;
count: integer;
Hfv,Zfv,Hpv, Zpv: realarraYi
pumpconfiguration:array[1 .. 13) of characteristicsj
parar:array[l .. 13J of real;
FOOT'boolean;

function arccos(x'real) 'real;
be,in

arccos:=arctan(sqrt(1-sqr(x»/x)*180/pi
end;

{ contractioncoefficient by Lindner }
function mu(D,h'real):realj
var ratio'real; {ratio:valve openin, areal seat inlet area}
be,in

ratio'=pi*D*h/sia;
if ratio<O.3 then mu::O.5*exp(-O.2*ln(ratio»

else mu::O.41*exp(-O.36*ln(ratio»
end;

{ stationary force }
function Fstat(logical:booleanjA.D,h,dh,v:real):real;
var dummy: real;
be,in

if 10lical then dummy:=Areap*v-A*dh {footvalve}
else dummy:=-Areap*v-A*dhj {pistonvalve}

Fstat,=A*rhoW*dummy*abs(dummy)/(2*sqr(mu(D,h»*pi*pi*D*D*h)/h
end;

{ added mass due to instationary force }
function Hadded(D:real):realj
be,in

Hadded::Cinst*rhoW*D*D*D
end;

{ total force In the valve }
function TotaIForce(lo,ical:booleaniA,V,D,H,alfa,h,dh:real):rea1;
var vp,ap,dummy:real;
be,in

vp:=oae,a*R*ain(alfa*pi/180)j {piston apeed}
ap::oae,a*ome,a*R*cos(alfa*pi/180); {piaton acceleration}
dUMmy::(rhoW*V-H)*.+Fstat(lo.ical,A,D,h,dh,vp);
if logical then TotalForce:=dummy+Hadded(D)*ap

else TotalForce:=dummy-H*ap-Hadded(D)*ap
end;

( function that determines whether the iteration procedure conver,es or
function conver(lo,ical:boolean;A,V,D,H,alfa,h,dh,ac'real)'boolean;
var h1,h2,dhl,dh2,dh3,delta,TF:realj
begin

if h>O then
begin

dh1::dh+DT*ac;
hl::h+O.5*DT*(dh+dhl);
if hl>O then
begin

TF::TotalForce(10gical,A,V,D,H,alfa+1BO*DT*omega/pi,h1,dhl);
dh2::dh+O.5*DT*(ac+TF/(H+Hadded(D»);
h2::h+O.5*DT*(dh+dh2);
if h2>O then
begin

TF,=TotalForce(logical,A,V,D,H,alfa+lBO*DT*omega/pi,h2,dh2)i
dhl:=dh+O.5*DT*Cac+TF/(H+Hadded(D»);
delta,=O.5*TF*DT;
dh2::dh2+delta;
h2:=h+O.5*DT*(dh+dh2+delta);
if h2>O then
begin

TF:=TotalForce(lo,ical,A,V,D,M,alfa+lBO*DT*omega/pi,h2,dh2);
dh3::dh+O.5*DT*(ac+TF/(H+HaddedCD»);
if abs«dh3-dhl)/delta)<1 then conver:=true

else conver:=false
end
else conver::false

end
else conver::false

end
else conver::false

end
else oonver::false

endj

( iteration prooedure to solve the differential equation
procedure iteration(logica1:booleanjA,V,D,H,alfa:real;

var h,dh:real;ac,rel:real);
var dhl,hl,h2,TF,C2,hoogte,hulp,der:real;

N,eps:inte,erj
be,in

N:=O;
h2:=Oj
dhl::dh+DT*ao; {predictor}
hl:=h+DT*dhj
while (N<20) and (abs«hl-h2)/hl»rel) and (abs«hl-h2)/h1)<=l) do
begin

h2::h1j
h1:=h+O.5*DT*(dh+dh1); {corrector)
begin
if hl>O then



end;

end;
release:=ar2

end;

{ determination of attach- or closureangle }
function interpolation(alfa,x1,x2,val:real):reali
var rc: real j
begin

rc:=(x2-xl)*pi/(l80*DT*omega);
if rc<>O then interpolation:=alfa+(val-x2)/rc

else interpolation:=alfa

be.in
TF:=TotalForce(logical,A,V,D,H,alfa+lBO*DT*omega/pi,hl,dhl);
dhl:=dh+O.5*DT*(ac+TF/(H+Hadded(D»);
N:=N+l

end
end

end;
if N=20 then
be«in

writeln(' too many iterations; an.le: ',alfa);
writeln(' height and relative error: ',hl,abs«hl-h2)/hl»

end;
if abs«hl-h2)/hl»l then h:=h2 else h:=h1;
dh: =dhl;

end;

{ calculation of speed in next point by solvin, the diff. equation}
procedure valvebyforce(logical:boolean;A,V,D,H:real;

var alfa,h,dh:real;ac:real;var 81,Z:realarray);

{ calculation of speed in next point by using pistonspeed }
procedure valveaspiston(lo.ical:boolean;var alfa,h,dh:real;

var 81,Z:realarray);

{ calculation of movement of valve }
procedure valve(lo.ical:boolean;var aO,aa,ar,ac:real;A,V,D,H,

an.le,hm:real;var H,Z:realarray);
var il,i2:integer;

speed,hei.ht,alfa,acc:real;

var 1: inte.er;
begin

1:=round(alfa+180*DT*omega/pi);
if 1>360 then
begin

1:=1-360;
H1[OJ: =81[360J;
Z[OJ:=Z[360Jj
alfa:=alfa-360

end;
h:=h+DT*dh;
if logical then dh:=omega*R*sin(alfa*pi/lBO+DT*omega)*Areap/Afv

else dh:=-ome.a*R*sin(alfa*pi/160+DT*omega)*Areap/Apv;

var 1: inte.er;
beain

I:=round(alfa+l80*DT*omega/pi);
if 1>360 then
begin

1:=1-360;
81[OJ: =H1[360J;
Z[OJ:=Z[360];
alfa:=alfa-360

end;
iteration(lo.ical,A,V,D,H,alfa,h,dh,ac,l.OI-3);
Z[IJ: =dh;
81[IJ:=h;

end;

Z[IJ:=dh;
81[1J: =h;

end;

procedure fillarray(il,i2:integer;hm:real;var H,Z:realarray);
var t:int.eger;
be.in

for t:=il to i2 do
begin

H[tJ:=hm;
Z[tJ: =0

end
end;

be.in
n:=f3j
ar1:=ar3

end
begin

£2:=£3;
ar2:=ar3

end

else

{ determination of releaseangle }
function release(logical:boolean;A,V,D,H,hm:real):real;
var ar1,ar2,ar3,fl,f2,f3:real;
begin

if lo.ical then ar2:=90 {startangle for footvalve}
else ar2:=270; {atartangle for piatonvalve}

f2:=TotalForce(lo.ical,A,V,D,H,ar2,hm,O)j
f1:=f2;
while «f1>0) and (f2>0» or «f1<0) and (f2<0» do
be.in

ar1:=ar2j
f1:=f2;
ar~: ~'llr2+10;

f2:=TotalForce(10,ical,A,V,D,H,ar2,hm,O)
end;
while «ar2-arl)/ar1»1.0E-10 do
be.in

ar3:=(ar2-ar1)/2+ar1;
f3:=TotaIForce(lo,ical,A,V,D,H,ar3,hm,O);
i£ «£3>0) and (£1>0» or «f3<0) and (f1<0» then



Oelln
acc:=O;
alfa:=angle;
il: =round (alfa) ;
height: =0;
if logical then speed:=omega*R*sin(alfa*pi/180)*Areap/Afv {footvalve}

else speed:=-omega*R*.in(.l+a~pi/~80)~Are.P/~pv;(pi$ton~.lv.}
Z(il): =speed;
while (he1ght>=0) and (heisht<=hm) do
begin

last:=height;
1f height<>O then

acc:=TotalForce(logical,A,V,D,H,alfa,height,speed)/(H+Hadded(D»j
if conver(logical,A,V,D,H,alfa,height,speed,acc)

then valvebyforce(logical,A,V,D,H,alfa,height,speed,acc,H,Z)
else valveaspiston(logical,alfa,height,speed,H,Z):

alfa:=alfa+180*DT*omega/pi
end;
if height>hm then
begin

11: =round(alfa);
aa:=interpolation(alfa,last,height,hm)j
ar:=release(logical,A,V,D,H,hm);
i2: =round( ar);
fillarray(il,i2,hm,H,Z):
heillht:=hm:
speed: =0:
acc:=O:
alfa:=ar;
while (height>=O) and (height<=hm) do
begin

last:=heillht:
acc:=TotalForce(lollical,A,V,D,H,alfa,height,speed)/(H+Hadded(D»:
if conver(lollical,A,V,D,H,alfa,height,speed,acc) .

then valvebyforce(logical,A,V,D,H,alfa,height,speed,acc,H,Z)
else valveaspiston(logical,alfa,heillht,speed,H,Z)j

alfa::alfa+180*DT*omega/pi
end;

end:
11: =round(alfa);
ac: =interpolation(alfa, last,heillht,O)

end;

procedure fvmotion;
var FOOT: boolean:
bellin

FOOT:=true;
alfastart::aofv;
valve(FOOT,aofv,aafv, arfv, acfv,Afv, Vfv, Dfv,Hfv, alfastart, hafv,Hfv,Zfv)

end;

procedure pvmotion:
var FOOT: boolean;
bellin

FQOT:=falsej
alfastart:=aopv;
valve(FOOT,aopv,aapv,arpv,acpv,Apv,Vpv,Dpv,Hpv,alfastart,hmpv,Hpv,Zpv)

end;

{ reading existing pumpconfiguration from disk }
procedure existingconfig:
var filename:string(6);

filvar:text;
I: integer;

begin
Clrscr;
writeln;writeln;
write('Name of file with pumpconfiguration: ');
readln(filename):
writeln:
assign(filvar,filename);
reset(filvar) ;
~or I:~l to l~ do readln(filvar,parar[I);
for 1:=1 to 13 do writeln(pumpconfigurationfIJ,pat".. r[l);
clo!lfl(fllvar) ;
writeln:writeln;
writeln('Hit any key to continue');
repeat until KeyPressed

end:

{ making new pumpconfiguration }
procedure newconfig;
var 1 dnteger:
begin

Clrscr;
writeln:writeln;
for 1::1 to 13 do
begin

write(pumpconfiguration(I):
readln(parar[I)

end;
writeln;writeln;
writeln(' Hit any key to continue'):
repeat until KeyPressed

end;

{ saving pumpconfiguration on disk }
procedure saveconfig;
var filename:strinll(6);

filvar:text;
I:integer:

belin
Clrscr:
writeln:writeln;
write('Name of configuration (6 char.): ');
readln(filename)j
assign(filvar,filename);
rewrite(filvar) ;
for 1:=1 to 13 do writeln(filvar,parar[I]);
close(filvar)

end:

{ definition and initialisation of parameters
procedure DefineAndlnitialize;
var I: inte«er;

rhopv,rhofv,Dhpv,Dhfv,tpv,tfv:real;



writeln ( lilt) ;
writeln(lst,'revs/s: ',revsps);
writeln(lst, 'Cinat: ',Cinat);
wri teln ( lilt) ;
writeln(lat,'footvalve: ');
writeln(lst,'openingan,le: ',aofv,' attackan,le: ',aafv);
writeln(lat,'releaaean,le: ',arfv,' cloaurean,le: ',acfv);
writelnClst);
writeln(lat,'piatonvalve: '};
writeln(lat,'openin.an,le: ',aopv,' attackan.le: ',aapv);
writeln(l~t, 'releasean.le: ',arpv,' cloaure4fislc: ',acpv);
until (aba(aofv-acpv)/aofv<1.0E-6) or (1=5);
wri te ( , A.ain for different speed or Cinst (y /n) ?'.') j

readln(ch)
end

end;

{ menu with options }
procedure choice;
var QUIT:boolean;

ch: inte.er;
belin

pumpconfiguration[l]:=' stroke
pumpconfiguration(2):=' pistondiameter
pumpconfiguration[3]:=' maximum height pistonvalve
pumpconfiguration[4]:=' maximum hei,ht footvalve
pumpconfiguration[5]:=' density pistonvalve
pumpconfiguration[6]:=' density footvalve
pumpconfiguration[7]:=' diameter piatonvalve
pumpconfiguration[6):=' diameter footvalve
pumpconfiguration(9):=' diameter hole in piatonvalve
pumpconfiguration[10):=' diameter hole in footvalve
pumpconfiguration(11):=' thickness pistonvalve
pumpconfiguration[12):=' thickness footvalve
pumpconfiauration[13):=' seat inlet area
QUIT:=false;
while QUIT=false do
belin

Clrscr;
wrltelnjwriteln;writeln;
wr1tell1(' 1: use all existin, pumpconfiauratlon');
writeln(' 2: make a new pumpconfigwcation');
wr1~~ln(' 3: aave the pumpconfisuration');
writeln(' 4: run the prosram');
writeln(' 5: quit');
writeln;writeln;
repeat

write('Hake your choice: ');
readln(ch)

until (ch>=1) and (ch<=5);
caae ch of

1: existin,confi,;
2: n.woonfi.;
3: aaveconfi,;
4: runpro,ram;
5: QUIT: =true

end
end

end;

be.in
R:=parar[l]l2:
Areap:=parar(2)*parar[2)*pi/4i
hIIlpv:=parar[3);
hmfv: =parar[ 4];
rhopv: =parar [ 5) :
rhofv: =parar (6) ;
Dpv: =parar[?] i
Dfv: =parar[8J;
Dhpv: =parar[9];
Dhfv: =parar[10] i
tpv: =parar[l1];
tfv: =parar[12]:
sia:=parar[13];
Afv:=aqr(Dfv)*pi/4-aqr(Dhfv)*pi/4;
Apv:=aqr(Opv)*pi/4-sqr(Dhpv)*pi/4;
Vfv:=Afv*tfv:
Vpv: =Apv*tpv;
Hfv:=Vfv*rhofv:
Hpv:=Vpv*rhopv

end;

{ running pro.ram for calculating valvemovement }
procedure runpro.ram:
var 1, J: inte.er:

revaps:real:
ch:char;

be.in
Clrscr:
DefineAnd1nitialize;
for 1:=1 to 13 do writeln(lat,pumpconfi,uration[1),parar[I]);
writeln(lat);writeln(lst);
ch:='y' ;
while <ch='y') or (ch='Y') do
be,in

write('Give the number of revolutions per second: ');
readln ( revsps) ;
write('Give Cinstationary: ');
readln( Cinst);
acpv:=2*arccoa(1-hmpv!R)/3;
0 •••a:=2*pi*revsps;
DT:=1/(revsps*360)i
1:=0;
repeat

1:=1+1;
for J:=O to 360 do
bedn

Hfv[J]:=O
Hpv[J):=O
Zfv[J):=O
Zpv[J]: =0

end;
aatv: =0;
arty: =0;
aofv:=acpv;
fWlotion;
aapv:=O;
arpv: =0;
aopv: =acfv;
pWlotion;

bea:in
choice

end.
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