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" Physical concepts are free creations of the

human mind3 and are not3 however it may seem3

uniquely determined by the external worZd.

In our endeavor to understand reality we

are somewhat like a man trying to understand

the mechanism of a closed watch. He sees the

face and the moving hands 3 even hears it

ticking3 but has no way of opening the case.

If he is ingenious he may fOr>lT! some

picture of a mechanism which could be

responsible for all the things he observes 3

but he may never be quite sure his picture

is the only one which could explain his

observation."

A.Einstein
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SAMENVATTING

In een m.h.d.generator treden ontladingsstrukturen
op,streamers genaamd.In de streamers heerst een hoge
elektronentemperatuur die bepaald wordt door de joulse
dissipatie.AIs aangenomen wordt dat de streamer een
geleidende laag is die zich in een segment van het
generatorkanaal bevindt,kan bij elke elektronen
temperatuur de dikte en het volume van de streamer
worden bepaald.
Verondersteld wordt dat de waarde van de elektronen
temperatuur wordt bepaald door de totale dissipatie
die in de geleidende laag optreedt.Verder wordt
verondersteld dat de totale dissipatie als funktie
van de elektronentemperatuur een lokaal minimum moet
vertonen.De elektronentemperatuur waarbij dat optreedt
is het instelpunt.
De elektronentemperaturen die daarvQor in aanmerking
komen zijn de gastemperatuur en de ondergrens van het
stabiele gebied.Het stabiele gebied is gedefinieerd
als het temperatuursinterval waarin de kritieke hall
parameter groter is dan de mikroskopische hallparameter.
OOk bij een hoge elektronentemperatuUT treedt een
lokaal minimum op.Dat punt komt overeen met een stroom
van nul ampere omdat de'streamerdikte naar nul gaat.
Daarom is dat geen realistisch instelpunt.

Door het streamermodel in te bouwen in het quasi-een
dimensionale model kan het verloop van de gasdynamische
en elektrische grootheden in het kanaal van een
m.h.d.generator worden bepaald.Daarbij wordt
verondersteld dat,indien het instelpunt de gastemperatuur
is,er vrije expansie in een segment optreedt.Uit de
berekeningen voIgt dat de werking van een m.h.d.
generator sterk afhankelijk is van de magnetische

induktie.Naast de tot nu toe reeds bekende invloed
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van de magnetische induktie op de generatorwerking
wordt voor de eerste keer zonder verdere ad hoc
veronderstellingen een voorspelling verkregen voor
de lengte van het relaxatiegebied als funktie van
de magnetische induktie.Bij lage waarden van de
magnetische induktie treden er grote gebieden in het
kanaal op waar vrije expansie optreedt en dientengevolge
geen energie wordt geleverd.
De lengte van het gebied waar vrije expansie optreedt
wordt ook belnvloed door de andere parameters:
temperatuur,druk en seed fraktie,maar die invloed
lijkt minder sterk dan die. van de magnetische induktie.
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SYMBOLENLIJST

A elastische verliezen

a e absolute fout per lengte-eenheid

B magnetische induktie

b breedte generatorkanaal

C omtrek van de doorsnede

Cp soortelijke warmte bij konstante druk

d dikte geleidende laag

E elektrische veldsterkte

Ei ionisatie-energie

e lading van een elektron

g gemiddelde snelheid

h hoagte kanaal / konstante van Planck

he enthalpie
il inlooplengte

I stroam

J,j stroomdichtheid

kb belastingsfaktor

k i ionisatiesnelheids( lt rate fl )koefficient

kr rekombinatiesnelheids(lt r ate fl )koefficient

k konstante van Boltzmann

1 lengte kanaal

mS massa atoam stof S

me massa elekton

m1'2 gereduceerde massa

~ deeltjessdiehtheid stof S
n. ionendichtheid
~

na atoomdichtheid

n e elektronendichtheid

Nux getal van Nusselt
o oppervlak doorsnede kanaal

0in ingangsoppervlak doorsnede kanaal

PO druk aan ingang kanaal
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ZiA / ZA

Zc / ZiC
elektrodespanningsval
plaatskoordinaat
plaatskoordinaat
plaatskoordinaat
partitiefunktie ionen van stof S
partitiefunktie atomen van stof S

x

pitch afstand tussen twee naburige elektroden (=s)
p gasdruk

elektronendruk
botsingsdoorsnede
per tijdseenheid door wanden toegevoerde warmte

stralingsverliezen
inwendige weerstand
belastingsweerstand
Reynoldsgetal betrokken op de koordinaat x
gaskonstante voor het argon-cesium-mengsel
relatieve fout per lengte-eenheid
lengte segment (=pitch)
tijd
gastemperatuur
elektronentemperatuur
wandtemperatuur
snelheid
snelheid aan het begin van het kanaal
berekende snelheid
echte waarde van de snelheid
elektronensnelheid

y

Pe
Q

Qw
Rad
R.
~

R1
Rex
R1
r e
s

hallparameter
rendement
wrijvingscoefficient
thermisch geleidingsvermogen
botsingsfrekwentie
geleidingsvermogen
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lf x impulstoename t.g.v. wrijving

indices
app apparent
A argon
a atoom
C cesium
cal "calculation"
e elektron
eff effektief
in ingang
i ion
k kritiek
m mikroskopisch
0 ingang
s stagnatie
S stof
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1. INLEIDING

De ontwikkeling van de geindustrialiseerde wereld
tot een welvarende samenleving is onder andere
gebaseerd op het gebruik van grote hoeveelheden
energie.Om de ontwikkeling te kunnen voortzetten
is het noodzakelijk dat de energietoevoer wordt
gegarandeerd.Verder vragen in toenemende mate de
ontwikkelingslanden hun deel van de beschikbare
energie.
Energie wordt in hoofdzaak opgewekt door de verbranding
van fossiele brandstoffen.De prijs van deze brand
stoffen neemt steeds toe.Verder is de voorraad
eindig,en is het niet onwaarschijnlijk dat de
voorraad binnen afzienbare tijd tot een ontoelaatbare
hoeveelheid zal zijn gereduceerd.
Hierdoor krijgen twee ontwikkelingen toenemende
aandacht.Ten eerste de ontwikkeling van alternatieven
voor de fossiele brandstoffen,ten tweede de verbetering

van de rendementen van konversieprocessen en energie
verbruikers.
Het onderzoek naar de toepasbaarheid van magneto
hydrodynamische (m.h.d.) generatoren,zoals dat
gebeurt binnen de vakgroep Direkte Energieomzetting
van de Technische Hogeschool Eindhoven,kan worden
ondergebracht in de tweede kategorie,en weI bij de
vergroting van de rendementen van konversieprocessen.

In een m.h.d.generator wordt gebruik gemaakt van de
kracht die op elektrische ladingen wordt uitgeoefend
als deze zich in een magneetveld bewegen.
De vrije elektrische ladingen worden verkregen door
een gas sterk te verhitten onder toevoeging van een
alkalimetaal ter verhoging van het geleidingsvermogen.
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Het gas wordt verhit in een warmtewisselaar en
expandeert in het generatorkanaal.Nadat het hete
gas,het plasma,een gedeelte van zijn enthalpie in
de vorm van elektrische energie in het generatorkanaal
heeft afgestaan,kan het worden gebruikt voor de
produktie van stoom.Hiermee kan dan een konventionele
centrale worden gevoed.

Ten gevolge van de hoge aanvangstemperatuur van het
proces kan het rendement van een centrale waarin een
m.h.d.generator wordt gekombineerd met een stoomcyclus
groter zijn dan het rendement van de tot nu toe
gebruikte elektrische centrales.Verwacht wordt
dat het rendement van de centrale met m.h.d. voor
schakeleenheid tot 52% kan bedragen.Het rendement
van de op dit moment gebruikte centrales is ongeveer

38%.
Naast het eerder genoemde zuiniger gebruik heeft
de rendementstoename ook een vermindering van de
thermische belasting van het milieu tot gevolg.

Nadat er geruime tijd experimenten zijn gedaan met
een schokbuis,die een experimenteertijd van 10 ms
mogelijk maakte,wordt nu,april 1981,de volgende stap
gezet op de weg naar de toepassing van m.h.d.voor
schakelinstallaties door de ingebruikneming van de
m.h.d.blow-down installatie.Met deze installatie
zijn experimenteertijden van 10 s. en langer mogelijk.

Bij experimenten met de schokbuis zijn in de generator
ontladingsstrukturen geobserveerd (lit.1).
In deze strukturen,streamers genaamd,wordt een hoge
elektronendichtheid en -temperatuur gemeten.
Uit berekeningen,uitgevoerd met een twee dimensionaal
model,blijkt dat er in een segment van de generator
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een gebied met sterk verhoogde stroomdichtheid
optreedt.(lit.2).Dit gebied kan ook worden
gekarakteriseerd door een hoge elektronendichtheid.
In dit verslag wordt een eenvoudig model voor de
streamers gepresenteerd.Verder wordt behandeld hoe
dit model kan worden ingepast in een quasi-een
dimensionaal model voor de generator.Verder worden
de resultaten gepresenteerd van berekeningen waarbij
de modellen zijn gebruikt.
Met behulp van het streamermodel is bepaald hoe de
elektrische grootheden zich gedragen als funktie van
een aantal parameters.Met behulp van het quasi
een-dimensionale model is berekend hoe gasdynamische
en elektrische grootheden verlopen als funktie van
de plaats in het kanaal.



2. RET STREAMERMODEL

2.1. Inleiding

Een hoeveelheid materie is een samenstel van deeltjes,
die in een aantal groepen kunnen worden verdeeld.
De toe stand van elk van die groepen kan worden
beschreven door het volgende stelsel vergelijkingen:

- wet van behoud van massa,of kontinuiteitswet,
- wet van behoud van impuls,
- wet van behoud van energie,
- ideale gaswet,
- wetten van Maxwell,
- konstitutieve wetten.

Een dergelijk stelsel vergelijkingen kan ook worden
opgesteld voor een aantal groepen gezamenlijk,
bijvoorbeeld voor de totale hoeveelheid materie.

Ret plasma dat in gesloten cyclus m.h.d. systemen
wordt gebruikt bestaat uit een mengsel van een edelgas
en een weinig alkalimetaal als seed.Bij de blow-down
experimenten wordt een argon-cesiummengsel gebruikt.
Ret plasma bevat de volgende soorten deeltjes:

- argon neutralen (argon atomen),
- cesium neutralen (cesium atomen) ,
- argon ionen,
- cesium ionen,
- elektronen.

De argon- en cesium neutralen en -ionen worden de
zware deeltjes genoemd.De energiekoppeling tussen de
zware deeltjes en de elektronen is zwak bij het
gebruikte plasma ten gevolge van het Ramsauer effekt,
dat bij edelgassen optreedt.
De wisselwerking tussen de zware deeltjes is zeer
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intensief. Het plasma kan daarom worden beschreven
door een stelsel vergelijkingen voor het zware deeltjes
gas en een stelsel vergelijkingen voor de elektronen.
Voor de zware deeltjes geldt een zware deeltjes
temperatuur die nagenoeg gelijk is aan de gastemperatuur.
Voor de elektronen geldt als karakteristieke
temperatuur de elektronentemperatuur.Deze kan hoger
zijn dan de gastemperatuur.Hierdoor is bij een bepaalde
gastemperatuur een plasma beschikbaar met elektrische
eigenschappen die bepaald worden door een temperatuur
hoger dan de gastemperatuur.

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de
elektronenvergelijkingen.Daaruit wordt het streamer
model afgeleid.De streamerdikte,stroomsterkte en
inwendige weerstand worden bepaald op een bepaalde
plaats in het kanaal.De gasdynamische grootheden op
die plaats worden bekend verondersteld.
In het volgende hoofdstuk zal nagegaan worden hoe
de gasdynamische grootheden door het streamermodel
worden be~nvloed.

2.2. De elektronenvergelijkingen

De elektronen,die in het plasma aanwezig zijn,zijn
afkomstig van de ionisatie van argon en cesium.
De kontinuiteitswetten voor de ionen kunnen als voIgt
worden geschreven (lit.3):

( 2.1)

S: argon of cesium

Hierin is ne de elektronendichtheid,niS de ionen
dichtheid van stof S,U de snelheid,naS de atoom-
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dichtheid van de stof S,kiS de ionisatie- en krS
de rekombinatie-snelheids ("rate") koefficient.
Wanneer er in het plasma evenwicht is tussen de
ionisaties en rekombinaties kan de linkerterm in
vergelijking (2.1.) gelijk aan 0 worden gesteld.
In dat geval geldt voor zowel argon als cesium de
Sahavergelijking.Deze vergelijking geeft aan de
verdeling van het aantal elektronen,ionen en atomen
bij een bepaalde temperatuur,en ziet er als voIgt
uit:

= 2 ~~s (211: m:2k T
et 3 expo H~i~e)] (2.2)

S: argon of cesium

Hierin zijn ZiS en Zs de partitiefunkties van de
ionen en atomen van stof S,me is de massa van
een elektron,k de konstante van Boltzmann,h de konstante
van Planck,Te de elektronentemperatuur,en EiS de
ionisatieenergie van de betreffende stof.

Bij de berekeningen zijn voor ZiA/ZA en ZC/ZiC
vijfde graads polynomen gebruikt,die door ir.P.Massee
zijn bepaald.De polynomen zijn funkt1es van de
elektronentemperatuur.

Wanneer het gas niet geioniseerd is kan met behulp
van de algemene gaswet en de gegeven seed-fraktie
(ook weI seed-ratio genoemd) de argondichtheid nA
en cesiumdichtheid nC bepaald worden.
Bij ionisatie van de stoffen geldt:

(2.3)
s: argon of cesium
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Met behulp van deze vergelijking voor argon en
cesium en de twee Sahavergelijkingen is het mogelijk
bij een gegeven elektronentemperatuur de elektronen
dichtheid en de ion- en atoomdichtheid van argon en
cesium te bepalen.Hiervoor moet een derde graads
vergelijking worden opgelost.

Uit de tweede behoudswet voor de elektronen,de wet
van behoud van impuls,kan de gegeneraliseerde wet
van Ohm worden afgeleid (lit.4).Deze wet ziet er,
als de invloed van de elektronendruk en ionenslip
wordt verwaarloosd,als voIgt uit:

J +(3J x ~ = (J ( E + u :x:. B )

(3=
e B

(2.6)

..J tot =L -Yo
j J

(2.7)

Hierin is J de elektrische stroomdichtheid, (3 de
hallparameter, () het geleidingsvermogen,"E de elektrische
veldsterkte,B de magnetische induktie,u de snelheid
van het medium en V de botsingsfrekwentie.
De stroomdichtheid kan worden bepaald met behulp
van de derde behoudswet,de energievergelijking.
Dit zal verderop in deze paragraaf worden behandeld.

Opmerking:de hierboven gedefinieerde hallparameter
en geleidingsvermogen worden ook weI de
mikroskopische hallparameter en het mikroskopische
geleidingsvermogen genoemd.
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De elektrische veldsterkte moet bepaald worden.
Het is daarvoor noodzakelijk naast de uitwendige
belastingstoestand van het segment en de afmetingen
van het segment de waarde van de hallparameter en
het geleidingsvermogen te weten.
De grootheden die de laatste twee parameters bepalen
zijn,op de botsingsfrekwenties na,bekend of te
berekenen met behulp van de Sahavergelijkingen.

In het m.h.d.plasma zijn de volgende botsingsprocessen
dominant:

elektron - atoom argon
elektron - atoom cesium
elektron - ion argon
elektron - ion cesium

AIleen de elastische botsingsprocessen zlJn belangrijk.
De uitdrukking voor de elektron-ion botsingen is
voor beide stoffen gelijk (lit.5).

tussen twee

atomen S geldt

(2.8)

1

3/2

VeiS= niS j V2TT. (me )
k Te

[

- 1 (fO k Te1 (Z e2

y,ln - In
ne e2 121t EO

Dit is de uitdrukking voor botsingen
enkelvoudig geladen deeltjes.
Voor de botsingen van elektronen met
de volgende formule:

g en QS zijn resp. de snelheid en botsingsdoorsnede
verkregen door middeling over de snelheidsverdeling.
Voor g is de volgende formule af te leiden:
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1/2

)
ID12 : gereduceerde massa,m12 !:= me

omdat mS '» me

(2.10)

Deze botsingsfrekwentie is te bepalen als QA en QC
bekend zijn.Voor de bepaling van de botsingsdoor
sneden is gebruik gemaakt van gegevens die door
Spencer en Phelps zijn gepubliceerd (lit.G).
Met behulp van die gegevens zijn vijfde graads
polynomen bepaald voor de botsingsdoorsnede als
fUnktie van de elektronentemperatuur.De hoge graad
van de polynomen is gekozen om in het gebied 2000 
8000 K het verschil tussen getabelleerde- en berekende
waarden niet groter te laten worden dan 1 a 2 %.
Gebruik van lagere graads polynomen leverde niet het
gewenste resultaat Ope
De koefficienten van de polynomen° staan in tabel 2.1.
Voor een opmerking over de botsingsfrekwentie van
elektronen met zware deeltjes wordt verwezen naar
bijlage 1.

De derde behoudswet voor het elektronengas is de wet
van behoud van energie.
Deze ziet er als voIgt uit:

:t (~nekTe + niAEiA + niCEiC ) +\7o((~nekTe + niAEiA
J.J

+ niCEiC ) ue) + Pe (\J.ue ) = --a=- - A -Rad (2.11)

Hierin is Pe de elektronendruk,is A de term voor
de elastische- en Rad de term voor de stralings
verliezen.



18

-V.
A = 3 k ne me (T -T) L ..l.

e j mj
nae -1.64104

Rad =vr (3.06 10- 14 expo ( T ) +
e

-3,79104
(9.3210-12 exp.( T ))

e
hierin is d de dikte van de stralende

De uitdrukking voor de stralingsverliezen
door Takeshita en Grossmann (lit.7).
In het plasma wordt energetisch evenwicht
elektronen verondersteld,waardoor geldt:

J.J
-- = A +Radcr

(2.12)

(2.13)

laag.
is bepaald

voor de

(2.14)

Met het tot nu toe gepresenteerde stelsel vergelijkingen
is het mogelijk de mikroskopische grootheden van
het plasma te bepalen.

2.3. Instabiliteiten

De in de vorige paragraaf gedefinieerde grootheden
zoals geleidingsvermogen en hallparameter blijken
bij metingen aan een plasma in een aantal gevallen
een andere waarde te hebben dan uit de formules
volgt.Dit verschijnsel hangt nauw sarnen met de waarde
van de hallparameter ten opzichte van de kritieke
hallpararneter.
De kritieke hallparameter voIgt uit een eerste orde
stabiliteitsanalyse van de elektronengasvergelijkingen
(lit.8).
Wanneer de hallparameter groter is dan de kritieke
hallparameter is het plasma stabiel.In dit geval
betekent instabiliteit dat er fluktuaties in de
elektronentemperatuur en -dichtheid optreden.
Voor het geleidingsvermogen en de hallparameter
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gelden in het stabiele gebied de formules (2.6) en
(2.5).Wanneer het plasma instabiel is geldt (lit.9):

(jefL =
j3 krit . . U

(3

en: peff. =(3krit. (2.16)

De kritieke hallparameter is een funktie van de
elektronentemperatuur.Bij de berekeningen is gebruik
gemaakt van de formule voor de kritieke hallparameter
zoals die onder andere wordt gegeven door P.Massee
( lit.1 0) •

(2.17)

1/2

[(~ dA I 2 _ (Te dO- ) 2 ]
A dTe ) (f dTe=-=---------_.........-=--

Te dne
ne dT e

In het verleden werden formules voor (3krit. gebruikt
waarbij de botsingsdoorsneden voor argon en cesium
konstant werden verondersteld.Omdat voor het hier
gepresenteerde temp"eratuurafhankelijke bot sings
doorsneden worden gebruikt,is ook een andere formule

voor(3krit. afgeleid en gebruikt.De gebruikte formule
staat in bijlage 2.

(3 krit.

Ten gevolge van de introduktie van de temperatuur
afhankelijke botsingsdoorsneden neemt fik . t toe,rJ. •
vooral boven ongeveer 3500 K.
De vorm van de krommen blijft echter gehandhaafd.
In figuur 2.1. is weergegeven de kritieke hallparameter
als funktie van de elektronentemperatuur volgens de
tot nu toe gebruikte formule ( Q *Q(T e ) ) en de
nieuwe formule ( Q = Q(T e ) ).
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2.4. Het streamermodel

Met behulp van de tot nu toe gepresenteerde
vergelijkingen is het mogelijk bij een gegeven
elektronentemperatuur de toe stand van het plasma
te bepalen.De grootheden die bepaald kunnen worden
gelden per volume-eenheid.
Van een segment van het kanaal moet echter de inwendige
weerstand bepaald worden en de stroom die door dat
segment aan de belastingsweerstand wordt geleverd.
Hiervoor is het streamermodel ontwikkeld.

Een segment van het kanaal heeft hoogte h,breedte b
en een lengte s.De hoogte is de afstand tussen de
elektroden,de breedte is de waarde op de helft van
het segment.
Veronderstel dat er zich in het segment een geleidende
laag bevindt tussen de elektroden,waardoor de stroom
loopt.De stroomdichtheid in de rest van het segment
is O.
Wanneer de dikte van de geleidende laag d is,loopt
er door die laag een stroom van:

I = j • d • b (2.18)

De inwendige weerstand is:

1 h
Ri = --a=- b • d ( 2 • 1 9)

Door het m.h.d.effekt treedt er een open spanning
op in het segment van u.Boh V,u is hierin de lokale
snelheid.
Wanneer het segment via de elektroden wordt belast
met een belastingsweerstand Rl treedt er ten gevolge
van grenslaageffekten een spanningsval op bij de



21

elektroden.Deze wordt ~V genoemd.In het onderstaande
vervangingsschema zijn aIle geintroduceerde grootheden
opgenomen.

kanaal

'----~--tl-v-....--..,
iL

u.B.h

Volgens Kirchhoff geldt voor dit circuit:

(2.20)

Na invullen van de uitdrukkingen voor I en Hi komt
er in deze vergelijking een onbekende voor:d.
De dikte van de geleidende laag is dus te bepalen.

(2.21)

Met behulp van de nu bekende vergelijkingen is
het mogelijk het verloop van verschillende grootheden
zoals stroom,inwendige weerstand en dikte van de
geleidende laag als funktie van de elektronentemperatuur
te bepalen.

Van het hier beschouwde systeem,een kanaalsegment,
moet bepaald worden bij welke waarde de elektronen
temperatuur zich instelt.En wanneer er meerdere
instelpunten mogelijk zijn moet bepaald worden
welk van die instelpunten stabiel is.

Voor de bepaling van stabiliteit van een systeem
z~Jn er verschillende mogelijkheden.
Een veel toegepaste methode maakt gebruik van het
theorema van Liapunov (lit.11).
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Dit is een wiskundig theorema,dat als voIgt kan
worden geformuleerd:

Beschouw een autonoom systeem dat als voIgt
beschreven kan worden:.

~ = E(~) , ~ is de toestandsvektor,
Als het mogelijk is een positief definiete
funktie V(~) te vinden,die nul wordt over aIle
traj ektorieen van het gegeven systeem die-= ~_

ontstaan binnen een gesloten gebied R in
het koordinatensysteem x ,dat de oorsprong omvat,
dan is het systeem asymptotisch stabiel binnen

R.
Voor de in bovenstaande omschrijving voorkomende
positief definiete funktie wordt in veel gevallen
de uitdrukking voor de in het systeem opgeslagen
energie gebruikt.Het dan uit het theorema volgende
principe wordt het minimum-energieprincipe genoemd.
Voor meer informatie over dit theorema wordt verwezen
naar de literatuur.
Bij boogontladingen wordt ook een stabiliteitskriterium
toegepast dat bekend is als het minimum-boogspannings
principe (lit.12).Hierbij wordt als funktie van de
stroom de spanning over de boog,dus over de inwendige
weerstand,bepaald.Uit metingen voIgt dat de boog
zich insteld op het minimum van de boogspanning.

De genoemde principes zijn echter zeer moeilijk in
een alles omvattende theorie onder te brengen.
In de literatuur (lit.13) wordt het theorema van
Liapunov kritisch bekeken.Er wordt gesteld dat er
tegenvoorbeelden bekend zijn.Het theorema is blijkbaar
een noodzakelijke,maar niet voldoende voorwaarde
voor stabiliteit.Ook Steenbeck (lit.12) meldt Qat
het minimum-boogspanningsprincipe steeds d.mov.
experimenten getoetst moet worden.
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Voor het hier beschouwde systeem wordt verondersteld
dat de dissipatie die in de geleidende laag optreedt
de bepalende grootheid is,terwijl de elektronen
temperatuur de variabele is.Een bewijs,dat deze
keuze gerechtvaardigd is,kan vooralsnog niet worden
gegeven.

In figuur 2.2a tim 2.2e zlJn de resultaten weergegeven
van de berekening van een aantal grootheden als
fnnktie van de elektronentemperatuur.
In tabel 2.2. is aangegeven wat de waarde van mach
getal,stagnatietemperatuur,stagnatiedruk,seed-fraktie,
magnetische induktie,belastingsweerstand en elektrode
spanningsval was bij de berekeningen.
Opmerking:voor de magnetische induktie B wordt in

dit verslag ook af en toe de uitdrukking magneet
veld gebruikt.

De dissipatie in de geleidende laag als funktie van
de elektronentemperatuur staat in figuur 2.2b.
Toepassing van het minimumprincipe levert drie
mogelijke instelpunten op:
een instelpunt in de buurt van de gastemperatuur,
Te < 2000 K,

een instelpunt bij een hoge elektronentemperatuur,
Te > 6000 K,

en een instelpunt waar (3 =pkrit. ,Te=4618 K:zie ook
figuur 2.2e.
Deze elektronentemperatuur is de ondergrens van het
stabiele gebied.
Uit figuur 2.2a blijkt dat voor hoge waarden van Te
de stroom afneemt.Verder gaat de dikte van de geleidende

laag naar O:ziefiguu~ 2.2d.Uit het voorgaande kan
worden afgeleid dat voor hoge elektronentemperaturen

de stroomsterkte naar 0 gaat. In figuur 2.3a is di t
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te zien.
Dit betekent dat het instelpunt dat optreedt
bij de hoge elektronentemperatuur overeenkomt met
een stroomsterkte O.Die situatie is niet reeel.
Verder is bekend dat,als er streamers optreden,
de elektronentemperatuur hoger is dan de gastemperatuur.
Ret enig mogelijke instelpunt is dan de ondergrens
van het stabiele gebied.

In figuur2.2 zijn nog enkele andere grootheden getekend
als funktie van de elektronentemperatuur.
Opvallend is dat het minimum van de dissipatie in
de geleidende laag overeenkomt met het minimum van de
spanning over de inwendige weerstand.Wanneer het
minimumboogspanningsprincipe van Steenbeck wordt
vertaald naar een minimumspanningsprincipe voor de
spanning over de inwendige weerstand als funktie van
een voor het proces karakteristieke parameter,dan
wordt ook aan het minimumboogspanningsprincipe voldaan.

Ret streamermodel kan als voIgt worden samengevat:
Noem de elektronentemperatuur waarbij de kritieke
hallparameter gelijk is aan de hallparameter,en
waarbij bij lagere elektronentemperatuur de kritieke
hallparameter kleiner is dan de hallparameter,de
ondergrens van het stabiele gebied.
Indien de dissipatie in de geleidende laag bij de
ondergrens van het stabiele gebied een lokaal minimum
vertoont,zal de toestand in het beschouwde segment
worden bepaald door de elektronentemperatuur bij de
ondergrens.Indien de dissipatie in de geleidende laag
geen lokaal minimum vertoont bij de ondergrens van
het stabiele gebied,zal de elektronentemperatuur gelijk
zijn aan de gastemperatuur,hetgeen inhoudt dat er geen
m.h.d.interaktie in het beschouwde segment optreedt.
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2.5. Het komputerprogramma

In deze paragraaf zal het komputerprogramma worden
beschreven dat is gebruikt om na te gaan van welke
parameters het optreden van de minimumdissipatie in
de geleidende laag afhankelijk is.
De volledige tekst van het programma,VERSIE/BD,staat
in bij lage 5. De struktuur van het programma, en de
Manier waarop het gestart moet worden,wordt behandeld

in bijlage 3.

Nadat het programma is gestart wordt gevraagd om de
volgende gegevens in te voeren:machgetal,stagnatie
temperatuur,stagnatiedruk en seed-fraktie.
Deze grootheden bepalen de toe stand van het plasma
op de te beschouwen plaats.
Verder wordt gevraagd de breedte van het kanaal,de
waarde van de belastingsweerstand,de magnetische
induktie en de elektrodespanningsval te geven.
Ten slotte moet worden aangegeven of instabiliteits
korrektie moet worden toegepast.

Na bepaling van enkele gasgrootheden,zoals gasdruk p
en gastemperatuur T,wordt door middel van de procedure
STAB bepaald of er een stabiel gebied optreedt in
het interval (T+50) K - 8000 K door de kritieke
hallparameter te vergelijken met de mikroskopische
hallparameter en de snijpunten op te zoeken.
De variabele TEBOG krijgt de waarde van de elektronen
temperatuur bij de ondergrens van het stabiele gebied,
TEBBG de waarde bij de bovengrens.Wanneer er geen
stabiel gebied optreedt blijven ze beide gelijk aan O.
De kritieke hallparameter kan ook gelijk worden aan
O.In dat geval treedt er static instability opo
De boolean variabele 81 wordt dan waar.
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De temperatuur van de bovengrens en ondergrens van
het static instability gebied wordt bepaald en
toegekend aan resp. TESIOG en TESIBG.
Opmerking:de procedure STAB start bij (T+50) K om

de volgende redenen:
-bij lage temperaturen worden de twee hall
parameters extreem groot,waarbij in de buurt van
de gastemperatuur een stabiel gebied van een
tiental Kelvin kan ontstaan.

-in de formule voor de kritieke hallparameter
komt de term Te/(T e - T) voer.De kritieke
hallparameter is dus niet numeriek te bepalen
alsde gastemperatuur gelijk is aan de elektronen
temperatuur.

Om problemen te voorkomen is daarom bovengenoemde
min of meer willekeurige grens gekozen.

In het danvolgende programmadeel wordt bij de elektronen
temperatuur,waarbij het geleidingsvermogen een lokaal
maximum vertoont,de streamerdikte bepaald.Dit gedeelte
van het programma heeft te maken met een ander
streamermodel.Daarbij werd verondersteld dat er in
de streamer volledig geioniseerd seed aanwezig is,en
dat die situatie overeenkomt met een lokaal maximum
van hat geleidingsvermogen als funktie van de elektronen
temperatuur.Dat model bleek niet te voldoen,onder
andere omdat het instelpunt niet afhankelijk is van
het magneetveld.In dit verslag zal daarop niet verder
worden ingegaan.

Wanneer de ondergrens van het stabiele gebied ongelijk
aan 0 is,wordt bij de grenstemperatuur de streamer
dikte bepaald door de procedure STR.Deze procedure
werkt als voIgt:
Bij de opgegeven elektronentemperatuur worden met
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behulp van de procedure SIGMA de deeltjesdichtheden,
botsingsfrekwenties,mikroskopische- en effektieve
waarde van hallparameter en geleidingsvermogen,en
de kritieke hallparameter bepaald.
De stralingsverliezen zijn omgekeerd evenredig met
de dikte van de streamer.Daarom wordt een eerste
benadering van de dikte bepaald door de stralings
verliezen gelijk aan 0 te stellen.De stroomdichtheid
voIgt dan uit de balans tussen joulse verwarming en
elastische verliezen.Met deze benadering van de
stroomdichtheid kan de benadering van de streamerdikte
worden bepaald.Bij deze streamerdikte kan weI het
stralingsverlies worden bepaald.Het is nu mogelijk
een betere benadering voor de stroomdichtheid en
streamerdikte te bepalen.Dit proces wordt herhaald
totdat de streamerdikte met een absolute nauwkeurig

heid van minder dan 10-6 bekend is.
Tijdens de berekeningen wordt steeds getest of de
spanning over de inwendige weerstand kleiner blijft
dan de effektieve bronspanning (u.B.h - D. V).
Na de berekening van de streamerdikte worden enkele
relevante grootheden geprint.

Het danvolgende programmadeel kontroleert of aan
minimumenergie- en minimumboogspanningsprincipe is
voldaan.Dit gebeurt door de dissipatie in de geleidende
laag en de spanning over de inwendige weerstand te
berekenen bij TEBOG + ~ T en TEBOG - tl T en deze
waarden te vergelijken met de waarden bij TEBOG.
De fj", T heeft als startwaarde 25 K en wordt door 5
gedeeld als aan een van de principes niet is voldaan.
Dit proces wordt indien nodig herhaald totdat AT = 0.2 K.

Tenslotte wordt met behulp van de procedure STABONDERZOEK
bij vaste streamerdikte ITER = J2/~ - A - Rad bepaald.
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Als ITER <0 voor Te >TEBOG en ITER> 0 voor Te <TEBOG
zal TEBOG een stabiel instelpunt kunnen zijn.Een nadeel
van dit kriterium is echter dat het gebruik maakt
van dichtheden,zodat niet van het specifieke van
streamers,de koncentratie in een gebied,gebruik wordt
gemaakt.In het merendeel van de gevallen is TEBOG
een stabiel punt volgens deze definitie.Om deze
redenen is dit kriterium niet verder gebruikt.

2.6. Resultaten van de berekeningen

Nu het streamermodel volledig beschreven is,is het
belangrijk te weten wat variatie van parameters voor
konsekwenties heeft.
Allereerst zal de invloed van magneetveldvariatie
worden bekeken.

Resultaten van berekeningen,uitgevoerd bij B = 1.5 T

en B = 5 T staan in de figuren 2.3 en 2.4.Zoals uit
tabellen 2.3 en 2.4 blijkt zijn de andere parameters
voor beida situaties gelijk.
In figuur 2.3b is te zien dat niet aan het minimum
energieprincipe wordt voldaan.In dit geval zal volgens
het model in het segment de elektronentemperatuur
gelijk zijn aan de gastemperatuur.
Uit figuur 2.3a blijkt dat voor het tweede instel
punt,bij ongeveer 6000 K,de stroomsterkte naar 0
zal gaan omdat de streamerdikte 0 wordt.Deze situatie
is niet reeel,zoals al eerder aangegeven is.Uit
figuur 2.3c voIgt dat ook de spanning over de inwendige
weerstand geen lokaal minimum vertoont.
Bij een hoger magneetveld wordt weI dUidelijk aan
beide minimumprincipes voldaan zoals voIgt ui t de
figuren 2.4b en 2.4c.
Vooruitlopend op nog te presenteren resultaten kan
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worden opgemerkt dat boven een bepaalde magnetische
induktie steeds aan een minimumprincipe is voldaan.
De grenzen voor het minimumenergie- en minimumboog
spanningsprincipe hebben echter niet altijd dezelfde
waarde.
In de figuren 2.3e en 2.4e is te zien dat de onder
grens van het stabiele gebied relatief sterk toe
neemt bij veldtoename van 1.5 tot 5 T,n.l. van
3724 K naar 4618 K.
Uit de berekeningen voIgt dat tot ongeveer 4 T de
ondergrens van het stabiele gebied bij toenemend
magnetisch veld sterk ~erschuift naar hogere
temperatuurswaarden.Boven de 4 T is de toename niet
meer zo sterk.

In de in het nuvolgende te bespreken grafieken
zijn de streamerdikte,de stroom,de inwendige weer
stand en het geleidingsvermogen uitgezet als funktie
van een bepaalde parameter.
Het gedeelte van de krommen dat getekend is met een
dikke lijn komt overeen met het gebied waarin aan
beide minimumprincipes is voldaan (geldt aIleen voor d en I).
Opgemerkt dient te worden dat de berekeningen zijn
uitgevoerd met regelmatige intervallen van de
gevarieerde parameters.
De exakte grenzen tussen gebieden waar weI en niet
aan de minimumprincipes is voldaan zijn niet in
aIle gevallen opgezocht.
De grafieken zijn getekend om aan te geven wat de
tendensen zijn bij parametervariatie.
Nauwkeuriger analyse zou niet wezenlijk bijdragen
tot een beter begrip temeer omdat in een generator
kanaal enkele grootheden simultaan veranderen.

De figuren 2.5,2.6 en 2.7 laten de invloed van
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magneetveldvariatie zien bij de stagnatietemperaturen
1500,2000 en 3500 K in de volgende gevallen:

RI = 1 Ohm !j,V = 0 V

RI = 1 Ohm !::J.V = 60 V
RI = 10 Ohm 6V = 0 V
RI = 10 Ohm ~V = 60 V

De waarde van de andere parameters is bij de figuren
vermeld.
Er kunnen in de grafieken,getekend voor een bepaalde
stagnatietemperatuur,enkele interessante verschijnselen
worden opgemerkt.Alvorens tot de vergelijking van de
grafieken bij verschillende stagnatietemperatuur over
te gaan,zal hierop worden ingegaan.

Op de eerste plaats blijkt dat de aanwezigheid van
de elektrodespanningsval hetzelfde effekt heeft als
een verkleining van de magnetische induktie.De dikte
van de geleidende laag neemt af bij toenemende elektrode
spanningsval.Ook neemt de stroom"af.Verder verschuift
de grens waarboven aan de minimumprincipes wordt
voldaan naar hogere magneetveldwaardes.
Vergelijking" van de grafieken voor RI = 1 Ohm en
RI = 10 Ohm leert dat de stroom met ongeveer dezelfde
faktor afneemt als waarmee de belastingsweerstand
toeneemt.Voor de stroom geldt de volgende formule:

1= j.d.b =~ (u.B.h - ~- ~V)
nl cr (2.22)

Omdat bij verandering van de belastingsweerstand de
elektronentemperatuur gelijk blijft,zou verwacht kunnen
worden dat de stroom omgekeerd evenredig is met de
belastingsweerstand.Dit is echter aIleen het geval
als de stralingsverliezen verwaarloosbaar zijn.ln
dat geval blijft de stroomdichtheid ook konstant.
Wanneer de streamerafmeting klein is,in de buurt van
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1 mm b.v.,is weliswaar de invIoed van de stralings
verliezen nog niet erg groot,maar niet verwaarloosbaar.
De stroomdichtheid wordt hierdoor be1nvloed.
Wanneer de belastingsweerstand toeneemt,neemt ook de
inwendige weerstand van het segment toe,terwijl de
streamerdikte afneemt.De inwendige weerstand is van
dezelfde ordegrootte als de belastingsweerstand.
Opmerkelijk is dat er nooit aan het minimum-energie
principe wordt voldaan als de inwendige weerstand
groter is dan de belastingsweerstand.Het is echter
niet zo dat een inwendige weerstand kleiner dan de
belastingsweerstand voldoende voorwaarde is om aan
het minimumprincipe te voldoen.

Vergelijking van de overeenkomstige grafieken bij
de drie stagnatietemperaturen toont dat de grens
waarboven aan de minimumprincipes is voldaan naar
beneden schuift als de stagnatietemperatuur toeneemt.
Bij Ts = 1500 K ligt de grens tussen 3 en 3.5 T,
bij Ts = 2000 K tussen 1.5 en 2 T,om precies te zijn
bij 1.77 T,en bij Ts = 3500 K tussen 1 en 1.5 T.
Ook bIijkt dat de stroomsterkte toeneemt als de
stagnatietemperatuur toeneemt.ln formule (2.22) zijn
u,j en ~ afhankelijk van de stagnatietemperatuur.
De snelheid neemt toe als bij konstant machgetal de
stagnatietemperatuur stijgt.Dit effekt is echter
niet aIleen verantwoordelijk voor de toename van de
stroom.Ook de term h.j/er beinvloedt de stroomsterkte.
Hierbij moeten twee gevallen afzonderlijk worden
bekeken.
-Wanneer de ondergrens van het stabiele gebied optreedt
bij lage elektronentemperaturen,in de orde van 3000 K,
zijn de elastische verliezen voor alle beschouwde
gevallen nagenoeg gelijk en daarmee ook de stroom
dichtheid.Het geleidingsvermogen is echter voor lage
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stagnatietemperaturen relatief klein.Dit alles heeft
tot resultaat dat voor lage stagnatietemperaturen de
stroom extra verlaagd wordt.
-Als de ondergrens van het stabiele gebied optreedt
bij relatief hoge elektronentemperaturen,d.w.z. tussen

·4000 en 5000 K,wordt de lage stroomsterkte bij lage
stagnatietemperaturen veroorzaakt door de hogere
elastische verliezen en de daarmee gekoppelde stroom
dichtheid,terwijl het geleidingsvermogen nagenoeg
konstant is.

Bij toename van de stagnatietemperatuur neemt ook de
dikte van de geleidende laag toe.Voor de dikte van de
streamer geldt formule (2.21).Bij verhoging van de
stagnatietemperatuur neemt de stroomdichtheid af,
omdat de elastische verliezen afnemen.De toe name van
de streamerdikte bij snelheidstoename wordt dus
versterkt door de afname van de stroomdichtheid.
Weliswaar wordt de term ~V/(j.Ri) ook groter,maar de
term (u.B.h)/(j.RI ) overheerst.

Ui t de grafieken voIgt verder dat naarmate de stagnatie
temperatuur hoger is het vlakke gebied van het geleidings
vermogen start bij lagere waarden van de magnetische
induktie.Bij toename vanT s van 2000 naar 3500 K is dit
verschijnsel niet zo dUidelijk te zien,maar weI aanwezig.
Het cesium is blijkbaar eerder volledig geioniseerd.

De belastingstoestand van een segment is sterk
afhankelijk van de stagnatietemperatuur.
De belastingsfaktor kb is gedefinieerd ale:

RI
kb = R

i
+ R

I
(2.23)

Bij Ts = 1500 K varieert kb tussen 0 0 5 en 0.66 voor
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de situaties waarbij aan de minimumprincipes is
voldaan.Bij Ts = 2000 K varieert kb tussen 0.5 en
0.77,en bij Ts = 3500 K tussen 0.5 en 0.9.De hoogste
waarden treden op bij B = 5 T.
Een maximaal generatorrendement treedt op bij kb = 1,
een maximaal elektrisch rendement bij kb = 0.5,
terwijl voor kb = 1 het elektrisch rendement 0 is.
Een kompromis tussen de twee rendementen zou de toe stand
kunnen zijn waarbij de belastingsfaktor ligt tussen
0.7 en 0.8.De situatie die optreedt bij Ts = 2000 K
en B = 5 T komt hiermee overeen.

Aan de hand van figuur 2.8. kan de invloed van
stagnatiedrukverandering worden nagegaan.Hierbij z1Jn
dezelfde vier kombinaties van belastingsweerstand en
elektrodespanningsval bekeken als bij die vorige figuren.
Vergroting van de stagnatiedruk bij gelijkblijvend
machgetal resulteert in een toename van de deeltjes
dichtheid.Dit voIgt uit dealgemene gaswet p = n.k.T.
Hierdoor blijkt zowel de elektronendichtheid als
de botsingsfrekwentie zodanig toe te nemen dat het
geleidingsvermogen nagenoeg konstant blijft.Dit is
te zien in figuur 2.8c en 2.8d.
Verder voIgt uit de berekeningen dat de ondergrens
van het stabiele gebied slechts weinig verandert bij
stagnatiedrukverandering.Wanneer die druk toeneemt
van 4105 naar 10105 Nm-2 neemt de ondergrens van het
stabiele gebied af van 4450.K naar 4150 K.

Door de toenemende elektronendichtheid nemen de
elastische verliezen toe.Hierdoor wordt de stroom
dichtheid groter.Bij toenemende stagnatiedruk neemt
echter de dikte van de geleidende laag,evenals de
stroom,af,terwijl de inwendige weerstand toeneemt.
Dit is eenvoudig af te leiden uit de formules voor
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d,I en Ri •

Ook nu treedt het verschijnsel op dat niet meer aan
het minimum-energieprincipe is voldaan als de inwendige
weerstand groter is dan de belastingsweerstand.Er
wordt dan weI aan het minimum-boogspanningsprincipe
voldaan.

De invloed van machgetalvariatie is ook bekeken.
Hierbij zijn twee situaties mogelijk.
De eerste mogelijkheid is dat verondersteld wordt dat
in het kanaal vrije expansie optreedt als er niet aan
het minimum-energieprincipe wordt voldaan.In figuur 2.9.
is weergegeven hoe de invloed van het machgetal is,
wanneer verondersteld wordt dat er in het kanaal vrije
expansie optreedt totdat het machgetal is bereikt.
De tweede mogelijkheid is dat het ingangsmachgetal
van het kanaal varieert,b.v. door het gebruik van
andere nozzles.De resultaten van die berekeningen
staan in figuur 2.10 ••

Bovenaan figuur 2.9a is de plaats in het kanaal
aangegeven,waar het onder aan de figuur aangegeven
machgetal optreedt.Het begin van het kanaal komt

overeen met x = 0 en M = 1.6.Bij de berekeningen,
waarvan de resultaten in figuur 2.10. staan,is als
kanaalbreedte de waarde aan het begin van het kanaal
genomen: 510-2 m.
De figuren 2.9. en 2.10. kunnen op de zelfde manier
worden verklaard als de voorafgaande figuren.
Verhoging van het machgetal bij konstante stagnatie
temperatuur of -druk heeft hetzelfde effekt als
verlaging van de stagnatietemperatuur of -druk bij
konstant machgetal.Bij variatie van het machgetal

wordt zowel druk als temperatuur gevarieerd.
De invloed op de druk is echter het grootst.
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Daarom z~Jn de grafieken op dezelfde manier te verklaren
als hiervoor is gedaan bij stagnatiedrukvariatie.
De grafieken voor vrije expansie en vaste kanaalbreedte
leveren geen extra informatie Ope
Ook hier geldt weer dat als de inwendige weerstand
groter is dan de belastingsweerstand er niet is voldaan
aan het minimumenergieprincipe.

De invloed van variatie van de belastingsweerstand
op streamerdikte,stroom,geleidingsvermogen en inwendige
weerstand is weergegeven in figuur 2.11 •• De berekeningen
zijn uitgevoerd bij 3 T en 5 T.
Het geleidingsvermogen is uiteraard konstant:de
belastingsweerstand heeft daar geen invloed Ope
Uit de formule voor d,de dikte van de geleidende laag,
blijkt dat bij toenemende belastingsweerstand de
streamerdikte afneemt.Dit effekt wordt nog versterkt
door de extra toename van de stroomdichtheid door
afname van d.Verder neemt ook de·stroom af als de
belastingsweerstand toeneemt.
Toename van de magnet1sche induktie veroorzaakt een
toename van d en I.Verder wordt de inwendige weerstand
kleiner.

Ten slotte wordt de invloed van variatie van de
seed-fraktie getoond in figuur 2.12.
De weergegeven berekeningen zijn uitgevoerd met een
belastingsweerstand van 10 Ohm en een elektrode
spanningsval van 0 V en 60 V.
Uit figuur 2.12a blijkt dat voor een seedratio groter
dan 110-5 de streamer in het segment past,dus kleiner
is dan 2.510-2 m.
Verder blijkt er een grens te zijn waarbenreden aan
de minimumprincipes is voldaan.Voor de weergegeven
situatie,dus bij B = 3 T,ligt de grens bij 4.4210-4.
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Bij een magnetische induktie van 5 T ligt de grens
bij 910-4.De grens wordt beinvloed door de elektrode
spanningsval.Bij B = 5 T en V = 60 V ligt de grens
bij een seed-fraktie van 810-4.
Vergroting van de seed-fraktie veroorzaakt een
verkleining van de streamerdikte en van de stroom,
en een vergroting van de inwendige weerstand.
Vergroting van de seedratio zorgt er ook voor dat
de ondergrens van het stabiele gebied verschuift
naar hogere elektronentemperaturen.Hierdoor neemt
het geleidingsvermogen sterk toe:zie figuur 2.12b.
Opvallend is dat er nu situaties optreden,waarbij,
hoewel de inwendige weerstand van het segment kleiner
is dan de belastingsweerstand,niet aandeminimum
principes is voldaan.
De invloed van de seed fraktie lijkt erg groot.
In het volgende hoofdstuk zal echter blijken dat
ook bij hoge seedratios de generator volgens het
model energie kan leveren.

Tot nu toe is we1n1g gesproken over de in de streamer
optredende elektronentemperatuur.De ondergrens van
het stabiele gebied,en dus de temperatuur in de
streamer,blijkt voor de situaties waarbij is voldaan
aan de minimumprincipes te liggen tussen ongeveer
3500 K en ongeveer 5000 K.
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3. HET QUASI-EEN-DIMENSIONALE MODEL

3.1. Inleiding

In het vorige hoofdstuk is getoond hoe bij gegeven
gasdynamische grootheden de elektrische grootheden
in een segment bepaald kunnen worden.In een m.h.d.
kanaal worden de gasdynamische grootheden door de
elektrische grootheden beinvloed.
In dit hoofdstuk zal besproken worden hoe het
streamermodel in een gasdynamisch model kan worden
ingepast.
Het gasdynamisch model kan worden vereenvoudigd tot
een quasi-een-dimensionaal model.Hierin zijn de
grootheden nog maar van een variabele,n.l. een
plaatskoordinaat,afhankelijk.
Dit model,dat geldt voor kanalen waarvan de door
snedeverandering zeer geleidelijk is,geeft een globaal
beeld van het verloop van de grootheden in het
generatorkanaal.In de volgende paragraaf zal worden
aangegeven onder welke voorwaarden het quasi-een
dimensionale model mag worden toegepast.
Bij gebruik van het model moet nooit de fysika van
het aan het model ten grondslag liggende proces worden
vergeten.

Het voordeel van het quasi-een-dimensionale model
is dat het op relatief goedkope wijze de berekening
van het verloop van gasdynamische- en elektrische
grootheden in het kanaal met behulp van een komputer
mogelijk maakt.Het hier gepresenteerde model vraagt
ongeveer 120 s. rekentijd,terwijl een programma
waarin een twee dimensionaal model wordt toegepast

niet gebruikt kan worden voor het doorrekenen van
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een kanaal omdat de kapaciteit van de Burroughs
B7700 daarvoor te klein is (l).

3.2. De vergelijkingen voor het zware deeltjes gas

Zijn in het vorige hoofdstuk de elektrische grootheden
grootheden bepaald met behulp van de behoudswetten
voor de elektronen,hier zullen voor het bepalen van
de gasdynamische grootheden de behoudswetten en de
konstitutieve betrekkingen voor het gas worden
gebruikt.

De grootheden gastemperatuur T,druk p,snelheid u
en enthalpie ~ worden afhankelij k verondersteld van
een koordinaat:x.Het koordinatensysteem is gedefinieerd
in figuur 3.1 ••
Wanneer wordt aangenomen dat:

1.de lengte van het kanaal,l,veel groter is
de breedte b en de hoogteoh,

2.het oppervlak van de doorsnede van het kanaal
slechts weinig varieert,

3.in de y-richting slechts kleine drukveranderingen
optreden,

4.de g~induceerde magnetische induktie klein is
t.o.v. de aangelegde magnetische induktie,

5.alle processen stationair zijn,
dan kunnen de behoudswetten worden vereenvoudigd,
door te veronderstellen dat de processen aIleen van
x afhankelijk zijn.

De kontinuiteitswet ziet er na vereenvoudiging als
voIgt uit:

d •axe m =0

m =f .u. 0 is de massastroom,
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r is de dichtheid van het medium,O het oppervlak
van de doorsnede van het kanaal en u de snelheid van
het gas.

De impulswet ziet er na vereenvoudiging als voIgt
nit:

f ou
•u. ax + (3.2)

2740 1 -1
T+240 J10-4 (Nsm )

C is de omtrek van de doorsnede,Rex het Reynoldsgetal
betrokken op de koordinaat x,il de inlooplengte:
dat is de afstand waarover de grenslaag zich ontwikkeld
heeft voordat het plasma het kanaal binnenstroomt,

en lwr is de wrijvingskoefficient.

De wet van behoud van energie kan als voIgt worden
ge schreven:

?u. ~x ( ~2 + CpT) = Ex.jx + Ey.jy + Qw

Qw = -qw %
qw = d x (T - Tw )

_I = ~ .Nux
01. X -

( X + il )
>.. = 6.2510-2

N = 0 0236 R 0.8ux· ex

( -1 -1)Nm s

( -1 -1 -1)Nm s K

( -1 -1)Ns K
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In deze uitdrukkingen is Cp de soortelijke warmte
bij konstante druk,E de elektrische veldsterkte,
Qw de per tijdseenheid door de wanden toegevoerde
warmte,Tw de wandtemperatuur,Ahet thermisch geleidings
vermogen en Nux het getal van Nusselt.

Met behulp van de vergelijkingen (3.1),(3.2) en
(3.4) kunnen de afgeleiden van druk en snelheid
naar de plaats in het kanaal worden bepaald (lit.14).
Door integratie van de vergelijkingen kan het druk
en snelheidsverloop in het kanaal worden bepaald.

Voor

du
<IX

En voor de druk geldt:

].. dO)
o dx

(3.6)

(3.7)

In deze vergelijking komt een onbekende term voor
1 dO

n.l. 0 dx·
Het gebruikte generatorkanaal is divergerend.
De hoogte is konstant,de breedte neemt toe.
Noem de breedte op plaats x:bx,dan geldt:

bx = bx=O ( 1 + divb.x)

met: divb = (bx=l - bx=O) / (bx=O.l)

(3.8)

Voor de genormeerde oppervlakteverandering geldt
dan:
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1 dO divb
o dx = 1 + divb

(3.10)

Een grootheid is nog niet bepaald:de gastemperatuur T.
Deze kan worden bepaald uit de massastroom.Omdat
in het kanaal een supersone stroming optreedt,wordt
de massastroom bepaald door de nozzle (lit.15).
Tussen de nozzle en het begin van het kanaal treedt
vrije expansie op.Uit het machgetal,stagnatiedruk
en -temperatuur,die heersen aan het begin van het
kanaal kan daarom op de volgende Manier de massastroom
worden bepaald (lit.15):

• Ps
m =

R1 ·Ts

Met R1 :de gaskonstante voor het argon-cesium mengsel,
en 0in:ingangsoppervlak van het kanaal.
De massastroom verandert niet bij expansie in het
kanaal.Daarom kan met:

~ =y.u.O = b.u.o
1 .

(3.11)

op elke plaats in het kanaal de gastemperatuur worden
bepaald.
Nu zijn aIle vergelijkingen bekend die het mogelijk
maken het verloop van snelheid,druk en temperatuur
in het kanaal te bepalen.

In het komputerprogramma worden ook enkele rendementen
berekend;het isentropisch-,het enthalpisch-,het
lokale- en het polytropisch rendement.
Het isentropisch rendement geeft de verhouding tussen
werkelijk optredende enthalpieafname en de enthalpie
afname bij isentropische expansie binnen hetzelfde
drukinterval.
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Ret enthalpisch rendement geeft aan hoeveel van de
totale enthalpie aan de ingang is omgezet in elektrische
energie.Deze rendementen gelden voor het gehele
kanaal.
Het polytropisch rendement is de lokaal geldende
equivalent van het isentropische rendement.
Ret lokale rendement geeft de verhouding tussen lokaal
opgewekt vermogen en lokale vermogen plus dissipatie.
Voor afleidingen wordt verwezen naar de literatuur
(lit.16),(lit.17).

3.3. Het komputerprogramma

Ret verloop van druk en snelheid in het m.h.d.kanaal
kan worden bepaald door simultane integratie van
de vergelijkingen (3.6) en (3.7).
Daarvoor wordt de procedure RK1N gebruikt.
Deze procedure werkt probleemloos voor grootheden in
dezelfde ordegrootte.De snelheid is in de orde van
grootte van 103 ms-1 en de druk bedraagt ruwweg 105

6 -2tot 10 Nm •
Daarom zijn de druk-.en snelheidsverandering genormeerd
met behulp van de druk en snelheid aan het begin van
het kanaal.Geintegreerd worden dus:

du luax 0

De twee fUnkties staan in de procedure FUN(X,Y,J).
X is de plaatskoordinaat,y een array waarin de waarde
van de te integreren funktie staat en J is de index
van J.

In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de
foutenkriteria voor de integratieprocedure.

Ret programma dat voor de berekeningen aan het kanaal
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wordt gebruikt heet VERSIE/BD/CHANNEL.De tekst van
het programma staat in bijlage 5.De struktuur van
het programma wordt besproken in bijlage J.In die
bijlage wordt ook besproken hoe het programma moet
worden gestart o

Voordat aan de berekeningen begonnen kan worden,
wordt de waarde aan het begin van het kanaal van de
volgende parameters gevraagd:het machgetal,de
stagnatietemperatuur,de stagnatiedruk,de seed fraktie
en de magnetische induktie.Verder moet worden opgegeven
hoeveel segmenten moe ten worden doorgerekend en of
er variatie in belastingsweerstand en in elektrode
spanningsval op moet treden.Indien dat niet gewenst
iswordt hierna gevraagd om de waarde van de belastings
weerstand en/of elektrodespanningsval.
Ala de belastingaweerstand weI moet varieren wordt bij
ieder segment,voordat met de berekeningen aan dat
segment wordt begonnen,gevraagd naar de waarde van de
belastingsweerstand.Omdat in het kanaal dat in de
blow-down installatie wordt gebruikt op slechts drie
plaatsen door middel van probes de elektrode-spannings
val kan worden bepaald,wordt de elektrodespanningsTal
gevraagd veer het eerste- en zeventiende segment,
indien de elektrodeapanningsval moet varieren.

Nu kan de berekening van het verloop van de grootheden
in het kanaal beginnen.
Dit gebeurt door het achter elkaar uitvoeren van
hetzelfde programmagedeelte.Dit programmadeel zal
nu worden beschreven.

Met behulp van de procedure STAB wordt voor de aan
het begin van het segment geldende waarden van de
parameters de ondergrens van het stabiele gebied bepaald.
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Als deze ondergrens bestaat,dus ongelijk aan nul is,
wordt m.b.v. STR bij die temperatuur de streamerdikte
bepaald.Dit is een eerste benadering.Door deze schatting
wordt voorkomen dat er in het integratieproces,dat gaat
volgen,problemen ontstaan ten gevolge van grote sprongen
in de variabelen.Tegelijk met de streamerdikte wordt
in STR de in de streamer optredende stroomdichtheid
en het geleidingsvermogen bepaald.Deze grootheden
gelden niet in het hele segment.
Uit experimenten (lit.1) is bekend dat de streamers
zich met de gassnelheid door het kanaal bewegen.
Omdat de invloed van de bewegende streamers op de
toestand in het niet bewegende segment moet worden
bepaald,wordt de invloed van een streamer over het
segment uitgesmeerd.
Hiervoor worden de volgende "calculation" grootheden
gedefinieerd:

j d
jy (3.12)= pitchYcal

a- eff
d

(Jeff (3.13)= pitchcal

Radcal = d Rad 0.14)pitch

De "pitch" is de afstand tussen twee zich in een elektrode
wand bevindende elektroden,dus de segmentbreedte.
De rekengrootheden zijn te vergelijken met de apparent
grootheden zoals die voor het homogene turbulentie
model zijn gedefinieerd (lit.16).Deze grootheden
hebben hier een andere naam gekregen om verwarring
te voorkomen.

Met de nu gedefinieerde grootheden kan integratie
plaatsvinden tot op de helft van het segment.
Bij de daar heersende druk,snelheid en temperatuur
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wordt opnieuw de streamerdikte bepaald met de
bijbehorende "calculation" grootheden.Dit zijn betere
benaderingen voor de grootheden die gelden in het
segment.Met behulp van deze grootheden wordt het
halve segment opnieuw doorgerekend.Dit proces wordt
herhaald totdat aan een foutenkriterium is voldaan.
Dit foutenkriterium wordt besproken in de volgende
paragraaf.
Hierna wordt doorgeIntegreerd tot het einde van het
segment.Nadat nog enkele relevante grootheden,zoals
rendementen,zijn bepaald kan worden begonnen met de
berekeningen aan het volgende segment.

Bij de berekeningen kunnen enkele komplikaties optreden.
Op de eerste plaats kan de ondergrens van het stabiele
gebied nul zijn.In dat geval wordt de daarvoor bepaalde
waarde van de ondergrens gebruikt om het segment
zonder problemen door te kunnen rekenen.Verder wordt
gemeld dat het resultaat van de voorafgaande onder
grensbepaling wordt gebruikt.Tenslotte wordt er voor
gezorgd dat de berekening na dit segment wordt gestopt.
Op de tweede plaats is het mogelijk dat niet aan het
minimum-energieprincipe wordt voldaan.
Wanneer dit het geval is,nadat het iteratieproces
voor de eerste helft van het segment is afgelopen,
wordt verondersteld dat het plasma in dat segment
zonder m.h.d.interaktie expandeert.
Ret instelpunt dat voor het segment in dit geval geldt
is de gastemperatuur.Bij die temperatuur is het
geleidingsvermogen klein,evenals de stroomdichtheid.
In het segment zal daarom volgens het model nagenoeg
geen interaktie optreden.

Daarom worden j ,er ff en Rad 1 gelijk aan nul
Ycal e cal ca

gemaakt en wordt het segment geheel doorgerekend
met deze waarde voor de "calculation"grootheden.
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Als de berekening voor de helft van het segment is
afgelopen wordt nagegaan of er aan minimum-energie
en minimum-boogspanningsprincipe is voldaan.Deze
kontrole gebeurt op dezelfde wijze als in paragraaf
2.5. is aangegeven.
Aan het einde van de berekeningen aan ~en segment
wordt,als de inwendige weerstand van het segment
groter is dan de belastingsweerstand,dit gemeld.
Hetzelfde geldt voor de streamerdikte als deze groter
is dan de lengte van het segment.
Tenslotte wordt aan het einde van de berekeningen
gemeld in hoeveel segmenten aan de beide minimum
principes is voldaan.

3.4. De feutenkriteria

In het komputerprogramma komen drie iteratieprocessen
veor:

1.bepaling van de streamerd1kte,
2.de numerieke integratie om druk en snelheid

te bepalen,
3.berekening van de grootheden in een segment,

waarbij in het midden van het segment het
iteratieproces moet konvergeren.

De afbreekkriteria,die bij deze processen worden
toegepast zullen achtereenvolgens worden behandeld.

Geobserveerde streamers hebben afmetingen in de orde

van 10-2 - 10-3 m.Om een zekere foutenmarge te hebben
zijn de streamerdiktes bepaald met een absolute fout

van 10-6 m.

Bij numerieke integratie door middel van de procedure
RK1N moet een absolute- en een relatieve fout worden
opgegeven voor elk van de te integreren funkties.
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Bij numerieke integratie wordt de oplossing voor
een bepaald interval bepaald door de oplossingen van
een aantal deelintervallen te sommeren.Per deelinterval
geldt een lokale fout,de totale fout in het eindpunt
van het integratieinterval wordt de globale fout
genoemd.
In de procedureomschrijving,uitgegeven door het
rekencentrum,is een schatting van de bovengrens van
de fout gegeven.
Bij integratie van punt a naar punt b (b=a + d) is
de globale fout in b:

(3.15)

Hierin is a e de absolute fout per lengteeenheid,
r e de relatieve fout per lengteeenheid en ¢'(x) de
afgeleide van de echte waarde van de funktie.

In het komputerprogramma gebeurt'de integratie per
segment.De foutenanalyse moet daarom ook per segment

worden uitgevoerd.
Allereerst zal een schatting voor de absolute- en
relatieve fout voor de snelheid worden bepaald.

Noem ub de berekende snelheid aan het einde van het
segment en ue de werkelijke waarde op dezelfde plaats.
De globale fout is dan:

u - u
eu(b) = b e

Uo

Ingevuld in (3.15)

- IUb - uel
\Uol ~ ( dx ) (3.11)

Een bovengrens van ¢~(x) kan als voIgt worden
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bepaald.
Voor ¢~(x) kan worden geschreven:

, d '~} ~U 1
¢(x) = \ 0 ~--- (3.18)

u dx I:::J. x U o

Stel dat de snelheid in 1 segment tot nul is gereduceerd

dan is 6. u = uO. Verder is dan A x = d =2.510-2 m,
zodat voor de bovengrens geldt:

-1Een typische waarde voor Uo is 1000 ms
Dit alles ingevuld in (3.17) levert op:

IUb - uel ~ ~5 a eu + 103 reu) (3.20)

Stel nu dat de minimaal optredende snelheid 100 ms-1

is,en dat deze met een nauwkeurigheid van 1 %moet
worden bepaald.Deze nauwkeurigheid moet gelden voor
het hele kanaal,per segment moet dan gelden:

1
12 (3.21 )

Wanneer de toelaatbare fout gelijk over de absolute
en relatieve fout wordt verdeeld,geldt:

,

Inhet programma lfordt gebruikt:

,

Op dezelfde w1Jze kunnen de absolute- en relatieve
fout voor de druk worden bepaald.Wanneer PO = 2105 Nm-2

en de minimaal optredende druk p = 1104 Nm-2is,volgt:



49

In het programma wordt gebruikt:

,

Tenslotte blijft nog over het iteratieproces waarmee
de druk en snelheid op de helft van het segment
worden bepaald bij steeds aangepaste schattingen
van de dikte van de geleidende laag.
Hiervoor zijn twee kriteria mogelijk:of de druk en
snelheid worden met een bepaalde nauwkeurigheid
bepaald, of de dikte van de geleidende laag word t met
een bepaalde nauwkeurigheid bepaald.
Beide methodes zijn toegepast.
Voor de druk en snelheid zijn dezelfde kriteria
gebruikt als in RK1N,en voor de streamerdikte hetzelfde
kriterium als in STR.
De programma's leverden dezelfde 'resultaten Ope
AIleen was de rekentijd bij gebruik van het tweede
kriterium aanzienlijk korter dan bij het druk- en
snelheidskriterium.Daarom is het streamerdiktekriterium
toegepast.

3.5. Resultaten van de berekeningen

In deze paragraaf zullen de resultaten worden
gepresenteerd van berekeningen,uitgevoerd om het
verloop van gasdynamische- en elektrische grootheden
in het kanaal te bepalen.De resultaten zullen op drie
manieren worden bekeken:
Ten eerste:is er bij de berekeningen iets terug te

vinden van de bij de presentatie van het streamer
model gemelde karakteristieke verschijnselen.

Ten tweede:hoe is het verloop van de gasdynamische-
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en elektrische grootheden in vergelijking met
het tot nu toe veel gebruikte Spij kermanprogramma ,
waarin verondersteld wordt dat de stroomdichtheid
en inhomogeniteiten uniform in een segment zijn
verdeeld en er dus geen streamers optreden.

Ten derde:is er vergelijking mogelijk met de bij de
schokbuis geobserveerde verschijnselen.

De berekeningen zijn uitgevoerd voor situaties die het
meest aansluiten bij de met de blow-down installatie
uit te voeren experimenten.

Het meest belangwekkende verschijnsel dat bij de
analyse van het streamermodel naar voren kwam,was
dat er niet altijd aan het minimumprincipe werd voldaan.
Vooral de invloed van de magnetische induktie en de
seed-fraktie was daarbij opvallend.De situatie zoals
die in de generator optreedt is echter komplexer
dan bij die analyse.Tijdens expansie in het kanaal
veranderen allerlei grootheden,zoals gasdruk en gas
temperatuur,onafhankelijk van het feit of er weI of
niet m.h.d.interaktie optreedt.Deze grootheden
beinvloeden de elektrische grootheden zoals geleidings
vermogen,hallparameter en kritieke hallparameter.

In deze paragraaf zullen achtereenvolgens de invloed
van de magnetische induktie en de seed-fraktie worden
bekeken.Daarna zal de invloed van variatie van de
belastingsweerstand worden bekeken.Enkele van die
situaties kunnen worden vergeleken met de resultaten
van het Spijkermanprogramma.Daarbij is geanaliseerd
waardoor de verschillen ontstaan.
Vervolgens wordt aandacht besteed aan de invloed van
variatie van de stagnatiedruk en variatie van de
belastingsweerstand bij een lage magnetische induktie.
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Tenslotte wordt aandacht besteed aan de werking van
de generator bij een belastingsweerstand van 1 Ohm,
welke waarde bij de schokbuisexperimenten veel wordt
toegepast.

Allereerst zal nn de invloed van de magnetische induktie
worden bekeken.
De grootheid die voor het elektrische gedrag het
meest van belang is,is de stroom die per segment
wordt geleverd.Verder is het interessant de streamer
dikte als funktie van de plaats in het kanaal te weten.
Deze twee grootheden zijn in figuur 3.2. bij B = 1.5 T,
B = 3 T en B := 5 T uitgezet.Bij de krommen van de
stroom als fUnktie van de plaats in het kanaal valt
op dat,afllankelijk van de magnetische induktie in
gedeeltes van het kanaal vr~Je expansie optreedt:
daar is de stroomsterkte nul.
Bij B = 5 T treedt vrije expansie op in 1 segment,
bij B =3 T in 8 segmenten en bij B = 1.5 T zelfs in
30 segment en.
Dit is een erg belangrijk resultaat,aangezien bij
schokbuisexperimenten is geobserveerd dat de relaxatie~

lengte afhankelijk is van de magnetische induktie.
Ret is de eerste maal dat met behulp van een model
dat niet gebaseerd is op ad hoc veronderstellingen
een voorspelling kan worden verkregen over het weI
of niet werken van gedeeltes van het generatorkanaal.

De bij deze situaties optredende dikte van de geleidende
laag is ongeveer gelijk aan 1 mm.Dit lijkt klein in
vergelijking met geobserveerde streamers,maar het
is belangrijk te realiseren dat in het model veronder
steld wordt dat aIle stroom homogeen in de streamer
verdeeld is en dat daarbuiten de stroomdichtheid nul
is.Wanneer een geleidelijke overgang wordt aangenomen
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zal de berekende streamerdikte toenemen.

Opvallend is dat bij B = 5 T in het eerste deel van
het kanaal de stroom per segment toeneemt,en in het
tweede deel afneemt,terwijl bij B = 3 T de stroam
steeds toeneemt.
De ordegrootte van de optredende stroom per segment is
vergelijkbaar met de in het vorige hoofdstuk
gepresenteerde waarden.

Uit figuur 3.2. blijkt verder,dat wanneer ten gevolge
van de seed~fraktie in het begin van het kanaal
Diet voldaan is aan het minimumprincipe deze toe stand ,niet
noodzakelijkerwijs ook in de rest van het kanaal op
moet treden.Volgens een opmerking in paragraaf 2.6.
moet er vrije expansie optreden bij s.r. = 110-3,

-2 6B = 5 T,ps = 7105 Nm ,Ts = 2000 K en M = 1••
In figuur 3.2. is te zien dat bij dezelfde ingangs
kondities al na een segment de toestand zo veranderd is
dat weI aan het minimum-energieprincipe wordt voldaan.
Dit wil niet zeggen_dat bij aIle seedratio's een
vergelijkbaar verschijnsel optreedt.Bij s.r. = 510-3,
B = 5 T en dezelfde druk en temperatuuT als hierboven
is gebleken dat er ondanks expansie in het kanaal
nergens een situatie optreedt waarbij aan het minimum
principe is voldaan.Hieruit blijkt dat de werking van
de generator afhankelijk blijft van de seed fraktie.

Volgens figuur 2.12. treedt er bij een lagere seed
fraktie een grotere stroom op en neemt de dikte van
de geleidende laag toe.Dit is ook het geval bij
kanaalberekeningen.ln figuur 3.3. is het resultaat
weergegeven van een berekening onder dezelfde kondities
als bij figuur 3.2. met uitzondering van de seed fraktie:
die is nu 210-4.
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Vooral de sterke toename van de dikte van de geleidende
laag is opvallend.

De invloed van de belastingsweerstand op de stroom
verdeling in het kanaal is te zien in figuur 3.4 ••
In de grafiek is te zien dat een toename van de
belastingsweerstand resulteert in een afname van de
stroom:vergelijk hiervoor de getrokken lijnen.
De invloed van deze afname van de stroom op het
enthalpisch rendement is te zien in tabel 3.1 ••
Bij toenemende belastingsweerstand neemt het enthalpisch
rendement af.Opvallend is dat het isentropisch rendement
eerst toeneemt bij afnemend enthalpisch rendement
en daarna toeneemt.

In tabel 3.1. zijn ook de stagnatietemperatuur,stagnatie
druk en machgetal opgenomen die gelden aan de uitgang
van het kanaal.Ook de grootheid M2p is vermeld.
Deze kan worden gebruikt om te bepalen of de drukval
in het kanaal niet te groot is.Om het gas zonder
problemen naar de omgeving te laten uitstromen moet
M2p ~ 1105 zij n. Is dat niet het geval dan' treden
schokgolven in het kanaal Ope
Uit de gegevens blijkt dat in geen van de in figuur 3.4.
weergegeven gevallen aan het uitstroomkriterium is
voldaan.

In figuur 3.4. ZlJn d.m.v. stippellijnen de resultaten
weergegeven van berekeningen uitgevoerd met het
Spijkermanprogramma.
Vergelijking van die resultaten met de resultaten van
berekeningen met het hier gepresenteerde model laat
zien dat het gedrag in het laatste deel van het
kanaal nagenoeg identiek is.In het begin van het kanaal
volgen er uit het Spijkermanprogramma hogere stromen
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dan uit het programma met streamermodel.Hierdoor
is het isentropiseh- en enthalpiseh rendement volgens
het Spijkermanprogramma hoger:zie tabel 3.1 •• Verder
is volgens dat programma de uitgangsstagnatietemperatuur,
-druk en maehgetal lager.Dit ontstaat door de grotere
stromen in het begin van het kanaal:daar is de m.h.d.
interaktie groter.

Opvallend is dat twee programma's die uitgaan van
versehillende modellen resultaten opleveren die in
veel gevallen vergelijkbaar zijn.
Het programma waarin het streamermodel opgenomen is
in de een-dimensionale benadering geeft een meer
realistiseh beeld van de generatorwerking doordat
voor het eerst theoretiseh grote relaxatielengtes
worden voorspeld.

De resultaten van de berekeningen met het streamermodel
zijn ook vergeleken met het Spijkermanprogramma bij
Rl = 9 Ohm.Voor verdere gegevens zie tabel 3.1 .•
De resultaten staan in figuur 3.5 ••
Voor deze situaties is nagegaan waardoor de reduktie
van de stroom in het begin van het kanaal veroorzaakt
wordt.
In figuur 3.6. zijn de waarden van de geleidings
vermogens weergegeven waarmee in de programma's wordt

gewerkt:CT app voor het Spijkermanprogramma,cr eal voor
het programma met het streamermodel.Hierbij valt op
dat creal in het begin van het kanaal aanzienlijk
kleiner is dan 0- .Het versehil wordt veroorzaaktapp
door het verloop van het mikroskopiseh geleidings-
vermogen als funktie van de plaats in het kanaal.
In het Spijkermanprogramma neemt het mikroskopiseh
geleidingsvermogen steeds af,terwijl in het programma
met streamermodel het eerst toeneemt en daarna afneemt
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bij nagenoeg gelijkblijvende streamerdikte.
In het begin van het kanaal is de inwendige weerstand
van een segment dus volgens het streamerprogramma
groter dan volgens het Spijkermanprogramma.Omdat de
bronspanning nagenoeg gelijk is zal bij het Spijkerman
programma de stroom door het segment groter zijn.
Dit verschijnsel treedt ook op bij andere situaties
waarvoor vergelijkingsmateriaal beschikbaar is.

Door figuur 3.7. te vergelijken met figuur 3.4. is
de invloed van toename van de stagnatiedruk te zien.
De stroom per segment neemt toe.Dit heeft echter Diet
tot gevolg dat het errthalpisch rendement toeneemt:
zie tabel 3.1 ••De oorzaak hiervan is dat er bij
minimaal twee segmenten niet voldaan is aan het
minimumprincipe.

-2Bij deze stagnatiedruk,ps = 9105 Nm wordt weI voldaan
aan de uitstroomvoorwaarde.

Infiguur3.8. is het stroomverloop te zien bij B = 3 T
en belastingsweerstanden van 3 Ohm en 6 Ohm.
De grafieken vertonen geen verrassend verloop:naast
het al eerder gevonden gebied met vrije expansie
treedt een reduktie op van de stroom bij toenemende
belastingsweerstand.Verder is het enthalpisch rendement
relatief laag omdat in een gedeelte van het kanaal
de stroom nul ampere is:zie tabel 3.1 ••

Tenslotte is weergegeven de stroom als funktie van
de plaats in het kanaal bij een belastingsweerstand
van 1 Ohm en magnetische induktie van B = 3 T en
B = 5 ToIn figuur 3.10 staat de optredende streamer
dikte.

Erg kenmerkend is,dat nu niet aIleen in het begin van



het kanaal vr1Je expansie optreedt.Ook nadat via
een aantal ~egmenten energie is geleverd,treden er
gebieden op waarin de stroom nul ampere is.
Ret kan zijn dat het model de situatie op een bepaald
tijdstip wel goed beschrijft.
In een generator zitten de streamers aan een elektode
vast,buigen dan uit en springen over naar het volgende
elektrodepaar.Dit verschijnsel gaat zo snel dat de
streamers met de gassnelheid door het kanaal bewegen.
Daardoor verandert de toe stand in het kanaal •
Overigens be1nvloeden naburige elektroden elkaar ook.
In het model wordt daarmee geen rekening gehouden.

Bij B = 5 T is de berekening in het segment 13
afgebroken omdat daar het machgetal kleiner dan 1

wordt.

De vergelijking van de resultaten van het hier
gepresenteerde model met die van "het Spijkerman
programma is wat betreft de elektrische grootheden
in het voorafgaande al gebeurd.
Wanneer er geen vrije expansie op moet treden volgens
het streamermodel is het verloop van de gasdynamische
grootheden volgens beide programma's ongeveer gelijk.
De bovenstaande vergelijking van de resultaten is
overigens maar voor een beperkt aantal programma's
mogelijk gebleken.
In het geval dat er wel vr1Je expansie in gedeeltes
van het kanaal op moet treden is het machgetal, de
stagnatietemperatuur en -druk aan het einde van het
kanaal volgens het Spijkermanprogramma lager dan
volgens het programma met streamermodel.
Dit is ook te verwachten:door de vrije expansie
zakt de temperatuur en druk minder snel dan bij
aanwezigheid van interaktie.
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Tenslotte nog enkele opmerkingen over de vergelijking,
voor zover mogelijk,met schokbuisexperimenten.
Uit het model voIgt een extra afhankelijkheid van de
magnetische induktie die ook bij experimenten is
geobserveerd.
Bij bepaalde parameterkombinaties werkt de generator
niet.Zo is bij experimenten gebleken dat een generator

-2waarvoor geldt:B = 1.5 T,T s = 2000 K,ps = 8105 Nm ,

HI = 1 Ohm,en s.r. = 110-3 niet werkt.Dit wordt
door het programma ook voorspeld.
Verder worden ook lange relaxatielengtes geobserveerd.
Uit het model volgen ook relaxatielengtes groter
dan die,voorspeld door tot nu toe gebruikte theorieen.

Volgens het model kunnen nogal abrupte overgangen
van de stroom per segment optreden.Dit is bij
experimenten niet geobserveerd.
Door de introduktie van een model dat de wederzijdse
beinvloeding van naast elkaar liggende segmenten
door uitbuigende en doorschuivende streamers beschrijft,
kan waarschijnlijk een meer bij de realiteit aansluitend
model worden verkregen.
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4. KONKLUSIES

4.1. Inleiding

In dit hoofdstuk zullen enkele konklusies worden
vermeld,die kunnen worden getrokken uit de resultaten
die in de vorige twee hoofdstukken zijn gepresenteerd.
Verder zullen een aantal aanbevelingen worden gedaan.

4.2. Het streamermodel

-1- Het voldoen aan het minimumprincipe is afhankelijk
van:

magnetiache induktie
toe stand van het gas
de seed-fraktie

Voor lage magnetische induktie en hoge seed
fraktie's wordt niet aan het minimumprincipe
voldaan.De grens wordt bepaald door de toestand
van het gas,gekarakteriseerd door temperatuur
en druk.

-2- De dikte van de streamers is ongeveer gelijk
aan 1 a 3 mm in de relevante situaties d.w.z.
maehgetal M ~1.6,stagnatietemperatuur Ts ~ 2000 K,
stagnatiedruk ps ~ 7105 Nm-2 en seed fraktie

groter dan 110-5•
hierbij moet er rekening mee gehouden worden
dat aIle stroom gekoncentreerd wordt verondersteld
in de streamer.Buiten de geleidende laag is
de stroomdichtheid nul.

4.3 Het generatormodel

-1- Uit het model voIgt dat er zich gebieden in een
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generatorkanaal voor kunnen doen waarin Diet
voldaan is aan het minimum-energieprincipe en
waarin daarom verondersteld wordt vrij expansie
op te treden.Dat gebied is sterk afhankelijk van
de magnetische induktie,maar ook andere grootheden
zijn van invloed.

-2- Het verloop van de gasdynamische grootheden is
globaal vergelijkbaar met de resultaten van het
Spijkermanprogramma.De verschillen zijn te
verklaren uit het al dan niet optreden van
m.h.d. interaktie.

4.4. Aanbevelingen

-1- In dit verslag is een model voor een generator
segment gepresenteerd dat ontleend is aan de
systeemtheorie en de daar gebruikte stabiliteits
kriteria.De geldigheid van de aannames dat de
dissipatie in de geleidende'laag de karakteristieke
grootheid is,dat de elektronentemperatuur de
bepalende parameter is en dat op de karakteristieke
grootheid een minimumprincipe mag worden toegepaEt
is niet bewezen.Deze hypothesen zouden nader
geanaliseerd moeten worden.

-2- Een andere mogelijkheid om tot uitspraken over de
stabiliteit van een systeem te komen is een
analyse van de vergelijkingen die het systeem
beschrijven.Misschien is via die weg een
stabiliteitskriterium voor de streamers te
bepalen.

-3- In het model wordt een konstante elektrodespannings
val verondersteld.Dit kan op twee manieren anders
worden aangepakt:

-a- invoeren van een plaatsafha~~elijke

funktie,
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-b- proberen een fysisch model voor de
spanningsval te vinden.

-4- In het model wordt op dit moment verondersteld
dat de hallspanning aIleen in de streamers wordt
opgebouwd.De totale hallspanning is een sommatie
van de hallspanningen per streamer.Het resultaat
van dit model is niet vertrouwenswekkend:de
berekende hallspanning is een faktor 10 kleiner
dan de bij de schokbuisexperimenten gemeten
waarde~Dit probleem moet nader geanaliseerd worden.

Opmerking:Door het streamermodel wordt een elektronen
temperatuur bepaald,die heerst in de streamer.
hierbij liggen dan tevens de overige relevante
grootheden,zoals geleidingsvermogen,hallparameter,
en stroomdichtheid vast.Na een aanname over de
vorm en aantal van de streamers is het .probleem
volledig bepaald.Of streamers vlakke plakjes
zijn of cilinders of welke andere vorm ook en
of 66n streamer metdikte d wordt opgesplitst
in n streamers met dikte din is voor het model
niet belangrijk.Ook kunnen niet loodrecht
overstekende streamers,indien gewenst,in het
model worden ingepast.
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Argon Cesium

a 5 -1.1388889 10-39 -2.135694410-3 6

a4 3.1111111 10-25 6.2418056 10-32

l:i3 -3.315277810-3 1 -7.3758931 10-28

a 2 1.692222210-27 4.470938610-24

a -3.2400000l0-25 -1.423245810-201
aO 1.650000010-21 2.123094010-17

tabe12.1. Koefficienten van de polynomen
voor de botsingsdoorsnede Q
voor argon en cesium.

5Q = aO + a1Te + ••••• + a 5Te •
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figuur 2.1. De kritieke hallparameter ala
funktie van de elektronentemperatuur
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M 1.6

Ts 2000 K

Ps 7105 Nm-2

s. r. 210-4

B 5 T

R1 10 Ohm

V 60 V

tabel 2.2. Parameterwaarden veer de situatie
in figuur 2.2.
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M 1 .6

Ts 2000 K

7105 -2
Ps Nm

s.r. 210-4

B 1 .5 T

R1 1 Ohm

V 0 V

tabel 2.3. Pa~ameterwaardenvoor de situatie
in figuur 2.3.

M 1 .6

Ts 2000 K

7105 -2
Ps Nm

s.r. 210- 4

B 5 T

R1 1 Ohm

V 0 V

tabel 2.4. Parameterwaarden voor de situatie
in figuur 2.4.
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ingang uitgang
2

M T P s s. r. B Rl AV

~iS ~
T [P s M M P

B S ( -2(K) -2 (T) (Ohm) (V) (K) ( -2
(10 5Nm ) .10-3 enth 105Nm ) 1i05Nm )

11.6 2000 7 1 5 4 60 46.2 21 .8 1511 1.42. 1 .14 0.75
1 .6 2000 7 1 5 6 60 47.3 21.0 1538 1.62 1 .49 0.90
11.6 2000 7 1 5 8 60 46.1 18.9. 1586 1.87 1. 74 0.99

1 .6 2000 9 1 5 4 60 42.5' 19.1 1575 2.03 1 .41 1.13
1 .6 2000 9 1 5 6 60 41.4 16.8 16)27 2.45 1. 75 1.30
1.6 2000 9 1 5 8 60 39.4 14.5 1677 2.85 1.97 1.38

1.6 2000 7f 1 3 1 60 30.3 13.5 1680 1.60 11 .3'6 0.88
1.6 2000 7' 1 3 6 60 24.7 1.2 1829 2.91 2.35 1.21
1 .6 2000 1 1 5 1 60 32.5 10.2 1143 2.14 1.03 1037 opm.1
1.6 2000 7 5 5 8 60- 0 0 1982 5.44 2.84 1.61 opm.2
1.6 2000 1 0.2 5 6 60 64.1 30.0 1366 1.48 1.42 0.82
1.6 2000 1 1 5 9 60 45.2 17.8 1608 2.00 1.84 1.05
1.6 2000 1 1 3 3 60 30.2 11 .3 1140 2.11 1.91 1.09
1 .6 2000 8 1 1.5 1 60 0 0 1982 5.61 3.03 1. 55
1.6 2000 1 1 1.5 6 60' 0.1 0.6 1919 4.81 3.00 1.35

Resultaten Spijkermanprogramma

1 .6 2000 1 1 5 9 60 48.4 19.3 1600 1.96 1.81 1 .01
1 .6 2000 1 1 5 4 60 51 .1 24.3 1459 1.39 1 .12 0.72
1 .6 2000 1 1 5 6 60 51.2 22.8 1496 1.60 1.50 0.89

Opmerkingen:1.in segment 1'3 is de berekening afgebroken t.g.v. M<1
2.in segment 23 is de berekening afgebroken t.g.v. static instability

tabel 3.1. Resultaten van de berekeningen
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BIJLAGE 1

De botsingsfrekwentie van elektronen met zware deeltjes

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van een formule,
die door Mitchner en Kruger wordt gegeven (lit.5).
Nadere bestudering leerde dat de gegevens uit het
artikel van Spencer en Phelps betrekking hebben op de volgen
de botsingsfrekwentie van elektronen met deeltjes S:

.1 4 (S.k.T e );-
y S = ') nS . It me QeS (B1 .1 )

De definitie van Q is anders dan dieeS
formule (2.9) en weI zodanig dat j QeS
Hierbij is aangenomen dat YS :: --JeaS.
Deze aanname is meestal toegestaan,maar in principe
zijn Ys en Veas twee verschillende botsingsfrekwenties.
Voor de impulsoverdracht geldt ~s,terwijl voor de
energieoverdracht YeaS gebruikt moet worden.
Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van de formule:

;-
Veas = "s (B.:ck~:e) QeS

Hoewel deze benadering volgens Mitchner en Kruger
toelaatbaar is,verdient het aanbeveling in het vervolg
de nauwkeuriger formule met de faktor j te gebruiken.

Overigens is bij de elektronentemperaturen die optreden
bij het streamermodel de invloed van de elektron
atoombotsingen niet dominant zodat verwacht mag worden
dat de resultaten niet wezenlijk zullen veranderen.
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BIJLAGE 2

De formule voor de kritieke hallparameter

Wanneer gebruik wordt gemaakt van temperatuur
afhankelijke botsingsdoorsneden ziet de formule
voor de kritieke hallparameter er als voIgt uit:

1/2

Voor de afleiding zijn de volgende formules van
belang:

• exp (-

3/2
SA = DR • 4.8251021 • Te

A

4.825
10

21

(
15.75e)

expo - k T
• e

De drie in de formule voor (3krit. voorkomende termen
zien er als voIgt uit:

( n)2 ( 3 + 3.893 enoA noC - iC ."""2 k.T
e

d In DR
d T C)

e

2 3 15 75 e d In URC ) ]
+ S n (n n) ( + • +

A oC oA - iA • 7" k.Ted Te

Te dne
---

dT =ne e
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Te dA Te dne Te--- = ---+
A dTe ne dTe Te - T

_ t( mea~ eil + -)leiC)

~
3/2)1 .27107 Te

In 1/2
ne

+ KSI [_ :) eiC + ~ eaC +
niC naC

+m ~ei.Aoa niA

_.:; eaA\ ]
naA ")

+m ~ d In QA ::) d
ca eaA· + eaC

d In Te d

Hierin is mea
me

=-mA

en:

SA (nOA - niA)2~ 15.75 e d
In URA J

KSI := + +
noA ne k Te d In Te

Te dne niA (nOA - n. )o-

ne dT e noA
J.A

De laatste term die in de formule voor de kritieke
hallparameter vGorkomt ziet er als voIgt uit:
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Te d(J Te dne 1 ff1 ~y .:J
(J" dT e = ne dT e + Ytot .l1!t eiA + eiC)-

-") -) 3( -y eiA + Yeic ) J( y + Y )-
eaA eaC . ~ .27107 Te 3/2) +

In 1/2
ne

Te dne [n (~eac _.:) eiC) + .2- ( .:y e iC + Ye iA )--
n e dT e e naC niC 2 ~ .27 7 T 372

)In 10 e
n 1/2

e

(YeaA -~) d In QA y. d In QC ]-y+ KSI
naA naC eaA d In Te eaC d In Te
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BIJLAGE 3

De struktuur van de komputerprogramma's

Voor het berekenen van de in dit verslag gepresenteerde
resultaten zijn 3 programma's gebruikt.
Dit zijn:
-1- een programma voor de berekeningen aan een

segment,waarmee bij gegeven machgetal,stagnatie
temperatunr,stagnatiedruk,kanaalbreedte,seedratio,
magnetische induktie en elektrodespanningsval
de streamerdikte en andere relevante grootheden
in de streamer worden bepaald,

-2- een programma dat de hiervoor beschreven
berekeningen uitvoert en daarnaast verschillende
grootheden als funktie van de elektronentemperatuur
plot,

-)- een programma dat bij gegeven ingangskondities
van een generatorkanaal bij vaste of variabele
belastingsweerstand en elektrodespanningsval
het verloop van de gasdynamische- en elektrische
grootheden bepaalt in een op te geven aantal
segment en.

Bij het opstellen van deze programma's traden twee
problemen op:
-1- een aantal procedures wordt in aIle drie programma's

gebruikt.Dit geldt ook voor de konstanten die voor
bepaalde polynomen nodig zijn.Verandering van een
procedure of konstante moet daarom steeds in drie
voud gebeuren,waarbij de kontrole of de
veranderingen in de drie programma's goed Z1Jn
uitgevoerd niet altijd zonder meer mogelijk was,

-2- de algoltekst (source) van de drie programma's
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vraagt erg veel geheugenruimte.De algolkode
(object) wordt door de komputer bepaald en is in
verhouding erg kompakt zodat daarmee geen groot
beslag op de geheugenruimte wordt gelegd.Van elk
programma moet een source en object aanwezig zijn.

De nuvolgende methode is gebruikt om bovengenoemde
problemen te omzeilen.

AIle procedures en konstanten z~Jn opgenomen in de
algoltekst (sourcetekst) PROCCONS (PROCedures,CONStanten).
Deze algoltekst is geen algolprogramma:de noodzakelijke
BEGIN en END. ontbreken evenals de deklaraties.
De deklaraties en het programma voor het uitvoeren van
berekeningen aan een segment bevinden zich in de
algoltekst BODY/BD.Dit is ook geen kompleet algol
programma.De reden hiervoor zal verderop dUidelijk
worden.
De procedures worden op de volgende wijze aan het
programma toegevoegd:
-deklaraties-;
$INCLUDE "PROCCONS";
-programma-;
Hierdoor wordt de gehele tekst van PROCCONS ingevoegd
op de plaats van de INCLUDE statement.
Opmerking:gedeeltelijk invoeren van tekst is ook

mogelijk door de in te voegen regels op de
volgende manier te vermelden:
$INCLUDE "A" 100-2000;
Hierdoor worden regels 100 tim 2000 van source A
ingevoegd

Het exekuteerbare programma heet VERSIE/BD en ziet er
als voIgt uit:
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BEGIN
$INCLUDE "BODY/BD"
END.
Van dit zeer korte programma kan de kode door middel
van kompileren bepaald worden. Van VERSIE/BD bestaat
dus zowel een source als een object.

Het programma waarin naast de segmentsberekeningen
ook grootheden als funktie van de elektronentemperatuur
worden geplot is eigenlijk een uitbreiding van het
hiervoor beschreven programma.Dit is de reden waarom
de methode met BODY/BD is gebruikt.
Het plotprogramma heet VERSIE/BD/PL en ziet er als
voIgt ui t:
BEGIN
$INCLUDE "BODY/BD"
-plotprogramma
END.
Van VERSIE/BD/PL kan een source en object bestaan.
Voor een besehrijving van het plotprogramma wordt
verwezen naar bijlage 4.

Het programma voor de berekening van het verloop van
de grootheden in een generatorkanaal is op dezelfde
Manier opgebouwd als VERSIE/BD.
Het exekuteerbare programma heet VERSIE/BD/CHANNEL
en ziet er als voIgt uit:
BEGIN
$INCLUDE "BODY/BD/CHANNEL"
END.
BODY/BD/CHANNEL ziet er als voIgt uit:
-deklaraties-
$INCLUDE npROCCONS"
-prograrnma-
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DOEVERSIE/BD ,
DOEVERSIE/BD/PL ,
DOEVERSIE/BD/CHANNEL.

hoort:
hoort:
hoort:

Opstarten van de hiervoor behandelde programma's
gebeurt door programma's waarin de invoer- en uitvoer
files worden gedeklareerd,de rekentijd wordt beperkt en
er voor gezorgd wordt dat printers gebruik maken van
de volle breedte van het beschikbare papier (hiervoor
zorgt MAXRECSIZE).
Bij VERSIE/BD
bij VERSIE/BD/PL
bij VERSIE/BD/CHANNEL

Door het kommando:
DO DOEVERSIE/BD
wordt het programma VERSIE/BD gestart.
De andere programma's kunnen op analoge wijze worden
gestart.

Opmerking:in de bijgevoegde listing van de programma's
komen procedures en programmadelen voor die niet
voor het in dit verslag behandelde model van
belang zijn.Ze houden verband met andere ideeen
over streamerkarakteristieken en de gevolgen
daarvan voor de elektronentemperatuur.
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BIJLAGE 4

Plotten met behulp van de Burroughs B7700

Wanneer het verloop van een parameter als funktie
van een andere parameter wordt getekend,wordt in
wezen een fysiek beeld cet afmetingen x bij y m.
gemaakt van een imaginair beeld met als afmetingen
de bereiken van de betreffende parameters.
Wanneer b.v. het geleidingsvermogen wordt getekend
als funktie van de elektronentemperatuur wordt een
imaginaire as met als grenzen de minimale- en maximale
waarde van de elektronentemperatuur afgebeeld op
een lijn ter lengte van x m.De imaginaire as van het
geleidingsvermogen met zijn minimale- en maximale waarde
wordt afgebeeld op een as met als lengte y m.
In de terminologie van de plotprocedures heet dit
proces mapping,en dat is het centrale deel van aIle
plotprogramma's.

Opmerking:Er zal hier niet beschreven worden hoe de
verschillende plotprocedures precies moeten worden
aangeroepen.De bedoeling is aan te geven hoe in
principe een plotprogramma is opgebouwd.Voor een
uitvoerige beschrijving van de plotprocedures
wordt verwezen naar de RC-informatie PP 6.

Om gebruik te kunnen maken van plotprocedures moet
voor het eerste BEGIN van het programma een regel
worden opgenomen die de plotbibliotheek toegankelijk
maakt:
$INCLUDE "PLOTLIBRARY ON APPL"
In het programma wordt,naast de meestal voorhanden
files IN en OUT een file gedeklareerd waarnaar de
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grafieken worden geschreven.Noem deze file PL.
Bij de deklaraties van de files in DOEVERSIE!BD!PL
wordt gedeklareerd:
FILE PL(KIND=PREVIEWER);
Hierdoor is het mogelijk om,nadat het programma voor
een bepaalde situatie is uitgevoerd,het resultaat
te bekijken op een beeldschermterminal,die aanwezig
is bij de informatiebalie in het rekencentrum.
Daar kan dan beslist worden of de grafiek weI of niet
op papier moet worden gezet.Voor verdere informatie
wordt verwezen naar de betreffende RC-informatie.

AIle te plotten informatie wordt door de komputer
opgeborgen in een "objecttf.1n het programma moet een
variabele gedeklareerd worden die door een nog te
noemen procedure aan dat object wordt gekoppeld.
De variabele moet van het type integer zijn.
Noem deze integer IM.

Na de benodigde deklaraties moet er voor gezorgd
worden dat een array gevuld wordt met de waarden van
de te plotten grootheid bij verschillende waarden
van de variabele.Wanneer het array gevuld is kan
met de procedure SCALE worden bepaald:de minimale
en maximale waarde van de grootheid,afgerond resp.
naar beneden en boven naar tfnette tf waarden,en het
aantal intervallen.Het aantal intervallen kan later
bij het tekenen van de assen door de plotprocedures
worden gebruikt.

Nu kan overgegaan worden tot het programmadeel waarin
de grafieken worden geplot.Het koppelen van de integer
1M aan een object gebeurt door:
NEWOBJECT( 1M) ;
Nadat aIle benodigde procedures zijn uitgevoerd moet
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het object worden verwijderd:dit gebeurt door middel
van:DISPOSEOBJECT(IM)

Na de procedureaanroep NEWOBJECT(IM) kan door middel
van de procedures AXISCOMPLETE en BASICAXIS het kader
worden getekend waarin de grafiek moet komen te staan.
Voor het tekenen van de kaderlijnen moeten de begin
en eindpunten worden opgegeven.Daarvoor moeten fysieke
koordinaten van de plotter worden gebruikt.
Hierna kan begonnen worden met het definieren van de
te plotten grafiek.Daarvoor wordt de besproken mapping
gebruikt.Door OPENMAP1 wordt gedefinieerd hoe van
een koordinatensysteem op een ander koordinatensysteem
kan worden overgegaan.Daarvoor moeten drie punten in
het ene koordinatensysteem worden opgegeven en de
overeenkomstige punten in het andere koordinatensysteem.
Hierna kttnnen rechte lijnen in de grafiek getrokken
worden tussen twee punten die aIleen in het imaginaire
stelsel bekend zijn.Daarvoor kan de procedure
STRAIGHTLlNEPIECE worden gebruikt.

De kurve kan op verschillende manieren worden getrokken.
De procedures die daarvoor gebruikt worden lezen het
array met funktiewaarden uit.
De procedure CURVE1 bepaalt een tweede graads kromme
door twee opeenvolgende punten en geeft opdracht de
totale grafiek te tekenen nadat dat gebeurt is voor
aIle punten in het array.
Deze procedure is duur en heeft als eigenschap dat
hij geen raad weet met grote afgeleiden van de funktie.
Daarom kan beter de procedure POLYGON worden gebruikt.
Deze procedure werkt op dezelfde wijze als CURVE1
aIleen worden rechte lijnstukjes getrokken tussen twee
opvolgende punt en.

Wanneer er voldoende funktiewaarden in het array staan
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is er geen verschil te zien tussen krommen getekend
met behulp van POLYGON en CURVE1.
Hierna moet de mapping beeindigd worden.Dit gebeurt
door CLOSEMAP(IM).
Eventueel kan hierna door weer OPENMAP1 ••.• CLOSEMAP
toe te passen een volgende grafiek in hetzelfde kader
worden afgebeeld.

Wanneer aIle gewenste grafieken voor een bepaald kader
zijn behandeld wordt door middel van:
DRAWOBJECT(PL,IM,p,q,r,s)
het object IM naar de file PL geschreven,waarbij door
p,q,r en s het kader wordt bepaald waarbinnen de
plotter alles zal tekenen.lndien een as of kromme om
een of andere reden koordinaten heeft die buiten dit
kader vallen,wordt dat gedeelte Diet getekend.

Nadat het object naar de file PL is geschreven wordt
het object vernietigd door DISPOSEOBJECT(IM).
Door de procedure SKIPPAPER(PL) hierna in het programma
op te nemen wordt voorkomen dat eventueel nog te
plotten grafieken over de al geplotte grafiek wordt
getekend.

Hierna kunnen indien gewenst identieke programmadelen
worden opgenomen die andere variabelen plott en.

Voor meer details wordt nogmaals verwezen naar RC
informatie pp. 6 en de listing van VERSIE/BD/PL
(zie bijlage 5).
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BIJLAGE 5

De tekst van de komputerprogramma's



114

PROCCONS

100 xtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
200 Xtt POL bepaalt een N-de sraads pol~noo.,coefficienten ziJn It
300 Xtt C[OJ, ••• ,C[NJ,variabele is X,POL=C[OJ+ •••• +C[NJ*X**N it
~m »
500 xtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
600 DOUBLE PROCEDURE POL(N,C,X);
700 VALUE N;
BOO INTEGER N;
900 DOUBLE ARRAY C[*J;
1000 DOUBLE x;
1100 BEGIN DOUBLE FPOL;
1200 INTEGER IPOL;
1300 FPOL:=C[NJ;
1400 FOR IPOL:=N STEP -1 UNTIL 1 DO
1500 FPOL:=C[IPOL-IJ+FPOL*X;
1600 POL:=FPOLi
1700 END POL;
lBOO xtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
1900 xtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
2000 %It DPOLDLNTE bepaalt de Te*(de afseleide van POL naar Te) U
2100 Xtt coefficienten:c[OJ, •• ,C[NJ,variabele is Xr tt
2200 Xtt POL=C[OJ+ ••••• C[NJ*X**H tt
2300 Ztttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
2400 DOUBLE PROCEDURE DPOLDLNTE(N,C,X);
2500 VALUE N;
2600 INTEGER N;
2700 DOUBLE ARRAY C[*J;
2BOO I10UBLE X;
2900 BEGIN DOUBLE FDPOL;
3000 INTEGER IDPOU
3100 FDPOL:=C[NJ*N;
3200 FOR IDPOL:=N STEP -1 UNTIL 1 DO
3300 FDPOL: =(IDPOL-1) *C[ IDPOL-1 HFIIPOL*X;
3400 DPOLDLNTE:=FDPOL;
3500 END FDPOLDLNTE;
3600 Xttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt.tttttttttttttttt
3700 Xttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt.tttttttttttt
3BOO DOUBLE PROCEDURE KRITBETA(T1E);
3900 DOUBLE T1E;
4000 FORWARD;
4100 xttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
4200 Xtttttttttttttttttttttttttttttttttttt.tttttttttttttttttttttttttttttttttt
4300 XttIn procedure SIGMA wordt het SeleidinSsverllosenrSIGMA,de effektievett
4400 Xttwaarde,SIGEFFren de Hallpara.eter,HP,en de effektieve waarder t.
4500 XttHPEFF,bepaald.DaarbiJ wordt rekenins sehouden met de waarde van de tt
4600 Xttkritieke Hallparameter biJ de in de procedureaanroep OP te Seven It
4700 Xttelektronente.peratuur T1E.De waarde van de kritieke Hallparameter tt
4BOO Xttwordt berekend d••• v. de procedure KRITBETA(TIE) en toeSekend aan tt
4900 7.ttde variabele HPCRIT.M.b.v. INSTABCOR kan naar keuze instabiliteits-tt
5000 Xttkorrektie worden toeSepast. I
5100 xtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt.ttt
5200 DOUBLE PROCEDURE SIGMA(T1E);
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ELSE BEGIN HPEFF:=HP;
SIGEFF:=SIGH

END

END

END;

END
ELSE BEGIN HPEFF:=HP;

SIGEFF:=SIGH

DOUBLE TlE;
BEGIN T1EH:=(DSDRT(T1E»**3; EKT1E:=EE/(K*T1E);

UR01Al:=POL(5,CUA,T1E);
URC1:=POL(S,CUCS,T1E);
DLNURATE:=DPOLDLNTE(5,CUA,T1E)/UR01A1;
DLNURCTE:=DPOLDLNTE(S,CUCS,T1E)/URC1;
DA:=POL(S,CQA,T1E);
QCS:=POL(5,CQCS,T1E);
DLNDATE:=DPOLDLNTE(5,CQA,T1E)/QA;
DLNQCSTE:=DPOLDLNTE(5,CQCS,T1E)/QCS;
SlA1:=UR01A1*4.82S@21*T1EH*DEXP(-15.7S*EKT1E);
SlC1:=(4.825@21/URC1)*T1EH*DEXP(-3.893*EKT1E);
Q1:=SlA1*SlCl-NA1*SlA1-NC1*SlCl; Pl:=SlA1+S1Cl;
R1R1:=-(NA1+NC1)*SlAl*SlC1; A:=(3*Q1-Pl**2)/3;
B:=(2*Pl**3-9*Pl*Ol+27*R1R1)/27;
PHI:=DARCCOS(-B/(2*DSGRT(-A**3/27»);
NE:=2*DSQRT(-A/3)*DCOS(PHI/3)-P1/3; NIA1:=NA1*SlAl/(NE+S1Al);
NAA1:=NA1-NIA1; NIC1:=NC1*SlC1/(NE+S1C1); NAC1:=NC1-NIC1;
NUAC1:=DSQRT(8*K*T1E/(3.1415927*HE»; NUAA1:=GA*NAA1*NUAC1;
NUAC1:=OCS*NAC1*NUAC1;
HUIA1:=3.64@-6*NIA1*DLN(1.24@7*T1EH/DSORT(NE»/T1EH;
NUIC1:=NIC1*NUIA1/NIA1; NUA1:=NUAA1+NUIA1; NUC1:=NUAClfNUIC1;
NU:=NUA1fNUC1;SIGH:=SIGHA:=EE**2*NE/(HE*NU);HP:=EE*B1/(HE*NU);
HPCRIT:=KRITBETA(T1E);
IF INSTABCOR THEN
BEGIN

HPCRIT:=KRITBETA(T1E);
IF HP GTR HPCRIT THEN BEGIN HPEFF:=HPCRIT;

SIGEFF:=SIGH*(HPCRIT/HP)

5300
5400
5500
5600
5700
5800
S900
6000
6100
6200
6300
6400
6S00
6600
6700
6800
6900
7000
7100
7200
7300
7400
7500
7600
7700
7800
7900
8000
8100
8200
8300
8400
8500
8600
8700
8800
8900
9000 END SIGMA;
9100 Z••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
9200 X••De procedure KRITBETA(T1E) bepaald biJ de opSeSeven elektronen- ••
9300 Z••teaperatuur de waarde van de kritieke Hallpara~eter. ••
9400 X.. ..
9500 Z••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
9600 DOUBLE PROCEDURE KRITBETA(T1E);
9700 DOUBLE T1E;
9800 BEGIN
9900 HCA:=HC1/HA1;HUNA:=NUAA1/NAA1;NUNC:=NUAC1/NAC1;
10000 HUNI:=NUIA1/NIA1;
10100 KSI:=«NC1*SlA1*(1.S+(lS.75*EKT1E)+DLNURATE)*«NA1-NIA1)**2»+
10200 (HA1*SlC1*(1.5f(3.893*EKT1E)-DLNURCTE)*«NC1-NIC1)**2)»/
10300 (NE*(2*NE*NA1*NC1-(NC1*(NIA1**2»-(NA1*(NIC1**2»»;
10400. CHI:=«1.5f(15.7S*EKT1E)+DLNURATE)*SlAl*«NA1-NIA1)**2)1
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10500 (NE*NA1»-(KSI*(NA1-NIA1)*NIA1/NA1);
10600 LOGE:=LN(1.24@7*T1EH/DSGRT(NE»;
10700 DLNSIGHA:=KSI+(.5*(3*(NUIA1+NUIC1)-CNUAA1+NUAC1)
10800 -C3*CNUIA1+NUIC1)/LOGE»
10900 +(KSI*(NE*(NUNC-NUNI)+.5*(NUIA1+NUIC1)/LOGE»+
11000 (CHI*(NUNA-NUNC»-NUAA1*DLNGATE-NUAC1*DLNGCSTE)/NU;
11100 DLNELLOS:=(T1E/(T1E-T1)+KSI)+(-.5*«3*NUIC1-NUAC1)
11200 +HCA*(3*NUIA1-NUAA1)-3*(NUIC1+HCA*NUIA1)1
11300 LOGE)+(KSI*(NE*CNUNI-NUNC)-.5*CNUIC1+HCA
11400 *NUIA1)/LOGE»f(CHI*CNUNC-NUNI+HCA
11500 *(NUNI-NUNA»)fHCA*NUAA1*DLNQATE+NUAC1*DLNGCSTE)
11600 I(NUC1+(HCA*NUA1»;
11700 IF (DLNELLOSfDLNSIGHA)<O OR (DLNELLOS-DLNSIGHA)<O
11800 THEN KRITBETA:=O
11900 ELSE
12000 KRITBETA:=DSGRT(CDLNELLOS+DLNSIGHA)*(DLNELLOS-DLNSIGHA»
12100 IKSI;
12200 %WRITE(OUT,*I,HCA,NUAA1,NAA1,NUAC1,NAC1,NUIA1,NIA1,NUIC1,NIC1,
12300 X KSI,NC1,S1A1,DLNURATE,NA1,S1C1,DLNURCTE,NE,CHI,LOGE,
12400 %DLNSIGHA,DLNQATE,DLNGCSTE,T1,DLNELLOS,NUC1,NUA1);
12500 END KRITBETA;
12600 X••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
12700 X••Procedure STAB bepaalt het stabiele sebied van het plas.a. ••
12800 X••Wanneer de kritieke Hallpara~eter sroter is dan de tt
12900 X•••ikroskopische hallpara.eter is het plas~a stabiel. ••
13000 X••Verder wordt het sebied van static instabilit~ bepsald. t.
13100 X••ln dat sebied is de kritieke Hallparameter O.Wanneer stat. t.
13200 X••instab. optreedt wordt de boolean SI -true. t.
13300 X.. ..
13400 X•••••••••••••••••••••••••••t ••••••••••••••••••••••t •••••••••••••
13500 PROCEDURE STAB(TEBOG,TEBBG,SI,TESIOG,TESIBG);
13600 DOUBLE TEBOG,TEBBG,TESIOG,TESIBG;
13700 BOOLEAN SI;
13800 BEGIN REAL STAPGR;
13900 T1E:=T1+50;STAPGR:=100;I:=1;HPCRIT:=e-9;TEBOG:=TEBBG:=
14000 TESIOG:=TESIBG:=O;SI:=FALSE;
14100 SIGHA(T1E);
14200 IF HP LEG HPCRIT THEN
14300 BEGIN WRITE(OUT,<I,"PLASHA STABIEL BIJ BEGINTEHPERATUUR VAN ",
14400 "DE STAB-PROCEDURE (T1E=",E10.3,"(K»
14500 I (T1E=TGAS+50)"),
14600 T1E);
14700 TEBOG:=T1E;TEBBG:=8000;I:=5;
14800 END;
14900 WHILE (T1E LEG 8000) AND (I NEG 4) DO
15000 BEGIN
15100 % WRITE(OUT,*I,T1E,I,HP,HPCRIT,SI);
15200 IF «I EGL 1) AND (HPCRIT NEG 0» THEN
15300 BEGIN SIGHA(TIE);
15400 IF HPCRIT EGL 0 THEN SI :=TRUE;
15500 IF NOT(SI) THEN
15600 BEGIN IF HP GTR HPCRIT THEN T1E:=T1E+STAPGR



111

END;
TESIBG:=TlE;

WRITE(OUT,*I,I,SI,HP,HPCRIT,TESIOG);
END;

END;
IF (I EQL 2) AND (HPCRIT NEil 0) THEN

BEGIN SIGHA(TlEHIF HPCRlT EQl 0 THEN SI:=TRUE;
IF NOT SI THEN
BEGIN IF HP lSS HPCRIT THEN T1E:=T1E+STAPGR

ELSE IF «HP-HPCRIT) GTR @-4) THEN
BEGIN T1E:=T1E-STAPGR;STAPGR:=STAPGR/l0
END

ELSE BEGIN I:=5;TEBBG:=T1E;STAPGR:=100
END

END;
IF NOT 51 AND I Elll 5 THEN 1:=4;
IF SI THEN
BEGIN T1E:=T1E-STAPGR;STAPGR:=STAPGR/l0;I:=3;

WHILE I EIlL 3 DO
BEGIN WHILE NOT «HPCRIT LSS @-4) AND (HPCRIT GTR 0» DO

BEGIN T1E:=T1E+STAPGR;SIGMA(T1E);
IF HPCRIT EIlL 0 THEN
BEGIN T1E:=T1E-STAPGR;STAPGR:=STAPGR/l0
END

END;
TESIOG:=T1E;I:=4;

WRITE(OUT,*I,I,SI,HP,HPCRIT,TESIOG);
END;
IF I EIlL 4 THEN
BEGIN STAPGR:=10;T1E:=TESIOG+l0;SIGHA(T1E);

WHILE NOT «HPCRIT LSS @-4) AND (HPCRIT GTR 0» DO
BEGIN T1E:=T1E+STAPGR;SIGHA(T1E);

IF HPCRIT NEil 0 THEN
BEGIN T1E:=T1E-STAPGR;STAPGR:=STAPGR/l0
END;

ELSE IF «HPCRIT-HP) GTR @-4) THEN
BEGIN T1E:=T1E-STAPGR;STAPGR:=STAPGR/l0
END
ELSE BEGIN I:=2;TEBOG:=T1E;STAPGR:=100

END;
END;

END

15700
15800
15900
16000
16100
16200
16300
16400
16500
16600
16700
16800
16900
17000
17100
17200
17300
17400
17500
17600
17700
17800
17900
18000
18100
18200
18300
18400
18500
18600
18700
18800
18900
19000
19100
19200
19300
19400
19500
19600
19700
19800
19900 END;
20000 END;
20100 END STAB;
20200 X•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
20300 X••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
20400 X••HAX(SIG):bepalinS van het maximum van SIG,waarbiJ 5IG een ••
20500 X••funktie van de elektronentemperatuur TiE moet ziJn.Het maximum ••
20600 X••wordt bepaald in het te.peratuursinterval 2000 K- 10000 K. ••
20700 X••Het temperatuursinterval tussen twee waarden in de buurt van ••
20800-Z••het .axi.um is mini.aal 10 K. ••
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20900 X.. ..
21000 X••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
21100 BOOLEAN PROCEDURE HAXCSIG);
21200 DOUBLE SIG;
21300 BEGIN INTEGER TEL,STAP;REAL SIGHO,SIGH1,SIGH2;
21400 SIGHO:=SIGH1:=0;STAP:=1000,HAX:=FALSEi
21500 FOR TEL:=2000 STEP STAP UNTIL 10000 DO
21600 IF STAP GTR 1 THEN
21700 BEGIN T1E:=TEL;SIGH2:=SIGHACT1E);
21800 IF SIGH1 LSS SIGH2 THEN BEGIN SIGHO:=SIGH1i
21900 SIGH1:=SIGH2;
22000 END;
22100 IF (SIGH2-SIGH1) LSS 0 THEN
22200 BEGIN HAX:=TRUE;
22300 TEL:=TEL-2*STAP;STAP:=STAP/10;
22400 SIGH1:=SIGHO;
22500 END;
22600 IF TEL=10000 THEN
22700 BEGIN TEL:=2000,SIGHO:=SIGH1:=0;
22800 STAP:=STAP/10
22900 END;
23000 END;
23100 IF TEL NEG 2000 THEN T1E:=T1E-STAP*10;
23200 END HAX;
23300 X•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
23400 X•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
23500 INTEGER PROCEDURE STRCT1E,DI);
23600 DOUBLE T1E,DIi
23700 BEGIN DOUBLE DIH;
23800 DI:=0;DIH:=S;STROCC:=TRUE;SIGHA(T1E);
23900 IF SIGEFF NEG 0 THEN
24000 BEGIN
24100 IF PR THEN
24200 WRITECOUT,<I,X5,"DI",X6,"DIH",X8,"RAD",X6,"ELLOS",X6,
24300 "Jij",X6,"Itot",X6,"DISS.",X5,"DISS*VOL",
24400 X5,"Eij",X6,"Rin"»i
24500 WHILE CDI GEQ 0) AND (ABSCDIH-DI)GEQ @-6) AND STRoce DO
24600 BEGIN DIH:=DI;
24700 IF DI EQL 0 THEN RAD:=O ELSE
24800 RAD:=(NAC1/DSQRT(DI»*(3.06@-14*DEXP(-1.64@+4/T1E)+
24900 9.32@-12*DEXPC-3.79@+4/TIE»;
25000 ELLOS:=3lK*NE*HEl(T1E-T1)lCNUAI/HA1+NUC1/MC1);
25100 H1:=DSQRT(SIGEFF*CELLOS+RAD»;
25200 H2:=UlB1*HK;
25300 H3:=H1*HK/SIGEFF;
25400 IF (H2-H3) GTR DELTAV THEN
25500 BEGIN DI:=(H2-H3-DELTAV)/(H1lBK*R1BEL);
25600 END
25700 ELSE
25800 BEGIN DI:=O;STROCC:=FALSE
25900 END;
26000 IF STROCC THEN
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THEN STR:=2;

JIJ:=-HU
DISS:=ELLOS+RAD;DISSVOL:=DISS*DI*BK*HK;
EIJ:=U*BI-DELTAV/HK+JIJ/SIGEFF;
ITOT:=-JIJ*DI*BK;JIJCAL:=-ITOT/(BK*S);
RIN:=HK/(SIGEFF*DI*BK);
SIGEFFCAL:=SIGEFF*DI/S;
RADCAL:=RAD*DI/S;
IF PR THEN
WRITE(OUT,<10(E10.3),X3),DI,DIH,RAD,

ELLOS,JIJ,ITOT,DISS,DISSVOL,EIJ,
RIN) ;

END;

BEGIN

END;
IF DI LEQ 0 THEN STR:=l;
IF (DI GTR 0) AND (DI LSS 5)
IF DI GEQ 5 THEN STR:=3;
IF NOT STROCC THEN STR:=4

26100
26200
26300
26400
26500
26600
26700
26750
26800
26900
27000
27100
27200
27300
27400
27500
27600
27700
27800 END
27900 ELSE STR:=5;
28000 END STR;
28100 X .
28200 PROCEDURE PRINT;
28300 BEGIN
28400 WRITE(OUT,<"ELEKTRONEN-",Xl,"SIGMA",Xl,"CESIUM-IONEN-",
28500 Xl,"ARGON-IONEN-",Xl,"ELEKTRONEN-",Xl,"TOTALE",X5,
28600 "KRIT.",X4,"HALL",I,
28700 "TEMPERATUUR",X7,"DICHTHEID",X5,"DICHTHEID",X3,"DICHTHEID",
28800 X3,IBOTSFREKW.",Xl,"HALLPAR.",
28900 Xl,IPARAMETER"»;
29000 WRITE(OUT,<X2,I5,X2,F6.1,X3,EI0.3,X4,EI0.3,X2,EI0.3,Xl,
29100 EI0.3,Xl,F6.3,X3,F6.3),
29200 TIE,SIGMA(TIE),NIC1,NIA1,NE,NU,
29300 KRITBETA(TIE),HP);
29400 STR(T1E,DI);
29500 IF STROCC THEN
29600 WRITE(OUT,(/,"STREAMERDIKTE IS",EI0.3,"M.",1
29700 ,"**************,*********,****,****************"
29800 , "*****************************************,****"),DI)
29900 END;
30000 I•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
30100 X••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
30200 I•• Deze procedure onderzoekt de stabiliteit biJ een bepaalde ••
30300 x•• Te door de dissipatie*volu.e uit te rekenen,biJ vaste DI, ••
30400 I•• biJ Te-deltaTe en Te-deltaTe. ••
30500 It. ••
30600 X••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
30700 PROCEDURE STABONDERZOEK(T1E);
30800 DOUBLE T1E;
30900 BEGIN DOUBLE PROCEDURE ITER(T1E);
31000 DOUBLE T1E;
31100 BEGIN SIGHA(TlE);



KF1:=(BK*DI*R1BEL)/HK;
JIJ:=(SIGEFF*(U*B1-DELTAV/HK»/(1+SIGEFF*KF1);
JHEAT:=(JIJ**2)/SIGEFF;
ELLOS:=3*K*NE*ME*(T1E-T1)*(NUA1/HA1+NUC1/HC1);
RAD:=(NAC1/DSDRT(DI»*(3.06@-14*DEXP(-1.64@+4/T1E)+

9.32@-12*DEXP(-3.79@f4/T1E»;
ITER:=JHEAT-ELLOS-RAD;
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31200
31300..···
31400··
31500
31600
31700
31800
31900 END;
32000 FLAG1:=0;
32100 IF INSTABCOR THEN FLAG1:=1;
32200 INSTABCOR:=FALSE;
32300 WRITE(OUT,*I,T1E);
32400 WRITE(OUT,<I,"GEEN INSTABILITEITSKORREKTIE",I,
32500 "BIJ ",14," K IS DE WAARDE VAN ITER:",E10.3,1,
32600 "BIJ ",14,' K IS DE WAARDE VAN ITER:',E10.3,/)
32700 ,T1E-10,ITER(T1E-10),T1Ef10,ITER(T1Ef10»;
32800 INSTABCOR:=TRUE;
32900 WRITE(OUT,*I,T1E);
33000 WRITE(OUT,<I,"WEL INSTABILITEITSKORREKTIE',/,
33100 "BIJ ",14," K IS DE WAARDE VAN ITER:',E10.3,/,
33200 "BIJ ",14," K IS DE WAARDE VAN ITER:",E10.3,/)
33300 ,T1E-10,ITER(T1E-10),T1Ef10,ITER(T1Ef10»;
33400 IF FLAG1 EQL 0 THEN INSTABCOR:=FALSEj
33500 END STABONDERZOEK;
33600 %••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
33700 %••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
33800 REAL PROCEDURE FUN(X,Y,J);
33900 REAL X;ARRAY Yt*J;INTEGER J;
34000 BEGIN P:=Yt1J*PO; U:=Y[2J*UO;
34100 BK:=BKIN*(lfDIVB*X);C1:=2*(HKfBK);A1:=HK*BK;CA:=C1/A1;
34200 T1:=P*U*A1/(MF*R1);NI=P/(R1*T1*(HA1*(1-SR)+HC1*SR»;
34300 NC1:=SR*N; NA1:=N-NC1; UB1:=U*B1; RO:=P/(R1*T1);
34400 ROU:=RO*U; ROUK:=ROU*U; ROCPI=ROU*C1P;
34500 EXPAI=DIVB/(lfDIVB*X);
34600 G:=DELTAV/HK;
34700 VISI=(1.1*(Tl/2500)**1.5*2740/(T1f240»*@-4iXG:=X+IL;
34800 R1EX:=RO*U*XG/VIS;%DELTA:=0.04*XG/R1EX**0.2;
34900 % R1EH:=R1EX/XG*HK; SlH:=B1**2/(4*3.1415926*@-7*ROUK);
35000 % R1HH:=4*3.1415926*@-7*SIGEFFCAL*U*HK;I1HH:=R1HH*SlH;
35100 CF:=0.058/R1EX**0.2;
35200 N1UX:=0.0236*R1EX**0.8;
35300 TW:=0.5*ROUK*CF;ALFAX:=6.2S@-2*N1UX/XG;DW:=ALFAX*(T1-T1W);
35400 VDLOS:=-JIJCAL*G;P1EI=-JIJCAL*UB1-VDLOS-JIJCAL**2/SIGEFFCAL;
35500 IY:=JIJCAL*BK*S;
35600 % IF JIJCAL*BK*S NED JIJ*DI*BK THEN WRITE(OUT,*/,JIJCAL*BK*S,
35700 % JIJ*DI*BK);
35800 % IF IY NED -ITOT THEN WRITE(OUT,*/,IY,ITOT);
35900 BV:=JIJCAL*B1-TW*CA; EV:=-P1E-DW*CA-RADCAL;
36000 UF:=1/U+U/(C1P*T1)-ROU/P; DUI=(EV/(ROCP*T1)-BV/P-EXPA)/UF;
36100 HUt2J:=DU/UO; HUt1J:=BV/PO-ROU*DU/PO; FUN:=HU[JJ;
36200 EHD FUN;
36300·% tt tt tt tt
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END;
IF (DISSVOL1 LSS DISSVOL2) ANn. (DISSVOL1 LSS DISSVOL3) THEN
BEGIN HINE:=TRUE;IF PRHIN THEN

WRITE(OUT,("HINIHUH ENERGIE BIJ ONDERGRENS STABIELE GEBIED"»
END
ELSE
WRITE(OUT,<"}}}}}}}}} GEEN HINIMUH ENERGIE I!! (DELTA TE=",E10.3,

I K)"),HINTE);
IF (VRI1 LSS VRI2) AND (VRI1 LSS VRI3) THEN
BEGIN HINU:=TRUE;IF PRHIN THEN

WRITE(OUT,("HINIHUH BOOGSPANNING BIJ ONDERGRENS STABIELE GEBIED"»
END
ELSE
WRITE(OUT,<"}}}}}}}}} GEEN HINIMUH BOOGSPANNING!!! (DELTA TE=",

E10.3," K)"),HINTE);

BOOLEAN PROCEDURE HINPRINCIPE(HINE,HINU);
BOOLEAN HINE,HINU;
BEGIN
DISSVOL1:=DISSVOL;VRI1:=ITOT*RIN;
HINTE:=12S;HINE:=HINU:=FALSE;
WHILE (NOT(HINE AND HINU) AND (HINTE GEG 1»DO
BEGIN HINTE:=HINTEf5;HINE:=HINU:=FALSE;

STR(TEBOG-HINTE,DIHEH);
DISSVOL2:=DISSVOL;VRI2:=ITOT*RINi
STR(TEBOGtHINTE,DIHEH);
DISSVOL3:=DISSVOL;VRI3:=ITOT*RIN;
IF HINTE EQL 25 AND PRHIN THEN
BEGIN
WRITE(OUT,(IELEKTRONEN-",X3,IDISSIPATIE*I,X3,"SPANNING OVER ",f

"TEMPERATUUR",X7,IVOLUHE",X3,"INWENDIGE WEERSTAND",ff,»;
WRITE(OUT,(3(E10.3,X3,E10.3,XS,E10.3,f,),/),

TEBOG-HINTE,DISSVOL2,VRI2,
TEBOG,DISSVOL1,VRI1,TEBOG+HINTE,DISSVOL3,VRI3);

36400
3650Q
36600
36700
36800
36900
37000
37100
37200
37300
37400
37500
37600
37700
37800
37900
38000
38100
38200
38300
38400
38500
38600
38700
38800
38900
39000
39100
39200
39300
39400
39500
39600
39700 END;
39800 IF PRHIN THEN
39900 WRITE(OUT,("*****************************************************",
40000 "*****************************************************",f»;
40100 END HINPRINCIPE;
40200 Xtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
40300 Xtt It
40400 Xtt KONSTANTEN It
40500 Xtt It
40600 Xtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
40700 CUACOJ:=3.5160470; CUACIJ:=9.0677800@-4;
40800 CUAC2J:=-1.9753300@-7; CUAC3J:=2.4858190@-11;
40900 CUAC4J:=-1.6S69630@-1S; CUAC5J:=4.5098650@-20;
41000 CUCSCOJ:=2.28932S0; CUCSC1J:=-4.6081000@-4;
41100 CUCSC2J:=2.761S200@-7; CUCSC3J:=-7.94350S0@-11;
41200 CUCSC4J:=1.09SSS2@-14; CUCSCSJ:=-4.0302110@-19;
41300 CQACOJ:=1.65@-21; CQAC1J:=-3.24@-2S;
41400 CQAC2J:=1.6922222@-27; CQAC3J:=-3.31S2778@-31;
41S00,. CQAC4J:=3.1111111@-3S; CQACSJ:=-1.1388889@-39;
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41600 CQCSrOJ:=2.1230940@-17i CQCSrlJ:=-1.4232458@-20i
41700. CQCSr2J:=4.4709386@-24i CQCSr3J:=-7.37S8931@-28i
41800 CQCSr4J:=6.2418056@-32i CQCSrSJ:=-2.1356944@-36i
41900 EE:=1.6021@-19i HE:=9.10912-31i K:=1.380542-23;
42000 R1A:=8.3143@3i AVO:=R1A/Ki
42100 HA1:=39.948/AVOiHC1:=132.905/AVOi
42200 I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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DOEYERSIE/BD

100 E VERSIElBD;PROCESSTIME=lS0;FILE IN(KIND=REMOTE),OUT%
200 (KIND=REMOTE,HAXRECSIZE=22)

VERSIE/BD

100 X••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
200 X•• Met dit prosra.aa kan de'strea.erdikte bepaald worden. ••
300 X,. in de procedure STR wordt rekenins Sehouden .et instabiliteiten ••
400 X,. en de spanninssval biJ de elektroden. ••
500 X.. t.
600 X., Met sesaentatieverliezen is GEEN rekenins sehouden. t.
700 X,. De eIektrodevoltasedrop is een in te voeren variabeIe,verder kan t.
800 X•• de instabiliteitskorrektie naar keuze weI of niet worden toe- ••
900 X•• sepast. ••
1000 X••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1100 BEGIN
1200 $INCLUDE 'BODY/BD'
1300 END.
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BODY/BD

lOG- - F-IlE IN, OUT;
200 DOUBLE ARRAY Y,HU,AF,RF[1:2J,CUA,CUCS,CQA,CQCSro:SJ;
300 INTEGER NOS,NOR,I,J,KK,L,D,W,TELLER,IO,RBELVAR,HANUAL,KEUS1,KEUS2,
400 H4,IKO,FLAG1,EXTRA,SEGHTELLER;
500 BOOLEAN STROCC,INSTABCOR,SI,PR,HINE,HINU,PRHIN;
600 REAL STL1;
700 DOUBLE A,Al,ALFAX,AE,AVO,
BOO BV,B,Bl,BE,BKIN,BK,BKUIT,
900 Cl,CA,CF,ClP,CHI,
1000 DI,DELTA,DU,DX,DIVB,DQ,DS,DLNURATE,DLNURCTE,
1100 DLNSIGHA,DLNELLOS,DELTAV,DISS,DISSVOL,DISSVOL1,DISSVOL2,
1200 DISSVOL3,DLNGATE,DLNGCSTE,DIMEH,
1300 EXPA,EV,EKTIE,ELLOS,EE,El,EX,EIJ,
1400 FLAGHP,
1500 G,
1600 HPCRIT,HK,HP,HPEFF,Hl,H2,H3,
1700 IL,IY,IIHH,ITOT,
IBOO JIJ,JIJCAL,JHEAT,JPIIN,JHT,
1900 KF1,K,KB,KSI,
2000 LX,LOGE,
2100 HA1,HC1,HF,HE,Hl,HI,HCA,HINTE,
2200 N,NA1,NC1,NIS,NLOK,NPOL,NE,NIA1,NENT,NAA1,NUNA,NUNC,NUNI,
2300 NIC1,NAC1,NUAA1,NUIA1,NUAC1,NUIC1,NUA1,NUC1,NU,NIUX,
2400 PHI,P,PS,P1E,Pl,PlET,PSIN,PlIN,PO,
2500 QW,QWT,QA,Gl,GCS,
2600 RAD,RIBEL,RIR1,RIA,Rl,RlEX,RlEH,RADT,RlHH,RADCAL,
2700 RIN,RO,ROU,ROUK,ROCP,
2800 SR,S,SlAl,SlCl,SlH,SIGEFF,SIGH,SIG,
2900 SIGEFFCAL,STGRT,
3000 Tl,TW,TlE,TlW,TlEH,TSIN,TS,
3100 TEBOG,TEBBG,TESIOG,TESIBG,TEBOGHEH,TEOG,TEBG,
3200 UO,U,UB1,UF,UROIA1,URC1,
3300 VDT,VOL,VIS,VDLOS,VX,VRI1,VRI2,VRI3,
3400 X,XG,XX;
3500 .INCLUDE "PROCCONS'
3600 xttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
3700 WRITE(OUT,<'GEEF HACH-GETAL,STAGNATIETEHPERATUUR,STAGNATIEDRUK",
3800 ',SEED-FRAKTIE,BREEDTE KANAAL(-l:VRIJE EXPANSIE TOT M),"
3900 ,/,"BELASTINGSWEERSTAND,HAGN.VELD,ELEKTRODESPANNINGSVAL'
4000 )>;
4100 READ(IN,/,HI,TS,PS,SR,BK,RIBEL,Bl,DELTAV);
4200 WRITE(OUT,<'HOET INSTABILITEITSKORREKTIE WORDEN TOEGEPAST?',/,
4300 'JA:TYPE:l ;NEEN:TYPE:O."»;
4400 READ(IN,/,IKO);
4500 IF IKO EllL 1 THEN INSTABCOR:=TRUE;
4600 IF IKO EGL 0 THEN INSTABCOR:=FALSE;
4700 Xttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
4800 XB1:=-1;WHILE Bl NEG -2 DO
4900 XFOR 81:=0.5 STEP .5 UNTIL 1.5 DO
5000 BEGIN
5100 ZSR:=2@-4;
5200 nS:=2000;
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5300 %HI:=1.6;
5400 %91:=3;
5500 %WRITE<OUT,("9?"»;READ<IN,I,91);
5600- %BK:=-l;
5700 XPS:=795;
5800 XDELTAV:=O;
5900 XR1BEL:=1;
6000 XINSTABCOR:=TRUE;
6100 Rl:=R1A/<SR*132.90S+<1-SR)*39.948);
6200 C1P:=2.5*Rl;
6300 PR:=TRUE;
6400 HK:=15@-2;S:=2.5@-2;
6500 Hl:=HI; XX:=1+Hl**2/3; Tl:=TS/XX; P:=PS/XX**2.5;
6600 U:=Hl*SQRT<5/3*Rl*Tl);
6700 N:=P/<K*Tl);
6800 NC1:=SR*N; NA1:=N-NC1;
6900 IF 9K EGL -1 THEN
7000 BK:=.05*<1.6*<1+HI**2/3)**2)/<HI*<1+1.6**2/3)**2);
7100 WRITE<OUT,(/,"»» BEREKENING VOOR BLOW-DOWN ««",1,
7200 "HACHGETAL:",El0.3,1,
7300 "STAGNATIETEHPERATUUR:",El0.3,' K",I,
7400 "STAGNATIEDRUK:",El0.3,' N/H**2",I,
7500 "SEEDFRAKTIE:",El0.3,1,
7600 "BELASTINGSWEERSTAND:",El0.3," OHM",I,
7700 "HAGNEETVELD:",El0.3," T",I,
7800 "ELEKTRODESPANNINGSVAL:",El0.3," V",I,I,
7900 "BEREKENDE SNELHEID:",El0.3,' H/S",I,
BOOO "BEREKENDE/GEGEVEN KANAAlBREEDTE:",El0.3," H',I,
8100 'BEREKENDE CESIUHDICHTHEID",E10.3,' l/H**3",I,
8200 "9EREKENDE ARGONDICHTHEID',El0.3," l/H**3",I,I,
B300 "************************************************",
8400 "************************************************"),
8500 HI,TS,PS,SR,R1BEL,Bl,DELTAV,U,BK,NC1,NA1);
B600 STAB<TEBOG,TEBBG,SI,TESIOG,TESIBG);
8700 WRITE<OUT,(/,"ONDERGRENS STABIELE GEBIED:",15,1
8800 ,"BOVENGRENS STABIELE GEBIED:",I5,/),TEBOG,TEBBG);
8900 IF SI THEN
9000 WRITE<OUT,("ONDERGRENS STATIC INSTABILITY GEBIED:",15,1,
9100 "BOVENGRENS STATIC INSTABILITY GEBIED:",I5,/),
9200 TESIOG,TESIBG);
9300 WRITE<OUT,<"*****************************************************",
9400 "*****************************************************",I»;
9500 X•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
9600 IF HAX<SIGHA<T1E» THEN
9700 BEGIN SIG:=SIGHA<T1E);
9800 WRITE<OUT,(/,"HAXIHUH VAN SIGHA<HICR)",E12.3,X2,
9900 "BIJ EL. TEHPERATUUR ",IS,
10000 I,"TOTALE BOTSFREKWENTIE",El0.3,
10100 I, "HAll-PARAHETER",E10.3,
10200 /,"KRITIEKE HAlLPARAHETER',El0.3),
10300 SIG,T1E,NU,HP,HPCRIT,);
10400. H4:=STR<T1E,DI);



IF H4 EQl 1 THEN
WRITE(OUT,("NEGATIEVE STREAHERDIKTE."»;

IF H4 EQl 2 THEN
WRITE(OUT,(/,"STREAHERDIKTE IS",E10.3,IH."),DI);

IF H4 EQl 3 THEN
BEGIN
WRITE(OUT,(/,"STREAHERDIKTE IS",E10.3,IH."),DI);
WRITE<OUT,("STREAHERDIKTE GROTER DAN ElEKTRODEPITCH."»;
END;

IF H4 EQl 4 THEN
WRITE(OUT,(/,"STREAHERDIKTE NIET TE BEPAlEN:",I,

"BRONSPANNING <UBH) HINUS ",
"SPANNINGSVAl OVER INWENDIGE WEERSTAND IS ",1,
"KlEINER DAN ElEKTRODESPANNINGSVAl."»;

IF H4 EQl 5 THEN
WRITE<OUT,<I,"DOOR STATIC INSTABILITY IS DE ",
"BEREKENING VAN DE S"rREAHERDIKTE NIET HOGElIJK",/»;

126

10500'
10600
10700
10800
10900
11000
11100
11200
11300
11400
11500
11600
11700
11800
11900
12000
12100
12200 END.
12300 ELSE WRITE<OUT,(/,"GEEN HAXIHUH IN GEGEVEN TEHPERATUUR",
12400 "INTERVAl"»;
12500 IF H4 EOl 2 OR H4 EQl 3 THEN
12600 WRITE<OUT,(/,"TOTAlE STROOH",E10.3),ITOT);
12700 WRITE<OUT,<"*****************************************************",
12800 "*****************************************************",/»;
12900 Z•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
13000 IF TEBOG NEQ 0 THEN
13100 BEGIN SIG:=SIGHA<TEBOG);
13200 WRITE<OUT,(/,"GROOTHEDEN BIJ ONDERGRENS STAB. GEBIED",
13300 1,1,"ElEKTRONEN TEHPERATUUR:",I5,"K",
13400 1,ISIGHA(HIKR.):",E10.3,
13500 I,"TOTALE BOTSFREKWENTIE",E10.3,
13600 1,IHAll-PARAHETER",E10.3,
13700 I,"KRITIEKE HAllPARAHETER",E10.3),
13800 TEBOG,SIG,NU,HP,HPCRIT,);
13900 H4:=STR<TEBOG,DI);
14000 IF H4 EOl 1 THEN
14100 WRITE<OUT,<"NEGATIEVE STREAHERDIKTE."»;
14200 IF H4 EQl 2 THEN
14300 WRITE<OUT,(/,"STREAHERDIKTE IS",E10.3,IH."),DI);
14400 IF H4 EQl 3 THEN
14500 BEGIN
14600 WRITE<OUT,(/,"STREAHERDIKTE IS",E10.3,"H."),DI);
14700 WRITE<OUT,("STREAHERDIKTE GROTER DAN ElEKTRODEPITCH."»;
14800 END;
14900 IF H4 EQl 4 THEN
15000 WRITE<OUT,(/,"STREAHERDIKTE NIET TE BEPAlEN:",I,
15100 "BRONSPANNING <UBH) HINUS ",
15200 "SPANNINGSVAl OVER INWENDIGE WEERSTAND IS ",I,
15300 "KlEINER DAN ElEKTRODESPANNINGSVAl."»;
15400 IF H4 EQl 5 THEN
15500 WRITE<OUT,(/,"DOOR STATIC INSTABILITY IS DE .,
15600 "BEREKENING VAN DE STREAHERDIKTE NIET HOGElIJK",/»;
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END
ELSE WRITE(OUT,<;"GEEN MAXIMUM IN GEGEVEN TEHPERATUUR ' ,

I INTERVAL I» ;
IF H4 EIlL 2 OR H4 EIlL 3 THEN
WRITE(OUT,<I,'TOTALE STROOH' ,E10.3,/),ITOT);
PR:=FALSE;
DISSVOL1:=DISSVOL;VRI1:=ITOT*RIN;
MINTE:=125;HINE:=HINU:=FALSE;
WHILE (NOT(HINE AND MINU) AND (HINTE GEIl l»DO
BEGIN HINTE:=MINTE/5;

STR(TEBOG-MINTE,DIMEM);
DISSVOL2:=DISSVOL;VRI2:=ITOT*RIN;
STR(TEBOG+MINTE,DIMEM);
DISSVOL3:=DISSVOL;VRI3:=ITOT*RIN;
IF MINTE EaL 25 THEN
WRITE(OUT,<'ELEKTRONEN-',X3,'DISSIPATIE*',X3,'SPANNING OVER ',I

'TEMPERATUUR',X7,'VOLUME ' ,X3,'INWENDIGE WEERSTAND',II,»;
WRITE(OUT,<3(El0.3,X3,El0.3,X5,El0.3,1,),/),

TEBOG-MINTE,DISSVOL2,VRI2,
TEBOG,DISSVOL1,VRI1,TEBOG+HINTE,DISSVOL3,VRI3);

IF (DISSVOLl LSS DISSVOL2) AND (DISSVOLl LSS DISSVOL3) THEN
BEGIN MINE:=TRUE;

WRITE(OUT,<'MINIHUH ENERGIE BIJ ONDERGRENS STABIELE GEBIED'»

15700
15800
15900
16000
16100
16200
16300
16400
16500
16600
16700
16800
16900
17000
17100
17200
17300
17400
17410
17500
17600
17700
17800
17900 END
18000 ELSE
18100 WRITE(OUT,<"}}}}}}}}} GEEN MINIMUM ENERGIE ll!'»;
18200 IF (VRI1 LSS VRI2) AND (VRI1 LSS VRI3) THEN
18300 BEGIN MINU:=TRUE;
18400 WRITE(OUT,<"MINIMUM BOOGSPANNING BIJ ONDERGRENS STABIELE BEBIED"»
18500 END
18600 ELSE
18700 WRITE(OUT,<'}}}}}}}}} GEEN MINIMUM BOOGSPANNING!!!'»;
18800 END;
18900 PR:=TRUE;
19000 WRITE(OUT,<'*****************************************************1,
19100 "*****************************************************1,/»;
19200 %•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
19300 %WRITE(OUT,<I,'WILT U EEN TEMPERATUURGEBIED NAUWKEURIGER I,
19400 % 'BEKIJKEN11,1,'JA:TYPE:1,NEEN:TYPE:O',/»;
19500 %READ(IN,I,EXTRA);
19600 %IF EXTRA EaL 1 THEN
19700 %BEGIN WRITE(OUT,<'GEEF RESP. ONDERGRENS,BOVENGRENS EN STAPGROOTTE'/»;
19800 % READ(IN,I,TEOG,TEBG,STGRT);DIMEM:=DI;
19900 % FOR T1E:=TEOG STEP STGRT UNTIL TEBG DO
20000 % BEGIN PRINT;IF DI LEIl 0 THEN T1E:=TEBG+l
2010QX END;DI:=DIMEM;
20200 XEND;
20300 %••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
20400 IF (H4 EaL 2) OR (H4 EIlL 3) THEN
20500 IF (TEBOG-T1) GTR 10 THEN
20600 BEGIN
20700 STABONDERZOEK(TEBOG);



END;

WRITE(OUT,<I,"HOET HET STABILITEITSONDERZOEK BIJ HEERDERE",
" ELEKTRONENTEHPERATUREN GEDEUREN 1",1,
"JAtTYPE:l,NEEN:TYPE:O,",I»;

READ(IN,I,EXTRA);
IF EXTRA NEG 0 THEN
WHILE T1E NEG 0 DO
BEGIN WRITE(OUT,<"WELKE TEHPERATUUR 1 (O=STOP) ",I»;

READ<IN,hUE);
IF T1E NEG 0 THEN STABONDERZOEK(T1E)

128

20800 %
20900 %
21000 %
21100 %
21200 %
21300 %
21400 %
21500 %
21600 %
21700 %
21800 END
21900 ELSE WRITE(OUT,<I,"GEEN STABILITEITSONDERZOEK:",I,
22000 "ONDERGRENS STABIELE GEBIED GELIJK AAN ",
22100 "GASTEHPERATUUR +10"»
22200 ELSE WRITE(OUT,<I,"GEEN STABILITEITSONDERZOEK:",I,
22300 "STREAHERDIKTE IS 0."»;
22400 END;
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DOEVERSIE/BD/PL

.1-00- £ VERSIE/BD/PUPROCESSTIHE=20;FILE IN(KIND=REHOTE) ,OUT<KIND=REHOTE, %
200 HAXRECSIZE=22),PL(KIND=PREVIEWER)
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VERSIE/BD/PL

100 X••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
200 X" Dit.pro~ra ••a is een ko.binatie van het ALGOLtekstbok I'
300 X" BODY/BD en een plotpro~ra ••a. I'
400 %"Het volSende blok bevat alle plotprocedures. I'
500 X"Er worden Srafieken setekend van sis.a,sisaaeff,Es,I, ••
600 X"dissipatie,dissipatie*volu.e,elastische verliezen, stralinss- II
700 X"verliezen en de strea.erdikte als funktie van de elektronen- II
800 %t.te.peratuur.Verder worden de kritieke- en aikroskopische It
900 %"Hallpara.eter als funktie van de el.te.p.Seplot indien sewenst. ••
1000 X••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1100 $INCLUDE "PLOTLIBRARY ON APPL"
1200 BEGIN
1300 $INCLUDE "BODY/BD·
1400 BEGIN
1500 FILE PU
1600 DOUBLE ARRAY S[20:80,1:20J,
1700 HIN[1:20J,HAX[1:20J,INT[1:20J;
1800 REAl XL,XR,YD,YU,GRENST;
1900 INTEGER IH1,T,JE,STGRi
2000 X••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
2100 PROCEDURE AS(GR,H);
2200 DOUBLE GR;
2300 BOOLEAN H;
2400 BEGIN
2500 DOUBLE HU,GRH,GRENS;
2600 INTEGER TEKEN;
2700 GRH:=ABS(GR);TEKEN:=SIGN(GR)i
2800 IF GRH GTR 0 THEN
2900 BEGIN
3000 HU:=GRH/(10**ENTIER(LOG(GRH»);
3100 IF H THEN
3200 BEGIN IF HU LEQ 2.5 THEN GRENS:=2.5
3300 ELSE IF HU LEQ 5 THEN GRENS:=5
3400 ELSE IF HU LEQ 10 THEN GRENS:=10
3500 END
3600 ELSE
3700 BEGIN IF HU LEQ 2.5 THEN GRENS:=l
3800 ELSE IF HU LEO 5 THEN GRENS:=2.5
3900 ELSE IF HU LEQ 10 THEN GRENS:=5
4000 END;
4100 GR:=TEKEN*GRENS*(10**ENTIER(LOG(GR»);
4200 END;
4300 END AS;
4400 X•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
4500 PR:=FALSE;
4600 IF TEBBG EQL 0 THEN TEBBG:=8000;
4700 GRENST:=(TEBBG DIV 1000)*1000;
4800 WHILE GRENST LSS TEBOG DO GRENST:=GRENST+1000;STGR:=GRENST/100i
4900 FOR T:=20 STEP 1 UNTIL STGR DO
5000 BEGIN T1E:=T*100;
5100 STR(T1E,DI);
5200 .00 SeT, 1J :=EIJiSn ,2J :=ITOHSeT,3] :=DISSVOU
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StT,4J:=DISS;StT,5J:=RAD;StT,6J:=ELLOS;
StT,7J:=SIGH;StT,SJ:=SIGEFF;StT,9J:=RIN;
StT,10J:=ITOT*RIN;StT,11J:=HP;StT,12J:=HPCRIT;
FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL 12 DO

IF StT,IJ LSS 0 THEN StT,IJ:=O;
IF DI LSS 0 THEN StT,20J:=0 ELSE IF DI GTR .25

THEN StT,20J:=.25 ELSE StT,20J:=DI;
END;
FOR T:=l STEP 1 UNTIL 12 DO
BEGIN INTtTJ:=SCALE(StJE,TJ,JE,20,STGR,7,2,HINtTJ,HAXtTJ);

AS(HAXtTJ,TRUE);
AS(HINtTJ,FALSE);
IF HIN[TJ LSS .5*HAXtTJ THEN HINtTJ:=O;

5300
5400 .
5500
5600
5700
5800
5900
6000
6100
6200
6300
6400
6500
6600 END;
6700 YD:=4;YU:=14;
6800 XR:=(GRENST-2000)*2/1000+9;XL:=9;
6900 X***EERSTE GRAFIEK****
7000 NEWOBJECT(IM1);
7100 AXISCOHPLETE(IH1,XL,YD,XR,YD,STGR/10-2,0,2000,GRENST,TRUE,FALSE,.2,
7200 ·ELECTRON TEHPERATURE (K)·);
7300 AXISCOHPLETE(IH1,XL,YD,XL,YU,5,1,HINt7J,HAXt7J,FALSE,TRUE,
7400 .2,·CONDUCTIVITY,EFF.CONDUCTIVITY (l/(OHH*H»(SOLID-DOTTED LINE)·);
7500 AXISCOHPLETE(IH1,XL-2.5,YD,XL-2.5,YU,5,1,HINt1J,HAXt1J,
7600 FALSE,TRUE,.2,·ELECTRIC FIELD E-Y (V/H)(DASHED LINE)·);
7700 AXISCOHPLETE(IH1,XL-5,YD,XL-5,YU,5,1,HINt2J,HAXt2J,FALSE,
7800 TRUE,.2,·CURRENT (A)(CHAINED LINE)');
7900 BASICAXIS(IH1,XR,YD,XR,YU,1,0,.2);
8000 BASICAXIS(IH1,XL,YU,XR,YU,1,1,.2);
8100 OPENHAP1(IH1,2000,HINt7J,GRENST,HINt7J,2000,HAXt7J,
8200 XL,YD,XR,YD,XL,YU);
8300 STRAIGHTLINEPIECE(IH1,TEBOG,HINt7J,TEBOG,HAXt7J,3);
8400 POLYGON(IH1,JE,20,STGR,JE*100,S[JE,7J,1);
8500 POLYGON(IH1,JE,20,STGR,JE*100,StJE,SJ,2);
8600 CLOSEHAP(IH1);
8700 OPENHAP1(IH1,2000,HINt1J,GRENST,HINt1J,2000,HAXt1J,
8800 XL,YD,XR,YD,XL,YU);
8900 POLYGON(IH1,JE,20,STGR,JE*100,StJE,lJ,3);
9000 CLOSEHAP(IH1);
9100 OPENHAP1(IH1,2000,HINt2J,GRENST,HINt2J,2000,HAXt2J,
9200 XL,YD,XR,YD,XL,YU);
9300 POLYGON(IH1,JE,20,STGR,JE*100,StJE,2J,4);
9400 CLOSEHAP(IH1);
9500 DRAWOBJECT(PL,IH1,0,0,29,21);
9600 DISPOSEOBJECT(IH1);
9700 SKIPPAPER(PL);
9800 X*****TWEEDE GRAFIEK********
9900 NEWOBJECT(IH1);
10000 AXISCOHPLETE(IH1,XL,YD,XR,YD,STGR/10-2,0,2000,GRENST,TRUE,FALSE,.2,
10100 ·ELECTRON TEHPERATURE (K)·);
10200 AXISCOHPLETE(IH1,XL,YD,XL,YU,5,1,MINt3J,MAXt3J,FALSE,TRUE,
10300 .2, "JOULE HEATING*VOLUHE (W)(DASHED LINE)");
10400 AXISCOHPLETE(IH1,XL-2.5,YD,XL-2.5,YU,5,1,HINt4J,MAX[4J,
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i.(- .•

10S0Q· FALSE, TRUE, .2,
10600 "JOULE HEATING,ELASTIC LOSSES CW/H**3)CDOTTED-SOLID LINE)');
10700 AXISCOHPLETECIH1,XL-S,YD,XL-S,YU,S,1,HIN[SJ,HAX[SJ,FALSE,
10800 TRUE,.2,'RADIATION LOSSES (W/H*t3)CCHAINED LINE)");
10900 BASICAXIS(IH1,XR,YD,XR,YU,1,0,.2);
11000 BASICAXIS(IH1,XL,YU,XR,YU,1,1,.2);
11100 OPENHAP1CIH1,2000,HIN[4J,GRENST,HIN[4J,2000,HAX[4J,
11200 XL,YD,XR,YD,XL,YU);
11300 STRAIGHTLINEPIECE(IH1,TEBOG,0,TEBOG,HAX[4J,3);
11400 POLYGONCIH1,JE,20,STGR,JE*100,S[JE,4J,2);
11S00 POLYGONCIH1,JE,20,STGR,JE*100,S[JE,6J,1);
11600 CLOSEHAP(IH1);
11700 OPENHAP1CIH1,2000,HIN[3J,GRENST,HIN[3J,2000,HAX[3J,
11800 XL,YD,XR,YD,XL,YU);
11900 POLYGON(IH1,JE,20,STGR,JE*100,S[JE,3J,3);
12000 CLOSEHAP(IH1);
12100 OPENHAP1CIH1,2000,HIN[5J,GRENST,HIN[SJ,2000,HAX[SJ,
12200 XL,YD,XR,YD,XL,YU);
12300 POLYGONCIH1,JE,20,STGR,JE*100,S[JE,SJ,4);
12400 CLOSEHAPCIH1);
12500 DRAWOBJECT(PL,IH1,0,0,29,21);
12600 DISPOSEOBJECT(IH1);
12700 SKIPPAPERCPL);
12800 X**t**tDERDE GRAFIEK******
12900 NEWOBJECT(IH1);
13000 AXISCOHPLETE(IH1,XL,YD,XR,YD,STGR/10-2,0,2000,
13100 GRENST,TRUE,FALSE,.2,"ELECTRON TEMPERATURE (K)");
13200 AXISCOHPLETECIH1,XL,YD,XL,YU,5,1,0,.25,FALSE,TRUE,
13300 .2,'STREAHER SIZE (H)");
13400 BASICAXISCIH1,XR,YD,XR,YU,1,0,.2);
13500 BASICAXISCIH1,XL,YU,XR,YU,1,0,.2);
13600 OPENHAP1(IH1,2000,0,GRENST,0,2000,.25,XL,YD,XR,YD,XL,YU);
13700 STRAIGHTLINEPIECE<IH1,TEBOG,O,TEBOG, .25,3);
13800 STRAIGHTLINEPIECE(IH1,2000,2.S@-2,GRENST,2.S@-2,3);
13900 POLYGONCIH1,JE,20,STGR,JE*100,StJE,20J,1);
14000 CLOSEHAPCIH1);
14100 DRAWOBJECTCPL,IH1,0,0,29,21);
14200 DISPOSEOBJECT(IH1);
14300 SKIPPAPERCPL);
14400 X**t** VIERDE GRAFIEK *******
14S00 NEWOBJECTCIM1);
14600 AXISCOHPLETECIH1,XL,YD,XR,YD,STGR/10-2,O,2000,GRENST,TRUE,FALSE,.2,
14700 'ELECTRON TEMPERATURE (K)');
14800 AXISCOHPLETECIH1,XL,YD,XL,YU,5,1,HINt9J,HAXt9J,FALSE,TRUE,
14900 .2,"INTERNAL RESISTANCE (OHH)(SOLID LINE)");
15000 BASICAXISCIH1,XR,YD,XR,YU,1,O,.2);
15100 BASICAXIS(IH1,XL,YU,XR,YU,1,1,.2);
15200 OPENHAP1CIH1,2000,HINt9J,GRENST,HINt9J,2000,HAXt9J,
15300 XL,YD,XR,YD,XL,YU);
15400 STRAIGHTLINEPIECE(IH1,TEBOG,MINt9J,TEBOG,MAX[9J,3);
15500 POLYGON(IH1,JE,20,STGR,JE*100,S[JE,9J,1);
15600 CLOSEHAPCIH1);
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15700 AXISCOHPLETE(IH1,XL-2.5,YD,XL-2.5,YU,5,1,HIN[10J,HAX[1OJ,
15800 FALSE,TRUE,.2,"VOLTAGE OVER INT. RESISTANCE (V)(DASHED LINE)");
15900 OPENHAP1(IH1,2000,HIN[10J,GRENST,HIN[10J,2000,MAXC10J,
16000 XL,YD,XR,YD,XL,YU);
16100 POLYGON(IH1,JE,20,STGR,JE*100,S[JE,10J,3);
16200 CLOSEHAP(IH1);
16300 DRAWOBJECT(PL,IH1,0,0,29,21);
16400 DISPOSEOBJECT(IM1);
16500 SKIPPAPER(PL);
16600 %***** VIJFDE GRAFIEK ********
16700 %NEWOBJECT(IH1);
16800 %AXISCOMPLETE(IH1,XL,YD,XR,YD,5,0,HINC2J,HAXC2J,TRUE,FALSE,.2,
16900 % "CURRENT (A)");
17000 %AXISCOHPLETE(IH1,XL,YD,XL,YU,5,1,HIN[10J,HAX[10J,FALSE,TRUE,
17100 % .2,"VOLTAGE OVER INTERNAL RESISTANCE (V)");
17200 %AXISCOHPLETE(IH1,XL-2.5,YD,XL-2.5,YU,5,1,HIN[9J,
17300 % HAX[9hFALSE,TRUE,.2,·"INTERNAL RESISTANCE (OHH)");
17400 %BASICAXIS(IH1,XR,YD,XR,YU,1,0,.2);
17500 %BASICAXIS(IH1,XL,YU,XR,YU,1,1,.2);
17600 %OPENHAP1(IH1,HIN[2J,HIN[10J,HAXC2J,MIN[10J,HIN[2J,HAX[10J,
17700 % XL,YD,XR,YD,XL,YU);
17800 % POLYGON(IH1,JE,20,STGR,S[JE,2J,S[JE,10J,1);
17900 %CLOSEHAP(IH1);
18000 %OPENHAP1(IH1,HIN[2J,HIN[9J,HAX[2J,HIN[9J,HIN[2J,MAX[9J,
18100 % XL,YD,XR,YD,XL,YU);
18200 % POLYGON(IH1,JE,20,STGR,S[JE,2J,S[JE,9J,3);
18300 %CLOSEHAP(IH1);
18400 %DRAWOBJECT<PL,IH1,0,0,29,21);
18500 XDISPOSEOBJECT(IH1);
18600 %SKIPPAPER(PL);
18700 %Itt... ZESDE GRAFIEK I•••t •••••••
18800 WRITE(OUT,<I,"HOETEN HALLPARAHETER=F(TE) EN KRIT.HALLPARAHETER",
18900 "=F(TE) ",I,"GEPLOT WORDEN?",I,
19000 "JA:TYPE:l,NEEN:TYPE:O.",/»;
19100 READ(IN,I,EXTRA);
19200 IF EXTRA EDL 1 THEN
19300 BEGIN IF HIN[llJ GED HIN[12J THEN HIN[11J:=HIN[12J;
19400 IF HAX[11J LSSMAX[12J THEN HAX[11J:=HAX[12J;
19500 NEWOBJECT(IH1);
19600 AXISCOHPLETE(IH1,XL,YD,XR,YD,STGR/l0-2,0,2000,GRENST,
19700 TRUE,FALSE,.2,"ELECTRON TEHPERATURE (K)");
19800 AXISCOHPLETE(IH1,XL,YD,XL,YU,5,1,
19900 HIN[11J,HAX[11J,FALSE,TRUE,.2,
20000 "HALLPARAHETER,CRITICAL HALLPARAHETER(SOLID-DASHED LINE)");
20100 BASICAXIS(IH1,XR,YD,XR,YU,1,0,.2);
20200 BASICAXIS(IH1,XL,YU,XR,YU,1,1,.2);
20300 OPENHAP1(IM1,2000,HIN[11J,GRENST,HIN[11J,2000,HAX[11J,
20400 XL,YD,XR,YD,XL,YU);
20500 IF TEBOG LSS 2000 THEN TEBOG:=2000;
20600 IF TEBBG LSS 2000 THEN TEBBG:=2000;
20700 STRAIGHTLINEPIECE(IM1,TEBOG,MIN[11J,TEBOG,HAX[11J,3);
20800 POLYGON(IH1,JE,20,STGR,JE*100,S[JE,11J,1);



20900
21000
21100
21200
21300 END;
21400 END;
21500 END.
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POLYGON(IH1,JE,20,STGR,JE.100,SCJE,12J,3);
CLOSEHAP(IH1);
DRAWOBJECT(PL,IH1,O,O,29,21);
DISPOSEOBJECT(IH1);
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DOEVERSIE/BD/CHANNEL

100 E VERSIE/BD/CHANNELjPROCESSTIHE=200;FILE INCKIND=REHOTE),X
200 OUTCKIND=REHOTE,KAXRECSIZE=22)

VERSlE/BD/CHANNEL ..

100 X .
200 %I. Dit proSra••a berekent het \lerloop \Ian de sasdynallische en' ••
300 X•• elektrische srootheden als funktie \Ian de plaats in het ••
4C>O X•• H.H.D.kanaal. ••
~O %I. »
~O %I. »
700 %I. »
800 n. ••
~O %I. »
1000 X•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1100 • SET INSTALLATION
1200 BEGIN
1300 .INCLUDE "BODY/BD/CHANNEL"
1400 END.



1)6

BODYJBD/CHANNEL

10.Q._fILE IN•.OUT1.
200 DOUBLE ARRAY Y,HU,AF,RFtl:2J,CUA,CUCS,CQA,CQCSro:SJ;
300 INTEGER NOS,NOR,I,J,KK,L,D,W,TELLER,IO,RBELVAR,HANUAL,KEUS1,KEUS2,
400 H4,IKO,FLAG1,EXTRA,SEGHTELLER,MINETEL,MINUTEL;
SOO BOOLEAN LOSSCORR,WORTEL,INSTABCOR,SI,PR,STROCC,R1DELVAR,DELTAVVAR,
600 HINE,HINU,PRHIN;
700 REAL STl1;
BOO DOUBLE A,Al,ALFAX,AE,AVO,
900 BV,B,Bl,BE,BKIN,BK,BKUIT,
1000 Cl,CA,CF,C1P,CHI,
1100 DI,DELTA,DU,DX,DIVB,DQ,DS,DLNURATE,DLNURCTE,
1200 DLNSIGHA,DLNELLOS,DELTAV,DISS,DISSVOL,
1300 DLNQATE,DLNQCSTE,DIHEHO,DIHEH,DISSVOL1,DISSVOL2,DISSVOL3,
1400 EXPA,EV,EKT1E,ELLOS,EE,El,EX,EIJ,
1500 FLAGHP,
1600 G,
1700 HPCRIT,HK,HP,HPEFF,Hl,H2,H3,
1800 IL,IY,I1HH,ITOT,
1900 JIJ,JIJCAL,JHEAT,JP1IN,JHT,
2000 KF1,K,KSI,KR,
2100 LX,LOGE,
2200 HA1,HC1,HF,HE,Hl,HI,HCA,HINTE,
2300 N,NA1,NC1,NIS,NLOK,NPOL,NE,NIA1,NENT,NAA1,NUNA,NUNC,NUNI,
2400 NIC1,NAC1,NUAA1,NUIA1,NUAC1,NUIC1,NUA1,NUC1,NU,N1UX,
2500 PHI,P,PS,P1E,Pl,P1ET,PSIN,P1IN,PO,
2600 QW,QWT,QA,Ql,QCS,
2700 RAD,R1BEL,R1Rl,R1A,Rl,R1EX,R1EH,RADT,R1HH,RADCAL,
2800 RIN,RO,ROU,ROUK,ROCP,
2900 SR,S,SlAl,SlCl,SlH,SIGEFF,SIGH,
3000 SIGEFFCAL,
3100 Tl,TW,T1E,T1W,T1EH,TSIN,TS,T1AW,T1FILH,
3200 TEBOG,TEBBG,TESIOG,TESIBG,TEBOGHEH,
3300 UO,U,UB1,UF,UR01Al,URC1,
3400 VDT,VOL,VIS,VDLOS,VX,VRI1,VRI2,VRI3,
3S00 X,XG,XX;
3600 X .
3700 SINCLUDE "PROCCONS"
3800 %***********************************************************************
3900 WRITE(OUT,<"GEEF HACH-GETAL,STAGNATIETEHPERATUUR,STAGNATIEDRUK",
4000 ",SEED-FRAKTIE,",/,"HAGNEETVELD,',
4100 "AANTAL SEGHENTEN",/,
4200 "BELASTINGSWEERSTANDSVARIATIE:JA:TYPE:l,NEEN:TYPE:O"/,
4300 "ELEKTRODESPANNINGSVALVARIATIE:JA:TYPE1,NEEN:TYPE:0"/,
4400 »;
4S00 READ(IN,/,HI,TS,PS,SR,Bl,NOS,R1BELVAR,DELTAVVAR);
4600 INSTABCOR:=TRUE;
4700 PRHIN:=FALSE;
4800 IF NOT R1BELVAR THEN BEGIN
4900 WRITE(OUT,<'GEEF WAARDE BELASTINGSWEERSTAND"»;
5000 READ(IN,/,R1BEL);
5100 END;
5200 . ·IF NOT DELTAVVAR THEN BEGIN
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5300 WRITE(OUT,('GEEF ELEKTRODESPANNINGSVAL"»;
5400 READHN,;,DELTAV);
5S00 END;
5600 R1:=R1A/(SR*132.905f<1-SR)*39.948);
5700 C1P:=2.5*R1;
5800 PR:=FALSE;PSIN:=PS;
5900 BKIN: =5@-2;BKUn:=18@-2;
6000 HK:=159-2;
6100 LX:=.8;T1W:=450;IL:=9i-2;S:=2.5@-2;
6200 DIVB:=(BKUIT/BKIN-1)/LX;
6300 YC1J:=1;YC2J:=1;STL1:=S/8;DX:=S/2;X:=0;
6400 AFC1J:=@-4;RFC1J:=@-5;AFC2J:=5@-4;RFC2J:=@-5;
6S00 P1ET:=QWT:=RADT~=VDT:=JHT:=HINETEL:=HINUTEL:=0;

6600 TSIN:=TS;
6700 H1:=HI; XX:=lfH1**2/3; T1:=TS/XX; P:=PS/XX**2.S;
6800 U:=H1*SQRT<S/3*R1*T1);
6900 UO:=U;PO:=P;
7000 N:=P/(K*T1);
7100 NC1:=SR*N; NA1:=N-HC1;
7200 A1:=BKIN*HK;
7300 RO:=P/(R1*T1);HF:=RO*U*A1;P1IN:=HF*C1P*TSIN;
7400 WRITE(OUT,<I,"»» BEREKENING VOOR BLOW-DOWN ««",1,
7S00 XS,"=========================",I,
7600 'INGANGSKONDITIES:",I,
7700 " HACHGETAL:",E10.3,1,
7800 " STAGNATIETEHPERATUUR:",El0.3," (K)",I,
7900 " STAGNATIEDRUK:",E10.3," (N/H**2)",I,
8000 " SEEDFRAKTIE:' ,E10.3,;' .
8100 " HAGNEETVELD:',E10.3," (T)",I,
8200 ' BELASTINGSWEERSTANDSVARIATIE:",I3,"(1=JA,0=NEEN)',I,
8300 " ELEKTRODESPANNINGSVALVARIATIE:",I3,1,
8400 • INSTABILITEITSKORREKTIE:",I3,1,1,
8500 " AANTAL TE BEREKENEN SEGHENTEN",I3,1,1,
8600 " BEREKENDE GASTEHPERATUUR:",E10.3," (K)",I
8700 " BEREKENDE DRUK:",E10.3," (N/H*2)",I,
8800 " BEREKENDE SNELHEID:",E10.3," (H/S)",I
8900 " BEREKENDE CESIUHDICHTHEID",E10.3," (1/"*3)',1,
9000 " BEREKENDE ARGONDICHTHEID",E10.3,' (1/H*3)"I,I,
9100 "************************************************",
9200 '************************************************"),
9300 HI,TS,PS,SR,B1,R1BELVAR,DELTAVVAR,INSTABCOR,NOS,
9400 T1,P,U,NC1,NA1);
9500 %•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
9600 FOR SEGHTELLERt=l STEP 1 UNTIL NOS DO
9700 BEGIN REAL ARRAY YBC1:2J;
9800 BOOLEAN ITEREREN;
9900 DOUBLE UHEHO,PHEHO;
10000 IF R1BELVAR THEN BEGIN
10100 WRITE(OUT,("GEEF WAARDE BELASTINGSWEERSTAND ",
10200 "VOOR HET VOLGENDE SEGMENT"»;
10300 READ(IN,I,R1BEL);
10400 END;



10500
10600
10700
10800
10900
11000
11100
11200
11300
11400
11500
11600
11700
11800
11900
12000
12100
12200
12300
12400
12500
12600
12700
12800
12900
13000
13100
13200
13300
13400
13500
13600
13700
13800
13900
14000
14100
14200
14300
14400
14500
14600
14700
14800
14900
15000
15100
15200
15300
15400
15500
15600 ...
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IF DELTAVVAR AND (SEGMTELLER EQL 1 DR SEGHTELLER EQL 16) THEN
BEGIN
WRITE(OUT,<"GEEF ELEKTRDDESPANNINGSVAL ",

"VDDR DE VOLGENDE 16 SEGHENTEN"»;
READ(IN,/,DELTAV);
END;

WRITE(OUT,<"BEREKENING SEGMENT :",12,/,
"==:=:====:========:====",//,
"BELASTINGSWEERSTAND:",E10.3," (OHM)",/,

"ELEKTRODESPANNINGSVAL:",E10.3," (V)",/,),
SEGHTELLER,R1BEL,DELTAV);

ITEREREN:=TRUE;
BK:=BKIN*(l+DIVB*X);

STAB(TEBOG,TEBBG,SI,TESIOG,TESIBG);
IF TEBOG NEG 0 THEN TEBOGHEH:=TEBOG
ELSE BEGIN TEBOG:=TEBOGHEH;SEGMTELLER:=100;

WRITE(OUT,<"TEBOG=O,TEBOG VAN DE VORIGE STAP ",
"WORDT GEBRUlKT.(A)"»;

END;
STR(TEBOG,DI);
YB[lJ:=Y[lJ;YB[2J:=Y[2JJ
WHILE ITEREREN DO

BEGIN RK1N(2,IF J EQL 1 THEN FUN(X,Y,l) ELSE HU[JJ,
X,Y,J,DX,STL1,AF,RF,D);

STAB(TEBOG,TEBBG,SI,TESIOG,TESIBG);
IF TEBOG NEQ 0 THEN TEBOGHEH:=TEBOG
ELSE BEGIN TEBOG:=TEBOGHEH;SEGMTELLER:=100;

WRITE(OUT,<"TEBOG=O,",
"TEBOG VAN DE VORIGE STAP ",
"WORDT GEBRUIKT.(B)"»;

END;
STR(TEBOG,DI);

IF ABS(DI-DIHEHO) LSS @-6 THEN
ITEREREN:=FALSE;
IF ITEREREN THEN
BEGIN Y[lJ:=YB[lJ;

Y[2J:=YB[2J;
X:=X-DX;PHEHO:=P;UHEHO:=U;
DIHEHO:=DIi

END
ELSE
BEGIN
DIHEHO: =PMEMO:=UHEHO: =0;
END;

END;
HINPRINCIPE(HINE,HINU);
WRITE(OUT,<"HINIMUH ENERGIE:",I3,X5,

"HINIHUM BOOGSPANNING:",I3,X5,
"(DELTA TE=",E10.3," K)",/,),

HINE,HINU,HINTE);
IF HINE THEN HINETEL:=HINETEL+1;
IF HINU THEN HINUTEL:=HINUTEL+1;



15700 ._
15800
15900
16000
16100
16200
16JOO
16400
16500
16600
16700
16800
16900
17000
17100
17200 %
17300
17400
17500
17600
17700
17800
17900
18000
18100
18200
18300
18400
18500
18600
18700
18800
18900
19000
19100
19200
19300
19400
19500
19600
19700
19800
19900
20000
20100
20200
20300
20400
20500
20600
20700
20800
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STR<TEBOG,DI) ;
IF KINE THEN
RK1N(2,IF J EQL 1 THEN FUN(X,Y,l) ELSE HU[JJ

,X,Y,J,DX,STL1,AF,RF,D)
ELSE
BEGIN Y[lJ:=YB[lJ;Y[2J:=YB[2J;X:=X-DX;

JIJCAL:=RADCAL:=ITOT:=DI:=O;
RK1N(2,IF J EQl 1 THEN FUN(X,Y,l) ELSE HU[JJ

,X,Y,J,2*DX,STL1,AF,RF,D);
END;
VOL:=2*DX*HK*BKIN*(1+DIVB*(X-S/2»;
P1ET:=P1ET+P1E*VOL;QWT:=OWT+QW*CA*VOL;
RADT:=RADT+RADCAL*VOL;VDT:=VDT+VDLOS*VOL;K1:=U/SQRT(SI3*R1*T1);
XX:=1+K1**2/3; PS:=P*XX**2.S; TS:=T1*XX;
E1:=1-TS/TSIN; JHT:=JHT+JHEAT*VOL;
DO: =(QW*CA+RADCAL) *VOL; DS:=DS+(-DQ/TS+DQ/T1W)/HF;
EX:=HPEFF*JIJCAL/SIGEFFCAL;
VX:=VX+EX*DI;
IF EV=O THEN AE:=O ELSE AE:=-P1E/EV;
IF BV=O THEN B£:=O ELSE BE:=JIJCAL*81/BV;
IF JIJCAL=O OR B1=0 THEN
BEGIN NLDK:=O; NPOL:=O;
END
ELSE BEGIN NLOK:=-P1E/JIJCAL/UB1;NENT:=P1ET/P1IN;

NPOL:=BE*NLOK/(1+(XX-1)*(1-BE*NLOK/AE»;
JP1IN:=P1IN*(1-(PS/PSIN)**0.4);NIS:=P1ET/JP1IN;

END ;
WRITE(OUT,<-GROOTHEDEN AAN EINDE VAN HET SEGHENT:',I,I,

·DRUK:·,E10.3,· (N/H*2)",X14,
·STAGNATIEDRUK:·,E10.J," (N/H*2)',I,
'GASTEKPERATUUR:-,I4,' (K)',X14,
'STAGNATIETEKPERATUUR:-,I4,' (K)',I,
-SNELHEID:-,I4,' (H/S)',X18,
·HACHGETAL:·,FS.2,1,
·STROOHSTERKTE:·,F6.2,· (A)',X1J,
·STREAHERDIKTE:·,E10.3,· (H)-,I,
'INWENDIGE WEERSTAND:·,E10.3,· (OHH)',X1,
'BREEDTE KANAAL:·,E10.3,· (H)',I,
'HALLSPANNING (TOTAAL):·,E10.3,· (V)',X1,
·HALLVELD:·,E10.3,· (V/K)',I,
'LOKAAL RENDEHENT:·,F7.4,X13,
'POlYTROPISCH RENDEHENT:",F7.4,1,
'ENTHALPISCH RENDEKENT:·,F7.4,XB,
'ISENTROPISCH RENDEHENT:·,F7.4,1,1,

"<P1ET>",E10.3,X2,·<P1E*VOL>",E10.3,X2,·<QWT>·,E10.3,X2,
·<OW*CA*VOL>·,E10.3,1,·<RADT>",E10.3,X2,·<RAD*VOL>·,E10.3,
X2,·<VDT>·,X2,E10.3,·<VDLOS*VOL>·,E10.3,1,
·<TEBOG>",E10.3,X1,·<TEBBG>·,E10.3,X4,
"<TESIOG>·,E10.3,X2,"<TESIBG>·,E10.3,1,
·<SIGHA(HIKR»·,E10.3,X16,·<SIGEFF>",E10.3,1,
·<HALLPARAHETER>·,E10.3,X14,·<KRIT.HALLPAR.>·,E10.3,1,
-<VOL.SEGHENT>",E10.3,X16,'<AE>",F7.4,X6,'<BE>',F7.4,1,
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20900 I<Y[1J>I,F8.4,X4,I<Y[2J>I,F8.4,X4,I<WANDTEMP)",E10.3,//,
21000 ),
21100 P,PS,T1,TS,U,M1,ITOT,DI,RIN,BK,VX,EX,NLOK,NPOL,NENT,NIS,
21200 P1ET,P1E.VOL,QWT,QW.CA*VOL,RADT,RADCAL.VOL,VDT,VDLOS*VOL,
21300 TEBOG,TEBBG,TESIOG,TESIBG,SIGH,SIGEFF,HP,HPCRIT,VOL,
21400 AE,BE,Y[lJ,Y[2J,T1W);
21500 IF RIN GTR R1BEL THEN
21600 BEGIN WRITE<OUT,<"}}}}}}}}INWENDIGE WEERSTAND GROTER",
21700 I DAN DE BELASTINGSWEERSTAND"»;
21800 END;
21900 IF DI GTR S THEN
22000 BEGIN WRITE(OUT,<"}}}}}}})STREAHERDIKTE GROTER DAN ",
22100 "DE ELEKTRODEPITCH"»;
22200 END;
22300 WRITE(OUT,<
22400 "***************************************************",
22500 "***************************************************"»;
22600 END;
22700 WRITE<OUT,<//,"BIJ ",13," SEGMENTEN IS VOLDAAN AAN MINIMUM-",
22800 "EHERGIEPRINCIPE.",/,
22900 "BIJ ",13," SEGMENTEN IS VOLDAAN AAN MINIMUM-",
23000 "BOOGSPANNINGSPRINCIPE."),MINETEL,MINUTEL);
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