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Samenvatting. 

In dit verslag wordt een onderzoek gepresenteerd, 

dat in het kader van een afstudeeropdracht bij de vakgroep 

Theoretische Natuurkunde van de Technische Hogeschool 

Eindhoven verri~ht werd, 

Het onderzoek behelst het verschijnsel van linear 

mode conversion, met specifieke aandacht voor het oplossen 

van een vierde orde differentiaalvergelijking,die het 

verloop van het electrisch veld in een inhomogeen magneta

plasma beschrijft. 

Dit verslag beschrijft de afleiding van de vergelijking, 

waarna de vergelijking in de limiet voor lage plasmatemperatuur 

wordt opgelost. 

Tenslotte p~esenteren we een programma, specifiek 

geschreven om de vierde orde vergelijking op te lossen, en 

geven we de eerster voorlopige resultaten van dit programma. 
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Hoofdstuk l, De basisvergelijkingen. 

"{ust the place for a Snark"" The '!!kU man cried" 

As he landed his crew with care" 

Supportin p each man on the top of the tide" 

By a fin {!3r ent:wined 'Z..n his hair. 

"Just the place for a Snark. Ihave said it t:wice. 

That alone should satisfy the crew. 

Just the:. place for a Snark. I have said it thrice" 

What I te ll you three tirres is true ." 



-3-

I. De Basisver~elijkingen. 

De laatste jaren heeft he': verschijnsel van linear made 

conversion sterk de aandacht getrokk~n. Dit verschijnsel berust 

op het bestaan van een gebied in het plasma, w'lar de dispersie

relaties van twee modes samenvallen,waardoor energie kan worden 

overgedragen tussen deze twee modes. 

Toepassingen van deze theorie zijn legio, variërend van 

Astrofysica (bijvoorbee~.d het uitzenden van electromagnetis:~he 

straling (>•o.r .>;:erren, hetgeen voor een deel berust op het inverse 

proces), fusieonderzoek (te denken valt aan het verhitt'"n van eep. 

plasma door middel van lasers of radiofrequente bronnen,), plasma

diagnostiek (~eten van plasma dichtheden), stabilisatie van plasma§ 

en het generen van millimeter en sub millimetergolven. 

In dit hoof·.'stuk zullen we clevergelijking afleiden die we 

gebruiken om dit verschijnsel te beschrijven. Ih deze vergelijking 

zullen drie parameters een belangrijke rol spelen. 

~ve zullen ons verder bezighouden met het gedrag van de 

oplossingen van deze vergelijking in de omgeving van een aantal 

bijzondere punten van de vergelijking,. en vervolgens het asymptotisch 

gedrag van deoplossingen bestuderen, nabij en ver van het gebied 

waarin de conversie plaatsvindt. 
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.I.I Situatieschets, en afleiding van twee gekoppelde tweede 

orde vergelijkingen. 

In het navolgende gaan we ons bezighouden metdáG wisselwerking 

van een electramagnetische golf met een half-oneindig, inhomogeen 

magnetoplasma. 

Om dit probleem te beschrijven, nemen we in(de ruimte een 

rechtsdraaiend coordinatenstelsel aan~ 

De y-as van dit stelsel kiezen we ~n de richting van 

de plasma dichtheidsgradiënt, het magne~tveld staat

evenwijdig aan de z-as, De x-as tenslotte staat loodrecht op 

de overige twee ass~a. 

De oorsprong van dit ~~è~eèl wordt zo gekozen dat daar 

zal gelden: 

2 2 2 
w = w + w 

P e 

met w hoekfrequentie invallende golf 

w plasmafrequentie 

w electroneh-cyclotronfreqaentie. 
c 

Deze laatste twee grootheden worden gegeven door: 

,., 
= e N(y) 

.E 0m 
e 

(I • 2) w eB 
c 

(I. I) 

( I • 2) 

De electromagmetische golf is p-gepolariseerd in het x-y-vlak, 
-+ 

De bijbehorende golf vector k zal in yacuum een hoek 8 met 

de y-as maken. 

Het geheel is schematisch weergegeven in figuur I, 

x 

r 

0 
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I.I.I. De Vlascv-Maxwell vergelijkingen, 

De voortplanting c;-an een electramagnetische golf wordt 

beschreven door de vergelijkingen van Haxwell: 

en 

De 

rot E x-
-8_ B 

d t 

rot B =]Jo E:ö ~- E + ,;Uoj 
x- q~- -

1 ~n formule (I.5)'wordt gegeven door: 

( I .4) 

(I • 5) 

(I • 6) 

waar~n ft(v) een storing op de verdelingsfunctie van de electrone":'. 
e-

·-oorstelt. D~e evenwichtsverdeling zullen we aandiuden met f 0 (v). 
e-

De verstoorde verdelin:3sfunctie is via de Vlascv-vergelijking 

gekoppeld met het elect:'isch veld. Deze vergelijking luidt: 

{a .c + v , tfl · + :i ( v~:x B ) JJ } 
t x me-- v 

f 1 (v)= - ~ (E+vxB) ,l'ï/ f 0 (v) 
e- me--- v e-

(I' 7) 

De combinatie van 1,4, 1.5, en I.6, 1.7 duiden we aan met de term 

Vlasov-~axwell vergelijkingen, 

Aangezien de.:plasma dichtheid gegeven wordt door: 

N=N(y) (I. 8) 

zullen we het elektrisch veld in het plasma beschrijven met 

E= E(y) exp i(k x-roU!:) 
- - x 

(I. 9) 

Omdat vergelijking I.7 lineair is, zal dan ook gelden 

·f 1(v)= f.~'-y,v) exp i(k x~) 
e- e - x 

( 1 • 1 0) 

1.Je zullen aannemen dat de ongestoorde verdelingsfunctie f o 
e 

de Maxwellverdeling is gegeven door: 

(1.11) 

Substitutie van deze formules in de Vlasov-Haxwell 

vetgelijkingen levert ons 

(1,12) 
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"k d ( ) . . 1. E '' - -.rw, ' J x dy x ./ - "'o y (1.13) 

Om de i te bepalen zullen we 1.10 en 1.11 1.n de Vlascv

vergelijking 1.7 substitueren en de resterende vergelijking inte~~ 

greren langs de karakteristieken, de deeltjesbaneL gegeven door 

met 

v (T) = v cos(~-w T) 
x c 

x(T) x+ ~ (sin·;~) - sin(~-w T) w c 
c 
" 

y(T) =y ... ~-+ ~ (cos(~) - cos·:~-wc T) 
c 

(1. 14) 

0 .15) 

( 1 • 16) 

(1.17) 

( 1 • 18) 

die de beweging van deeltjes rorl.dc' de magnetische veldlijnen 

beschri.~+en, In deze uitdrukkingen is ~ een arbitraire fase factor. 

Dit leidt tot de vol~ende uitdrukking voor f 1 (y,v) 
e -

f .. (y v)=- .9. 
e '- m e 

~ 0 d L -iwT _ik ~ (sinf~"ll- sin(~--w T) I T e ·e x wc • ( c x 
I 
·'' -oo 

We nemen aan dat de straal van de deeltjes':anen, de zogenaamde 

Larmnr:··adius, gegeven door 

r = ~ ( (. 20) · 
L qB 

veel kleiner is als de gradiënt lengte van·.aè:'plasmadi~htheid, 

en klein is ten opzichtevan de karakteristieke lengte van variaties 

in het electrisch veld • 

In dat geval mogen we in goede benadering zeggen dat: 

N(y(T)~rv N(y) (1.21) 
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en kunnen we het electrische veld ontwikk~len in een reeks naar y: 

E (y(T))~ ~ (y)+! (cos(WT-<jl)-cos(<jl) ) g E (y) x,y x,y w~ c ~ x,y 
c 

2 L 
V ' ~ d2 +! ~ (cos(w T-rp)-cos(<jl) -;-2E'~.· (y) w c Jdy x,y (I, 22) 

c 

Na substitutie van I.22 in I.I9 en uitvoeren van de 

integratie, onder aanname dat 

kxvth vth < 

---w-= = sin(8) ~ c « (1.23) 

Ls, komen we tgt de volgende uitdrukkingen voor Jx en Jy· 

J = x E 
x. 

w 
c 

8c7/ 

E 
y 

m 

c (--___.; ___ _ 
2k 

x .<!_E 
dy y 

·kT 6w 
d' J (I , 24) . B c + ~E m rw'21-w 2) (Ü}-4w 2) dy y 

< c c 

q2N(y) r w 
c iw kBT 2k! c 

E 
x 

Jy + E + m ··_w2-w2 x 
u1W2-w2 y m w(w2- w2) e 

c c c 

kBT 6w d2 c 
E m (èJ.J2-w2) (w2-4w2) v- x 

c c 

-i 
k BT 3 w d2 EJ (I. 25) 

m (w2-w2) (w2-4w2) dT 
c c 

Dè voorwaarde I,23 betekent dat de Larmorstraal klein is ten 

opzichte van de golflengt van het electramagnetische veld, 

Aan de hierboven genoemde uitdrukkingen is te zien dat 

de hier behandelde theorie niet geldt als w~1 wc ,2~w~ ,de 

zogenaamde cyclotrnnresonanties, Bij deze frequenties treedt een 

koppeling op tussen de electramagnetische golf en de banen van de 

geladen deeltjes om de magnetische veldlijnèn, Deze banen gaan een 

tl: ., 
-··E dy· x 
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seculier gedrag vertnnen, hetgeen 1n feite wil zeggen dat op de 

normale cirkelspiraal een in de tijd aangroeiende component wordt 

gesuperponeerd. 

Bij de afleiding van bovenstaande vergelij"k:ingen hebben we 

gebruik gemaakt van een aantal vereenvoudigin?.;·~a, zoals de aanname 

dat de reeksontwikkeling voor Det elektrische veld 1.22 mag worden 

afgebroken na de tweede orde term, en de veronderstelling dat 

OW ---<< 1. Vooral dit laats·~e gaat als 
nw -w 

c 

nw -+ûJ niet op. 
c 

Ook 1n dit geval zijn exacte uitdrukkingen, waarin onder andere 

termen w2 -9w 2 voorkomen , af tP leiden, maar deze zijn erg ingewikkeld. 
(Jo Nijs,p~ivate communication). 
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1.1.2. De ~weede orde vergelijkingen. 

Na substitutie van 1.24, 1.25 in 1.12 en 1.13 komen we 

na enige algebra tot een stelsel van twee tweede orde gekoppelde 

differetiaalvergelijkingen: 

( 1 • 26) 

38 vii AE . E .k EI+6~cSw N2EII wa~w + u =-~al +~ ~ u 
·- y y x x x c x 

(I • 27) 

Weer~ij,e~~ aantal termen die klein z~Jn ~s verwaarloosd, 

In bovenstaande vergelijkingen is de volgende notatie gebruikt: 

w ·w w2 
c p a = 

1 2 w2 -w2 c 
( 1 • 28) 

c 
w2 

w p a = 
2 (w2- 4w2) (w2-w2) 

c c 

(1.28) 

w2 w2 
E:= -- ( 1-

w2 
p 

) -'c2 -w2 
c 

( 1 • 30 ) 

(1.31) 

Deze vergelijkingen zijn te bschouwen als een stelsel van 

E EI en .... Eli • twee vergelijkingen met drie onbekenden, te weten y , y y 

De derde vergelijking,nodig om het stelsel op te lossen, volgt 

uit: 

d 2 
-E 
d/ y 

~-EI 
dy y 

(1. 32) 

De methode die we gebruikt hebben om de vergelijkingen 1,26, 

1.27 te ontkoppellen, staat beschreven in appendix Al. 
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In deze sectie geven we sl~chts het resultaat: 

3 -" EIV 3 -" ( T ~~~ ) ET.II 
uwa 2 x + uW a 2 - ~z x + 

(1, 33) 

De romeinse cijfers en de accenten duiden differentiatie 

naar de onafhankelijk variabele y aan, en 

o= ( 1 • 34) 

~s een kleine parameter, (Zie tabel I), 

T(K) T(eV) 
I 

8 

1.0 :s -8 5.93013 E+1 5.1106 E-3 

1.0 K -7 5.93013 E+2 5,1100 E-2 

1, 0 E -6 '·5.93013 E+3 5.1100 E-1 

1.0 E -5 5,93013 E+4 5, 1100 E 0 

1.0 E ~4 5,93013 E+5 5,1100 E+1 

Tabel 1, 
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1.2. De vierde orde vergelijki~g. 

~ot nu toe hebben we nog geen aaname gemaakt over de 

exaate vorm van het dichtheidsprofiel. 

In het voor.1.fgaande is al gezegd dat de oorsprong van het 

coordinatenst12:..sel zo gekozen wordt .-rat daar 

(I. I) 

Als we aanemen dat de gradientlengte van de plasmadichthei~ 

groteris dan de Debyelengte,dan mogen we nabij de resonantie 

aanemen dat 

w2 = (w2- w:)(l+y/L) 
p c 

(I. 35) 

Met dit dichtheidsprofiel, en na transformatie 

2 V ~ ( w '3y y= .i.. =ay 
c 2 L 

vinden we, na weglaten van de 

38 

I-4n2y 
i3 EI 

y+S x 

+(y(y+S)-yCI+nY) 2+/Sy I-nê_ 
y+s 

waar~n 

tilde 

) E 
x =0 

2 '13 

(1,36) 

(1,37) 

(I. 38) 

( 
w~w J . wc Lw 

y = /a 4 = ~( ~-) (1.39) 
c2 w c 

2/., 
6 = k 2 /a 2=sin~e (~ ) 3 

(1.40) x . c ( 
De vergelijking 1.37 heeft twee regulier singuliere punten, 

te~weten: 

y= -1/ n 
y=-B 

(1.41) 

(I • 42) 

Het gedrag van de oplossing in deze punten zullen we in de 

volgende subsecties nader onderzoeken+ 
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1.2.1. De oplossing in de singuliere punten. 

a) y = -1/Q : Dit punt komt overeen met de plasma-vacuum

overgang, De oplossing in dit punt is regulier, 

Dit bewijzen we aan de hand van de theorie ~n appendix A2, 

De indiciaalvergelijking luidt: 

f 0(a)= a(a-·1) (a-2) (a-3) 

zodat we als mogelijke oplossingen vinden: 

ao=3;ai=2;a2=I;a3=0; 
We onderzoeken deze oplossingen nu op het bestaan van logarithmische 

singularit8iten , 

I, O?lossing, behnrend bij a1 

Logarithmische singulariteiten kunnen zich voordoen 

voor v =ao -al =I. c 
F 1 (a 1 ) =F ( 2) =-f ( 2+ I )....-!..::0 

~& 
Deze oplossing bevat dus g~en logarithmische singulariteit, 

2.0plossing, behorend bij a2 

Mogelijke singulariteiten v =a1 -a2 =I 

\) 
Cl 

:z ao -a2 =2 

V =I fl(a2)=-fo(2) -= 0 
"'·O 

C2 
\) =2 F2(a2)=fo(2).fo(3) =0 

co 

a:;?(a) 1-··-· -0 8a a2 
Ook deze oplos~ing bevat dus geen logarithmische singulariteit, 

3. Oplossing, behorend bij a3 

Logarithmische singulariteiten zijn mogelijk voor 

v=J;v=2;v=3. 

Wat eenvoudige algebra leert echter dat alle relvante afgeleiden 

nulzijn voor a=a3. 

Hierdoor kunnen we concluderen dat alle oplossingen ~n y=-1/n 
~c-~;~-· .·~ .J. regulier zijn, 
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b) De oplossing in y=- B . 
In het stelsel gekoppelde differentiaal vergelijkingen 1,26, 

1.27, komt dit punt overeen met 6=0, oftewel 

E =k~
X 

hetgeen voor het lineaire profiel wordt: 

2 -1/3 

( }.42) 

' U' '/ y=- 1. ) k 2 ( I • 4 3 ) 
21 x 

Met behulp van de t~eorie in appendix A2, is eenvoudig aan te tonen 

dat ook in dit punt de oplossingen reguli~r zijn, 
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1.3 Asymptotisch gedrag van de oplossingen voor kleine y. 

In deze sectie zullen we de 9plossingen van 1.37 voor kleine 

y bestuderen. hiertoe voeren we de volgende notatie in: 

À2 = ~~;8
2

y (1.44) 

We_ schrij'T€'1 I. 37 in de normaal vorm, dat wil zeggen ~n 

een vorm met de derde afgeleide verwijderd, 

Hiertoe transformeren we de afhankelijk variabele volgens 

E = w.v 
X - I 
=(y+~) -4. w (I. 45) 

He voeren verder ~n: 

a4 =/13-Y (I-nB ) (I. 46) 

+ 

Dit levert ons uiteindelijk de vergelijking: 

+ 
- B 

( (y+B)(I+ny) 

1 1 

2 (y+S) + 

I y(y+B) 
'" l+ny 

I+ny 

(y+B) 
3 L 

alf ï6y- 4 B 
-y(I+ny)+ (y~S)(1+ny) + ----- + 

(y+B) 2 (I lf'ny) 

3(lt.ny) '-/*-))w = 0 
1 6 ( ." B ) Ij --"' Y:r 

In het geval dat !YI<<B< 1/n en À
2 groot, is dit 

tot op eerste orde: 

-_ y)w ) =0 
B 

II w 

(1.47) 

(I .48) 

In navolging van het werk van Rabinstein proberen we oplossingen 

van de vorm 

w = Je f(t) exp(yt) dt (1.49) 
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w.= 1. 
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( 1. 50 ) 

met 
De b (1,51) 

ge ruikte geschetst. contou"en Ciziju 1n 
onderstaande f. 1.guur 

B=y 
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De resultaten van deze integratie ZlJn, op een constante 

na: 

Ho alle y ( I, 52) 

y>O (I, 53) 

..,.i:r.. I 4 
e exp(-,.2it;,al r3) 

arg(y)=+ TI 

y~O 

+i7<14 
___ e_.~ exp(+2i~ 312 ·13) 

(I, 54) 

~ 4 
arg(y)=-TI 

I 
\>! =[1H(r)(2/By)- I 

6 + 3 2 0 2'7iT"" 

!H(5) (2/By) 

exp ( 2 i~ 3/
2 I 3) 

(I. 55) 

arg(y)= TI 

waarbij~TI<arg(B1< = TI ( (. 56 ) 

(1.57) 

Dit ZlJn combinaties van lang- en kortgolvige oplossingen, , 
waarbij geen interactie optreedt voor I Yl >>((I-4n 2y)l(36)) 1 3 

Zoals al wrd opgemerkt door Rabinstein, zijn in het gebied 

B»lyl» ((I-4n2y)I(36))Ii; de bovengenoemde oplossingen met 

een langolvig karakter (de H( 1 a2
)) tevens goede benaderingen 

voor de oplossingen van: 
II 8 I 2 a~ 

-yEx (y+B) Ex + (y(y+B)-y(l+ny) + (y+S) )Ex =0 ( 1.58). 

hetgeen de zogenaamde koude limiet is van de vierde orde vergeliji~ing 

1.37 • 
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Het bovengenoemde gebied., B» lyJ»C<1-4n 2y)/(3o))
1

/
3 

dttiden we aan met de term "intermed:l.ate region". 

In dit gebied· zal 'e fysich juiste oplossing beschreven 

worden door een linenaire combinatie van de oplossingen 1.52 

t/m 1.55 . 

In deze combinatie zal H niet -roorkomen wegens de sterk 
6+3 

exponentiele groei van deze oplossing voor y>O. 

W6valt af omdat deze oplossing een op de resonantie invallende 

kortegolf bevat, hetgeen fysisch overeenkomt met de conversie van 

plas~a- naar electramagnetische golven. 
De overblijvende oplossingen kunnen, ;c.oaus ook al geno~::1ua. 

door Pilya, gekoppeld worden door middel van analytische voortzetting 

~n het onder~te complexe halfvlak. 

Dit betekent, dat we, om de absorptiecoeffincient te vinden, 

~n principe kunnen volstaan met het oplossen van ,~èe koude vergelijking 

I. 58, ~,·aarbij om de singnliere punten van deze koude vergelijking 

heen integreren via het onderste halfvlak. 

Dit is in overeenstemming met het artikel van Erokhin en 

~1oiseev. 
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I,4 As~totisch gedrag van de oplossingen, y+oo 

In het navolgende beschouwen ~le h3t.: gedrag van de 0. _ 

oplossingen van I,37 voor grote y. 

Dit betekent dat: 

I Yt»: /n 
I Yl »--B 

( 1. 60) 

( 1 • 6I) 

Hiervan maken we gebruik,~door de coefficienten in 1.37 
-I 

te ontwikkelen ~n een reeks naar y 

De nodige algebra, met de definitie van .. À als voorheen, 

levert ons: 

,-2EIV __ I Eli+ I 
1\ C - -ny)yE =O 

x n x n x 
(1,62) 

Op voldoend grote afstand van de resonantie (intermediate 

region), worden de lange golf componenten goed beschreven door 

het tweede orde deel van de vergelijking 1,62 

..__.:_, 

Deze vergelijking heeft de volgende nplossing (zie Abramowitz/ 

Stegun, formule 9,1,5I): 

( 1. 64) 

waarbij ~I/3 een willekeurige Bessel of Rankelfunctie 

van orde 1/3 voorstelt. of een : lineaire combinatie van die 

functies, 

Door de transformatie 

(1 
2,1/3 

z= -n YJ y 

gaat 1,63 over ~n 

(1. 65) 

( 1. 65) 



-J9:.1 

de differentiaal vergelijking van Airy, met als oplossingen 

de Airy-functies Ai(z) en Bi(z), 

Voor grote z z~Jn deze oplossingen te benaderen door 

-1 -1 3/2 3/2 
Ai(z)~!n 2 z 4 exp(-2z /3) + O(z- ) (1,67) 

-1 -1 3/2 -3/2 
Bi(z)~<TI 2 z 4 exp(2z /3) + O(z ) (I, 68) 

De sterk aangroeiende oplossing 1,68 is fysisch niet acceptabel, 

In termen van y wo=dt 1.67: 

(I' 69) 

Differentiatie van de oplossingen in termen van Besselfuncties, 1,64 

gebruik_makend van de bekende recurrente betrekkingne voor de 

Besselfuncties (zie bijvoorbeeld Abramowitz/Stegun ch,9.), 

stelt ons nu in staat het begrip 11 À groot" te kwantificeren, 

Het blijkt dat moet gelden: 

IÀI»z-s/4 (I. 70) 

De oplossingen van vergelijking 1,63, zullen in hoofdstuk 

2 weer opduiken bij de beschouwing van het asymptotisch gedrag 

van de.koude vergelijking. 
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1.5. Geval B~O; kleine invalshoek. 

In het geval dat B =0, 1.s eenvoudig in tezien dat vergelijking 

I.J7 singulier is, immers, de coefficient van~E111groeit aan met~~ 
x -

Dit gedrag wordt veroorzaakt doordat bij de ontkoppeling 

van de tweede orde vergelijkingen 1,26 en 1.27, een aantal verwaar-

lozingen zijn gemaakt ten opzichte van B , die voor~ klein 

dus niet gemaakt mogen worden. 

He zullen dus het geval B =0 apart moeten bekijken, 

Hiertoe bedenken we dat B =0 overeenkomt, op grond van de 

definitie van@,I.40, met loodrechte inva~. 

In dit ge,ral worden de tweede orde verglijkingen I. 26 en I, 27 

II 
E +E E = 

x x 
(I.71) 

(1, 72) 

ne ontkoppeling wordt in dit geval eenvoudig,aangezien 

1.7I en I.72 te beschouwen zijn als een stesel van twee verglijkingen 

met twee onbekenden, E en Eli y y • 
Door tebedenken dat : 

~ = Et1 (I.73) 
n 2 Y Y 

en na subsEÏtutievan het lineaire profiel I.35 en de schaling 

I.36 wordt de resulterende vergelijking: 

3oi+ny Erv_ 68 n 
I-4n2y x I-4n 2y 

+ ( 

+6 

+( 

3o ( 
l-4n2y 

-y-2nCI+n~)+ 2 

-y+on 

l 

I-4n2y 

3o 

I-4n2y 

I (1+8n2y))E!I 
I-4n2y 

<-~-2ny~(-y-2nyCI+ny) 

( 

2 C -y+2ny( I+ y) 

n2 
2 +2 

( I-ny) 

t-Ry 
)EI 

x 

DiJ: (l+Dy)) 2 
l-4D Y 

( 1.74) 
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Voor een koud plasma2 o~., gaat 1.74 over ~n 

(1.75) 

hetgeen te schrijven··-is als 

(1.76) 

wat overeenkomt met de limiet~S-+0 voor de koude v~~gelijking 1.58. 
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i :6. De vergelijking voor de E component. 
'j 

Als een nevenresultaat van de ontkoppeling, zoals beschreven 

~n appendix Al, van het stelsel gekoppelde tweede orde vergelijkingen, 

1.26 en 1.27, vinden we een relatie tussen E enE en zijn y x 
afgeleiden: 

~ 
(/y 

i + 3o 
. I /L(I +n,•) 2 Eli E = 

6 
(I+n~)E -/SE 

y y+ x x 
(I -4n 2 y 

6 . x 
) 

- 3o I (I+ )/ I EIII) (I. 77) 

( I-4n 2y) 
llN B x 

Deze uitdrukking ~s weer singulier voor y=- B, waar, 

zoals aangetoond in sectie 1.2.1. de E velden regulier zijn. x 
Het blijkt dat in dit punt het E veld ook regulier is. y 
Verder wordt vergelijking 1.77 singulier voor s~o. 

In dat geval moet men bovenstaande vergelijking vervangen door: 

..b.r-2n /y (1 +n y) 
E =-i(~J E 

y 1-ny x 
+ 

I 

7Y 
I+o(I+ny) 

I-ny 
(I. 78) 
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Hoofdstuk 2, De koude vergelijking, 

You may seek it with thinbZes-and seek it with care

Jou m ay hunt i t wi th forks and hope 

You nay threaten its Zife with a RaiZwayshare~ 

Y ou nr ay charm i t wi th snt i Zes and soap, 



-24-

2. De koude vergelijking. 

2.1 Inleiding. 

Als we in de vierde orde ("heet" plasma) vergelijking 1.37 
voor E substitueren: 

x 
E = eky (2,1) 

x 
dan vinden we de zogenaamde karakteristieke vergelijking: 

y+B 
k+(y(y+B)-y( I +ny) 2 + _a",_~+.:-_ 

y+B 
)=0 (2.2) 

Beschouwen we ~n deze context de oplossingen 1.52 tot en 

met 1.55 dan zien we dat deze bestaan uit een combinatie van 

Rankelfuncties H( 1
'
1 ) en de exponetiëele functie. 

0 

Voor vol,;oende grote y geldt: 

exp(~i(2/BY- TI/4)) 

Als we deze ~symptotische uitdrukking vergelijken met 

de vorm 2,1 dan vinden we dat 

k=2;.1?..... 
y 

hetgeen klein is. 

(2.3) 

De exponentiëele delen vna 1.552 tot en met 1.55 hebben 

de vorm: 

waar,evenals ~n 2,2 

1 3/2 
exp(~iE 2y 2/3) 

3 0 
E = ----

l-4n 2
Y De vergelijkbare k van dèze uitdrukkingen 

k=hiE:y/3 

is: 
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Voor voldoend grote y wordt het gedrag van de lange 

electramagnetische golven, in hoofdzaak bepaald door het 

koude deel van vergelijking 2.2, omdat bij substitutie van 

de asymptotische vorm blijkt dat termen Ek 4
, Ek 3

, en Ek2klein 

z~Jn. 

Door Pilya en Fedorvv wordt aangetoond dat de absorptie

coefficient voor een electramagnetische golf in een "koud" 

plasma, gelijk is aan de conversiecoefficient voor conversie 

van de electramagnetische golf in een "heet" plasma. 

Uit het voorafgaande mag blijken, dat een studie van de 

koude vergelijking, en speciaal van de met deze vergelijking 

geässocieerde absorptiecoefficient, tot belangrijke inzichten 

over het gedrag van golven in plasma's kan leiden. 

De methoden en resultaten van zo'n studie worden ~n dit 

hoofdstuk beschreven. 
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2.2 De koude vergelijking: gedrag van de oplossingen, 

De koude vergelijking 

S EI 
y(y+s) x 

B Çt~+ - c y+ . - T c 1 + nY) + Yë y+ s) )E =0 
x 

heeft twee singuliere punten, y=O en y=-s. 

In deze sectie willen we het gedrag van de oplossing 

in deze twee punten bestuderen, 

2.2.1 Het punt y=-s 

Nabij dit punt gaat, na substitutie van 

x=y+s (2.4) 

en onder aaname dat IXI<<S 
de koude vergelijking over in: 

(2.5) 

0~) deze vergelijking passen we de theorie van appendix A2 

toe. Na substitutie van 

00 

E = L: c xp+v 
x v=O v 

vinden we als indiciaal vergelijking: 

f 0 (p) =p(p-2) =0 

met als oplossingen: 

Po. =2,P!=O 

(2.6) 

(2. 7) 

Logarithmische singulariteiten zijn dus mogelijk voo~v=2. 

De theorie van appendix A2 leert ons dat de oplossingen vrij 

zijn van singulariteiten als .:{<ï;.· / .. 

(2.8) 
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hetgeen natuurlijk triviaal volgt uit 2.7. 

De oplossing is dus regulier in y=-S· 

2.2.2. Het punt y=O. 

We nemen aan dat ~n een omgev~ng van dit punt geldt dat 

JyJ«S 

De koude vergelijking wordt dan, tot op ee~ste orde ~n y 
T 

( 
2 Cl.q Cl.q - (I-n y~)y+(S-2ny- T) 

,· a'+ I 
+(-;r- -y) -)E =0 

p y x 
(2.9) 

De bij deze vergelijking horende indiciaal vergelijking luidt: 

p2 =0 (2.IO) 

en heeft twee samenvallende wortels. 

Zonls wordt opgemerkt in appendix A2, heeft ~n dit geval 

een van de oplossingen altijd een logarithmische singulariteit, 

Het punt y=O is dan de resonantie, 
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2.3 Asymptotisch gedrag van de oplossingen. 

Om het gedrag van de oplossingen te bestuderen voor y ~oo 

substitueren we 1n vergelijking 2,2 
-I 

z=y (2. 11) 

hetgeen ons de volgende vergelijlr.ing levert: 

EII + (~ - B I" I 13 -2ny - 2 
a, )E =0 )E +(- + .!J.l - _y + 

x z l+Bz x ~ z'+ zs z3 z~(z+l) x 
-~ 

(2,12) 

In z=O heeft deze vergelijking een essentiëel singulier 

punt zodat ~·re mogen concluderen dat y=oo een essentiëel singulier 

punt van de koude vergelijking is, 

In navolging van Nayfeh proberen we, om het asymptotisch 

gedrag van de vergelijking te beschrijven, een oplossing van de 

vorm: 

E (y)= expÄ(y) y0u(y) 
x 

(2,13) 

een zogenaamde Thoméexpansie, met Ä(y)-een polynoom van 

graad v , met eerste term ÀYV• 

met 

u(y) Is een machtreeks naar negatieve machten van y. 

Voor grote y gaat vergelijking .2.2 over in: 

II E -a1 yE =0 
x x 

al=(1-n 2y) 

(2.14) 

(2.15) 

Dit 1s natuurlijk weer de Airyvergelijking. 1.66 • 

Substitutie van 2.13 in 2.14 levert: 
. 2 

À= i/a1 
:~ 

v= 2 
Dit is een zogenaamde subnormal salution met Ä(y) 

1 
een polynoom van graad 3 in y 2 en u(y) een machtreeks.:·. 

_! 
naar y 2 (zie bijvoorbeeld Nayfeh,p.311), 

(2,16) 

(2.17) 

Na het nodige rekenwerk vinden we: 

A(y)= 2/al Y3/2/3+ 13-2ny y! (2.18) 

a =-1/4 </a 1 (2.19) 
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De eerste zes coefficienten Ln u(y) worden: 

met 

C = I 
0 

( 2.21) 

C
1
= A//a1 (2,23) 

c
2

=(AC
1
-B)/(2/al ) (2.24) 

c3= (AC 2- (B+ ~~ 1 )C 1 +D)/(3/a 1 ) (2. 25) 

c
4
= (AC

3
-Bc

2
+(!+D)C

1
-F)/(4/al ) (2.26) 

c5= (AC4-(l~ 1 + ~~r +B)C3+(7/2+~)c 2-FC 1 )/(5/al) (2,27) 

(2.28) 

(2.29) 
(2.30) 

(2.31) 

Het LS interessant op.te merken dat de asymptotiek van 

de warme vergelijking voor y+ro (sectie 1.4) aanleiding geeft tot de 

zelfde vergelijking 1,63 als de asymptotische ontwikkeling van 

de koude vergelijking 2.14 

Dit betekent dat ver van de resonantie, de koude vergelijking 

een goede benadering is voor het warme plasma probleem, 
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2.4 De absorptiecoefficient. 

De in de vor~ge sectie afgeleide Thoméexpansie zal worden 

gebruikt om, na numerieke integratie, de absorptiecoefficient 

te bepalen. 

Hiertoe zullen we de Thoméexpansie moeten splitsen in een 

naar links en een naar rechts (= positi~Je y-richting) lopende 

golven. Deze splitsing wordt uitgevoerd ~n een punt op de negatieve 

reëele y-as, beschreven door: 

y=[y[e~TI 

We werken eerst het exponentiele deel van de Thomë

expans~e 2.13 uit met als resultaat: 

met 

(2.32) 

(2.33) 

Het tweede deel van de Thoméexpansie de reeks u(y) 

gegeven door 
00 

2.: -ls 
u(y)= c y 2 

s=O s 
wordt op de negative reele as: 

u(y)=Il-~r+ m- -~ ( ~~~ ~ 
hetg~en we zullen schrijven als 

u=u 1+ ... iu2 

~3 + 

lYI 372 
/ 

Cs ) 
~/2 tn 

(2.34) 

(2,35) 

(2.36) 

De Thoméexpansie is dus een complexe functie met reëel deel 

ReT= u 1cos<j> + u2sin<P 

en imaginair deel 

(2 ,37) 

ImT=u 1sin<j> -u2cos<j> (2.38) 

Ver van de resonantie Cly[ groot) wordt dit natuurlijk:· 

ReT(oo)=cos<j> 

Irtl.r ( oo) = s Ht<j> 

(2,39) 

(2.40) 

Met behulp van deze formules kunnen we naar links en rechts 

lopende golven onderscheiden, 
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De naar links lopende golf: 

ReT-i ImT 
(2,41) 

De naar rechts lopende gnlf 

ReT+iiny 
(2.42) 

De numerieke oplossing moet,~in een punt op de negatieve 

reë~le as gelijk'zijn aan een lineaire combinatie van naar 

links en naar rechts lopende golven, als dat punt tenminste 

ver genoeg van de resonantie verwijderd is. 

Als we de numerieke oplossing aanduiden met Re +i Im 0 0 

betekent dit in feite dat: 

~e0+i Im
0
=(a

1
+ ia

2
)ReT + (b 1 +ib 2)I~ (2.43) 

Gelijkstellen van reëele en imaginaire delen levert: 

Re0=a 1 ReT+b 1 I~ 
Im

0
=a2ReT+b 2Im.a_. 

Dit moet ook gelden voor de eerste afgeléiden: 

d d q -Im =a .:;......Re +b -..-IJIL 
dy o 2 dy T 2dy L 

(2.44) 

(2.45) 

(2,Mi) 

(2.47) 

Combinatie van 2.44 en 2,46 levert ons twee vergelijkingen 

met twee onbekenden, evenals de cambintie van 2.45 en 2.47 • 

Het is nu eenvoudig om deze stelsels op te lossen voor a 1 , a 2 , 

b
1 

en b 2• 
Opgrond van 2,39, 2.40 en 2.43 wordt de oplossing in het 

oneindige gegeven doo~: 
(2.48) 

Splitsen we dit in een naar links en naar rechts lopende 

golf 

dan volgt A+B=a 1+ia 2 
A-B= -i(b 1+ib 2) 

hetgeen op triviale wijze A en B levert. 

(2.49J 

(2 C:öl' • :J ".) . 

(2,51) 
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Definieren we nu de refletiecoeffient als de verhouding, 

~n het "oneindige" van de intensiteiten ('·t.;radraat van de amplitudes) 

van de naar links en rechts lopende golven: 

Refc= ~~~
2 

(2.52) 

dan wordt de absorptiecoefficient: 

absc=l-Refc (2,53) 
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2.5 Numerieke oplossing van de koude vergelijking. 

2.5.1Inleiding. 

Om de in sectie 2.4 ingevoerde absorptiecoeeficient 

te ber~'-~0~n ~s een programma geschreven, waarvan de listi~o 

~s te vinden in appendix A3. 

Dit programma berekent niet alleen de absorptiecoefficient, 

maar zet de resultaten meteen in een grafiek uit. Deze resultaten 

worden in de volgende sectie gepr~senteerd, 

In deze sectie wordt eerst de algemene aanpak beschreven, 

en vervolgens bekijken~ we een aantal procedures die in het programma 

gebruikt worden, 



-34-

2,5.2. Methode en gebruikte vergelijkingen. 

De basisvergelijking voor het koude plasma, vergelijkin 2.2 

heeft de regulier singuliere punten y=O en y=-s 

Alhoe~7el de oplossing alleen in y=O singulier is, zullen beide 

punten problemen geven bij numerieke integratie. 

Daarom zullen we die punten omzeilen door langs de ~n figuur 3 

geschetste contour ~n het complexe vlak te integreren. 
I 

-~ ,0 
4 

~t 
-- 1 f$ ~ 

~ ~ 

~ 
figuur 3 

Om deze contour te kunnen gebruiken zullen we de vergelij~ing 

moeten herschrijven,door intevaeren 

en 

z=x+iy 

E =Re+ilfu x 

(2.54) 

(2.56) 

waarbij we aantekenen dat de y in vergelijking 2.54 een andere is 

als de tot nu toe gebruikte, 

Met deze nieuwe notatie gaan we nu de vergelijkingen voor 

de diverse contourdelen aangeven, 

2,5,2.1 Contour I. 

Op deze contour ~s y=O en x variabel. 

We splitsen de koude vergelijking in een reëel en imaginair deel, 

Reëele deel: 
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2.5.2.2 Contour II. 
Op deze contour blijft x constant terwijl y variabel is. 

De afgeleiden worden nu: 

E1 = -i(~e 1 + i lm 1
) 

x 

TI II. II 
E- = -(~e +~ im) 

x 

(2.59) 

(2.60) 

Omwille van het overzicht voeren we de volgende notatie in: 

-z.....:(~~+-(3-)= D (E-iF) 

'1.. =G-iH 
z 

ÇtÏ =K(E-iF) 
z(z (3) 

(2.61) 

(2.62) 

(2.63) 

(2.64) 

(2.65) 
a'f,z= L+iM 

g2 =B 
Uitwerken en splitsen van de vergelijking in een reëel 

en imaginair deel levert: 

Reëele deel 

Rl1+ DE I~ - DF R~ - (L+B-G+ K.E)Re +(M+H-K.F)Im ~0 (2,66) 

1~1-D.E R~- D.F.I~- (L+B-G+K,E)Im-(M+H-K.F)Re =0 (2,67) 

2.5.2~3. Contour lil, 
Op contour lil is x variabel en y constant. 

De afgeleiden gaan over in 
I I I 

E = Re+Im 
x 

(2,68) 

(2.69) 

Met de in devorige sectie ingevoerde notatie worden 

de vergelijkingen: 
11 ' Re+ D.E.Rè + D.F.Im-(L+B-G+K.E)Re+(M+H-K.F)Im=O (2. 70) 

'11 ' I . 
lm+D,E.Iiri- D.F.Re-(L+B-G+K,E)ffim-(M+H-K.F) .. Re=O (2.71) 
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2,5.2:4. Contouren IV en V. 

DE integratie over contour IV maakt gebruik van de zelfde 

vergelijking als de integratie over contour II,en voor contour 

V kunnen we dezelfde vergelijkingen gebruiken als bij contour I. 

2,5.3. De Beginvoorwaarden. 

De integratie begint in een willekuerig, ver van de resonantie 

gekozen punt op de positieve reëele as. 

De in dat punt benodigde beginvoorwaarden worden geleverd door 

de in sectie 2.3 afgeleide Thoméexpansie, 

Bij de overgang van de ene contour op de andere wordt gebruik 

gemaakt van de Cauchy-Riemann randvoorwaarden, Deze leveren de 

beginwaarden bij de mie~de integratievariabele, Ze zijn als volgt 

geformuleerd: 

f(z)= u(z)+iv(z) (2.72) 

3u 3 v 
~ = --ay (2.73) 

3v 3u 
~ = -ay- (2.74) 
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2.5.4. Bespreking van het programma, 

De listing van het programma ~s te vinden in appendix A3. 

Deee listing heeft betrekking op een programma dat grafieken 

tekent van de absorptiecoefficient als functie van 8_bij een 

vaste waarde vaP y en in een figuur voor verschillende waarden 

van n. 

Het eigenlijke rekenwerk wordt gedaan door de procedure 

ABSORPTIE die ook nog een aantal subprocedures bevat. Procedure 

CADRE tekent een kader voor de1plaatjes. 

2.54.1. Functiebeschrijving van de procedure ABSORPTIE, 

Reading: 

REAL PROCEDURE ABSORPTIE(BETA,GJU~,ETA); 

VALUE BETA,G~~,ETA; REAL BETA,G~~,ETA; 

Beschrijvi_"ng: 

De namen van de formele parameters geven aan om welke 

parameters in vergelijking 2.3 het gaat. 

Door de gebruikte contour is de maximaal acceptabele 

waarde van 8=2.9 • Dit levert in de praktijk weinig problemen op. 

Iets lastiger is de beperking die moet worden opgelegd aan 

de keuze vannen y. Zoals in sectie 2.3 al is aangegeven moet 

bij de berekéning van de Thoméexpansie gedeeld worden door 
2 • • 1 d 2 • d" h b". 1 • a1=l- n y, H~eru~t vn gt at n n~et te ~c t ~J,y• mag l1ggen. 

Fysisch betekent dit dat w niet te dicht bij w mag liggen. c 
In deze procedure zijn een drietal subprocedures opgenomen, 

te weten RECHTSI, RECHTSII, en RECHTSIII, Deze procedures 

berekenen het rechterlid van de al$ 

EII=L(E,EI) (2.75) 

geschreven vergelijkingen uit de vorige sectie. 

Integratie van de differentiaalvergelijkingen gebeurt met 

de standaard NU11LIB procedures RK2 en RK2N. Deze procedures zijn 

Runge-Kutta methodes van orde vijf voor de integratie van 
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respectievelijk, tweede orde en stelsels van gekoppelde tweede orde 

vergelijkingen. 

De .. berekening van de absorptiecoefficient gebeurd met behulp 

van de in sectie 2.4 afgeleide vergelijkingen. 



-39-

2.6 De resultaten . 

De hutput van de in de vo~ige sectie beschreven programma's 

1s te viw1en in figuur 3 t/m 11. 

Dezt iiçurcn zijn te verdelen 1n twee series: 

S~rie I: figuren 3~·t/m 5 heeft betrekking op de absor?tie

coefficient als functie van S. 
Serie II: figuren 5 t/m 11 heeft betrekking op de absorptie

coefficient alsfunctie van y, 

2.6.1. Serie I. 

Het eerste plaatje 1n deze serie is getekend voor een y=O. 

In dit geval gaat vergelijking 2.2 over in: 

II S I 
E + ( S)E -(y+B)E =0 x y y+ x x (2.76) 

De absorptiecoefficient 1s nu niet langer afhankelijk van n. 

De curves in figuur 3 vallen dan ook samen. 

Het geval y=O komt overeen met een niet gemagnetiseerd plasma. 

Dit geval is o.a. bestudeerd door Forslund et al. 

Het blijkt dat hun resultaten voor een koud plasma goed overeenstemmen 

met de onze. 

D~ overige plaatjes 1n deze serie kunnen voor zich zelf spreken. 

2.6.2 Serie II. 

Het eerste plaatje uit deze serie is getekent voor het geval 

B=O, dat wil zeggen loodrechte ::.nval. Uit het plaatje blijkt duidelijk 

de afhankelijkheid van de absorptiecoefficient van de sterkte van 

het magneetveld, Tevens blijkt dat voor grotere n de absorptie 

toeneemt, 

Een mogelijke verklaring voor ~it feit zou kunnen zijn dat 

voor deze groteren, het turning point dichter bij de resonantie 

ligt. 

Figuur 7 en 8 geven dezelfde gegevens voor andere invalshoeken, 

Interessanter zijn de in figuren 9,10 en 11 weergegeven resul

taten,Hier treedt voor grotere n een tweede, kleinere piek op 

voor de absorptiecoefficient, 
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Een mogelijke verklaring voor dit verschijnsel is te vinden 

ln het werk van Ting-wei Tang. Hij vindt, in het geval van een koud 

plasma, de volgende analytische uitdrukking voor de reflectiecoefficient: 

met 

2 

i R'f== 
1-2 e=p(-2pH)sin2 (pK)+exp(-4pH)sin2 (pK) 
1+2 exp(-2pM)sin2 (pK)+exp(-4pM)sin2 (pK) 

K" l"((u-x)~x+B l)ldx 

(;, 

!l" f ( (a-x)(x+B ))!dx 
-x 

-(l. 

p 
(2n) 2w2 

w2 - w2 n 
c 

w w2 
c c 

ex= + 
w w2 

w w2 
S= c c 

w w2 

(2.77) 

(2.78) 

(2.79) 

(2.80) 

(2.81) 

(2.82) 

Zoals uit deze vergelijking blijkt, is p een functie van n. 
De uitdrukkingen voor K en M ZlJn niet te vereenvoudigen, 

maar zoals uit de formules blijkt zijn dit constanten,bij een 

vaste waarde van y. 

Voor een bepaalde waarde van n zou dus, op grond van 

deze uitdrukking inderdaad een resonantie kunnen optreden, 
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Hoofdstuk 3. Numerieke oplossing van de vierde orde vergelijking. 

("That's e.:x:.actly the rrethod", the BeUmran bold 

In a hasty parenthesis cried, 

"That's e.:r.actly the way T have always been told. 

That the ca:pture of Snarks should be_tried.") 
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3.Numerieke oplossing van de vierde orde vergelijking. 

3. I ;Jaarom de vierde orde vergelijking? 

Zonts in het voorgaande al gezegd is, hebben Pilya en 

Fedorov aangetoond dat de conve,siccoefficient voor conversle 

van lange electramagnetische golven naar korte pla-smagolven ln 

een ·'heet'' plasma, gelijk aan de absorpi:iecoefficient voor 

absor~'tie van electror.1agnetische golven in een "koud" plasma. 

Het lijkt er dus op dat de studie van een vierde orde 

('heet") plasma vergelijlHng geen nleuwe resultaten zal 

opleveren. 

De koude vergelijking komt echter alleen maar overeen 

met de hete vergelijking in de limiet voor lage tempereratuur. 

Verder heeft deze keude vergelijking in de oorspron~ 

een logarithmische singulariteit. Hierdoor is deze vergelijking 

niet geschikt om de velden nabij de oorsprong te beschrijven, 

hetgeen wel mogelijk is met de vierde orde vergelijking. 

Nabij de oorsprong zal de electrische veldsterkte sterk 

toenemen, zodat, zelfs voor een kleine amplitude van de inval7 

lende golf, niet-lineaire effecten een rol kunnen gaan spelen, 

Om de grootte van die effecten te kunnen afschatten, 

moeten we de gehele vierde orde vergelijking oplossen. 
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3.2. Numerieke aanpak en beschrijlling van het prograrrnna. 

3.2.1. Fysische overweginge~ en algemene aanpak. 

De in sectie }.3 afgel~ide oplossingen vallen uiteen 

1n oplossingan, die een langolvig electramagnetisch karakter 

hebben, en golven die een kortgolvig plasma karakter bezitten. 

Het feit dat de bij deze golven horende "golfgetallen" 

sterk kunnen verschillen, levert bij numerieke integratie 

grote problemen op. 

Tengevolge van de rekenonnauwkeurigheden, die inherent 

ZlJn aan numerieke berekeningen, zal namelijk de kortgolvige 

in de integratierichting aangroeiende oplossing , de numerieke 

oplossing gaan overheersen. Vergelijkingen waarvan de numerieke 

oplossing dit gedrag vertoont worden stijf genoemd. 

De standaard procedures voor numerieke oplossing van 

stijve differentiaalvergelijkingen, zijn niet of nauwelijks 

bruikbaar, omdat de differentiaalvergelijking in y=-P een 

singulier punt heeft, hoewel de oplossing daar regulier is. 

Bovendien komt ons probleem niet neer op het vinden van 

fundamentele r-plossingen, maay op het vinden van een oplossing 

die aan bepaalde fysische voor waarden voldoet. 

He hebben daarom zelf een methode ontwikkeld. 

Als we gaan kijken naar de voorwaarden waaraan de 

oplossing moet voldoen, komen we op de volgende: 

In de in sectie 1,1 geschetste situatie is alleen!een 

invallende electramagnetische golf. Er is dus geen invallende 

korte golf aanwezig. 

In wat we het rechtergebied zullen noemen, het gebi·ed 

met y70, zijn er in principe twee korte golf oplossingen mogelijk. 

Het zal duidelijk zijn dat de met y aangroeiende oplossing niet 

acceptabel is. 
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De door ons gebruikte methode is, ~n grote lijnen, de 

volgende: 

3eginnend ~n een punt op de positieve y-as, bepalen we , 

door integratie in èe richting van de oorsprong, in het punt 

y=O dekorte en de langolvige oplossing afzonderlijk. Een lineaire 

combinatie van deze oplossingen in y=O wordt gebruikt als 

startwaarden bij de intgrat~e in negatieve y-richting. Deze 

combinatie zal in principe in dit linkergebied aanleiding 

geven tot een combinatie van lange en korte golven,zowel 

invallende als uitgaande. 

Door een handige keuze van de start~vaarden ~n y=O, kunnen 

we die combinatie selecteren waarin de invallende korte golf 

niet voorkomt. 

Omdat de conver$~e coefficient eenvoudig te bepalen is 

als we allen te maken hebben met lange golven, dempen we bij de 

verdere integratie de uitgaande korte golf weg. 

Hierdoor houden we uiteindelijk alleen een lang-

golvige oplossin~ ovP.r, die we, na splitsin3 in naar links en 

naar rechts lopende golven, gebruiken om de absorptiecoefficient 

te bep.>1.len. 

3.2.2. Bepaling van de k~rte golfoplossing voor y>O, 

De korte golfoplossing wordt eenvoudig gevonden door 

de vierde orde vergelijking ~n negatieve y richting te integreren 

langs de positieve y-as. De ~n positieve y-richting aangroeiende 

oplossing is snel verdwenen, terwijl de in poiitieve y-

richting gedempte golf, die de door ons gezochte korte golf

component weergeeft,snel aangroeit, en de oplossing zal overheerseh 

In het in appendix A4 gegeven programma wordt mit deel 

~an de integratie gedaan door de procedure SHORTWAVE. 
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3.2.3. Bepalin8 van de lange golfoplossi~g voor Y>O. 

Als we in de vierde orde vergelijking voor E 
x 

substitueren: 

E = eky 
x (3. I) 

vinden we de zogenaamde karakteristieke vergelijking: 

__,
6
,.....--- k+ (y(y+B) -y c 1 +ny) 2 +/st 1-ns)) =o 

y+S y+S 

(3. 2) 

Het gclfgetal k, geassocieerd met de lange golf, 

heeft zoals al eerder genoemd, de vorm: 

k=~ (3.3) 

Het gedrag van deze lange.golf oplossing zal dus, 

zeker voor kleine hoofdzakelijk bepanld worden door het 

tweede graads (koude)gedeelte van de vergelijking. 

He bepalen nu. de langgolvige oplossing voor y>O 

door de tweede orde vergelijking te integreren in negatieve y

richting, waarbij we het vierde orde deel van de vergelijking 

als een kleine storing beschouwen. 

Dit deel van de berekening wordt uitgevoerd ~n de 

procedure LONGHAVE • 
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3.2.4. Bepaling van correcte startwaarden in y=O. 

In het linkergebied mag op grond van fysische overwegingen 

geen invallende korte golf voorkomen. 

Bij het voortzetten van de integratie 1n dat gebied, moeten 

.. ~e startwaarden zo gekozen worden dat de invallende korte golf 

geelimineerd wordt. 

Hiert:-.e zullen we met behulp van de procedure KORTGEDEMPT 

de vierde orde vergelijking twee maal integreren, een maal met 

genormaliseerde randvoorwaarden, gebaseerd op de lange golf, en 

een maal met genormaliseerde startwaarden, gebaseerd op de korte 

golf oplossing in y=O. 

Om er voor te zorgen dat we op deze W1Jze de korte golf 

oplossing vinden, voeren we een kleine dempingsterm!_i.n, waardoor 

de invallende kort~ golf sterk zal gaan domineren, 

Deze dempingsterm voeren we in door te stellen: 

o =ü,+iü. 
r 1 

E = E +iE . 
x xr x1 

met o.>~. 
1 

(3.4) 

(3. 5) 

Als we de oplossing die we vinden met behulp van de lange 

golf startwaarden aanduiden met E
1 

, met 

(3.6) 

en de oplossing tengevolge van de korte golf startwaarden met 

(3. 7) 

dan zijn we in deze fase van de berekeningen op zoek naar 

startwaarden, zodanig dat: 

E
1

+ (a
1
+ia 2) Ek=O (3. 8) 

Als we dit verder uitwer~:.en vinden we: 

(3, 9) 

(3.10) 
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hetgeen ons voor a 1 en a 2 de volgende uitdrukkingen levert: 

(3. 11) 

(3. 12) 

Duiden we de bij de eerste integratie gebruikte 

startwaarden aan met E
10

, en de bij de tweede integratie 

p:ebruikte start~·marden met Eko dan worden, omdat de vergelijking 

lineair is, de voor eliminatie van de invallende korte geolf 

benodigde stattwaarden gegeven door: 

Estart= Elo+ (al+ia2)Eko 
en de afgeleiden van deze waarde, 

3.2.5 Behandeling van de singuliere punten, 

(3. 13) 

Da bij de bepaling van de lange golfoplossing voor 

y>O gebruikte tweede orde vergelijking, heeft in de oorsprong 

een singulier punt. 

E'zantuele problemen hiermee worden voorkomen door vlak 

bij de oorsp~ong over te schakelen op de volledige vierde orde 

vergelijking, Dit is toch nodig omdat dicht bij de oorsprong 

de vierde afgeleide term niet langer als een kleine storin~ te 

beschouwen valt, 

De vierde orde vergelijking kent twee singuliere punten, 

y=-S en y=-1/n , waar de oplossing echter wel regulier ~s. 

Het punt y=-1/n is de plasma-vacuum overgang. 

In de buurt van dit punt zitten we voldoende vervan de oorsprong 

en dus van het conversiegebeid,dat we de tweede orde vergelijking 

kunnen gebruiken,die in dit punt regulier is, 

In een omgeving van y=-S kunnen we, als we dit punt ten

minste voorzichtig benaderen, de,oplossing met een Taylorreeks 

bepalen,omdat de analytische oplossing in dit punt regulier is. 
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In de practijk betekent dit,dat we integreren tot 

een punt y=-s+s 1, extrapoleren tot -s-s
2 

(met E
1
,s

2
>o) 

en aan dehand van de met dit punt verkregen startwaarden, 

verder integreren tot het punt waar we overgaan op de tweede 

orde vergelijkingen, 

3.2;6. De inte~ratie voor y<O, 

Aangezien we de absorptie van een lange golf willen 

bepalen, zijn we lil het gebied y(O alleen geïnteresseerd in de 

l~nge golf oplossing. 

De invallende korte golf i3 al geelimineerd door de keuze 

van de correcte stattwaarden. 

De uitgaande korte golf zullen we elimineren door deze 

wegtedempen. Deze demping zal als we voorzichtig te werk gaan, 

welnlg invloed hebben op het gedrag van de lange golf oplossing. 

Het gevolg is dat we aan het einde van de met kortgedempt 

uitgevoerde integratie, alleen een combinatie van invallende en 

uitgaande lange golven overhouden, 

3.2.7. Bepaling van de absorptiecoefficient. 

In de nabijheid van y=-1/n wordt, als we de oplossing 

schrijven als 
E eiky 

x 
het "golfgetal" k gegeven door: 

k=/ I S·-d/n I 

(3.14) 

(3,15) 

zonls kan worden aang~toond door de coefficienten in de karakt

eristieke.~ergelijking te ontwikkelen voor y=-1/n, 

waarbij 'we bedenlten dat IS -1/~ I in het algemeen groot is. 

Als we de oplossing nabij dit punt aangeven met s, 
dan moet gelden: 

en 

S=Aeiky+Be-iky 

S '-"kA iky "kB -iky -l e -l e 

(3.16) 

(3.17) 

De S, A en B zijn in principe complexe getallen, zodat 

we met invoering van een logische notatie vinden: 
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kS + s! -iky 
A = 

r ~ (3. 18) 
2k e 

r 

kS - S' -iky 
A. 

~ r (3. 19) 
2k e 

~ 

kS -S! iky - r ~ (3.20) B = r 2k 

kS .+S' iky 
B.= ~ r (3.11) 

2k e 
~ 

Dé reflectie en absorptiecoefficient worden weer 

gedefinieerd als ~n sectie 2.4 

Reflec =I (3. 22) 

Absc=I-Reflec (3. 23) 
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3.3. Eerste resultaten. 

In figuur 3~1 tot en met 3.4 is het verloop van de diverse 

componenten van het E-veld weergegeven. 

~e voor 6=10-4 , 8=0.2, n=0.2, y=0.4 berekende absorn~f9-

coefficient komt goed overeen met de waarde die gevonden is voor 

het koude plasma. 

Ter vergelijking: koud plasma: absorptie=0.755887. 

heet plasma: absorptie=0.769961. 

Helaas blijkt het an'::woord, tengevolge van numerieke 

instabiliteiten voor andere waarden van 6_nogal te verschillen. 

Ook de precieze vorm van de gebruikte demping heeft een 

ZlJ het kleine invloed op het eindresultaat. 

Kwalitatief zijn de plaatjes redelijk te noemen, met een 

redelijke overeenstemming, qua vorm, met de resultaten van Preid~-

berg et, al. 

De numerieke instabiliteit kunnen we echter nog niet 

verklaren. 
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.·Appendices, 

In the m idst of what he was tryin g to say 

In the m idst of his lau g hter and f' lee 

He had softly and suddenly vanished away, 

For the Snark uJas a Poojunr,you see. 



Appendix Al: 0ntkoppeling van de tweede orde differentiaalvergelijkingen. 

In het navolgende ligt het niet ln de bedoeling om de 

volledige afleiding van de vierde orde vergelijking 1.33 te 

geve~. neze appendix bevat een algemeen recept om dit soort 

problemen aan te pak~en. 

Vergel ij1:ingen I. 26 en I. 27 schrijven we 1n de vnlgende 

algemene vorm: 

a X+a y+a '7=-F 11 12 1r ~ 
(Al. I) 

(Al, 2) a23z=g 

Dit zijn twee vergelijkingen met drie 
I drie onbekenden zullen in ons geval E ,E , en 

y y 

onbekenden. Deze 
II .. 

E ZlJil. y 
Tussen de x, y en z bestaan de volgende 

x'=y 

x"=y'=z 

relaties: 

(Al. 3) 

(Al .4) 

waarbij de acenten een differentiatie naar een niet nader 

:3especificeerde onafhankelijk variabele aageven. 

Uit A1.2 volgt op triviale wijze: 

z=(g-a21 x)/a23 (Al.S) 

Vullen '"e dit in 1n Al. 1 dan vinden we: 

(Al .6) 

Deze uitdrukking zullen we iets hanteerbaarder maken 

door te schrijven: 

A=all-a2lal3/a23 

F7f-a 13g/a
23 

(Al. 7) 

(Al.3) 

D.e op deze wijze verkregen uitdrukking Wordt vervolgens 

gedifferentieerd met als result~at: 

A'x+(A+a' )y+a z=F' (A1.9) 
12 12 

waarbij we gebruik hebben gemaakt van 1.3 en 1.4. 

Vo0r z substi.tueren we weer 1.5 waardoor we het volgende 

stelsel vergelijkingen over houden: 

Ax+a
12

y=F 

(A'-a21a21/a23)x+(A+aiz)y=F'-al2f/a23 

(Al.IO) 

(AI.II) 

Dit stelsel van lwee vergelijkingen met twee onbekenden 

lS op triviale wij ze op': te lossen. 

De uiteindelijke vierde orde vergelijking wordt gevonden 

door de uit dit stelsel volgende uitdrukkingen voor x te 



differentieren en het resultaat gelijk te stellen aan y. 



Appendix A2: Het gedrag van de oplossingen van een differ~ntiaal

vergelijking nabij regulier singuliere punten. 

Het navolgende lS een samenvatting van de theorie die 

beschrevep wordt in chaptc:r XVI van E. L. Ince's "Ordinary 

differential equations". 

He gaan uit van de volgende vergelijking: 
n n-T 

zn ~+zn-IP 1 (z) d w + .•. +P (z)w =0 
dzn dzn-1 n 

(A2. 1) 

w~arbij de P. analytische functies v~n-z ln een omgevlng van nul, 
l 

zullen voorstellen. 

Deze vergelijking zullen we ook wel kort noteren als: 

Lw=O (A2.2) 

Op deze vergelijking passen we de methode van FrÖbenius 

toe, dat wil zeggen, we stellen 
co p+~ 

vr- L: c, ,z 
~=0 V 

en substitueren dit ln A2.1. 

(A2.3) 

Het resultaat van deze substitutie noteren we als: 
co ~ 

L>v= z::
0

c f(z,p+~)z (A2.4) 
~= ~ 

waarbij f(z,P+~) gegeven wordt door: 

f(z,P+~)=(P+~) + (p+~) 
1

P
1 

(z)+, ..... P (z) 
n n- n 

en (p+~) het Pochhammersymbool vorstelt, 
n 

(p+~) =(p+~)(p+~-l), .. (p+~-n+1) 
n 

(A2.5) 

(A2.6) 

De in A2.5 gedefinieerde f~nctie f(z,p+~) ontwikkelen 

we lil een reeks naar z: 
co À 

f(z,p+~)=À~OfÀ(p+~)z (A2.7) 

O~dat aan A2:1 voldaan wordt, moet de coefficient van 

elke macht van z gelijk aan nul zijn, 

Dit levert een verzameling reccurente betrekkingen op voor · 

dec 's: 
~ 

c0 f 0 (p)=o· ~":~~-·, 
·-· 

c 1 f 0 (p+l)+c0 f 1 (p~ =0 

~~f 0 (p+~)+c~_ 1 f 1 (p+~-l)+,,,+c0f~(p)=Q 

(A2.8} 

C!-2,9) 

(A2, 1 0) 

,.,""·~· 



Omdat we c
0

Lniet gelijk aan nul kiezen, moet 

(A2. 11) 

Dit is de indiciaalvergelijking waarmee n, niet noodzakelijk 

verschillende waarden van 0 bepaalt worden. 

Door nu een waarde van p te kiezen, zodanig dat 

f 0 (o+v)~O (A2.12) 

voor een willekeurige positief gehele'V,kunnen we de cv's 

bepalen volgens 
(-I)VcVFV(O) 

cv= t
0

(o+iJf
0

(o+2) ... f 0 Co+v) 
(A2.13) 

Voor de preciese vorm van de functie Fv(p) ve~wijs ik 

naar Ince, aangezien in de rest van deze appendix, de volgende 

triviaal uit bovenstaande formule volgende, vorm zullen gebruiken. 
V c 

Fv(p)= (-I) f
0

Cp+1)f
0

Co+2) ... f 0 Co+v)~ (A2.I4) 

Het is duidelijk dat vergelijking ~2.13 singulier wordt 

a:s een aantal van de oplossingen van A2.11 een geheel getal 

van elkaar verschillen. 

In dat geval zullen we de andere oplossingen als volgt 

moeten bepaleu. 

Beschouw de verzameling: 

Po PI •• • P 1 a-
Deze verzameling bestaat uit oplossingen van A2,ll, die zodanig 

gerangschikt z~jn dat: 

Voer nu de notatie 

in, met 

w =Po -o. 1 a-
Definieer 

~(z,0)=f(a)w(z,a) 

O,geheel voor K<À 

00 a+V 
= L:

0
cf(a)z 

V= ' I! 

(A2. 15) 

(A2,16) 

(A2, 17) 

(A2, 18) 

Als we nu a beperken tot een gebied in het complexe a-vlak 

dat van de elementen van de bovengenoemde verzameling alleen 

o~ bevat, dan zijn de cv's analytische functies van a , 



Als bovendien de reeks (A2.3) uniform.co~•ergeerd, dan 

mogen we deze w een willekeurig aantal malen naar 0 diffefentieren, 
_s 

Tevens zijn dan de op~ratoren L en -0--- verwisselbaar, 
8o s 

dat: Hieruit volgt 
s 

1{_;_,8 -- ~(z ,a)} 
8os 0=P 

\ fl 

Uit A2. 19 volgt dat 
os -
--H(z,o) 
8os o=p 

fl 

s 

een oplossing is van de diff2rentiaatvcrgelijking. 

(A2.19) 

(A2,20) 

Deze oplossing zal in het algemeen logarithmische functies 

van z bevatten. 

De hamvraag ~s nu natuurlijk -vranneer zo'n oplossing die 

logarithmiche singulariteit niet bevat. 

Om dit te onderzoeken schrijven we: 

W(z,o)=z0 ~0g (o)zv (A2.21) 
v= v 

Dè voorwaarden waar een oplossing aan moet völdoen zijn nu als 

volgt: 

De bij de oplossing behorende p moet een enkelvoudige wortel 

z~Jn van de indiciaalvergelijking A2.11 • 

Aangezien in de eerder gedefinieerde verzameling oplossingen 

een p met K<f.! een positief geheel getal verschilt met p is 
K fl 

elke oplossing van de vorm 

~.J +b H + , . , +b
11

_
1
w

1
+b w

0 ]J I w·I ~--' 
een bij pllbehor~nde oplossing. De oplossingen w0 ,w1, .•• ,Wll_ 1 
moeten dus ook vr~J zijn van logarithmen. 

Dit heeft tot gevolg dat alle p's verschillend moeten zijn. 

Verder is het zo, dat 
s 

8 
gv Co) =0 (A2.22) 

8o 
s a =p 

]J 

moet Z~Jn wil de oplossing vrij zijn van logarithmen. 

Deze laatste, noodzakelijke en voldoende voorwaarde, werken 

we verder uit. 



;~efinieer: 

(A2.23) 

Omdat g
0

(0)=c
0
f(0), bevat g

0
(0) de factnr (0-pl-l)l-l . 

Een noodzakelijk en voldoende voorwaarde is dan dat H (p ) \) 1-l 

eindig of nul is voor all~ waarden van \J, 

Aangezien g\J(0) (en dus H\J(0) ) voldoen aan de recurrente 

betrekking: 

H\) (0)f
0 

(0+\J)+ 

met H
0

(0)=1, zal, 

H (o ) ook eindig \) . 1-l 

H\J_
1
f 1(0+\J-I)+ .•. +H0 (0)f\J(0) =0 

als de H
1
(p) t/m H 

1
Co) eindig z~Jn, 

1-l \)- 1-l 
zijn, te~zij\J zodanige waarden aanneemt 

dat o +\J 
)J 

een wortel van de indiciaalvergelijking is. 

Dit gebeurt als\J een van de waarden 

pl-l_l-p0.; 0].1-2-pl-l; ... ;pO-pl-l 

aanneemt. 

(A2.24) 

Als nu \J=p -p , dan zijn er r factoren in de noemer 
1-l -r 1-l 

van H\J(0) die enkelvoudige nullen hebben voor 0 =pl-l , en hieruit 

volgt dat F (0) tot op orde r gelijk moet zijn aan nul als 0=P' 
,\) 1-l 

In totaal zijn er dus ~].1(].1+1) voorwaarden die noodzakelijk en 

voldoende zijn, waaraan uoldaan moet worden,wil de oplossing 

geheelvrij van logarithmische singulariteiten zijn, 



Appendix A3. 

listing programma plaatjes/beta. 



PLAATJ ~~S/ KtTA 
DAT!:: & Tl-'!E PRINTW: THüKSDAY, AUGUST Y, 19~4@ 14:31:16. 

lJI) BEGI~ 

2(10 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
3U0 %%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%% 
400 
sou 
oOU 
70U 
HOO 
lJUO 

%%%%%%%·%%%% *** PLAATJES/8ETA*** 
%%%%%%%%%%% *DIT PROGRA.'-IHA BEREKENT, BIJ* 
%%%%%%%%%%% *GEGEVEN GA.'1MA I.JAARDES, EEN PLAATJE* 
%%%%%%%%%%% *NET EEN M:-.ITAL CURVES VAN DE* 
%%%%%%%%%%% *AHSOKPTIECOEFFICIENT ALS FUNCTIE* 
%%%%%%%%%%% *VAN BETA* 

%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

lOUO 
j l 00 
1200 
l 300 
!400 
1500 
1600 
1700 
lHLlO 
1900 
2UOO 
2100 
2200 

%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

$ U\CLUDE "NUMLIB/ ALGOL/DECLARATION ON APPL ." 
$I~CLUDE "NUMLIB/ALGOL/ALLPROCS ON APPL." 
$ Il'óCLUDE "PLOTTI':R/ALGOL/DECLARATION ON APPL" 
$ INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/ALLPROCS ON APPL" 
FILE PIX(KIND=PENPLOTTERSMALL); 
REAL LPOS, GAMMA, ETA; REAL ARRAY B ,AB [ 0: 25]; 
INTEGER I, OBJ 1, OBJ 2, MARKNO, 
REAL PROCEDURE ABSORPTIE( BETA, GA.'1MA, ETA); 
VALUE BETA,GA.\!MA,ETA;REAL BETA,GA. . .''IMA,ETA; 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%% 

2300 %%%%%%%%%%% *DEZE PROCEDURE BEPAALT* %%%%%%%%%%%%%%%%%% 
2400 %%%%%%%%%%% *DE ABSORPTIECOEFFICIENT* %%%%%%%%%%%%%%%%%% 
2500 %%%%%%%%%%% *ALS FUNCTIE VAN BETA, GA1'1MA EN ETA * %%%%%%%%%%%%%%%%%% 
2600 %%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%% 
2700 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
2800 BEGIN 
2900 Ri'~AL X, XB, Y, SIEN, KOOS, RE ,REI, Al, B, D, F ,G,M; 
3000 REAL HULP, H, WXB, XB l, WXB 1, EKSP, XHULP; 
3100 R~~AL A01, A02, OAOl, DA02, DET ,ARGUMENT ,WY, P4 ,A2, Bl, B2, RC; 
3200 
3300 
3400 KEAL ARRAY ALIF[1:4],A[0:5),AE,FX,FY,DFX,DFY[1:2); 
3500 
3600 INTEGER N,I; 
3700 REAL PROCEDURE POLI(X,C,N). 
3800 REAL X;REAL ARRAY C[*];INTEGER N; 
3900 BEGIN I~TEGER I;REAL HELP; 
4000 HELP:=C[N]; 
4100 FOR I:=N-1 STEP -1 UNTIL 0 
4200 DO HELP:=HELP*X+C[I); 
4300 POLI:=HELP; 
4400 END; 
4500 REAL PROCEDURE RECHTSI(X,RE,REI), 
4600 REAL X,RE,REI; 
4700 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
4SOO ~%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
4900 %%%%%%%%%%% *RECHTERLID INTEGRATIE OVER* %%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
5000 %%%%%%%%%%% *CONTOUR I EN V* %%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
5100 %%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
5200 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
5300 BEGIN REAL XXPB; 
5400 XXPB:=X*(X+BETA); 
5500 RECHTSI:=-(BETA/XXPB)*REI+(ALIF[1)*X+ALIF[2)-GAMMA/X+ALIF[4)/XXPB)*RE; 
5600 END; 
5700 REAL PROCEDURE RECHTSII(Y,FY,DFY,I); 
5~00 REAL Y:REAL ARRAY FY,DFY[*);INTEGER I, 



SY~U %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
oUt )(I %%%%'%%% %%%%% %%%%%%%%%%%%%%% 

*RECHT~RLlU INTEGRATIE* 
*CO~TOUR Il E~ IV* 

%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%% 

h [ ~J I) 

n2UU 
b3U\J 

%%%%%%%%~!,%%% 

%%%%%%%%%%%% 
;r7,%%%%%%%%%% 

iJ -'-+iJ U %%%%%%%%%%%%% %%%%~~ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
hSlliJ B~:cu.; iZEAL D.E,F.G,H,K,L,M,HULP.Hl!LPl. 
böOU HULP~=X*X+Y*Y. 

ö7~JII HLJLP 1: =(X+BETA)**2+Y*Y: 
obtJO D:=BETA/(HüLP>'<HULP1). 
öYOtJ E:=X*X+l3ETA*X-Y*Y: 
7000 F:=(2*X+HETA)*Y. 
7lUU G: =(GA.'lMA/HULP)*X, 
72tJU H: = ( GA.'1."1A/ HULP) *Y, 
7300 K:=ALlF[4]/(HULP*HULP1): 
74UU L:=ALlF[1]*X;M:=ALIF(1]*Y. 
7500 HULP.=L+ALIF[2]-G+K*E, 
7 óOO HULP 1: =H+H-K*F. 
77UU RECHTSII:=CAS~ (I-1) OF 
7 80U (( +U*E*DFY [ 2]-D*F*DFY [ l]-HULP*FY [ l] +HULP 1 *FY [ 21). 
7YOO (-D*E*DFY[1]-D*F*UFY[2]-HULP*FY[2]-HULPl*FY(l])); 
dUOO E~D: 

8100 Rt:AL PROCEDURE RECHTSHI(X,FX,DFX,I): 
82UU %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
d300 %%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%% 8400 

85UU 
.~ 6\)U 

87UU 
öbUU 
8900 
YUUO 
YlOO 
9200 
Y30CJ 
940U 

YSOO 
9600 
9700 
9800 
9900 

10000 
10100 
10200 
10300 
10400 
10500 
10600 
10700 
10800 
lD900 
11000 
lll 00 
11200 
11300 
11400 
11500 
11600 
11700 
11~00 

11900 
12000 

*RECHTI::RLID INTEGRATIE* 
*CONTOUR II I* 

%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

REAL X;REAL ARRAY FX,DFX[*];INTEGER I; 
BEGIN REAL D,E.F,G,H,K,L,M,HULP.HULP1; 

HULP:=X*X+Y*Y; 
HULPl:=(X+BETA)**2+Y*Y, 
D:=BETA/(HULP*HULP1), 
E:=X*X+BETA*X-Y*Y: 
F:=(2*X+BETA)*Y; 
G:=(GA.'~A/HULP)*X, 
H:=(GAMMA/HULP)*Y. 
K:=ALIF[4]/(HULP*HULP1). 
L:=ALIF[11*X;M.=ALIF(1]*Y; 

HULP:=L+ALIF[2]-G+K*E; 
HULP 1: =M+H-K*F; 
RECHTSIII:= CASE (1-l) OF 
((-D*E*DFX[l]-D*F*DFX[2]+HULP*FX[l]-HULPl*FX[2]), 

(-D*E*DFX[2]+D*F*DFX[l1+HULP*FX[21+HULPl*FX[l))), 
END, 

XB:=7; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%% *BEREKENING THOMEFYPANSIE* %%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
ALIF[11:=l-G&~*ETA*ETA; 
ALIF[21:=BETA-2*ETA*Gfu~; 
AL IF [3 1 : =GA."'MA; 
ALIF[4]:=SQRT(BETA*GAMMA)*(l-ETA*BETA): 
HULP:=SQRT(ALIF[l]). 
Al.=ALIF(3]+(ALIF[21**2)/(4*ALIF[l]); 
B:=ALIF[2]/(2*HULP)-BETA*HULP; 
D:=5/16-ALIF[41; 

F:=BETA*(-BETA*HULP+ALIF[2)/(2*HULP)); 
A[01:=1; 



121 :JU 
1220() 
l23Uü 
1240() 
1251)0 
1 2 60U 
1 27UU 
12800 
lLYOU 
13000 
13100 
13200 
13300 
13400 
13500 
13600 
13700 
13l)00 
139üU 
1400U 
14100 
14200 
14300 
1440D 
14500 
14600 
14700 
14800 
14900 
15000 
15100 
15200 
15300 
15400 
15500 
15600 
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 

A[ 1]: =A I /HULP; 
A [2] : = (Al* A [ 1 ) - il) I ( 2 *HULP) ; 
A[3):=(A1*A[2)-(B+ALIF[2)1(2*HULP))*A[l]+D)I(3*HULP); 

A[4]:=(A1*A[3]+(-ALIF(2]/HULP-H)*A[2]+(1+D)*A[l]+F)I(4*HULP)· 
A[5]:=(A1*A[4]+(-(312)*(ALIF[2]/HULP)-B)*A[3)+(2.5+D)*A[2) 

+F*A[1])/(5*HULP), 
AE[l]:=AE[2] :=@-S;H:=@-5; 
\~XB: =SQRT( XR): XR 1: =XIH@-b ;WX1> 1: =SQRT( XH 1), 
EKSP: =EXP( ( ( 2 *HULP /3 )*XIHALI F [ 2] /HULP )*WX.H) I SQRT (WXH); 
RE:=POLI(1IWXB,A,5)*EKSP, , 
EKSP.=EXP(((2*HULP/3)*XB1+ALIF[2)IHULP)*WXB1)ISQRT(WXB1), 
REI:=(POLI(11WXHl,A,5)*EKSP-RE)*@6: 

X:=XB:Y:=O: 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%7'~%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%% *INTEGRATIE OVER VOLGENDE* 
%%%%%%%%%%%%%%% *CONTOUR* 

%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%% ---------+ 
%%%%%%%%%%%%%%% V ! 

+-------- %%%%%%%%%%%%%%%%% 
I %%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%% 

IV! !II 
+----------+ 

lil 

%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
RK2(RECHTSI(X,RE,REI),X,RE.REI,2-XB,H,@-5,@-5,N); 
FX[1]:=RE;DFX[l]:=REI; 
FY [ 1 ] : =FX [ 1 ] ; DFY [ 1) : =0; 
FY[2]:=0;DFY[2]:=DFX[1]: 
RK2N(2,RECHTSll(Y,FY,DFY,l),Y,FY,DFY,l,-2,H.AE,AE,N); 
FX[1] :=FY[1] ;FX[2] :=FY[2]: 
DFX [ 1] : =DFY [ 2] : DFX [ 2} : =-DFY [ 1] : 
RK2N(2,RECHTSlll(X,FX,DFX,l).X,FX,DFX,l,-5,H,AE,AE,N); 
F Y [ 1 ] : = F X [ 1 ] : FY [ 2 ] : = F X [ 2 ] ; 
DFY[l) :=-DFX[2] ;DFY[2] :=DFX[l); 
RK2N(2,RECHTSII(Y,FY,DFY,I),Y,FY,DFY,l,2,H,AE,AE,N); 
FX[l):=FY[l};FX[2]:=FY[2]; 
DFX[l]:=DFY[2];DFX[2):=-DFY[l}; 
RE:=FX[l],REI:=DFX[l];XHULP:=X; 

RK2(RECHTSI(X,RE,REI),X,RE,REI,-8,H,@-5,@-5,N), 
FX[1):=RE:DFX[l}:=REI; 
RE:=FX[2] ;REI:=DFX[2];X:=XHULP; 
RK2(RECHTSI(X,RE,REI),X,RE,REI,-8,H,@-5,@-5,N); 
FX[2]:=RE;DFX[2]:=REI; 

Y:=X; 
WY:=SQRT(-Y); P4:=ARCTAN(l); 

HULP:=SQRT(ALIF[l]); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%% *BEREKENING ABSORPTIECOEFF.* %%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

ARGUMENT:=((2*HULPI3)*Y+ALIF[2]/HULP)*WY-P4; 
KOOS:=COS(ARGUMENT);SIEN:=SIN(ARGUMENT); 

AOl:=KOOS/SQRT(WY)*(l+A[2]1Y+A[4]/(Y*Y)) + 
SlENISQRT(WY)*(liWY*(A[l]+A[3]/Y+A[5]/(Y*Y))); 

A02:=SIEN/SQRT(WY)*(l+l/Y*(A[2]+A[4]/Y)) + 
KOOS/SQRT(WY)*(-A[l]/WY-A[3]I(Y*WY)-A[5]/(Y*Y*WY)); 

Y:=Y+.000001: WY:=SQRT(-Y), 
HULP:=SQRT(ALIF{1]); 
ARGUMENT:=((2*HULPI3)*Y+ALIF{2]/HULP)*WY-P4: 
KOOS:=COS(ARGUMENT);SIEN:=SIN(ARGUMENT); 

DA01:=1000000*(KOOSISQRT(WY)*(l+A[2]/Y+A[4]1(Y*Y))+ 



l b3UU 
1H400 
lb)U(J 

18600 
lö700 
1Hè5UU 
18900 
19000 
19100 
19200 
1Y3UO 
19400 
19500 
19600 
l<J700 
19800 
199UU 
20000 
20100 
2U200 
20300 
20400 
20500 
20600 
20700 
20800 
20900 
21000 
21100 
21200 
21300 
21400 
21500 
21600 
21700 
21800 
21900 
22000 
22100 
22200 
22300 
22400 
22500 
22600 
23300 
23400 
23500 
23600 
23700 
23800 

SIEN/SQRT(WY)*(1/WY*(A[1]+A[3]/Y+A[5]/(Y*Y)))-A01); 
DA02:=1000000*(SlEN/SQRT(WY)*(1+A[2]/Y+A[4)/(Y*Y))+ 

KOOS/SQRT(WY)*(-1/WY*(A[l)+A(3]/Y+A[5]/(Y*Y)))-A02); 
DET:=A01*DA02-A02*DA01: 
Al:=(FX[l]*DA02-DFX[1]*A02)/DET. 
B1:=(A01*DFX(l]-DAOl*FX(l])/DET. 

A2:=(FX[2]*DA02-DFX[2]*A02)/DET, 
H2:=(AOl*DFX[2)-DAOl*FX[2])/DET; 
RC:=((Al-ti2)*(Al-il2)+(A2+B1)*(A2+B1))/((A1+B2)*(Al+B2)+ 

ABSORPTIE:= 1-RC; 
E!'iD; 

PROCEDURE CADRE ( GAHMA); 

(A2-Bl)*(A2-Bl)): 

VALUE GAMMA;REAL Gfu~; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%% *KADER VOOR PLAATJE* %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

BEGIN 
STRAIGHTLINEPIECE(OBJ1,0.5,1,28,1,1); 
STRAIGHTLINEPIECE(OBJ1,28,l,28,19.5,1); 
STRA1GHTLINEPIECE(OBJ1,28,19.5,0.5,19.5,l); 
STRAIGHTLINEPIECE(OBJ1,0.5,19.5,0.5,1,l); 
STRAIGHTLINEP1ECE(OBJ1,18,1,18,19.5,1); 

AX l SCOMPLET E ( 0 BJ l , 2. 5 , 2 • 5, 1 7 • 5, 2. 5, 50 , 0, 0, 1 , TRUE, FALSE , 0. 3 , "B ETA") ; 
BASICAXIS(OBJ1,17.5,2.5,17.5,16.5.10,0,0.3); 
BASICAXIS(OBJ1,17.5,16.5,2.5,16.5,10,0,0.3), . 

AXISCOMPLETE(OBJ1.2.5,16.5,2.5.2.5,10,0,l,O,FALSE,TRUE,0.3,"ABSORPTIE"); 
TI::XT(OBJ 1, 19,2. 5, 22.5, 2. 5, 0, "GA.L\fMA= "); 
NNUMBER(OBJ1,22.5,2.5,27.5,2.5,0,"F9.5",GAMMA); 
END OF CADRE; 
BEGIN FOR 1:=0 STEP 1 UNT1L 25 DO B[1}:=I/25; 

FOR GAMMA:=0.1,0.5 
DO BEGIN NEWOBJECT(OBJl); 

NEWOBJECT(OBJ2); 
LPOS:=l7;MARKN0:=1; 
CADRE(GAMMA); 

FOR ETA:=0.1,0.25,0.5,0.75,1 
DO BEGIN FOR 1:=0 STEP 1 UNTIL 25 

DO AB[l}:=ABSORPTIE(B[l},GAMMA,ETA); 
POLYGON(OBJ2,1,0,25,B[l},AB[l},l); 

MARK(OBJ2,B[4},AB[4},MARKN0,0.02); . 
MARK(OBJ1,20.5AIADRAWOBJECT(PIX,OBJ1,0,0,30,25); 

D1SPOSEOBJECT(OBJ1); 
D1SPOSEOBJECT(OBJ2); 
SK1PPAPER(PIX); 

END; 
END; 

END. 



<\ppendix A4. 

listing van h~t bij de oplossing van de vierde 

orde vergelijking gebruikte programma. 



APPEt\DIX/A4 
DATE & TI~E PRINTEU: TUESDAY, OCTOHER 22, 1985@ 11:35:22. 

100 BEGIN 
101 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%la%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
l 02 
103 
104 
I 0 5 
106 
107 
108 
109 
11 () 
1 11 
112 
1 I 3 
1 14 
1 15 
I 16 
I 17 
118 
I 19 
120 
I 21 
122 
123 
124 
125 
200 
300 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 
2100 
2200 
2300 
2400 
2500 
2600 
2700 

%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% 
~~%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% 
~{%%%%%%%%% 

%%%%%%1o%%% 
%%%%%%%%%% 
1-:%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% 

Dit programma bereb'nt de absorptie
coefficient van een heet plasma. 
Tevens levert het de gegevens voor 
het plotprogramma.De output is verdeeld 
in de volgende files: 

L:LONGOUT bevat output procedure 
longwave. 

2:SHORTOUT bevat de output van de 
shortwave. 

3:DEMPOUTRE bevat het reeele deel 
van de output van kortgedempt. 

4:DEMPOUTIM bevat het imaginaire deel 
van diezelfde output. 

5:DATAUIT bevat de rest van de output 
voor het electrisch veld. 

ö:DIAGNOSTICS bevat de informatie 
die verder van belang is voor de 
run:BETA,ETA,GAHMA,DELTA,tussen 
uitvoer van longwave en shortwave 
alfal en alfa2,en tenslotte de 
de absorptiecoefficient. 

%%%%%%%%1.%% 
%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%% 
%%%%%1o%%%%% 
%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%1. 
$ INCLUDE "NUMLI B/ ALGOL/DECLARATION ON APPL." 
$INCLUDE "NUMLIB/ALGOL/RK2 ON APPL." 
$INCLUDE "NUMLIB/ALGOL/RK2N ON APPL." 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% Nu volgen enkele hulp procedures %%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% voor longwave en shortwave %%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

REAL BETA,ETA,GANHA,DELTA,EPS: 
REAL PROCEDURE A(Y); 
VALUE Y: REAL Y; 
BEGIN A:=l+ETA*Y END: 
REAL PROCEDURE B(Y): 
VALUE Y:REAL Y; 
BEGIN B:=-A(Y)/(Y+BETA) END; 
REAL PROCEDURE C(Y); 
VALUE Y;REAL Y; 
BEGIN C:=-Y END; 
REAL PROCEDURE D(Y); 
VALUE Y;REAL Y; 
BEGIN D:=SQRT(GAMMA/BETA)*A(Y)*A(Y)/(Y+BETA) END; 
REAL PROCEDURE F(Y); 
VALUE Y:REAL Y; 
BEGIN F:=-BETA/(Y+BETA) END; 
REAL PROCEDURE G(Y); 
VALUE Y;REAL Y; 
BEGIN G:=Y*(Y+BETA)-GAMMA*A(Y)*A(Y)+SQRT(BETA*GAMNA)*(l-ETA*BETA)/ 

(Y+BETA); 
END; 
REAL PROCEDURE VIERDEORDE(Y, I, E4X, DE4X); 
VALUE Y,I:REAL Y;INTEGER I:REAL ARRAY E4X,DE4X[*); 



2b00 
2900 
3000 
3100 
3200 
330(1 
3400 
3401 
3402 
34UJ 
34U4 
3405 
3406 
3407 
35UO 
3600 
37UO 
3tl00 
3900 
4000 
4100 
42UO 
4300 
4400 
4500 
4600 
4700 
4800 
4900 
5000 
5100 
5200 
530() 
5400 
5500 
5600 
5700 
5800 
5900 
6000 
6100 
6200 
6300 
6400 
6500 
6600 
6700 
6800 
6900 
7000 
7100 
7200 
7300 
7400 
7500 
7600 
7700 
7800 
7900 
HOOO 
8100 
8200 

BEG I i\ 
VIEKDEORDE:=IF [=l THEN E4Xl2] 

E~U: 

ELSE -(EPS*B(Y)*DE4X[2]+(C(Y)+EPS*D(Y))*E4X[2]+ 
f(Y)*UE4X[l]+G(Y)*E4X[l])/(EPS*A(Y)): 

PROCEDURE LONGWAVE(ELO): 
REAL ARRAY ELO(*]: 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%% Deze procedure berekend het veld ten
%%%%%%%%%%% gevolge van het langegolf gedeelte 
%%%%%%%%%%% voor Y>O. 
%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
BEGIN 
FILE LONGOUT(KIND=UISK,NEWFILE=TRUE,PROTECTION=SAVE): 

REAL ARRAY E4X,DE4X,AEX,REX(l:2]; 
REAL Y,YO,E,DE,AE,RE,YBEGIN,YEND,EBEGIN,EENU,DEBEGIN,DEEND,E20,E2l, 

E22,E23,E24,E30,E40,E50,E60,BIGSTEP,SMALLSTEP,INTERVAL,H, 
STORINGNIEUW,STORINGOUD: 

HOOLEAN TESTCKIT; 
lNTEGb~R IT, ITMAX ,H, I; 

REAL PROCEDURE STORING(E30,E40,ESO,E60,X,XO): 
VALUE E30,E40,ESO,E60,X,XO: 
REAL E30,E40,ESO,E60,X,XO: 
BEGIN REAL XH,E3H,E4H; 

XH:=X-XO: 
E3H:=E30+XH*E40+XH*XH*ES0/2: 
E4H:=E40+XH*E50+XH*XH*E60/2: 

STORING:=EPS*(A(X)*E4H)/(C(X)); 
END; 
REAL PROCEDURE LANGRECHTS(Y,E,DE,E30,E40,ESO,E60,YO); 
VALUE Y,E,DE,E30,E40,E50,E60,YO; 
REAL Y,E,DE,E30,E40,E50,E60,YO; 

BEGIN LANGRECHTS:=-(F(Y)*DE+G(Y)*E)/(C(Y))
STORING(E30,E40,E50,E60,Y,YO): 

END: 
BEGIN 

EPS:=3*DELTA/(l-4*ETA*ETA*GAMMA): 
Y:=YEND:=YBEGIN:=4;EEND:=EBEGIN:=1@-5;AE:=RE:=l@-5; 

INTERVAL:=-O.l;SMALLSTEP:=-@-2; 
BIGSTEP:=INTERVAL-2*SMALLSTEP; 
WHILE ((Y>0.2) AND (ABS(STORINGOUD)<=ABS(Y*E22)/100)) 
DO BEGIN THJW 3 

DO BEGIN Y:=YBEGIN;E:=EBEGIN;DE:=DEBEGIN;YO:=YEND; 
H:=BIGSTEP/2; 

RK2(LANGRECHTS(Y,E,DE,E30,E40,ESO,E60,YO),Y,E,DE,BIGSTEP,H,AE,RE,M); 
E20:=LANGRECHTS(Y,E,DE,E30,E40,ESO,E60,YO);H:=SMALLSTEP/2; 

RK2(LANGRECHTS(Y,E,DE,E30,E40,E50,E60,YO),Y,E,DE,SMALLSTEP,H,AE,RE,M); 
E2l:=LANGRECHTS(Y,E,DE,E30,E40,E50,E60,YO); 

RK2(LANGRECHTS(Y,E,DE,E30,E40,ESO,E60,YO),Y,E,DE,SMALLSTEP,H,AE,RE,M); 
E22:=LANGRECHTS(Y,E,DE,E30,E40,ESO,E60,YO); 
YEND:=Y;EEND:=E;DEEND:=DE; 

RK2(LANGRECHTS(Y,E,DE,E30,E40,ESO,E60,YO),Y,E,DE,SMALLSTEP,H,AE,RE,M); 
E23:=LANGRECHTS(Y,E,DE,E30,E40,ESO,E60,YO); 

RK2(LANGRECHTS(Y,E,DE,E30,E40,E50,E60,YO),Y,E,DE,SMALLSTEP,H,AE,RE,M); 
E24:=LANGRECHTS(Y,E,DE,E30,E40,ESO,E60,YO); 
E30:=(E23-E21)/(2*SMALLSTEP); 
E40:=(E23-2*E22+E21)/(SMALLSTEP*SMALLSTEP); 
ESO:=(E24-2*E23+2*E2l-E20)/(2*(SMALLSTEP**3)); 
E60:=(E24-4*E23+6*E22-4*E2l+E20)/(SMALLSTEP**4); 

END; 



H3UO 
t\400 
8500 
i:\600 
8700 
HbOO 
8900 
9000 
9IUO 
9200 
lJ300 
lJ4UU 
lJ500 
9600 
'1700 
9800 
9900 

10000 
10100 
lUI01 
10102 
10103 
10104 
10I05 
10106 
l \J200 
10300 
10400 
10500 
10600 
10700 
10800 
10900 
I1000 
I 1I 00 
11200 
11300 
I 1400 
II500 
11600 
11700 
11800 
11900 
12000 
12100 
12200 
12201 
12202 
12203 
12204 
12205 
12206 
12300 
12400 
12500 
12600 
12700 
12701 
12702 
12703 
12704 
12705 

STORINGOUD:=3*DELTA*(1+ETA*YE~D)*E40: 

YHt<;I~:=YEND:EHEGI~:=EE~D:DEBEGIN:=DEENO; 

WRITE(LO~GOUT,(5{El2.5,X2)),YBEGIN,EENU,DEEND,E22,E30): 

END: 
Y:=YEND:E4X[1] :=EEND;DE4X[1] :=DEEND; 

E4X(2] :=E22;DE4X[2] :=E30; 
AEX[l] :=AEX[2]:=REX[1]:=REX[2]:=l@-5; 
H:=INTERVAL/8: 
\miLE Y>@-7 
DO BEGI~ RK2N(2,VIERDEORDE(Y,I,E4X,DE4X),Y,E4X,DE4X,I,lNTERVAL, 

H ' AE x ' RE x I M) ; 
\~RIH:(LONGOUT ,(5(r:l2. 5 ,X2)>, Y, E4X[ I], DE4X[ I], E4X[ 2] ,DE4X[ 2]); 

END: 
HO [ I] : =E4X ( 1]; ELO [ 2]: =DE4X( 1]: ELO ( 3] : =E4X ( 2] ; ELO( 4] : =DE4X[ 2]: 

END: 
LOCK(LONGOUT,CRUNCH): 

END;% OF LONGWAVE 
PROCEDURE SHORTWAVE(ECO): 
REAL ARRAY ECO[*]: 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% 

Deze procedure berekend het veld t.g.v. 
het korte golf gedeelte voor Y>O 

%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
BEGI~ 

fiLE SHORTOUT(KIND=DISK,NEWFILE=TRUE,PROTECTION=SAVE); 
REAL Y,INTERVAL,H: 
REAL ARRAY E4X,DE4X,AEX,REX[I:2]: 
INTEGER I ,M; 
BEGIN 

r:PS: =3*( DELTA/ ( 1-4*ETA*ETA*GA."'HA)); 
Y:=1.5;INTERVAL:=-0.1;H:=-O.Ol: 

E4X[1]:=1@-5;E4X[2] :=DE4X[1]:=DE4X[2]:=0; 
AEX[1]:=AEX[2]:=REX(1]:=REX[2]:=l@-5; 
WHILE Y>0.5@-7 
DO BEGIN RK2N(2,VIERDEORDE(Y,I,E4X,DE4X),Y,E4X,DE4X,I,INTERVAL, 

H , AE X , RE X , M) : 
WRITE(SHORTOUT,<S(E12.5,X2)>,Y,E4X[l] ,DE4X[1],E4X[2],DE4X[2]); 
END; 

ECO [ 1] : =E4X ( 1] ; ECO [ 2] : =DE4X [ 1] ; ECO [ 3] : =E4X [ 2] : ECO [ 4] : =UE4X ( 2] ; 
END; 

LOCK(SHORTOUT,CRUNCH); 
END;% OF SHORTWAVE 

REAL PROCEDURE DELI(Y); 
VALUE Y:REAL Y; 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%% %%%%%%%%%% 
%%%%%%%%% Deze demping wordt gebruikt om de in- %%%%%%%%%% 
%%%%%%%%% vallende korte golf te elimineren. %%%%%%%%%% 
%%%%%%%%% %%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

BEGIN DELI:=If Y>-BETA-0.5 THEN 0 
ELSE 0.5*(Y+BETA+O.S)*DELTA; 

END: %OF DELI(Y) 
REAL PROCEDURE DEMP(Y); 
VALUE Y:REAL Y; 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% %%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% 

Deze demping wordt gebruikt om de 
uitgaande korte golf te verwijderen. 

%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% 



1270b 
12ö00 
129UO 
13000 
13100 
13200 
13300 
13400 
13500 
13600 
13700 
13701 
13702 
13703 
1 3704 
13705 
13706 
13707 
1370i1 
13709 
13710 
13711 
13712 
13 713 
13714 
13800 
13900 
14000 
14100 
14200 
14300 
14400 
14500 
14600 
14700 
14ö00 
14900 
15000 
15100 
15200 
15300 
15400 
15500 
15600 
15700 
15ö00 
15900 
16000 
16100 
16200 
16300 
16400 
16500 
16600 
16700 
16~00 

16900 
17000 
17100 
17200 
17300 
17400 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%lo%%%%%%%%%%%%%% 
HEG!~ DEMP:=If Y)-(BETA+0.2) THEN 0 

ELSE 5*(Y+BETA+0.2); 
END;% OF DEMP(Y) 
REAL PROCEDURE TWEEDEORDE(X,E,DE); 
VALUE X,E,DE;REAL X,E,DE; 

BEGIN TWEEDEORDE:=(-F(X)*DE-G(X)*E)/(C(X)); 
END; %OF TWEEDE ORDE 

PROCEDURE KORTGEDEMPT( ESTART, EEIND, DEMP, Y, FIRST, PRINT, XE:'.JU, TYPE); 
REAL ARRAY ESTART,EEIND[*];REAL DEMP,Y,XEND:BOOU:AN FIRST,PRINT: 

grEGER TYPE; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% %%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% Deze procedure wordt gebruikt om 
%%%%%%%%%% 1: door twee keer te integreren vanaf 
%%%%%%%%%% Y=O met randvoorwaarden,gebaseerd op 
%%%%%%%%%% longwave resp. shortwave,de constantes 
%%%%%%%%%% alt1 en alf2 te bepalen,die nodig zijn 
%%%%%%%%%% voor: 
%%%%%%%%%% 2: integreren van de vergelijking,m.b.v. 
%%%%%%%%%% de uit de voorgaande resultaten bepaalde 
%%%%%%%%%% randvoorwaarden,om het verloop van het 
%%%%%%%%%% veld te bepalen. 
%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
BEGIN REAL ARRAY EC,DEC[1:4]; 
FILE DEMPOUTRE(KIND=DISK,PROTECTION=SAVE,NEWFILE=TRUE); 
FILE DEMPUUTIM(KIND=DISK,PROTECTION=SAVE,NEWFILE=TRUE); 

REAL PROCEDURE ALFAI(Y); 
VALUE Y;REAL Y; 
BEGIN ALFA1:=3*((DELTA*DELTA+DEMP*DEMP)/(l-4*ETA*ETA*GAMMA))* 

( 1 +ETA*Y); 
END; 
REAL PROCEDURE A(Y); 
VALUE Y:REAL Y; 
Hf<:GIN A: =3*( ( DELTA*DELTA) / ( 1-4*ETA*ETA*GAMMA) )*( 1 +ETA*Y); 
END; 
REAL PROCEDURE EEN(Y); 
VALUE Y;REAL Y; 
BEGIN EEN:=1/(Y+BETA); 
END; 

REAL PROCEDURE 1'\-JEE ( Y) ; 
VALUE Y;REAL Y; 
BEGIN TWEE:=-DELTA*Y/ALFA1(Y)+(1+ETA*Y)*SQRT(GAMMA/BETA)*EEN(Y); 
END; 
REAL PROCEDURE DRIE(Y); 
VALUE Y;REAL Y; 
BEGIN DRIE:=-DEMP*Y/ALFAl(Y); 
END; 
REAL PROCEDURE VIER(Y); 
VALUE Y;REAL Y; 
BEGIN VIER:=BETA*EEN(Y)/ALFAl(Y); 
END; 
REAL PROCEDURE B(Y); 
VALUE Y;REAL Y; 
BEGIN B:=Y*(Y+BETA)-GAMMA*(l+ETA*Y)*(l+ETA*Y)+ 

SQRT(BETA*G&~)*(1-ETA*BETA)*EEN(Y); 

END; 
REAL PROCEDURE VIJF(Y); 
VALUE Y;REAL Y; 
BEGIN VIJF:=B(Y)/ALFAl(Y); 
END; 



17500 
17600 
17700 
17ö00 
17lJOO 
1HOUU 
1 ölOO 
IH200 
lH300 
1 ö4UO 
10500 
18600 
18700 
18800 
18900 
19000 
19100 
19200 
19300 
19400 
19500 
19600 
19700 
19800 
19900 
20000 
20100 
20200 
20300 
2040U 
20500 
20600 
20700 
20~00 

20900 
21000 
21100 
21200 
21300 
21400 
21500 
21600 
21700 
21800 
21900 
22100 
22200 
22300 
22400 
22500 
22600 
22700 
22800 
22900 
23000 
23100 
23200 
23300 
23400 
23500 
23600 
23700 

BEGIN 

KEAL PROC~DCRE RECHTS(l,Y,EC,D~C.TYPE); 
VALUE l,Y;UiTEGER I,TYPE:REAL Y;REAL ARRAY EC,DEC[*]; 
BEGIN IF TYPE=l THEN 

END; 

RECHTS:=CASE (I-l) OF 
( EC [ 2] , 

(EEN(Y)*DEC(2]-TWEE(Y)*EC(2]-DRIE(Y)*EC(4] 
+VIER(Y)*(DELTA*DEC(1]+DEMP*DEC[3])
VIJF(Y)*(DELTA*EC[1]+DEMP*EC[3])), 
EC[4], 
(EEN(Y)*DEC[4]-TWEE(Y)*EC(4]+DRIE(Y)*EC[2J+ 
VIER(Y)*(DELTA*DEC[3]-DEMP*DEC[1))-VIJF(Y)* 
(DELTA*EC[3]-DEMP*EC(l]))); 

lF TYPE=2 THEN 
BEGIN IF l=l THEN RECHTS:=EC(2]; 

IF I=3 THEN RECHTS:=EC(4]; 
IF I=2 THEN RECHTS:=DEC[2]*(l/(Y+BETA)-DEMP) 
+EC(2]*(DELTA*Y/A(Y)-SQRT(GAMMA/BETA)*(l+ETA*Y)/(Y+BETA)) 
+DEC[1]*BETA*DELTA/(A(Y)*(Y+BETA))-B(Y)*DELTA*EC[l]/A(Y); 
IF 1=4 THEN RECHTS:=DEC[4]*(1/(Y+BETA)-DEMP) 
+EC[4]*(DELTA*Y/A(Y)-SQRT(GAMMA/BETA)*(l+ETA*Y)/(Y+BETA)) 
+DEC[3]*BETA*DELTA/(A(Y)*(Y+HETA))-B(Y)*DELTA*EC(3]/A(Y); 
END: 

PROCEDURE EXTRA POL( EC, DEC, Y, DX); 
VALUE Y,DX;REAL ARRAY EC,DEC[*];REAL Y,DX; 
HEGIK REAL ARRAY ECH,DECH[l:4]; 

END; 

INTEGER I;REAL ER4H,El4H; 
ER4H:=RECHTS(2,Y,EC,UEC,TYPE); 
EI4H:=RECHTS(4,Y,EC,DEC,TYPE); 
FOR I:=1 STEP 1 UNTIL 4 
DO BEGIN ECH[l] :=EC[I]: 

DECH [ I] :=DEC [ I] ; 
END: 

EC[l]:=ECH[l]+DX*DECH(l]+DX*DX*ECH[2]/2; 
EC[2] :=ECH[2]+DX*DECH[2]+DX*DX*ER4H/2; 
EC(3]:=ECH[3]+DX*DECH(3]+DX*DX*ECH[4]/2; 
EC[4]:=ECH(4]+DX*DECH(4]+DX*DX*EI4H/2; 
DEC( I] :=DECH[l]+DX*ECH[2]+DX*DX*DECH[2]/2; 
DEC(2]:=DECH(2]+DX*ER4H; 
DEC[3] :=DECH(3]+DX*ECH[4]+DX*DX*DECH(4]/2; 
DEC(4]:=DECH(4]+DX*El4H; 

REAL ARRAY AE, RE, ECH,DECH[ l :4]; 
REAL XT,INTERVAL,HULPINT,H; 

DlTEGER I ,M; 
PROCEDURE OUTPUT; 

BEGIN WRITE(DEMPOUTRE,<5(El2.5,X2)>,XT,EC[l],DEC[l] ,EC[2],DEC(2]); 
WRITE(DEMPOUTIM,<5(El2.5,X2)),XT,EC(3],DEC[3] ,EC[4],DEC[4]): 

END: 

FOR I:=l STEP 1 UNTIL 4 
DO AE[I]:=RE[I]:=@-5; 
EC(l]:=ESTART[l]:DEC(l]:=ESTART(2];EC[2]:=ESTART[3]; 

DEC[2]:=ESTART[4];EC[3]:=ESTART(5];DEC[3]:=ESTART(6]; 
EC[4):=ESTART(7];DEC[4]:=ESTART[8]; 

XT:=O;INTERVAL:=-O.I;H:=INTERVAL/4; 
Y:=O; 

l~TERVAL:=-O.l;H:=INTERVAL/2; 
WHILE Y)(-BETA-INTERVAL+@-7) 

DO BEGIN 
RK2N(4,RECHTS(I,Y,EC,DEC,TYPE),Y,EC,DEC,I,INTERVAL,H,AE,RE,M); 

XT:=XT+INTERVAL; 



231:l00 
23900 
24000 
24100 
242UU 
2430U 
24400 
24500 
24600 
24700 
24:-50() 
249()() 
25UUO 
25100 
25200 
25300 
25310 
25320 
25330 
25340 
25345 
25350 
25360 
25370 
25380 
25305 
25390 
25400 
25500 
25600 
25700 
25HOO 
25900 
26000 
26100 
26200 
26300 
26400 
26500 
26600 
26700 
26b00 
27000 
27100 
27200 
27300 
27400 
27500 
27ó00 
27700 
27800 
27900 
28000 
28100 
2H200 
28300 
28400 
28500 
28600 
28700 
28800 
28900 

I~ PRI~T THEN OUTPUT; 
E:\D: 

HULPINT:=-0.01 :H:=HULPINT/2: 
WHILE Y)(-BETA-2*HULPINT-@-7) 

DO BEGIN 
l{K2N(4,RECHTS(l,Y,EC,DEC,TYPE),Y,EC,DEC,I,HULPINT,It,AE,RE,M); 

XT:=XT+HULPINT: 
% IF PRINT THEN OUTPUT: 

END: 
HULPI~T:=-O.OOOl;H:=HULPINT/2; 

WHILE Y)(-BETA-2*HULPINT-@-7) 
DO BEGIN 
RK2N( 4, RECHTS (I, Y, EC, DEC, TYPE), Y, EC, DEC, I, HULPINT, H, AE, RE ,M); 

XT:=XT+llULPINT; 
% IF PRINT THEN OUTPUT: 

END; 
fOR I:=l STEP I UNTIL 4 
DO BEGIN ECH(I] :=EC(I]; 

DECH(I]:=DEC(I]: 
END: 

EXTRAPOL(EC,DEC,Y,-@-4): 
XT:=XT-@-4: 
IF PRINT THEN OUTPUT; 
FOR I:=1 STEP 1 UNTIL 4 
DO BEGIN EC[I]:=ECH[I]: 

DEC(I]:=DECH[I]; 
END, 

EXTRAPOL( EC, DEC, Y, -2@-4): 
Y:=Y-2@-4; 
XT:=XT-@-4; 
HULPINT:=-0.0009; 
RK2N(4,RECHTS(I,Y,EC,DEC,TYPE),Y,EC,DEC,I,HULPINT,H,AE,RE,M); 

%IF PRINT THEN OUTPUT; 
XT:=XT+HULPINT; 
HULPINT:=-0.009; 
RK2N(4,RECHTS(I,Y,EC,DEC,TYPE),Y,EC,DEC,I,HULPINT,H,AE,RE,M); 
XT:=XT+HULPINT; 

%IF PRINT THEN OUTPUT; 
HULPINT:=-0.09; 
RK2N(4,RECHTS(I,Y,EC,DEC,TYPE),Y,EC,DEC,I,HULPINT,H,AE,RE,M); 
XT:=XT+HULPINT; 
If PRINT THEN OUTPUT; 

IF FIRST THEN 
BEGIN WHILE (ABS(EC[l])<@S AND Y)-2.5) 

DO BEGIN 
RK2N(4,RECHTS(I,Y,EC,DEC,TYPE),Y,EC,DEC,I,INTERVAL,H,AE,RE,M); 

XT:=XT+INTERVAL; 

END 

IF PRINT THEN OUTPUT; 
END; 

FIRST:=FALSE;XEND:=Y; 

ELSE BEGIN 
WHILE (Y)XEND) 

DO BEGIN RK2N(4,RECHTS(I,Y,EC,DEC,TYPE),Y,EC,DEC,I,INTERVAL,H,AE,RE,M); 
XT:=XT+INTERVAL; 
IF PRINT THEN OUTPUT; 

END: 
END; 

EEIND[l]:=EC(l];EEIND(2]:=DEC(l];EEIND[3]:=EC(2];EEIND[4]:=DEC[2); 
EEIND(S]:=EC[3);EEIND(6]:=DEC[3];EEIND[7):=EC[4];EEIND[8):=DEC[4); 

END; 
LOCK(DEMPOUTRE,CRUNCH); 



L'WUU 
29100 
29200 
29201 
29202 
2Y203 
29204 
29205 
2920o 
29207 
29208 
29209 
29300 
29400 
29500 
29600 
29700 
29800 
29900 
30000 
30100 
30200 
30300 
30400 
30500 
30600 
30700 
30800 
30900 
31000 
31100 
31200 
31300 
31400 
31500 
31600 
31700 
31800 
31900 
32000 
32100 
32200 
32300 
32400 
32500 
32600 
32700 
32800 
32900 
33000 
33100 
33200 
33300 
33400 
33500 
33600 
33700 
33800 
33900 
34000 
34100 
34200 

LOCK(D~MPUUl1M,CKU~CH); 

END;% OF KURTGEDEMPT 
HEG IN 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% 

Hier begint het eigenlijke programma %%%%%%%%%%% 
Volgorde van de werkzaamheden: %%%%%%%%%%% 
bepaling lange golf,Y)O;bepaling korte %%%%%%%%%%% 
golf,Y>O;bepaling alfl,alf2;bepaling %%%%%%%%%%% 
Ex-veld,Y<O;bepaling absorptiecoefficient.%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

REAL ARRAY ELO,ECO,ESTART,ELEND,ESEND,EEIND[l:8]; 
REAL ALF1,ALF2,ABSCOEFF,YEND,HULP,ERL,EIL,ERS,EIS,Y, 

AE,RE,ER,DER,EI,DEI,KY,RA,RB,IA,IB,Xl,X2,DX,Hl,H2; 
INTEGER l,M,TYPE; 
FILE DIAGNOSTICS (KIND=DISK, PROTECTION=SAVE, NEWFILE=TRUE); 
FILE DATAUIT(KIND=DISK,PROTECTION=SAVE,NEWFILE=TRUE); 
BOOLEAN FIRST,PRINT; 

BEGIN !3ETA:=0.2;ETA:=0.1;GAMMA:=0.3:DELTA:=.5@-4; 
WRITE( DIAGNOSTICS, <4 ( El2. 5, X2) >, BETA, ETA ,GAMMA, DELTA); 
LONGWAVE(ELO); 
WRITE(DIAGNOSTICS,(4(El2.5,X2)),EL0[1],EL0[2],EL0[3],EL0[4]); 
FOR 1:=2 STEP 1 UNTIL 4 
DO ELO[I):=ELO[I]/EL0[1]; 
ELO[ 1] : = 1; 
SHORTWAVE(ECO); 
WRITE(DIAGNOSTICS,(4(E12.5,X2)),EC0[1],EC0[2],EC0[3],EC0[4]); 
FOR 1:=2 STEP 1 UNTIL 4 
DO ECO[I]:=ECO[I]/EC0[1]; 
EC0(1]:=1; 
FOR I:=l STEP 1 UNTIL 4 
DO ESTART[I]:=ELO[I]; 

FIRST:=TRUE;PRINT:=FALSE; 
TYPE:=1; 
KORTGEDEMPT(ESTART,ELEND,DELI(Y),Y,FIRST,PRI~T,YEND,TYPE); 

FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL 4 
DO ESTART[l]:=ECO[I]; 
FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL 4 
DO ESTART[I+4]:=0; 

Y:=O;PRINT:=FALSE; 
KORTGEDEMPT(ESTART,ESEND,DELI(Y),Y,FIRST,PRINT,YEND,TYPE); 

ERL:=ELEND[l];EIL:=ELEND[5]; 
ERS:=ESEND[l];EIS:=ESEND[5]; 
HULP:=ERS*ERS+EIS*EIS; 

ALFl:=-(ERL*ERS+EIL*EIS)/HULP; 
ALF2:=(ERL*EIS-ERS*EIL)/HULP; 
WRITE(DIAGNOSTICS,<2(E12.5,X2)>,ALF1,ALF2); 
FOR l:=l STEP 1 UNTIL 4 
DO ESTART[I]:=ELO[l]+ALF1*ECO[I]; 
FOR I:=1 STEP 1 UNTIL 4 
DO ESTART[I+4]:=ALF2*ECO[I]; 

PRINT:=TRUE;Y:=O;FIRST:=FALSE;YEND:=YEND-1; 
TYPE:=2; 

KORTGEDEMPT(ESTART,EEIND,DEMP(Y),Y,FIRST,PRINT,YEND,TYPE); 
Xl:=X2:=YEND; 

DX:=-0.1;H1:=H2:=DX/4; 
AE:=RE:=1@-5; 
ER:=EEIND[1];DER:=EEIND[2]; 
El:=EEIND[5];DEI:=EEIND[6]; 

WHILE (X1>-1/ETA+@-7) 
DO BEGIN RK2(TWEEDEORDE(X1,ER,DER),X1,ER,DER,DX,H1,AE,RE,M); 



34300 
34400 
34500 
34600 
34700 
34800 
34900 
35000 
35100 
35200 
35300 
35400 
35500 
35600 
35700 

RK2(TWEEDEORDE(X2,El,DEI),X2,El,DEI,DX,H2,AE,RE,M); 
WRITE(DATAUIT,(5(El2.S,X2)),Xl,ER,DER,EI,DEI); 

END; 
KY:=SQRT(ABS(BETA-1/ETA)); 
RA:=(KY*ER+DEI)/(2*KY); 
IA:=(KY*EI-DER)/(2*KY); 
RR:=(KY*ER-DEI)/(2*KY); 
IB:=(KY*El+DER)/(2*KY); 
ABSCOEfF:=l-((RB*RB+IB*IB)/(RA*RA+IA*IA)); 
WRITE(DIAGNOSTICS,(El2.5),ABSCOEff); 

END; 
LOCK(DIAGNOSTICS,CRUNCH); 
LOCK(DATAUIT,CRUNCH); 

END: 
END. 
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