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SAMENV.ATT_ING

Na een korte inleiding komt in hoofdstuk 2 van dit verslag de

opbouw van de MHD generator aan de orde. In het hoofdstuk

verliesmechanismen worden een aantal fenomenen behandeld die

specifiek zijn voor de MHD generator en die van belang zijn voor

een goed begrip van het onderwerp van dit verslag. In hoofdstuk 4

zijn enkele meetgegevens te vinden die in dit werk gebruikt

worden.

In hoofdstuk 5 worden de vergelijkingen voor de hoofdstroom en de

grenslagen afgeleid. Deze vergelijkingen zijn de basis van het

gasdynamische rekenprogramma, waarin de invloed van grenslagen

in rekening wordt gebracht; hiermee zijn de in dit werk

gepresenteerde resultaten berekend.

In hoofdstuk 6 wordt uit de meetgegevens een nieuw model afgeleid

om de opgewekte stroom in een MHD generatorsegment te berekenen.

Uitgaande van de zogenaamde spanningsprobe-meting worden de

verbanden tussen het geleidingsvermogen en de stroom en de

voltagedrop en de stroom opgesteld. Deze verbanden worden

ingevuld in de spanningswet van Kirchhoff. Daaruit voIgt een

model waarmee de opgewekte stroom in een generatorsegment kan

worden berekend. Dit model voorspelt onder andere dat voor

bepaalde waarden van de snelheid v, het magneetveld B en de

belastingsweerstand R een bepaald segment geen stroom kan voeren

hoewel de opgewekte spanning niet nul is. AIle spanning valt in

eerste orde benadering over de inwendige weerstand.

Bovendien is het mogelijk om met dit model, dat bij de

negentiende elektrode is afgeleid, het gehele generator kanaal in

de x-richting door te rekenen. Berekende en gemeten

stroomprofielen, als functie van x, stemmen na invoering van een

correctie voor Hallkortsluiting goed overeen.

Uit de berekeningen blijkt dat de drukverhoging, die

gekonstateerd is in de tweede helft van de generator, de

stroomvermindering in de tweede helft van de generator niet kan

verklaren. Hallkortsluiting blijkt hiertoe weI in staat.
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Dit is het verslag van mijn afstudeerwerk, dat is verricht bij de

vakgroep der directe energie-omzetting in de periode van 1

oktober 1983 tot 18 oktober 1984. In deze vakgroep is men bezig

met de ontwikkeling van een zogenaamde MHD generator. Een MHD

generator zet thermische energie direct om in elektrische energie

zonder tussenkomst van mechanische onderdelen. Dit voordeel naast

het voordeel van een hoger theoretisch rendement dan bij een

conventionele stoomcyclus haalbaar is, maakt MHD energieconversie

aantrekkelijk.

Onder andere om toekomstige MHD generatoren te dimensioneren

bestaat er een grote behoefte aan een goed werkend rekenprogramma

dat binnen redelijke rekentijden een MHD generator kan

doorrekenen. In een dergelijk programma is een model nodig

waarmee de opgewekte stroom per segment kan worden berekend. Zo'n

model wordt in dit verslag ontwikkeld en getoetst aan de

praktijk.
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HOOFDSTU~2-MHO-GENERATOR_ALGEMEEN

2 .1- INLEInING

Mede naar aanleiding van de energiecrisis in 1973 is in de jaren

zeventig een intensief onderzoek begonnen naar alternatieve

energiebronnen en energie-conversieprocessen met een hoger

rendement. Ondanks deze inspanningen is fossiele brandstof tot op

heden de belangrijkste grondstof voor elektriciteitsopwekking en

dit lijkt nog minstens vijftig jaar zo te blijven. Onderzoek naar

energie-conversieprocessen met een hoger rendement en met als

grondstof fossiele brandstof is daarom zinvol. Hogere rendementen

leiden niet alleen tot verminderd brandstof verbruik in de

centrales maar ook tot een geringere belasting van het ecologisch

evenwicht door thermische vervuiling.

Het ideale rendement van elk omzettingsproces wordt gegeven door

het Carnot-kringproces en is gelijk aan een verminderd met de

verhouding van de temperaturen waarbij warmte wordt afgevoerd en

wordt aangevoerd. De afvoertemperatuur wordt bepaald door het

koelmedium. De toevoertemperatuur wordt bepaald door de

beperkingen van de installatie. Bij stoomturbinecentrales ligt de

toevoertemperatuur rond de 800 K waarbij rendementen van ca. 38%

worden gehaald. Bij gebruik van Magneto Hydro Dynamische (MHO)

energieomzetting kan de toevoertemperatuur verhoogd worden tot

2000 a 2700 K waarbij de MHO-generator als zogenaamde topping

cycle gebruikt wordt. Na volledige ontwikkeling van dit principe

lijken rendementen van ca. 55% haalbaar.
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2~2 HET PRINCIPE- VAN EER MHD~G.ENERAI.OR

Na de constatering dat in sommige vaste stoffen elektrische

stromen werden opgewekt als ze werden bewogen door een magnetisch

veld stelde Michael Faraday in 1832 dat soortgelijke effecten

ook moesten optreden in deformeerbare media. Ondanks groots

opgezette en nauwkeurig uitgevoerde experimenten met

deformeerbare media als werkmedium heeft hij bij deze proeven

nooit daadwerkelijk stroom kunnen meten. Na de ontdekking van de

vierde agregatietoestand, namelijk het geIoniseerde gas (plasma),

zijn zijn experimenten opnieuw in de belangstelling geraakt.

In een elektrisch geleidend medium dat zich met een snelheid v

door een magnetisch veld B beweegt ondervinden de geladen

deeltjes een Lorentz-kracht. Voor positief en negatief geladen

deeltjes is deze kracht tegengesteld gericht zodat scheiding van

lading ontstaat en een elektrisch veld Eind wordt gernduceerd

loodrecht op de bewegingsrichting en loodrecht op de richting van

het magnetisch veld. Er ontstaat een elektrisch

potentiaalverschil tussen de twee tegenover elkaar liggende

wanden. Worden in deze wanden elektroden aangebracht en door

middel van een belastingsweerstand met elkaar verbonden dan gaat

er een stroom door de weerstand vloeien, zie fig. 2.1.

Figuur 2.1 Principe van een gesegmenteerde Faraday-generator.
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Een heet gas, dat deels geroniseerd is en dus uit neutrale

deeltjes, ionen en elektronen bestaat kan als werkmedium voor een

MHO-generator fungeren. We onderscheiden twee typen MHO-systemen

waarbij heet gas als werkmedium wordt gebruikt namelijk open

cyclus MHO-systemen en gesloten cyclus MHO-systemen.

In een open cyclus MHO-generator wordt verbrandingsgas van

fossiele brandstof, waaraan ter verbetering van het

geleidingsvermogen inzaaimateriaal is toegevoegd, als werkmedium

gebruikt. De toevoertemperaruur ligt tussen de 2700 en 3000 K en

de afvoertemperatuur is nog hoog genoeg om de stoomproductie van

een conventionele centrale te verzorgen. Een warmtewisselaar

achter de MHD-generator zorgt voor de warmteoverdracht. Nadat het

inzaaimateriaal is teruggewonnen verlaat het verbrandingsgas via

de schoorsteen het systeem, zie fig. 2.2.

schoorsteen

cesium/kalium

magneet

koelwater

Figuur 2.2 Principe van een open cyclus MHO-systeem

Bij een gesloten cyclus MHD-systeem is het werkmedium edelgas met

inzaaimateriaal, bv. cesium. Dit mengsel wordt rondgepompt,

neemt warmte op bij de hoge temperatuur warmtewisselaar I, zie

fig 2.3, gaat door het MHO-generator kanaal en geeft de

restwarmte af bij warmtewisselaar II aan een stoomcyclus.

Een voordeel van gesloten systemen boven open systemen is dat bij

gesloten systemen in principe aIle warmtebronnen gebruikt kunnen

worden die bij voldoende hoge temperatuur voldoende warmte kunnen

afleveren. Dit maakt het gebruik van bijvoorbeeld kern- en fusie

energie mogelijk. Een tweede voordeel bij gesloten systemen is de

lagere minimaal benodigde temperatuur, ca. 2000 K. Deze minimaal
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benodigde gastemperatuur is lager omdat in een gesloten systeem

een zogenaamd twee-temperaturen plasma ontstaat. Dankzij het

ontstaan van niet-evenwichtsionisatie wordt de

elektronentemperatuur. die het geleidingsvermogen bepaald. hoger

(ca. 3000 K) dan de gastemperatuur (ca. 2000 K).

conventionele cyctus

schoorsteen

Figuur 2.3 Principe van een gesloten cyclus MHO-systeem.

2...3_-HET-MHO=-BLQWDOWN EXPERIMENT

De Eindhovense MHO-generator werkt volgens het principe van een

gesloten cyclus systeem. Ret werkmedium is argon met als

inzaaimateriaal cesium. De massastroom is 5 kg/s bij een

stagnatie druk van 7 bar en een stagnatiedruk van 2000 K. De

magneet is ontworpen voor een magneetveld van 5 T. Tijdens de

opwarmcyclus wordt de regeneratieve warmtewisselaar (1) (voor

nummering van de componenten en van de systemen zie principe

schema in fig. 2.4) met behulp van een propaanbrander opgewarmd

tot boven in het bed een temperatuur van bijna 2100 K bereikt is.

Met behulp van een speciaal opwarmschema wordt ervoor gezorgd dat

de warmte zo diep mogelijk in het bed doordringt. Inmiddels is de

kryogene magneet (6) tot 77 K afgekoeld.

Na de opwarmcyclus worden eerst de moleculaire gassen met behulp

van een vacuumsysteem (7) uit de warmtewisselaar gepompt. Ret

hele systeem wordt op een argondruk van 1.2 bar gebracht. Ret

argon is in vloeibare vorm opgeslagen en wordt met behulp van een
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kryogene pomp (8) en een verdamper (9) overgebraeht naar een
3

buffervat (10) met een inhoud van 4 m onder een druk van 100
3

bar. Deze 400 Nm voorraad is voldoende voor een run van 60

seeonden en doorspoelen met argon bij oversehakelen van de eyeli.

Nadat de "hete klep" (3) geopend is kan de run beginnen. Ret

opstarten en afsehakelen van de run wordt volledig automatiseh

bestuurd door een programmeerbare bestuurseenheid (P.L.C.).

2~4- RESULTATEN

Ret Blowdown experiment heeft tot doel : " De demonstratie van de

opwekking van 1 MW elektriseh vermogen, gedurende minstens 10

seeonden bij een thermiseh ingangsvermogen van 5 MW ".

Tot nu toe zijn 6 meetseries verrieht. In mei 1981 werden de

eerste vermogensruns uitgevoerd waarbij de MHO-generator een

vermogen van 270 kW (5,6 % enthalpie extraetie) leverde.

Meetserie 3, in oktober 1981, leverde een maximaal vermogen van

360 kW (7,1 % enthalpie extraetie). De meetseries 4,5 en 6

leverden nagenoeg geen vermogen door problemen met het kanaal en

de pre-heat loop. De internationale stand van zaken is in fig.

2.5 in kaart gebraeht.

Power
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Figuur 2.5 Vooruitgang van de belangrijkste MHD-experimenten

De eerste eommereiele MHO-stoomeentrale wordt gebouwd in Ryazan,

150 km zuid-oost van Moskou. In 1987 moet deze centrale volgens
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planning een vermogen van 500 MW gaan opwekken. Ret is een open

eye Ius systeem met ais primaire brandstof aardgas. De helft van

het vermogen zal opgewekt worden door het MHD-topping systeem de

andere helft door de stoomeentrale. Verwaeht wordt dat de

volgende generatie MHD-generatoren kolen ais primaire brandstof

zuIIen hebben.



-13-

HOOFDSTUK 3_ VERLIESMECHANISMEN

3 .~INLEIDING

Buiten de verwachte verliezen zoals warmte- en wrijvings

verliezen zijn er bij de werking van de MHD-generator een aantal

fenomenen geconstateerd die specifiek zijn voor de MHO-generator

en die het rendement van de generator beperken.

De resultaten, die opgenomen zijn in hoofdstuk 7, bestaan voor

een groot deel uit grafieken van stroomprofielen als functie van

de plaats in het kanaal, x. Voor een goed begrip van deze

stroomprofielen is kennis van de in dit hoofdstuk gepresenteerde

verschijnselen noodzakelijk.

Hoewel deze fenomenen afzonderlijk worden gepresenteerd is er

vaak een sterke onderlinge samenhang. Zo zal bij aangroei van de

grenslagen de gemeten voltagedrop ook groter worden.

3 •.2.GRENSLAGEN

In de programma's, waarmee de resultaten uit hoofdstuk 7 berekend

zijn wordt de invloed van grenslagen steeds in rekening gebracht.

Zoals uit het onderstaande zal blijken is de invloed van de

grenslagen in een MHD-generator, door de aanwezigheid van het

magneetveld, veel groter dan in een gewone gasdynamische

stroming.

Een grenslaag is per definitie dat gebied in een fluIdum waarin

de overdrachtsverschijnselen naar de wand merkbaar zijn. Doordat

bij een MHD-generator naast gasdynamische- ook elektromagnetische

verschijnselen een rol spelen kan de invloed van de grenslagen in

de MHD-generator aanzienlijk zijn. We onderscheiden

elektrodenwandgrenslagen en isolatorwandgrenslagen. Daarnaast

kunnen we verschillende typen grenslagen onderscheiden,

bijvoorbeeld stagnatietemperatuurgrenslaag en

snelheidsgrenslaag.
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In de isolatorwandgrenslaag komt de aanwezigheid van het

magnetische veld duidelijk tot uiting. Door het aanwezige

snelheidsprofiel is het opgewekte veld, uB, in de grenslaag

kleiner dan in de bulk. Uit de wetten van Maxwell voIgt echter

dat E in de grenslagen even groot moet zijn als in de bulk. De
y

term (uB-E ) is in de bulk positief maar kan in de grenslagen
y

negatief worden. De stroom zal dan in de grenslaag de andere kant

op gaan lopen, zie fig. 3.1. Door omkering van de Lorentz-kracht

j xB kan zelfs een overshoot van de snelheid in de grenslaag
y

optreden. Door deze combinatie van gasdynamische en

elektromagnetische effecten is de isolatorwand- grenslaag

aanzienlijk dunner dan in een gewone gasstroom (Masl).

y

'Z

x

Figuur 3.1 Veldverdeling in de isolatorwandgrenslaag.

In de temperatuurgrenslaag die aanwezig is bij de elektrodewand

is, door de lagere temperatuur, de geleiding lager dan in de

bulk. Hierdoor onstaat de zogenaamde voltagedrop, zie paragraaf

3.3. Het grootste deel van de voltagedrop staat over de

elektrische grenslaag die veel dunner is dan de

temperatuurgrenslaag(Masl). In deze elektrische grenslaag is de

joulse-dissipatie dus groter waardoor een overshoot in het

temperatuurprofiel kan optreden. Ook de elektrodewandgrenslaag

verschilt dus duidelijk van de "gewone" gasdynamische grenslagen.

Om de invloed van grenslagen in rekening te brengen, bijvoorbeeld

bij nummerieke berekeningen, wordt een verplaatsingsdikte 0

gedefinieerd. Deze verplaatsingsdikte is de afstand tussen de

wand en een fictieve wand die men zou moeten introduceren om de

verliezen als gevolg van de grenslaag te berekenen. De
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vermindering in massatransport ten gevolge van de grenslaag wordt

over een afstand 0 verdisconteerd waardoor een homogene stroming

tussen fictieve wanden wordt aangenomen,zie fig. 3.2.

J(
Figuur 3.2 De verplaatsingsdikte 0

3..3- V-OLTAGEDROP

FARADAY CURREHT:
37 85 AMPERE

FAI1ADA'i UOLTAGE:
340 67 l'OL T

HALL-FIELD:
e.1396E 4U/1'1

FARADRY-FIELD
0.3060E 4 t}/M

.-'"
,.::::--

./
..?

..:;r
-~

./-~.

/.

3:se

30t

250
20i.l
150
le('

50
e

-50

Door de aanwezigheid van een temperatuursgrenslaag bij de

e1ektrodewand is de geleidbaarheid in deze grenslaag k1einer dan

in de bulk. Dit komt tot uiting in een extra spanningval over de

grenslaag. Deze extra spanningsva1 of voltagedrop is niet direct

meetbaar maar is te bepalen met behulp van spanningsprobes die

aangebracht zijn in de isolatorwand. De resu1taten van een

derge1ijke meting zijn te zien in fig. 3.3. De voltagedrop is het

verschi1 tussen de doorgetrokken 1ijn en de gestippelde 1ijn. De

doorgetrokken 1ijn is de lijn die de meetpunten verbindt, de

gestippelde lijn geeft het veld zoals dat in de bulk bestaat. De

meting wordt uitgebreid behandeld in paragraaf 4.4.
UOLTAGEDROPS'

.....0 ANODE: 69 3 IJOLT
~Q CATH.: 49 0 VOLT
4:S0 TOTAL: 118.3 UOLT

-le~

-150
-zee

HEIGHT
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Figuur 3.3 Meting met spanningsprobes bij run 302.



-16-

De stromen in een MHD-generatorkanaa1 zijn niet homogeen maar

vertonen een ont1adingachtige structuur. Deze ont1adingen worden

streamers genoemd en hebben een karakteristieke doorsnee-afmeting

van enke1e centimeters. Binnen de streamers is een

fi1amentachtige structuur te constateren. Deze fi1amenten hebben

karakteristieke afmetingen in het mi1imeter gebied (Wet1).

B = 2. J T B ] .4 T

T = 2.'1UU K T ," Y

n = B.2 % .'1 ..

Figuur 3.4 Streamers onder diverse omstandigheden,

gefotografeerd bij het schokbuisexperiment

r-----r----.---,..---,---r---o 80

De streamers gaan door het kanaa1 met een sne1heid die ongeveer

ge1ijk is aan de gassne1heid. Bij verhoging van het magneetve1d

wordt niet a11een het aanta1 streamers groter maar stijgt ook de

gemidde1de stroom per streamer (Wet1).
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Figuur 3.5 Gemidde1de stroom per streamer a1s functie van de

magnetische ve1dsterkte.
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Zowe1 bij schokbuisexperimenten a1s ook bij het blow-down

experiment is een minimaa1 magneetve1d gevonden waaronder geen

stroom ge1everd wordt. Dit sluit aan bij het ont1adingachtige

karakter van de streamers die b1ijkbaar een minimaa1 veld nodig

hebben om tot ontsteking te komen. Bij het opste11en en

onderzoeken van het model voor het verband tussen de e1ektrische

ge1eidbaarheid en de stroom in hoofdstuk 6 za1 onder andere dit

gedrag aan de orde komen.

Uit schokbuisexperimenten is geb1eken dat streamers een

e11ipsvormige doorsnede hebben, in het x,z-v1ak. De verhouding

van de assen is 2.2 ~ 0.3. De 1engte van de as in de richting van

het magneetve1d is ongeveer 4.5 cm, die van de as in de

stroomafwaardse richting is ongeveer 2 cm (Wet1).

UIlE'DU$U11/I1 , l1l=I_ I • _.4 r
I----i f &If

I

J V

UIlE'DURfl1/l1 I l1l=I_ I • _.4 r
I----i IOf

Figuur 3.6 Voorbee1den van streamerdoorsneden.

3..5- EET-.RELAXAXIEGEBIED

Bij stroommetingen a1s functie van de p1aats in het kanaa1 b1ijkt

steeds dat in het begin van het kanaa1 geen stroom ge1everd

wordt, zie fig. 3.7. Vanaf een bepaa1d punt in het kanaa1 groeit

de stroom 1angzaam aan naar haar maxima1e waarde. Ret gebied van

het begin van de generator tot het punt waarbij de stroom haar

maxima1e waarde bereikt noemen we het re1axatiegebeid. In dit

re1axatiegebied treden twee be1angrijke processen op.

Ret eerste proces treedt op a1s het plasma door de eerste paar
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centimeters van de generator stroomt. Daar verandert het plasma

van een evenwichtsp1asma in een twee-temperaturen plasma (Mas1).

Het tweede proces is het langzaam aan groeien van de stroom. Dit

proces wordt veroorzaakt doordat de streamers in het

relaxatiegebied tot ontsteking komen. Hoe hoger het magneetveld

hoe korter de 1engte van het re1axatiegebied. De streamers op

zich hebben een relatief korte ontstekingstijd en zijn onder1ing

qua omvang ongeveer gelijk. Eenmaal onstoken gaat de streamer met

ongeveer de gassnelheid verder door het kanaal (Fli1) (Wet1+2).

P = 29 k.We
P = 97 k.We
P = 229 k.We

1 t = 34 ~

2 t = 35 ~

3 t = 39.25 ~ ,

aJ CU!lJLent peJt etect.Jr.ode pili M a

6unc.ti.on 06 cW..tance in the

9el1VUU:olt.

Olt X(m) 0.802

II

- )200A

3 -......

I 2 ~ ~I-"'

1/ V 1 I"""

~ Voo

20

40

Iel
(A)

60

Figuur 3.7 Stroom als functie van de plaats in het kanaa1 bij

run 302. N.B. De stroompiek in het begin wordt

veroorzaakt door het kortsluiten van de eerste vier

elektroden paren ten behoeve van voorionisatie.

3-.6. DlUIKTOENAMF. ..IN- DF.- TYEEDR.HELP.!. VAN .HETGENERA.TORKANAAL

Berekeningen met de wet ten van de gasdynamica als uitgangspunt

geven steeds een dalend drukverloop te zien in de stroomafwaardse

richting van het kanaal. Bij metingen aan het kanaal onder

gasdynamische condities t dat wil zeggen zonder MHD-interaktie t

blijken berekeningen en metingen goed overeen te komen. Treedt

echter interaktie op dan blijkt uit de metingen dat er in de

tweede helft van de generator een drukverhoging optreedt. Deze

drukverhoging is aIleen met gasdynamica niet eenvoudig te

verklaren. In fig. 3.8 is het drukverloop op verschillende

tijdstippen, en dus bij verschillende magneetvelden, te zien.
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a} St.a..U.c pJtM.oWte u.ndeJt gMdql1l1JlU.c concf.U.WYlA

60Jt cU66eJte.nt meMUlteJIlent .oeJUM [M .i.n

cUcated bq the. numbeJti + de.n.otM .oeJUM 5).
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Figuur 3.8 Statische druk bij run 302.

De drukverhoging is groter bij hoger geleverd vermogen en dus bij

hogere interaktie. De drukverhoging is bij berekeningen te

simuleren door dikkere grenslagen in te voeren dan op grond van

gasdynamica wordt verwacht. Dit is een indicatie voor een sterke

grenslaag aangroei in de tweede helft van het kanaal.

In fig. 3.10 is de stroom als functie van de plaats in het kanaal

gegeven met de tijd als parameter. Ret verband tussen het

aangelegd magneetveld en de tijd is gegeven in fig. 3.9.

In fig. 3.10 zien we dat de elektrische stromen in de tweede

helft van de generator boven een bepaald magneetveld niet meer

verder aangroeien met het magneetveld. Bovendien verandert het

maximum van de stroom van plaats. Bij een magneetveld van 3,9 T

ligt het maximum bij elektrodepaar 32. Bij maximaIe magnetische

induktie treedt het maximum in het stroomverloop op bij

elektrodepaar 18, verder stroomafwaarts neemt de elektrische

stroom per elektrodepaar snel af.

Deze effecten geven een mogelijk optreden van Hallkortsluiting

aan achter in de generator. Naarmate het magneetveld verder

toeneemt schuift de plaats waar de Rallkortsluiting begint verder

stroomopwaarts de generator in. Ret idee dat er Rallsluiting

optreedt wordt verder bevestigd door de gemeten Hallspanning
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tussen elektrode 24 en 32 zie fig. 3.11. De gemeten Hallspanning

tussen elektrode 16 en 24 heeft globaal hetzelfde verloop als het

magneetveld, beide als functie van de tijd. Beide hebben een

topwaarde rond de 40 s en stijgen en dalen globaal met dezelfde

helling, zie fig. 3.11. De grafiek van de Hallspanning tussen

elektrode 24 en 32 vertoont hetzelfde verloop aIleen is de top

duidelijk afgeplat in vergelijking met de grafiek van de

Hallspanning tussen elektrode 16 en 24. Dit afplatten van de

grafiek wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het optreden van

Hallkortsluiting. Hierdoor kan het Hallveld blijkbaar boven een

bepaalde waarde niet verder opgebouwd worden.

Bij afnemend magneetveld wordt de Hallkortsluiting opgeheven, en

weI zodanig dat bij afnemend magneetveld de afstand waarover

Hallkortsluiting optreedt steeds kleiner wordt. Dit is in fig.

3.12 waar te nemen doordat de stroom weer aangroeit. Het weer

stijgen van de stroom vangt op een later tijdstip aan naarmate

men verder stroomafwaarts komt. Opvallend is dat de stroom

toeneemt terwijl het magneetveld daalt (elektrode 30 en 32). Dit

is een duidelijke indikatie van het verdwijnen van de

Hallsluiting.

Door Hallkortsluiting ontstaan Lorentzkrachten in de y-richting.

Ten gevolge van deze krachten is de druk niet meer constant over

de dwarsdoorsnede hetgeen een sterke grenslaagaangroei tot gevolg

kan hebben.
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Figuur 3.9 Het aangelegde magneetveld als functie van de tijd
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Figuur 3.10 Ret verloop van de stroom van elektrodepaar 10 tot

en met 32 gedurende het aangroeien van het

magneetveld tot op t=38 5, run 302.
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HOOFDSTUK....a.- GEGEV.ENS. MEETSERIE. 3.

4~,L .INI.EIDING

In oktober 1981 werd meetserie 3 uitgevoerd. Meetserie 3 omvatte

drie runs. Bij run 303 werd een vermogen van 362 kW opgewekt. het

beste resultaat tot nu toe. Bij het bepalen van het verband

tussen geleiding en stroom is uitgegaan van run 302 omdat de

generator bij deze run optimaal gewerkt heeft. In dit hoofdstuk

worden de gegevens van meetsrie 3 gepresenteerd. De bijbehorende

grafieken en tabellen zijn in de meeste gevallen opgenomen in

appendix C.

4.a.2. .ENKELR..ALGE.MENf. GEGEVENSVAN MEETSERIE. 3

In run 301 zijn de open cicuit spanningen gemeten. In dit geval

is het medium in de generator een recombinerend plasma met een

beperkt aantal vrije elektronen en dus een hoge inwendige

weerstand. Omdat tijdens deze run geen vermogen is opgewekt

blijft deze run verder buiten beschouwing.

Tijdens de runs 302 en 303 zijn de eerste vier elektrodenparen

kortgesloten ter wille van de voorionisatie. Hierdoor zien we in

het stroomverloop een stroompiek bij de vierde elektrode. De

cesiuminzaai was minimaal 0.1%. De voorionisatie heeft het

relaxatieproces niet doen verdwijnen maar heeft vermoedelijk de

generatie van streamers wel beter doen verlopen. De grafiek van

het opgewekte vermogen fluctueert bij deze runs aanzienlijk

minder dan bij andere runs. zie fig. 4.1.

Tijdens run 303 is de magneet uitgeschakeld op t=47 s omdat er

Hallkortsluiting naar aarde optrad in de bedrading van het

kanaal.
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4.&.1. aET ,EVANTE .GEGEVENS VAN....RI.IN 3-02 ,EN.. 303

Uit de veelheid van gegevens die gemeten zijn bij run 302 en 303

worden aileen de gegevens gepresenteerd die van be1ang zijn voor

dit werk. In dit verband zijn vooral de gegevens op bepaalde

tijdstippen van belang. In tabel 4.1 zijn deze tijdstippen te

vinden met de bijbehorende magneetvelden.

- "

tijd (s) magneetve1d (T)

39,25 4,74

45 4,37

50 3,87

55 3,51
." .- -- " " - -

Tabel 4.1 Ret magneetveld bij run 302 op vier verschillende

tijdstippen.

In appendix C, tabel C1, zijn de stroomwaarden te vinden als

functie van de plaats op de boven genoemde tijdstippen.

De belastingsweerstanden bedragen bij run 302 9 n en bij run 303

6 n, terwijl bij beide runs de eerste vier elektrodenparen waren

kortgesloten.

Tabel C2 geeft de positie van de drukmeetpunten en de gemeten

drukken op de bovengenoemde tijdstippen.

Tabel C3 bevat een aantal algemene gegevens van diverse runs.
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4.4 DE SPANNINGSPROBE-METING

In het kanaal dat gebruikt is bij meetserie 3 zijn ter hoogte van

de negentiende en zesentwintigste elektrode spanningsprobes in de

zijwand (isolatorwand) aangebracht om de potentiaalverdeling als

functie van de hoogte te meten. De spanningsprobes. 6 stuks.

hebben steeds een onderlinge afstand van 25 mm. zie fig 4.2. Het

einde van de probe valt samen met de rand van het borium-nitride.

waarmee de wanden omwille van de thermische isola tie bekleed

zijn. De spanning wordt gemeten ten opzichte van de anode.

+- elektrodewand
- ,*

i 25 mm.
2* •
:!.* *6

~*

~*

*=spanningsprobe

Figuur 4.2 Situering van de spanningsprobes

De probes 1 tot en met 5 meten de potentiaalverdeling in de

y-richting terwijl probe 6 is aangebracht om het lokale Hallveld

te kunnen meten. De resultaten van deze meting zijn te vinden in

appendix C in de grafieken C4 tot en met C7. Deze metingen zijn

gedaan bij elektrodepaar 19. De doorgetrokken lijn is getrokken

van meetpunt naar meetpunt terwijl de gestippelde lijn met behulp

van de kleinste kwadraten methode is getrokken door de punten die

horeri bij 25. 50. 75. 100 en 125 mm. De stippellijn geeft het het

geinduceerde veld in de bulk van de generator weer. Uit het

verschil tussen doorgetrokken en gestippelde lijn bij anode en

katode kunnen we de voltagedrop over de grenslagen bepalen.
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HOOFDSTUK -5,..,.Y.ERGELIJK,INGEN YOOR-DR .HOO.rDSTROOM..EN DE.. GRENSLAGEN

Om de hot-flowtrain, het generatordeel van de nozzle tot en met

de subsone-diffusor, van toekomstige generatoren te kunnen

dimensioneren moet men de beschikking hebben over een goed

rekenprogramma. Met behulp van dit rekenprogramma moeten

verwachte rendementen en opgewekte vermogens berekend kunnen

worden als de thermodynamische en elektrische in- en

uitvoergegevens worden ingevoerd. Om de rekentijd enigzins

binnen de perken te houden moet men een aantal vereenvoudigende

aannamen invoeren.

Uitgaande van de complete set basisvergelijkingen wordt door

Massee (Masl) een set globale driedimensionale vergelijkingen

afgeleid waaruit hij vervolgens een quasi-eendimensionaal model

opstelt dat het uitgangspunt is voor het MHO-rekenprogramma. De

afleiding van het quasi-eendimensionale model komt in dit

hoofdstuk aan de orde. In het MHO-rekenprogramma worden de

grenslagen door middel van verplaatsingsdikten in rekening

gebracht, de aanwezigheid van streamers blijft buiten

beschouwing.

In dit hoofdstuk wordt niet beoogd de afleiding van de

vergelijkingen voor de hoofdstroom en de grenslagen van begin tot

eind compleet weer te geven. Alleen de belangrijkste

uitgangspunten en afleidingen zijn in dit werk opgenomen om de

grote lijn weer te geven. Voor details wordt verwezen naar de

literatuur en vooral naar de dissertatie van Massee (Masl) en het

paper (Mas2).

5.2,. .EER.S1RJlEREENVOlIDIGlNGEN 1l,OOR.-MHO~OMSTAND.lGHEDEN

Ret werkmedium in de Eindhovense MHO-generator bestaat voor het

grootste deel uit het edelgas argon. Ter wille van het

geleidingsvermogen is daar een kleine hoeveelheid

inzaaimateriaal, cesium, aan toegevoegd. Ret plasma heeft een
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stagnatietemperatuur van 2000 K en een druk van enke1e bars.

Onder deze omstandigheden bestaat het plasma uit elektronen,

argon ionen en atomen en cesium ionen en atomen. Bij het

opstellen van de wetten van behoud van massa, impuls en energie

en de wet ten van Maxwell worden voor dit specifieke MHO plasma

een aantal vereenvoudigende aannamen gemaakt. Deze aannamen zijn

nodig om het complexe probleem zover te vereenvoudigen dat de

rekentijd binnen redelijke grenzen blijft.

a) Door de sterke botsingsinteraktie worden temperatuur en

stromingssnelheid voor aIle zware deeltjes, argon en cesium ionen

en atomen, gelijk verondersteld.

b) Doordat het magnetisch Reynoldsgetal laag is mag de

magnetische inductie, veroorzaakt door de elektrische stromen

in het plasma worden verwaarloosd.

c) De ruimtelading wordt klein verondersteld.

In - n ~
.e i «1

n
e

(5.1)

d) Door de lage waarde van het magnetisch Reynoldsgetal en het

feit dat de frequentie van de te bestuderen fenomenen laag is ten

opzichte van de plasmafrequentie reduceert de set wetten van

Maxwell tot

+
'V'-j = 0

+
'V'xE = 0

(5.2)

(5.3)

Dit zijn de voornaamste uitgangspunten om te komen tot een set

basisvergelijkingen. Deze basisvergelijkingen zijn te vinden in

de literatuur, bijvoorbeeld (Sutl) en (Mas1).

5_3. DE. GLo.BALEJ -.QUAS-L.,....EEND IMENS-LONALE VERGELIJKINGEN

Uit de complete set van basisvergelijkingen leidt Massee een set

globale driedimensionale vergelijkingen af (Mas1). Daarbij is er
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van uit gegaan dat voor de beschrijving van de grenslagen en de

hoofdstroom door een kanaal met een langzaam varierende doorsnede

aIleen de axiale component van de impulswet nodig is. De globale

driedimensionale vergelijkingen voor het plasma zijn:

(5.4 )k<pu) + ~(pv) + t-( pw) = 0x y . z

QU + ou ou _ op + 'B + o( ou) 0_ ou)
p~ pv-+ pw- = + F<~oy oz ox Jy z oy ~t oy z t oz

oR oR oR + + 0 OT.) 0 ~)pu-+ pvlY + pw6'Z = j.E + iy<Kt
+ pKtOx oy oz

(5.5)

(5.6 )

De rechterkant van de vergelijkingen is vereenvoudigd met de

aanname dat de snelheidscomponent in de x-richting de grootste

snelheidscomponent is en dat de gradienten van u en T de grootste

componenten hebben loodrcht op de wand. Er is een stationaire

toestand aangenomen en de volgende definities zijn gebruikt.

p = r n.m. = naAmA + naCmCj J J

R i RT u 2
C T + u 2

= +-=
2 2 p 2

p = r njkT j - (nA + nC)kT = nkT
j

(5.7)

(5.8)

(5.9)

+
j =

+ +
en (u - u )

e e (5.10)

De bijdrage van de elektronen aan p, p en pR is verwaarloosd

omdat geldt ne«n en me«mA, mc' Verder is aangenomen dat de

warmtegeleiding door de elektronen te verwaarlozen is ten

opzichte van die door de zware deeltjes. De stralingsverliezen

zijn verwaarloosd. De turbulentie van de zware deeltjes wordt in

rekening gebracht door K
t

en de turbulente wrijving van de zware

deeltjes door ~ •
t
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We verkrijgen de quasi-eendimensionale vergelijkingen door aan te

nemen dat de doorsnede zo langzaam varieert dat de

snelheidscomponenten v en w en de afgeleiden in de y en z

richting verwaarloosd kunnen worden. Wrijvings- en

warmtegeleidingseffecten worden nu uitgesmeerd over de omtrek van

de doorsnede. Na middeling over de doorsnede vinden we de globale

quasi-eendimensionale vergelijkingen:

d
= 0 (5.11)dx'PuA)

du - ~+ . B + C (5.12)pu- = L
dx dx J y z xy,w A

dR -+- -+- CpUdx = j-E - qy,w A (5.13)

5....4, VEREENV-OUDlGDE. VERGELLJKINGEN.. VOOR. HETELEKT.R.ONENGAS.

In de set basisvergelijkingen staan de vergelijkingen die

gebruikt kunnen worden om de grenslagen van n en T langs de
e e

wanden te beschrijven. Ret oplossen van deze vergelijkingen is

echter een dermate complexe zaak dat we met behulp van een aantal

aannamen het probleem drastisch gaan vereenvoudigen. Na
-+

verwaarlozing van de afgeleiden van ne ' Te en u
e

vinden we de

Saha vergelijkingen voor argon en cesium ionen.

ne~1C k
3/2 ('3,893e),.fC

2,421021 T-= -= exp kT
naC k

rC e
e

~enlA k
T 3/2 ("l5J5e)fA 2,421021-= -= exp' kTn

aA
krA e e

(5.14)

(5.15)

De impulsvergelijking voor elektronen kan geschreven worden als

een gegeneraliseerde wet van Ohm door gebruik te maken van de

definities in formule 5.16 en 5.17.
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a = (5.16)

(5.17)eB
e .. m tV

je.
J

en de vergelijking 5.10. Zo vinden we:

+ + + +
j = cr(E + uxB) (5.18)

of door gebruik te maken van de Halltensor Mae

(5.19)

De Halltensor kan in matrixvorm geschreven worden als:

1
e
o

-8
1
o

(5.20)

met behulp van 5.10 en 5.16 vinden we voor de

elektronenenergiebalans:

1~12 _ v
-+;+- 3kn m (T - T) r~ - R
vee e jmj

o (5.21)

De eerste term beschrijft de jou1se dissipatie t de tweede het

energieverlies door e1astische botsingen van elektronen met zware.
deeltjes. R staat voor stralingsverliezen.

De quasi-eendimensionale benadering van de vergelijkingen 5.11

tot en met 5.13 is niet geldig als de grenslagen een belangrijk
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deel van de kanaaldoorsnede beheersen. Daarnaast moe ten

grenslagen en hoofdstroom duidelijk van elkaar te onderscheiden

zijn om een aparte beschrijving zinvol te maken. De hoofdstroom

is te beschrijven met behulp van de quasi-eendimensionale

benadering uit 5.11 tot en met 5.13. De wrijving en

warmtegeleiding effecten verdwijnen door het ontbreken van

gradienten in de y- en z-richting. We kiezen u en pals

onafhankelijke variabelen en met behulp van 5.8, 5.11 en 5.9 die

ook kan worden geschreven als 5.22 vinden we de uitdrukingen 5.23

en 5.24. Het subscript ~ geeft aan dat het bulkgrootheden

betreft.

p = pRT

. B dA
~y:~ -z, _...l:...- eff)
p~ Aeff dx

(5.22)

(5.23)

(5.24)

A
eff

moet berekend worden uit de geometrische gegevens van het

kanaal en gecorrigeerd worden voor de aanwezigheid van

grenslagen. Op deze wijze komt de koppeling tussen hoofdstroom en

grenslagen tot stand. Aan het eind van paragraaf 5.6 komt dit nog

aan de orde.

We hebben nu aIleen de afgeleiden van p~ en u~ nodig om de

integratie in de x-richting voor de bulk uit te kunnen voeren.

AIle andere grootheden kunnen worden berekend. De componenten van
+ +
j en E moeten worden berekend uit de vergelijkingen van het

elektronengas.

Ais de basisvergelijkingen vanaf de wand tot het midden van de

bulk geIntegreerd worden vinden we de volgende vergelijkingen

voor de grenslaagparameters (voor details zie Mas2):
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De impuls integraalvergelijking:

do 2 d In pco d In u 0
~ + 0 ( + ---:__co(2 +~ + D ) =

dx 2 , q dx dx 0 q2,q

De kinetische energie integraalvergelijking:

(5.25)

(5.26)

De totale enthalpie integraalvergelijking:

dOH d In Pco d In u Hco d In H 0
CD co -ld)~+ °H ( dx + + (l + (5.27)dx dx H -H dx 0,q co w H,q

H d In H E j 0E.
-~ w+ D ) St + yco yco J z q

H -H dx q p u (H - H )co w (DCD GO W

De laatste term in vergelijking 5.27 geeft het speciale MHO

effect voor de elektrodewandgrenslaag. In deze vergelijkingen

geeft het subscript q aan of de isolatorwand (q=i) of de

elektrodewand (q=e) wordt bedoeld. Bovendien zijn de volgende

definities gebruikt (voor de elektrodewand spreken we af y=O).

0 0
0 = fe (1 - .e.L-)d 0 fe ~(1 - ~)dy (5.28)1,e 0

p u y 2,e o Pcou"" u
"" "" co

0
u 2 0

0 fe .l?!!....-(1 0 fe ~1 T (5.29)= - ::-z)dy = T)dy3,e
0 Pcouco u 5,e 0 Pcou""co co

0 H-H 2.
o '" fe .e.!!-(1 - w ) C - w (5.30)- --dyH,e 0 Pcouco H -H f-~co w co co

0
ou ~

CD = 1 fe
Sf (5.31)

~ • 5dy P u (H -H )co coO xy y coco co W
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(5.32)

elektrode pitch. o. en OJJ,e u,e
vergelijking 5.33 en 5.34 zijn

De invloed die de divergentie van de wand heeft op de grenslagen

wordt door de parameter D in rekening gebracht. De MHO termen in
q

het rechter gedeelte van de vergelijkingen 5.25 tot en met 5.27

moeten nog wat nader besproken worden omdat ze essentieel

verschillen voor de elektrodewand (YOlO, h) en de isolatorwand

(z=oO, b).
...

Voor de isolatorwand geldt volgens VxE=O dat E OlE .Als gevolg
y y""

van het aanwezige snelheidsprofiel als functie van z varieert j
y

sterk in de buurt van de wand. Dit is de oorzaak van het

in hoofdstuk 3 besproken speciale MHO effect voor

isolatorwandgrenslagen. AIle MHO termen in het rechter gedeelte

van de vergelijkingen 5.25 tot en met 5.27 belangrijk zijn voor

de isolatorwand volgens de definities:

0 j 0 j
O. i =0 fi (1 - ~)dz o =0 f1 ~l - ..::.L)dz (5.33)

J, a Jy"" ju,i a u"" jy""

01
... ... 01 E j

0Ej,i =0
f (1 - §.:L)d f (1 - Y -; ")dz = o. i (5.34)... ... z - Ea E""-j",, a y"" Jy"" J,

...
Voor de elektrodewand geldt volgens V-j=oO: j =j • Dit is een

y y""
redelijke benadering als wordt gemiddeld over de lengte van een

,die analoog aan 0j,i en 0ju,i in

gedefinieerd, verdwijnen omdat

jy=Ojvao voor de elektrodewandgrenslaag. Voor O. is het gevolg:-
J EJ ,e

o
Ej,i

0 E j
fe (1 - -,):--1. )dy =-

Ey"" jy""a
(5.35)

De koppeling tussen hoofdstroom en grenslagen gebeurt met behulp

van de effectieve kanaaldoorsnede A f uit vergelijking 5.23.
e f

Met effectieve kanaaldoorsnede wordt bedoeld de kanaaldoorsnede

gecorrigeerd met de grenslaagverplaats1ngsdikte. Voor deze

effectieve doorsnede geldt:



-35-

(5.36)

Voor 0l,e en 0l,i zijn geen formules gegeven omdat de waarde van

deze twee variabelen iteratief wordt aangepast in het programma.
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HOOFDSTUK 6-EEN NlEUW MODEL VOOR HET VERBAND TUSSEN HET

ELEKTRISCK_GELEIDINGSVERMOGEN EN DE STROOM

il-.l- -INLEIDING

In de rekenprogramma's, zie appendix B, is steeds een blok

opgenomen om de elektrische grootheden, met name de

stroom(dichtheid), van het betreffende segment te berekenen.

Hiervoor moet de spanningswet van Kirchhoff voor dat segment

opgelost worden. In fig 6.1 is het vervangingsschema voor een

segment gegeven. Om de spanningswet te kunnen oplossen moeten

alle grootheden uit fig 6.1 bekend zijn.

De waarde van de magnetische veldsterkte B en die van de

belastingweerstand R
bel

zijn uit de gegevens van de betreffende

meetserie bekend. De hoogte h is bekend uit de geometrie. De

waarde van de snelheid v wordt voor ieder segment berekend

waarbij de invloed van grenslagen in rekening wordt gebracht. De

bepaling van de inwendige weerstand R
i

, die evenredig is met de

geleiding a, en van de voltagedrop 6V wordt in dit hoofdstuk

behandeld.

vBh

6V
I

Figuur 6.1 Het elektrisch vervangingsschema voor een segment

Een groot aantal figuren in hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7 zijn

getekend met behulp van de computer. Het betreffende

computerprogramma tekent de grafieken door lijnen te trekken

tussen opgegeven coordinaatpunten in het vlak van tekening.

In de grafieken worden daarom bij de coordinaatpunten soms hoeken

getekend terwijl de functie op dat punt gewoon "glad" is. Omdat

het echter in de meeste gevallen om het globale verloop gaat

wordt dit verder voor lief genomen.
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6_2_BEFALING_~nELEIDINGENYOLTAGEDROF MET BEHUL£ VAN DE

SFANNINGSPROBE.-ME'ITNG

Tijdens run 302 zijn ter hoogte van de negentiende elektrode de

spanningsprobemetingen uitgevoerd die beschreven staan in

paragraaf 4.4. De resultaten van deze metingen zijn te vinden in

de grafieken C4 tot en met C7 in appendix C. Deze grafieken maken

het mogelijk om de geleiding a en de voltagedrop ~V te bepalen.

De voltagedrop ~V is de som van de voltagedrops aan de anode en

de cathode. Uit het verschil tussen de gestippelde en de

doorgetrokken lijn aan de randen van de grafieken C4 tot en met

C7 zijn de voltagedrops aan de anode en de cathode te bepalen en

daarmee de totale voltagedrop ~V.

Voor de geleiding leiden we uitdrukking 6.4 af. Uit fig. 6.1

voIgt:

(6.1)

Voor R
i

geldt:

(6.2)

waarin Pi de soortelijke weerstand is. Voor het verband tussen

stroom en stroomdichtheid geldt:

I = bsj (6.3)

Met behulp van 6.1, 6.2 en 6.3 vinden we:

(6.4)

- ~VvB -

a = --~--....j~----
Rbelbsj

h

De breedte (b), de steek (s) en de hoogte (h) volgen uit de

geometrische gegevens van het kanaal. Belastingsweerstand R
bel

en



-38-

magneetve1d B zijn bekend uit de gegevens van run 302. De waarden

van de stroomdichtheid j en de waarde van de vo1tagedrop ~V zijn

gemeten. De sne1heid v is berekend met behu1p van een

gasdynamisch rekenprogamma waarbij de inv10ed van grens1agen in

rekening is gebracht. Zoa1s in hoofdstuk 3 is geb1eken komt het

gemeten drukver100p en het berekende drukver100p in het eerste

dee1 van de generator goed overeen. Daarom hoeft de berekende

sne1heid bij de negentiende e1ektrode niet te worden

gecorrigeerd voor de geobserveerde drukverhoging in de tweede

he1ft van de generator. Uit deze gegevens is de waarde van de

ge1eiding cr te bepa1en.

6....3. liET..-.-VER.BAND..'IllSSEN. GELElD.lNG_ENSTRDOM

In tabe1 6.1 zijn de gegevens opgenomen die nodig zijn voor de

bepa1ing van de ge1eiding cr.

- - " . - -

t (s) 39,25 45 50 55 RUN 302

B (T) 4,74 4,37 3,87 3,51

s '" 0,025 m

~V (V) 118,3 95,5 67,3 46,3

v (m/s) 1107 1126 1153 1169 b '" 0,1231 m

I (A) 37,85 35,54 30,81 22,58y
-" - Rbe1 '" 9 n
jy ( A/cm2 ) 1,23 1,15 1,00 0,73
---- - - - -- " - " - " . - .. -

cr (mho/m) 5,62 5,37 4,61 3,01
.. .. - .- . - _. --

Tabe1 6.1 Gegevens run 302, ter hoogte van de negentiende

e1ektrode.
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We kunnen a nu als functie van de stroom I uitzetten in een

log-log grafiek, zie fig. 6.2.

,0 _---------,.....--y

t

a (mho/m)

,
'0 100

I (A) -+

Figuur 6.2 De geleiding a als functie van de stroom(dichtheid)

De rechte lijn die door de meetpunten loopt heeft de
Mmathematische gedaante van CI • Op deze manier vinden we het

verband tussen a en I. De helling van de lijn levert de waarde

van de macht M en een punt dat in de formule wordt ingevuld

levert de constante C. Zo vinden we:

a = o 0619 11 ,25, (6.5)

Op dezelfde manier is het verband tussen de geleiding a en de

stroomdichtheid j af te leiden.

= (4 49 -5) ,1,25a , 10 J (6.6)

Zolang we op dezelfde plaats in het kanaal blijven, dat wil

zeggen bij de negentiende elektrode, geven beide modellen

dezelfde resultaten omdat geldt:

M M M M .Ma = CI = C(jbs) = C(bs) (j) = C'J (6.7)

Gaan we echter het kanaal in de lengte richting doorrekenen dan

geven de twee modellen op andere plaatsen in het kanaal dan bij

de negentiende elektrode verschillende resultaten omdat door de
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divergentie van het kanaal de breedte als functie van de plaats x

verandert. In het model van formule 6.S werkt deze breedte

verandering direct door, in het model van uitdrukking 6.6 niet.

Omdat slechts van een plaats meetgegevens beschikbaar zijn kunnen

we niet zonder meer een keuze maken tussen beide modellen.

Weliswaar is bij de zesentwintigste elektrode dezelfde meting

uitgevoerd maar door het optreden van Hallsluiting en de

geobserveerde drukverhoging is de berekende snelheid daar ter

plaatse en daardoor het geleidingsvermogen minder betrouwbaar.

In eerste instantie was er een voorkeur voor het model volgens

uitdrukking 6.6 omdat dit een relatie is tussen lokale

grootheden. Naar aanleiding van resultaten die in hoofdstuk 7

behandeld worden is echter gekozen voor het model volgens

uitdrukking 6.S.

6 .4.HEI.. VERBANO TllSSEN DE- Jl QLTAGEDROE EN....DE.. -S.T.RO.OM

Ook de voltagedrop moet bij de berekeningen per segment bekend

zijn om de wet van Ohm op te kunnen lossen.

De eerste mogelijkheid om dit te realiseren is de voltagedrop

voor te schrijven volgens een vast profiel als functie van de

plaats x. Bij de bepaling van dit profiel wordt uit gegaan van de

voltagedrop die gemeten wordt bij de negentiende en de

zesentwintigste elektrode. Door deze beide punten wordt een

rechte lijn getrokken die dan de voltagedrop als functie van de

plaats beschrijft, zie fig. 6.3.

200...----------...,
AV RUN 302
(V)

1:Q

100 Mea.6U/t.ed value.6 at

• t. • 39.Z5 .;

X t.. 45 oS

50
0 t. • 50 oS

+ t. • 55 oS

0
0 01 0.4 0.6 O.8X(m)

Figuur 6.3 Gemeten voltagedrop profiel als functie van de

plaats x bij verschillende magneetvelden.
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Een nadeel van deze methode is dat het profiel zeer onnauwkeurig

is door het beperkte aantal meetpunten. Bovendien is de meting

bij de zesentwintigste elektrode mogelijk minder betrouwbaar door

aanwezigheid van de waargenomen drukverhoging en het mogelijk

optreden van Halls1uiting.

Een tweede mogelijkheid is om een verband te zoeken tussen de

stroom en de voltagedrop zoals dat gebeurt is in de vorige

paragraaf voor het verband tussen a en I.

Ook ~V en I worden daartoe in een log-log grafiek uitgezet, zie

fig. 6.4,

+
~V(V)

00

00

SO ~

I
e>

10 .2~ So I 00

I (A)+

Figuur 6.4 De voltagedrop als functie van de stroom(dichtheid)

Met behulp van de grafiek uit fig 6.4 wordt uitdrukking 6.8

gevonden.

~V 0,085 11 ,99 (6.8)

Zo kunnen we indien gewenst ook het verband tussen de voltagedrop

en de stroomdichtheid vinden

(6.9)

Voor de voltagedrop is de stroom I echter de logische parameter.

De stroomdichtheid j uit de bulk is een grootheid die gemiddeld

is over de doorsnede van het segment. De doorsnede waardoor de

stroom vloeit wordt in de buurt van de wand,waar de voltagedrop

optreedt, verkleind tot een zeer klein oppervlak
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omdat de stroom zich in de buurt van de wand sterk concentreert

(Hou1). Naar aanleiding hiervan is gekozen voor het model volgens

uitdrukking 6.8.

Door het verband tussen a en I en het verband tussen ~V en I of

het gemeten profiel voor ~V als functie van x in te vullen in de

wet van Kirchhoff krijgen we een vergelijking met een onbekende,

namelijk de stroom I, waardoor deze vergelijking oplosbaar wordt

als de snelheid v bekend is. Zowel met het model uit formule 6.8

als ook met het voorgeschreven profiel in de x-richting zijn

berekeningen uitgevoerd waarvan de resultaten te vinden zijn in

hoofdstuk 7.

6.5-SPANNINGSWE'L VAN KIRCHHOFF VOOR EEN SEGMENT

Als we de gevonden verbanden invullen in uitdrukking 6.1 dan

vinden we:

vBh hI + RbelI + 0.085 11 ,99
bs 0,0619 11 ,25

(6.10)

Dit leidt na uitwerking tot de relatie:

I - a1 1 ,25 + 81 2 ,25 + Y1 3 ,24 = 0

waarin voor a, 8 en Y bij variabel en vast profiel voor de

voltagedrop de volgende uitdrukkingen gelden:

(6.11)

~V 0,085 11 ,99 ~V volgens vast profiel

als functie van x.

a = 0,0619 vBbs a = 0,0169 bs(vB - ~V) (6.12)

8 =

Y

0,0619 Rbelbs

h

0,0619 bs 0,085
h

0,0619 Rbelbs

h

Y = 0

(6.13)

(6.14)



-43-

We definieren nu een functie ~(I) om het gedrag van

uitdrukking 6.11 verder te onderzoeken. Een van de nulpunten van

de functie ~(I) moet de stroom voor het betreffende segment

opleveren als de gegevens van dat segment in de uitdrukkingen

6.11 tot en met 6.14 invullen.

~(I) = I - aI 1 ,25 + eI 2 ,25 + YI 3 ,24 (6.15)

In fig. 6.5 en 6.6 is de functie ~(I) getekend als functie van

I, zowel voor voorgeschreven voltagedrop profiel als ook voor

variabel voltagedrop profiel, waarbij de gegevens van run 302 op

tijdstip t=45 s gebruikt zijn, zie tabel 6.1. De functie heeft

drie verschillende nulpunten, namelijk bij 0, 1,35 en 34,91 A.

Dit laatste nulpunt komt, op een geringe afwijking na, overeen

met de waarde van de gemeten stroom (35,54 A). Deze afwijking

wordt vooral veroorzaakt door het model voor de voltagedrop, dat

wat onnauwkeurig is omdat de gemeten waarden niet precies op een

lijn liggen. Ret derde nulpunt, waarbij de grootste waarde hoort,

levert in dit geval de juiste oplossing. Om na te gaan of dit

altijd het geval is en om het gedrag van ~(I) verder te

bestuderen wordt de functie opnieuw getekend, zie fig 6.7. De

condities blijven hetzelfde, aIleen de waarde van de

belastingsweerstand is verandert namelijk 40, 45 en 50 n.

o

o 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
5000

4000

3000

2000

1000

j-::::::::::=------::,.",.",Iiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~O='---10

L-L.._"---=::::::I::::::r:=--...l.---.L_....L-----l_.J - 1000
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

5000

4000

3000

2000

1000

o

-1000

t

~(I)

I (A)+

Figuur 6.5 De functie ~(I) als functie van I bij een

belastingsweerstand van 9 n. De dikke lijn is berekend met

voorgeschreven 6V profiel, de dunne met variabel 6V profiel.
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~(I)

I (A) +

Figuur 6.6 De functie ~(I) als functie van I bij een

belastingsweerstand van 9 Qt waarbij de schaal voor

I is uitgerekt. ~V = 0t 08s I 1t99 •
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1 .6
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-200
o

o
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t

~(I)

I (A) +

Figuur 6.7 De functie ~(I) als functie van I bij drie

verschillende belastingsweerstanden. Grafieken van

boven naar beneden resp. SOt 45 en 40 Q. elektr. 19

v=1107 mist B=4.74 Tt ~V = 0t 08s I 1t99 •
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In fig. 6.7 zijn een drieta1 opva11ende eigenschappen van

functie ~(I) te constateren.

a) Bij 40 en 45 n heeft de functie ~(I) naast het punt

(0;0) nog twee snijpunten met de I-as. Bij de toename van 40 naar

45 n neemt de waarde van de stroom I die bij het midde1ste

snijpunt hoort toe. Dit gedrag is "onfysisch" en dit wijst erop

dat dit nu1punt niet de goede op1ossing op1evert. zoa1s ook a1

b1eek uit fig. 6.5 en 6.6. Met behu1p van het gegev~n dat voor

het midde1ste snijpunt ge1dt: d:i I
) <0 is eenvoudig te bewijzen

dat dit punt geen stabie1e op1ossing op1evert. In appendix A

wordt het bewijs van de instabi1iteit van het midde1ste snijpunt

ge1everd. Ret rechter snijpunt waarvoor ge1dt: d:i I
) >0 1evert

een stabie1e op1ossing die op een k1eine fout na deze1fde waarde

heeft a1s de gemeten stroom. Bovendien wordt de waarde van de

stroom die bij deze op1ossing hoort k1einer a1s de waarde van de

be1astingsweerstand toeneemt van 40 naar 45 n hetgeen'het te

verwachten fysische gedrag is.

b) Bij een be1astingsweerstand van 50 n heeft de functie

~(I). beha1ve bij het punt (0;0). geen snijpunten met de I-as.

In eerste instantie 1ijkt dit niet in overeenstemming met de

wet van Ohm want de sne1heid v en het magneetve1d B zijn niet nul

dus er wordt in de generator een spanning opgewekt. A11e

spannning va1t in eerste orde benadering over de inwendige

weerstand.

Dit gedrag komt overeen met het gedrag van een boogont1ading waar

a11een stroom kan lopen a1s de spanning een waarde heeft die

boven een bepaa1de ontsteekspanning 1igt. Deze ontsteekspanning

is ook bij boogont1adingen afhanke1ijk van de

be1astingsweerstand. Bij te grote be1astingweerstand kan de

ontsteekspanning groter worden dan de voedingsspanning. de boog

ontsteekt niet. In paragraaf 6.6 komt op dit gedrag opnieuw aan

de orde; zie ook de dissertatie van Borghi (Borl).

c) Een be1angrijke eigenschap van het model is het feit dat

er een minima1e stroomwaarde is die onder de gegeven
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omstandigheden haalbaar is. Bij verhoging van de belastings

weerstand schuift de grafiek van ~(I) steeds verder omhoog tot

dat ze de I-as alleen nog maar raakt, zie fig. 6.7. Bij dit

raakpunt hoort dan de minimaal haalbare stroomwaarde. Onder de

gegeven omstandigheden ligt dit punt rond de 3,5 A bij een

weerstands waarde van ± 46 n. Bij een verdere verhoging van de

belastingsweerstand vinden we alleen 0 A nog als oplossing, er

kan dan geen stroom meer lopeno

Als bij gelijkblijvende omstandigheden (run 302, t = 45s, zie

tabel 6.1), de snelheid wordt verlaagd dan neemt ook de maximale

belastingsweerstand, de weerstand waarbij de grafiek van ~(I) de

I-as raakt, af. De minimale stroom die bij dit raakpunt hoort

neemt toe, zie tabel 6.2. Dit gedrag is vooral van belang in het

relaxatiegebied waar de stroom van nul naar een bepaalde waarde

springt onder invloed van het sterk toenemen van de snelheid.

-

v (m/s) 800 1000 1126
-

I (A) 15,2 5,9 3,5
min

R (n) 7 25 46
max

.-

Tabel 6.2 De waarde van I
min

en R
max

bij verschillende

snelheden.

Dit betekent dat juist in het relaxatiegebied, waar de snelheid

relatief een lage waarde heeft, de minimale stroom hoog is. Van

langzaam aangroeien vanaf nul, zoals dat bij de metingen het

geval is, zal dus geen sprake zijn.

Resumerend kan worden gesteld dat de functie ~(I), afhankelijk

van de omstandigheden, een (1=0), twee of drie oplossingen

oplevert.In het geval van twee oplossingen is de oplossing
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met de waarde ongelijk nul de juiste. Bij drie oplossingen levert

het snijpunt waarvoor geldt d:i I ) ) 0 en 1*0 de juiste

oplossing.

Met behulp van de gegevens uit tabel 6.1 en het model volgens

uitdrukking 6.11 zijn een aantal berekeningen uitgevoerd.

In fig. 6.8 is de uitwendige spanning V i = IRb 1 uitgezet als
u tw e

functie van de stroom bij de vier verschillende magneetvelden uit

tabel 6.1. De grafieken zijn op de volgende wijze tot stand

gekomen. Vergelijking 6.11 is opgelost voor diverse waarden van

de belastingsweerstand, ~el. Bij iedere weerstandswaarde vinden

we een bepaalde stroom- en dus een spanningswaarde. Vervolgens is

de spanning als functie van de stroom uitgezet.

Bij bepaalde stroomwaarden, zie grafiek 6.8, springt de spanning,

bij toenemende stroomwaarde, van nul naar een positieve waarde.

Bij dit uiterste punt hoort de maximale belastingsweerstand Rmax
en de minimaal haalbare stroom I • Vergroten we in dit uiterste

mn
punt de weerstand dan springt de stroom en dus de spanning terug

naar nul. Verkleinen we de weerstand dan vinden we de

grafiekpunten rechts van het uiterste punt. Bij Rbel=O snijdt de

grafiek de I-as. In dit geval valt de opgewekte spanning vBh

volledig over de voltagedrop en de inwendige weerstand. Bij dit

punt hoort de maximale stroom die volgens dit model haalbaar is.

Deze maximale stroom is aanzienlijk kleiner dan de praktijk

waarde voor kortgesloten segmenten. In fig 3.7 is te zien dat de

kortsluitstroom voor de vierde elektrode experimenteel meer dan

200 A bedraagt. Ret model is voor deze extreme waarden blijkbaar

minder bruikbaar aangezien het model 80 A voorspelt bij hetzelfde

magneetveld.

Bij schokbuis-experimenten is V i gemeten als functie van de
u tw

stroom I. Deze resultaten zijn te vinden in fig.6.9 (Bor1). De

grafieken hebben globaal hetzelfde verloop. Dit is echter wat

moeilijk te herkennen omdat in de grafiek van Borghi, fig. 6.9

slechts drie meetpunten staan.

Bij de uiterste punten van de grafieken uit fig. 6.8 horen de

waarden van R en I die te vinden zijn in tabel 6.2.
max mn

De ontsleekspanning is in fig. 6.10 uitgezet als functie van het

magneetveld. Ret verloop van de grafiek komt globaal overeen met

de grafiek de gevonden is bij schokbuis-experimenten zie fig.6.11

(Bor1).
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Figuur 6.8 De spanning Vuit = IRbel als functie van de

stroom I. Ret magneetveld behorend bij de bovenste kromme tot
I 99

de onderste resp., B=4,74;4,37;3,87;3,5I T, ~V = 0,085 I' .
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Figuur 6.9 De spanning Vuit = IRbel als functie van de

stroom I, gemeten bij schokbuis-experimenten (Borl)

(assen omgewisseld t.o.v. het orgineel)
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Figuur 6.10 De berekende onststeekspanning als functie van het

magneetveld, tN = 0,085 11 ,99.
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Figuur 6.11 De ontsteekspanning als functie van het

magneetveld,gemeten bij schokbuisexperimenten (Bor1)
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6.4.6.- .HE.T_ JlEREENYOlJD.1Gll MODEL

Om het gedrag van de functie ~(1) verder te bestuderen wordt een

vereenvoudigd model opgeste1d. We verwaar10zen de vo1tagedrop en

nemen even aan dat ge1dt a = c1~. Uitdrukking 6.10 reduceert dan

tot:

vBh =~ + R I
cbs1~ bel

(6.16)

A1s ~ k1einer is dan een dan is het rechter gedee1te van

uitdrukking 6.16 een functie die voor I = 0 begint bij nul

en voor toenemende waarden van I monotoon stijgt. Omdat de

grafiek van de functie de 1ijn vBh maar een keer snijdt za1

uitdrukking 6.16 voor deze waarden van ~ dus precies een

op1ossing hebben. ~=1 is een speciaa1 geva1 dat niet verder wordt

bekeken.

A1s ge1dt dat ~ groter is dan een dan is de eerste term van het

rechter gedee1te van 6.16 een functie die monotoon daa1t van uit

oneindig voor 1=0 naar nul voor 1=~. De tweede term is een

stijgende functie die bij nul begint. Ret rechter gedee1te van

6.16 is dus een functie die vanuit oneindig, voor I = 0, daa1t

tot een minima1e waarde om vanuit dat punt te stijgen naar

oneindig, voor I =~. Dit ver100p maakt het moge1ijk dat er

geen, een of twee op1ossingen zijn, name1ijk de snijpunten met de

horizonta1e 1ijn ter hoogte van vBh. A1s we voor het

vereenvoudigde geva1 een geschikt gekozen macht nemen die groter

is dan een dan b1ijft dit speciale karakter van de functie ~(1)

behouden.

We ste11en nu het vereenvoudigde model op vo1gens fig. 6.12

waarbij we, om ana1ytische resu1taten te verkrijgen, ~=2 hebben

genomen.
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b
R =
in 12 R

-- ~

Figuur 6.12 Vereenvoudigd model voor een segment.

Volgens Kirchhoffs spanningswet geldt voor het bovenstaande

netwerk:

a=..1T- 1 + R1
I

Waaruit de functie $(1) is af te leiden:

2
$(1) = R1 - a1 + b

(6.17)

(6.18)

De nulpunten van functie $(1) moeten de oplossing opleveren.

Vanwege het kwadratische karakter van de functie $(1) zijn er

voor $(1) = 0 drie mogelijkheden:

4bR < 0

4bR = 0

4bR ') 0

geen oplossingen

een oplossing

twee oplossingen

(6.19)

(6.20)

(6.21)

b
.gelden

12

Voor bepaalde waarden van R zal ook in dit model geen stroom

lopen hoewel er weI een spanning a in het netwerk aanwezig is.

Voor I = 0 is de inwendige weerstand oneindig groot en zal de

spanning a helemaal over deze weerstand vallen.

Voor de spanning over de inwendige weerstand. R =
inw

de volgende twee uitdrukkingen:

.b I b.
V = - =

inw 12 I
(6.22)
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v = a - IR
inw

(6.23)

In fig. 6.13 zijn deze uitdrukkingen uitgezet voor drie

verschillende waarden van de weerstand R namelijk : 2, 4 en 8 n.
Voor a en b zijn, bij wijze van voorbeeld, resp. de waarden 4 V

en 1 W arbitrair gekozen.

0 .25 .5 .75 1 .25 1 .5 1 .75 2
4 4

3.6 3.6

3.2 3.2

t 2.8 2.8

Vi (V) 2.4 2.4nw

2 2

1 .6 1 .6

1 .2 1 .2

.8 .8

.4 .4

0
0 .25 .5 .75 1 .25 1 .5 1 .75

I (A) +

Figuur 6.13 De spanning over de inwendige weerstand, Vi ,alsnw
functie van de stroom I bij verschillende

weerstandswaarden. Rechte lijnen: Vi = a-IR,nw
voor de weerstandswaarden R= 8, 4, 2 n. van links

naar rechts. Kromme lijn Vi =b/I.nw

De snijpunten van de rechte lijnen, 6.23, met de kromme, 6.22,

leveren de oplossingen. Bij 2 n vinden we twee oplossingen

waarvan de kleinste instabiel is. Bij 4 n en 8 n vinden we resp.

een en geen oplossing(en).

In fig. 6.14 en 6.15 is te zien wat er gebeurt als de weerstand

bij 4 n een klein beetje verhoogd wordt naar bijvoorbeeld 4,25 n.
In fig. 6.14 zijn de uitwendige spanning, RI, de inwendige

spanning, b/I, en de som van beide spanningen, RI+b/I, getekend

als functie van de stroom I. De grafiek van de totale spanning

raakt in het minimum aan de horizontale lijn die de
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voedingsspanning aangeeft. In fig. 6.15 is hetzelfde nog eens

getekend maar na bij een weerstand van 4,25 n. We zien dat de

grafiek van de totale spanning de spanningslijn nu net niet meer

raakt. Er is onvoldoende spanning in het netwerk aanwezig om de

beide weerstanden te voeden.

Ais we uitdrukking 6.18 differentieeren naar de weerstand R dan
dl

vinden we een uitdrukking voor~

2 dI dI
I + 2RI - - a - = 0dR dR

waaruit voIgt:

2
dI or --
dR = a-2RI

Ais er maar een oplossing is dan geldt a
2

- 4Rb

I =-L
2R

6.26 ingevuld in 6.25 levert op:

dI
- = -00dR

o dus

(6.24)

(6.25)

(6.26)

(6.27)

als er nog maar een oplossing is. Een kleine toename van R zal in

dat geval leiden tot een oneindig sterke afname van I, de boog

dooft uit.

W _.RET.. J.NVOEREN__VAN. IlE.- CORRECTlR.YOOR_HALLKORTST.ITI.TlNG

Zoals in paragraaf 3.7 al aan de orde is gekomen trad bij run 302

in de tweede helft van de generator waarschijnlijk Hallsluiting

Ope In deze paragraaf wordt afgeleid hoe deze Hallsluiting in het

model kan worden ingevoerd. Het is niet de bedoeling om het

stroomverloop in het tweede deel van de generator precies



-54-

0 .25 .5 .75 1 .25 1 .5 1 .75
8

7.2 7.2

6.4 6.4

t 5.6 5.6

Vi (V) 4.8 4.8nw
4 4

t 3.2 3.2

V i (V) 2.4 2.4U t

1 .6 1 .6

.8 .8

0 0
0 .25 .5 .75 1 .25 1 .5 1 .75 2

I (A) +

Figuur 6.14 Inwendige spanning (stippellijn) en uitwendige

spanning (doorgetrokken lijn) als functie van

de stroom I bij R=4 Q
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Figuur 6.15 Inwendige spanning (stippellijn) en uitwendige

spanning (doorgetrokken lijn) als functie van

de stroom I bij R=4,25 Q.
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te berekenen, daarvoor is nog te weinig bekend van wat er preeies

gebeurt aehter in de generator. Het is eehter de bedoeling om te

onderzoeken of, als gevolg van het invoeren van Hallkortsluiting,

de berekende stroom in het tweede deel van de generator zodanig

afneemt dat gemeten en berekende waarden globaal overeen komen.

Hieruit kunnen we dan eoneluderen of Hallkortsluiting wel of niet

een verklaring kan zijn voor het afnemen van de elektrisehe

stroom in het tweede deel van de generator.

We gaan uit van de wet van Ohm:

+
j 6 (~ x B)B J (6.28)

waarin geldt:

+* + + +
E = E + uxB

Zo vinden we:

*j = aE + 6·y Y J x

*j = aE - 6J"x x y

(6.29)

(6.30)

(6.31)

We gaan uit van de volgende veronderstellingen:

1) De Hallkortsluiting neemt toe bij toenemend magneetveld.

2) De plaats waar de Hallsluiting begint ligt verder naar

aehteren in de generator naarmate het magneetveld kleiner is, zie

tabel 6.4.

" - "" - -

B (T) 4,74 4,37 3,87 3,51
- - ~.- - - - . - --

x (em) 45 50 55 60
"-

Tabel 6.4 Plaats waar de Hallkortsluiting begint bij

versehillende magneetvelden.
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is de Hallkortsluiting aan het

*E =0. Op het
x

De helling

einde van de generator volledig dat wil zeggen:

punt van aanvang van de Hallsluiting geldt j =0.
x

waarmee de Hallkortsluiting toeneemt als funetie van x is voor

iedere waarde van het magneetveld hetzelfde genomen.

Veronderstellingen 1 en 2 zijn ingegeven door wat experimenteel

is geobserveerd. Veronderstelling 3 is een vereenvoudiging die is

3) Bij het maximale magneetveld

bedoeld als eerste orde benadering.

Als aaname 3 wordt ingevuld in de uitdrukkingen 6.30 en 6.31 dan

vinden we voor 4,74 T de volgende uitdrukkingen:

*bij x=45 em jx = ° dus ajy = aE (6.32)x

*bij x=80 em E ° dus jx -aj (6.33)x y

*Dus aE neemt af van aj tot ° en j neemt toe van ° tot -aj • Wex y x y
nemen aan dat deze afname lineair verloopt en voeren de

eorreetiefaetor H in, nog steeds voor 4,74 T:
e

*aE
x

aj (11 0 •45- x )= aj (1+H )
Y 0,35 y e voor 0,45 x 0,8 (6.34)

Als dit wordt ingevuld in 6.30 en 6.31 onder de aanname dat

bovendien geldt 13=1 dan vinden we:

(6.35)

*(1-H ) j = aEe y y
(6.36)

Als deze uitdrukking wordt ingevuld in formule 6.1 dan vinden we

de volgende uitdrukking die sterk lijkt op 6.11 :

1 - a1 1 ,25 + 1312 ,25 + Y1 3 ,24 = H 1
e (6.37)



-57-

In uitdrukking 6.37 herkennen we in het linker lid weer de

funetie ~(I). Door invoering van de Ha11eorreetiefaetor H is
e

~(I) eehter niet meer ge1ijk aan nul. Om dit grafisehe te

onderzoeken is fig. 6.16 getekend.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 6

4 4

2 2
t

~(I)
0 0

-2 -2

-4 -4
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

I(A) +

Figuur 6.16 De inv10ed van de invoering van H • Reehte 1ijnen
e

vanuit (0;0) zijn de 1iJnen H I voor diverse
e

waarden van H •
e

De op1ossingen van verge1ijking 6.37 zijn de snijpunten van de

grafiek van de funetie ~(I) met de sehuine 1ijnen H I. A1s ge1dt
e

geeorrigeerd voor Ha1lkorts1uiting enH =0 dan wordt er niet
e

leveren de snijpunten met de I-as de op1ossingen.

De eorreetiefaetor H is afge1eid voor de magneetveldwaarde
e

4,74 T. Voor 1agere magneetve1den begint de Ha11korts1uiting

verder stroomafwaarts in het kanaa1. Om dit in rekening te

brengen wordt H a1s vo1gt hersehreven.
e

BHS-x
He = 0,35bs voor BHS x 0,8 (6.38)

H = 0
e

voor 0 x BHS (6.39)

Voor BHS ge1dt:

BHS = -0,125B + 1.0375 (6.40)
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Uitdrukking 6.40 is afgeleid uit de gemeten stromen. Als begin

van de Hallkortsluiting is de plaats genomen waar de stroom

maximaal is.
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HOOFDSTUK 7 RESULTATEN VAN HET MODEL

7.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van de

berekeningen die uitgevoerd zijn met de programma's VAS/PR,

VIP/PR en DRUK/PR. VIP/PR en VAS/PR zijn magneto-gasdynamische

programma's waarbij de invloed van de grenslagen in rekening

wordt gebracht. De ontwikkelde stroommodellen zijn ingevoerd,

bij VAS/PR het model met het vaste voltagedropprofiel en bij

VIP/PR het model met variabele voltagedrop. Bij het programma

DRUK/PR wordt de verplaatsingsdikte interaktief gevarieerd zodat

het berekende drukverloop gelijk gemaakt kan worden aan het

gemeten verloop. (Voor een gedetailleerde beschrijving van de

programma's zie appendix B).

In paragraaf 7.2 komen de berekeningen met acht verschillende

modellen aan de orde. Deze resultaten moeten leiden tot de keuze

van een model om de stroom in een segment te beschrijven. In

dezelfde paragraaf staan de resultaten aan de hand waarvan de

gevoeligheid van het model is onderzocht.

In paragraaf 7.3 wordt run 302 met behulp van het gekozen model

nagerekend voor de vier verschillende magneetvelden uit

tabel 6.1. In het tweede deel van de generator blijkt een

aanzienlijk verschil tussen gemeten en berekende stromen op te

treden. Dit verschil zou mogelijk kunnen worden verklaard door

Hallkortsluiting of door druktoename achter in het kanaal. Voor

onderzoek van de invloed van deze fenomenen worden correcties in

het programma aangebracht. De resultaten van deze berekeningen

staan in paragraaf 7.4.

In paragraaf 7.5 worden tot slot de resultaten van berekeningen

met verschillende waarden voor de belastingsweerstand en

berekeningen met de gegevens van run 303 gepresenteerd.

In de figuren die opgenomen zijn in dit hoofdstuk wordt het

gemeten profiel steeds aangegeven met de letter "gR.
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7..2 KEUZE VAN HET MODEL

Er zijn berekeningen uitgevoerd met acht verschillende modellen,

waarvan vier berekeningen met vast voltagedropprofiel als functie

van de plaats x en vier berekeningen met variabel profiel volgens

~V= 0,0851
1

,99 • Beide series van vier berekeningen bevatten
1 25

ieder twee berekeningen met a= 0,06191' en twee berekeningen

met 0= (4,49
10

-5 ) j1,25. De relexatielengte LREL wordt in

Mas1 gebruikt om het relaxatieeffect in rekening te brengen. Voor

*het gecorrigeerde geleidingsvermogen 0 geldt bij gebruik van een

relaxatie1engte, LREL, ongelijk nul:

*o (7.1)

Deze setjes van twee berekeningen bestaan telkens uit een

berekening met en een berekening zonder extra geIntroduceerd

relaxatieeffect volgens 7.1, zie tabel 7.1.

AIleen de berekende profielen van de elektrische stroom volgens

figuur 7.4 en 7.8 vertonen een goede overeenkomst met het gemeten

profiel. Bij beide berekeningen wordt de geleidbaarheid

beschreven volgens het model: 0=C
3

11 ,25. Op grond van deze

resultaten wordt gekozen voor dit model. Bij beide berekeningen

geldt bovendien dat LREL=O zodat de aanpassing volgens 7.1 in het

vervolg niet meer toegepast wordt. Op grond van de figuren 7.4 en

7.8 kan geen keuze gemaakt worden tussen het v~st voorgeschreven

profiel en het variabele profiel voor de voltagedrop. Omdat we in

verband met het dimensioneren van toekomstige generatoren sterk

geInteresseerd waren in een verband tussen ~V en I wordt het

variabele profiel verder onderzocht.

Er is een groot verschil tussen de berekende en de gemeten stroom

in de tweede helft van de generator voor de modellen uit fig, 7.4

en 7.8. Dit verschil kan mogelijk worden verklaard door de

drukverhoging of de Hallkortsluiting. In de vo1gende paragraaf

komen we hierop terug.
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Figuur 7.1 Berekende en gemeten straam als funetie van x.

IJ = c
2

/ ,25 , 6V vastprafiel, LREL = 19,4 em.
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Figuur 7.2 Berekende en gemeten stroom als funetie van x.

IJ = C2j1,25 , 6V vastprofiel, LREL = 0 .
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Figuur 7.3 Berekende en gemeten stroom als funetie van x.

cr = C311 ,25 , ~V vastprofiel, LREL = 19,4 em.
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Figuur 7.4 Berekende en gemeten stroom als funetie van x.

cr = C
3

11 ,25 , ~V vastprofiel, LREL = 0 .
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Figuur 7.5 Berekende en gemeten stroom a1s funetie van x.

a = C j1,Z5 , tN = C r1 ,99 , LREL = 19,4 em.2 1
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Figuur 7.6 Berekende en gemeten stroom a1s funetie van x.

a = C .1,25 tN = C r1 ,99 , LREL = 0 .2J ,
1
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Figuur 7.7 Berekende stroom als funetie van de afstand x.

a = C r1t25
t tN = C r 1t99

t LREL = 19 t4 em.3 1
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Figuur 7.8 Berekende stroom als funetie van de afstand x.
a = C r1t25

t tN = C r 1,99 t LREL = 0 .3 1
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In fig. 7.9 zijn de resultaten te vinden van berekeningen die

zijn uitgevoerd om de gevoeligheid van het model te testen. Bij

het trekken van een lijn door vier meetpunten wordt namelijk

gemakkelijk een fout geIntroduceerd omdat de vier punten niet

precies op een lijn liggen. Er zijn berekeningen uitgevoerd met

de volgende twee modellen

(7. 2)

* **De coefficienten C en C zijn aangepast aan de veranderde macht

door bij een bepaalde stroomwaarde de waarde van het

geleidingsvermogen in te vullen. In fig. 7.9 zijn ook de

resultaten van de berekeningen met coefficient 1,25 zoals

gebruikt in hoofdstuk 6 nog eens opgenomen. Afgezien van kleine

verschillen in het relaxatiegebied liggen de berekende profielen

praktisch op elkaar ondanks vrij grote verschillen in de

coefficienten van de relatie volgens 7.2. De gevoeligheid voor

fouten in de coefficienten van de relatie 7.2 is dus gering.

I ..a.:LRESULTAT.EN....lUlN.., 302

In de figuren 7.8 en 7.10 tot en met 7.12 zijn de berekende

profielen van de stroom als functie van de plaats x bij de vier

magneetvelden uit tabel 6.1 voor run 302 getekend. De

overeenkomst tussen de gemeten en de berekende profielen in het

eerste deel van het kanaal is goed. Zowel bij de gemeten als ook

bij de berekende profielen neemt de relaxatielengte toe bij

dalend magneetveld. WeI is het stroomprofiel in het

relaxatiegebied anders van karakter. Bij de gemeten profielen

stijgt de stroom, als functie van de plaats x, vanaf een vast

punt langzaam in waarde. Ret langer worden van de

relaxatielengte, bij lager magneetveld, komt tot uiting doordat

de stroom verder stroomafwaarts zijn maximle waarde bereikt. Bij

de berekende profielen springt de stroom, als functie van x, op

een bepaald punt plotseling van nul naar een bepaalde waarde. Ret

punt waar de stroom begint ligt verder stroomafwaarts bij een

lager magneetveld. In de tweede helft van de generator zijn de

berekende stromen in aIle gevallen te hoog in vergelijking met de

gemeten stromen.
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Figuur 7.9 Berekende stroom bij drie versehi11ende mode11en

v.l.n.r. a = c*r1 ,2 c r1 ,25 , c**r 1 ,3 , tN = 0,085 r1 ,99., 3
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Figuur 7.10 Berekende en gemeten stroom a1s funetie van x.
1,25 1 99

a = c3r , tN = C1r ' , LREL = ° , B = 4,37 T
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Figuur 7.11 Berekende en gemeten stroom als funetie van x.

a = e 11,25 , t:N = e 11 ,99 , LREL = 0 , B = 3.87 T3 1
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Figuur 7.12 Berekende en gemeten stroom als funetie van x.
e 11 ,25 IN =

1,99
, LREL = 0 , B = 3,51 Ta = 3 , ell
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7...A.. .INVLOED. VMl HALLCORRECTIEOF. OP.LOPENDE DRUK

In deze paragraaf wordt onderzocht of de afname van de stroom in

het tweede gedeelte van de generator mogelijk kan worden

verklaard door Hallkortsluiting of door de geobserveerde

oplopende druk in de tweede helft van de generator. Het is niet

de bedoeling om de gemeten en de berekende profielen met behulp

van aanpassingen precies op elkaar te laten vallen. Door

de genoemde fenomenen te simuleren wordt onderzocht of deze

verschijnselen verantwoordelijk kunnen zijn voor de stroomafname

in het tweede deel van de generator.

In de figuren 7.13 tot en met 7.16 staan de gemeten en berekende

stroomprofielen bij de vier magneetvelden uit tabel 6.1 voor run

302. De berekeningen zijn uitgevoerd met een correctie voor

Hallkortsluiting zoals beschreven in paragraaf 6.7. De

overeenkomst tussen de berekende en de gemeten profielen is bij

aIle vier de waarden van het magneetveld goed. Bij de resultaten

in fig. 7.15 en 7.16 is de Hallcorrectie voor de laatste

centimeters blijkbaar te groot geworden omdat dit deel van de

generator, volgens de berekeningen, geen stroom meer voert. Bij

verdere verfijning van de Hallcorrectiefactor kan dit worden

verbeterd. Uit deze resultaten blijkt dat Hallkortsluiting een

mogelijke verklaring van de afname van de stroom in het tweede

deel van de generator is.

In de figuren 7.17 en 7.18 zijn drie berekende profielen, onder

de condities van run 302 en 303 bij maximaal magneetveld, te zien

namelijk 1) Het stroomprofiel zonder correcties, 2) het

stroomprofie1 met Hallcorrectie en 3) het stroomprofiel met

drukcorrectie. Dit laatste stroomprofiel is berekent met behulp

van het progamma DRUK/PR dat beschreven wordt in appendix B. Bij

het programma DRUK/PR wordt de berekende druk interaktief gelijk

gemaakt aan de gemeten druk door aanpassing van de

verplaatsingsdikte als functie van de plaats x in het kanaal

zodat op deze wijze gecorrigeerd wordt voor de druktoename in de

tweede helft van de generator. De druktoename leidt tot een

snelheidsafname waardoor de opgewekte spanning en dus de

geleverde stroom in de tweede helft van de generator verminderd.

Uit de resultaten blijkt dat de afname van stroom na

drukcorrectie te klein is in vergelijking met de metingen.
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Figuur 7.13 Berekende en gemeten stroom als funetie van x.

Gekozen model met Halleorreetie, B = 4,74 T , tN = ° 085 11 ,99,
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Figuur 7.14 Berekende en gemeten stroom als funetie van x.

Gekozen model met Halleorreetie, B = 4,37 T, !J.v = 0,085 11 ,99.
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Figuur 7.15 Berekende en gemeten stroom als funetie van x.
Gekozen model met Halleorreetie, B = 3,87 T, l:iV = 0,085 1 1 ,99.
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Figuur 7.16 Berekende en gemeten stroom als funetie van x.

Gekozen model met Halleorreetie, B = 3,51 T, l:iV = 0,085 1 1 ,99.
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Figuur 7.17 Berekende stroom, zonder corr., met drukcorr., met

Hallcorr. ( resp. bovenste, middelste en onderste grafiek).

B = 4,74 T, R = 9 n. 6V = 0,085 11 ,99.
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Figuur 7.18 Berekende stroom, zonder corr., met drukcorr., met

Hallcorr. ( resp. bovenste, middelste en onderste grafiek).

B = 5.10 T, R = 6 n. 6V = 0,085 11 ,99.
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7.4 OVERIGE RESULTATEN

In fig. 7.19 is de berekende voltagedrop en het gemeten profiel

uitgezet als functie van de plaats x. Vooral aan het eind van de

generator zijn de verschillen erg groot. De berekende voltagedrop

is hier veel te laag.

In tabel 7.1 is het berekende opgewekte elektrische vermogen bij

verschillende waarden van de belastingweerstand te zien. Voor

allebei de voltagedrop profielen zijn deze berekeningen

opgenomen. Bij variabel 8V profiel is er een maximaal opgewekt

vermogen bij 7 n. Bij berekeningen met een vast voorgeschreven

profiel neemt het opgewekte vermogen toe bij verlaging van de

weerstand. Het laatste is ook het geval bij de meetresultaten uit

meetserie 3. Daarom en omdat de berekende voltagedrop aan het

eind van de generator veel te laag is moeten we tot de conclusie

komen dat het variabele profiel voor de voltagedrop niet

voldoet.

In fig. 7.20 is de berekende stroom te zien bij vier

verschillende waarden van de belastingsweerstand R, B=4,74T. Bij

toenemende waarde van de weerstand neemt de relaxatielengte toe.

Bij toenemende waarde van de belastingsweerstand neemt de

spanning ~ over de inwendige weerstand toe.
I

Door de divergentie van het kanaal neemt de snelheid, vooral in

het begin van het kanaal, als functie van x toe. De opgewekte

spanning vBh neemt dus ook toe als functie van x. Bij een hogere

waarde van de weerstand wordt het punt waar het eerste segment

stroom gaat leveren dus ook later bereikt. Dit heeft een langere

relaxatielengte tot gevolg.

In fig. 7.22 zijn de berekende en de gemeten stromen, als functie

van de plaats x, bij run 303 te zien bij maximaal magneetveld. De

overeenkomst is goed. Dit is een goede bevestiging voor het

ontwikkelde model omdat het model onder andere omstandigheden,

namelijk die van run 302, is afgeleid. Voor de Hallcorrectie is

de correctiefactor genomen die is afgeleid uit de gegvens van run

302. We zien dat de afname van de elekrische stroom door

Hallkortsluiting iets te vroeg begint.
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Figuur 7.19 Berekende voltagedrop a1s funetie van de stroom.

Reehte lijn: gemeten vo1tagedrop, kromme lijn berekende

vo1tagedrop, tN = 0,085 11 ,99.
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Figuur 7.20 De berekende stromen bij vier versehi11ende

waarden van de be1astingsweerstand. Van boven naar beneden:

R = 4, 6, 9 en 12 O. B = 4,74 T, v = 1107 m/s zie tabe1 6.1
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R
bel

(0) tN = Cl 1 ,99 tN volgens

vast profiel

4 296 548

6 336 470

7 343 -
9 338 348

Tabel 7.1 Ret berekende opgewekte vermogen in kW bij

versehillende waarden voor de belastingsweerstand en bij de

twee profielen voor de voltagedrop ~V.
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Figuur 7.21 De berekende en de gemeten stroom als funetie van

de plaats x bij run 303, B=5.1 T, R=6 o.
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HOOFDSTUK 8 CQNCLUSIES EN.AANBEVELINGEN

Conclusies

1) De met het ontwikkelde model voor het verband tussen geleiding
1 25

en stroom, a=CI' ,berekende stromen voor run 302 en 303

stemmen goed over een met de gemeten stromen.

2) De drukverhoging die wordt geconstateerd in de tweede helft

van de generator kan, volgens de berekeningen, niet de enige

oorzaak zijn van de verlaging van de stroom in het achterste stuk

van de generator.

3) De Hallkortsluiting die optreedt in de tweede helft van de

generator kan, volgens de brekeningen, de enige verklaring zijn

van de verlaging van de stroom in het achterste stuk van de

generator.

4) De berekende resultaten van de ontsteekspanning als functie

van het magneetveld komen goed overeen met gemeten

ontsteekspanningen bij het schokbuis experiment.

5) Het ontwikkelde verband tussen de voltagedrop en de stroom,
1 99

~V=CI' ,voldoet niet.

Aanbevelingen

1) De aard van het stroomprofiel in het relaxatiegebied als

functie van x is bij de berekeningen anders dan bij de metingen.

Dit wordt mogelijk veroorzaakt door dat de coefficienten van de

a-I en de ~V-I relaties in het relaxatiegebied anders zijn dan

bij de negentiende elektrode. Voor een verdere verfijning van het

model moet dit worden onderzocht.
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2) De relatie tussen het geleidingsvermogen en de stroom is

bepaald over een traject van 5,62 tot 3,01. Voor een betere

onderbouwing van het gevonden model zullen meer metingen moe ten

worden verricht.



-77-

HOQrnS-TllK -9-_ REFERENl'IES

Bor1 Borghi, C.A., "Discharges in the inlet region of a noble

gas MHD generator", dissertatie, Technische Rogeschool

Eindhoven, (1982)

Flil Flinsenberg, R.J., "Fossil fired closed cycle MHD power

generating experiments", dissertatie, Technische Rogeschool

Eindhoven, (1983)

Rou1 Rouben, J.W.M.A., "Loss mechanics in an MHD generator",

dissertatie, Technische Rogeschool Eindhoven, (1973)

Ruy1 Ruygen, G., Ret gasdynamische gedrag van MHD generator en in

relatie tot het opgewekte elektrische vermogen,

afstudeerverslag, Technische Rogeschool Eindhoven, (1983)

Kra1 Krause, J.C., "Gasdynamisch gedrag van MHD genratoren",

afstudeerverslag, Technische Rogeschool Eindhoven, (1981)

Mas1 Massee, P, "Gasdynamic performance in relation to the power

extraction of an MHD generator", dissertatie, Technische

Rogeschool Eindhoven, (1983)

Mas2 Massee, P, "Gasdynamic performance in relation to the power

extraction of the Eindhoven MIlD blow-down facility", paper

voor de achtste internationale MHD conferentie in Moskou,

deel 1, page 192, Moskou, (1983)

Wet1 Wetzer, J. M., Spatially resolved determination of plasma

parameters of a noble gas linear MIlD generator, dissertatie

Technische Rogeschool Eindhoven, (1983)



-78-

HOOF.DSTUK 10- NAWOORD

In het laatste hoofdstuk van dit verslag wil ik diegenen bedanken

die in belangrijke mate hebben bijgedragen aan het tot stand

komen van dit werk.

Allereerst Prof. Dr. L. H. Th. Rietjens die mij de mogelijkheid

heeft geboden af te studeren op een erg interessant onderwerp uit

de deeIs fysische, deels elektrotechnische wereld van de MHD

energieconversie. Ik ben hem zeer erkentelijk voor zijn

stimulerende bijdrage tijdens de diverse besprekingen waarbij hij

telkens opnieuw wist door te dringen tot de essentie van het

werk.

Dr. Ir. P. Massee wil ik bedanken voor zijn voortdurende aandacht

voor de voortgang van mijn afstudeerwerk. Ondanks drukke

werkzaamheden was er altijd tijd te vinden om urgente vragen en

probleempjes door te spreken. Ik dank hem voor de kritische

kanttekeningen bij mijn werk waarbij hij nooit de grote lijn uit

het oog verloor.

Mijn ouders wil ik van harte bedanken omdat zij mij in de

gelegenheid hebben gesteld aan deze studie te beginnen en hem met

succes af te ronden. Ik ben hun zeer erkentelijk voor hun

voortdurende steun en begrip de afgelopen 27 jaar.

Tot slot wil ik mijn lieve vriendin Karien van Bommel bedanken

voor haar trouwe vriendschap en voor de vanzelfsprekende manier

waarop ze de afgelopen 5 jaar lief en leed met mij gedeeld heeft.



-Al-

APPENDIX A HET BEWIJS VAN INSTABILITRIT

In de formules A.l en A.2 staan twee verschillende uitdrukkingen

voor de spanning over de weerstand fz uit het vereenvoudigde

model, zie fig. A.l

V=a-RI
1

b
V =2 1

(A.l)

(A.2 )

a

T
b

R =
in 12 R

Figuur A.l Vereenvoudigd model voor een segment.

De spanningen V1 en V2 zijn in fig. A.2 uitgezet als functie

van de de stroom 1. Voor a, b en R zijn bij wijze van voorbeeld

arbitrair gekozen resp. 4 V, 1 W en 2 n .
Ret linkersnijpunt vertoont een niet fysisch gedrag. Bij het

verhogen van de weerstand R neemt de stroomwaarde die dit

snijpunt als oplossing geeft toe, zie fig.6.13. In het vervolg

wordt bewezen dat dit snijpunt een instabiele oplossing oplevert.

Ret linker snijpunt wordt aangegeven met het subsript 1, het

rechter met r.

Voor de spanning V als functie van 1 geldt de volgende

benadering:

(A.3 )

Daarin is Po de differentiele weerstand:
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(A.4)
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Figuur A.2 De spanning over de inwendige weerstand, Vi ' alsnw
functie van de stroom I. Rechte lijn: V1=a-IR,

Kromme lijn: V
2
=b/I.

Als er een variatie in de stroom optreedt ontstaat er een extra

spanning ~e in het circuit waarvoor geldt:

~e = a - V - V = - (p + R)~Iinw uit 0
(A.S)

waarin Vi en V i de spanningen resp. over de inwendigenw u t

weerstand b/I2 en over de uitwendige weerstand R. Als PO+R 0

dan is ~e tegengesteld aan ~I en zal ~e de verstoring

tegenwerken, de oplossing is stabiel. Als PO+R 0 dan wordt de

verstoring versterkt en zal de oplossing instabiel zijn. Voor

het linkersnijpunt geldt:

P =1
(A.6 )
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Voor de weerstand R geldt:

R
dV 1--
dI

(A.7 )

Bij het linkersnijpunt tussen V
1

en V
2

geldt:

zodat we voor Pl+R vinden:

(A.B)

(A.9 )

In dit geval wordt een verstoring t.I dus versterkt. De oplossing

die bij het linker snijpunt hoort is dus instabieL Voor het

rechter s'nijpunt geldt:

dV
2 dV 1

(A.1O)Pr + R = (d'I)r - (-) "'> 0dI r

Een verstoring wordt in dit geval tegengewerkt. De oplossing is

dus stabiel. Op dezelfde manier is te bewij~en dat de snijpunten

van de functie ~(I) met de I-as stabiele oplossingen leveren

als de afgeleide in het snijpunt positief is. Een snijpunt met

een negatieve afgeleide levert een instabiele oplossing.
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APPENDIX -B-DEREKENPROGRAMMA'S

Er zijn berekeningen uitgevoerd met drie verschillende

programma's, die te vinden zijn onder de namen VIP/PR, VAS/PR en

DRUK/PR. Deze programma's zijn reeds bestaande

magneto-gasdynamische programma's waarin de invloed van

grenslagen in rekening wordt gebracht en waarbij het ontwikkelde

stroommodel is ingevoerd. De programma's VIP/PR en VAS/PR zijn

identiek op de beschrijving van de voltage drop ~V na. In het

programma VIP/PR wordt de voltage drop beschreven door een

relatie tussen ~V en de stroom I terwijl in het programma
y

VAS/PR de voltage drop wordt beschreven door een gemeten profiel

als functie van de plaats x. Voor een gedetailleerde beschrijving

wordt verwezen naar hoofdstuk 6. Een listing van beide

programma's is te vinden in deze appendix. Voor ieder blok is een

stukje commentaar opgenomen dat de functie van het betreffende

blok aangeeft. Beide programma's worden opgestart met behulp van

een sequence-file en maken voor de invoer gebruik van invoerfile

VIP/QV.

De werking van de programma's is als voIgt. Met als uitgangspunt

de berekende waarden van het vorige segment wordt een segment

doorgerekend en worden de berekende waarden uitgeschreven. Daarna

begint de berekening van het volgende segment. De grootheden die

worden uitgeschreven zijn te vinden in appendix B waarin een deel

van een uitvoerlisting is opgenomen.

Het derde programma DRUK/PR is een interaktief programma

(ontwikkeld door ir. G. Huygen, voor listing Huyl). Telkens wordt

een deel van het kanaal doorgerekend waarna de druk aan het eind

gegeven wordt. Vervolgens kan men DDELlDX, de verplaatsingsdikte

van de grenslagen, aanpassen waarna het laatst doorgerekende deel

opnieuw kan worden doorgerekend. Door de verplaatsingsdikte te

vergroten wordt de effectieve doorsnede, Aeff , kleiner waardoor

de druk aan het eind van het doorgerekende gedeelte stijgt. Op

deze manier kan men de berekende druk precies gelijk krijgen met

de gemeten druk en zo een idee krijgen van de grenslaag aangroei

in het kanaal. Bovendien kan de druktoename achter in het kanaal

in rekening gebracht worden, met name de invloed van de

druktoename op de snelheid. Ook van dit programma is een listing

te vinden in deze appendix.
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VIP/PR
DATE & TIME PRINTED: FRIDAY, OCTOBER 12, 1984 @ 11:45:44.

REGE1S WAARIN VERANDERINGEN ZIJN AANGEBRACHT WORDEN DOOR
%%%%%%%%%%%%%% COMMENTAAR %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
VOORAF GEGAAN

VERANDERINGEN NA VERSIE 840313 ##############%II II II II II II II II
%
%

%
%
%
%
% ***********
%
%
%
%
%
%
%
%
%

% ***********REGE1S DIE ZIJN TOEGEVOEGD AAN DE VERSIE ZOA1S IK
DIE ONTVANGEN REB AAN RET BEGIN VAN MIJN AFSTUDEREN
WORDEN AANGEGEVEN MET %%%%%%% AAN RET EIND VAN DE
REGE1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

%#######################################################
%## Dit programma voert streamer model voor sigma ##
%## effectief in en maakt interactief veranderen ##
%## van de belastingsweerstand mogelijk. 840404 ##
%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

%## Grenslaagberekening volgens GERTZ/PIAN(18th SEAM) vanaf nu met ##
%## MHD effecten in de grenslaagvergelijkingen. ##
%######################################################################
%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
% 1IJST VAN GEBRUIKTE VARIABE1EN
%**********************************************************************
% D: aantal integratiestappen waarbij de geeiste nauwkeurigheid niet is
% gehaald;
% I: integratiestap-index;
% IO,IM: start- en eindwaarde van I voor het betreffende gebied;
% J: Jensen's parameter voor Runge-Kutta integratieprocedure;
% KK.: hulpindex
% NOR: aantal gebieden waarin verschillende geometrische parameters
% heersen (zoals kanaal, supersone diff., subsone diff.);
% RBE1VAR: aantal verschillende waarden van belastingsweerstanden die
% moeten worden ingevoerd (1: voor aIle segmenten dezelfde;
% 2: verschillende waarden voor en na de schok; 32: voor elk
% segment een andere waarde);
% REG: index voor het betreffende gebied;
% RUN: nummer van de run;
% DEFINITE: kiest uitgebreide (T) of beperkte (F) output;
% GDP: rekent met gemeten (T) of berekende (F) stromen;
% PCURVE: rekent met gemeten (T) of berekend (F) drukverloop;
% ST11: interne stapgrootte voor Runge-Kutta integratieprocedure;
% A,B,P1,Q1,R1R1,PHI: hulpvariabelen;
% AI: oppervlakte kanaal in yz-vlak;
% A1FAX: warmteoverdrachtscoefficient;
% AE,BE: elektrische, resp. magnetische verliesfactor;
% BV,EV: rechterlid bewegings-, resp. energievergelijking;
% B1: magnetische inductie;
% BK: kanaalbreedte in z-richting (afstand isolatorwanden);
% •• I, •• IN, •• O: grootheid aan de ingang van de generator;
% C1: kanaalomtrek in yz-vlak;
% CA: 4/hydraulische diameter;
% CF: wrijvingscoefficient;
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- ~ '-\ -
CIP: soortelijke warmte bij constante druk;
DELTA: grenslaagdikte;
DU: snelheidsgradient in x-richting (du/dx);
DX: stapgrootte in x-richting;
D1VH,D1VB: divergentie van de hoogte, resp. breedte;
EXPA: divergentie van de oppervlakte (dlnA/dx);
EKTIE: e/kTe;
ELLOS: verliesterm elastische botsingen;
EE: elementaire lading;
G: veldsterkteverlies t.g.v. voltage drop;
Gl: voltage drop;
HK: kanaalhoogte in de y-richting (afstand elektrodewanden);
HP,HP1,HPCR1T: effectieve, ideale, kritieke Hallparameter;
DQ: warmteverlies per volume-eenheid;
1L: inlooplengte;
1Y,1V,1SEGM: stroom in de y-richting;
J1J: stroomdichtheid in de y-richting;
JHEAT: Joulse dissipatie;
JHl: Hall-stroomdichtheid;
JPI1N: ingangsvermogen (isentropische correctie);
KB: belastingsfactor;
KFl: uitwendige "soortelijke weerstand";
K: constante van Boltzmann;
DS: entropietoename;
MAl,MCl: atoommassa van Argon, resp. Cesium;
MF: massastroom;
ME: massa van een elektron;
Ml: Machgetal;
N: deeltjesdichtheid;
NAl,NCl: Argon-, resp. Cesiumdichtheid;
N1S,NLOK,NPOL: isentropisch, lokaal, polytropisch rendement;
NE: elektronendichtheid;
N1Al,NAAl,N1Cl,NACl: dichtheid van ionen/atomen Argon/Cesium;
NU •• : botsfrequentie;
NIUX: Nusseltgetal;
P,PS: statische resp. stagnatiedruk;
PIE: elektrische vermogensdichtheid;
•• T: gesommeerde grootheid;
PI1N: thermisch ingangsvermogen;
QW: warmtestroomdichtheid door de wand;
QA: botsingsdoorsnede van Argon;
RO: massadichtheid;
ROU: RO*U;
ROUK: RO*U**2;
ROCP: RO*U*CIP;
RBEL,RIBEL: belastingsweerstand;
Rl,RlA: specifieke resp. universele gasconstante;
RIEX: Reynoldsgetal voor de grenslaag;
SP: seed ratio;
S: elektrode afstand;
SlAl,SlCl: Saha voor Argon, resp. Cesium;
S1G,S1G1: effectief, ideaal el. geleidingsvermogen;
ST: staplengte voor integratie;
Tl,TS: statische resp. stagnatietemperatuur;
TI0,TIB: onder-/bovengrens zoekinterval voor elektronentemperatuur;
TW: schuifspanning;
TIE: elektronentemperatuur;
TIW,TWAND,TADW: gewone resp. adiabatische wandtemperatuur;
TIEM: (Te)**(3/2);
AD1VA1: verhouding der oppervlakten van nozzle-keel en ingang;
U: snelheid in de x-richting;
UBI: geinduceerde electrische veldsterkte;
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% UF: (I-Ml**2)/U;
% UROIAl,URCl: constanten in de Sahavergelijkingen;
% VOL: volume van een integratie-interval;
% VIS: viscositeitscoefficient;
% VDLOS: verlies t.g.v. voltage drop per volume-eenheid;
% XS: schoklocatie;
% X: x-coordinaat;
% XG: lengte van de grenslaag;
% XX: Tstagn/Tgas;
% RIEH,RIEX: Reynoldsgetal van de bulk, resp. van de grenslaag;
% SIH: magnetisch drukgetal;
% RAD: stralingsverliezen per volume-eenheid;
% El: (I-Ts/Ts,in);
% RIMH: magnetisch Reynoldsgetal;
% IIMH: magnetisch interactiegetal;
% VX: spanning in de x-richting;
% EX: el. veldsterkte in de x-richting;
% TFILM: filmtemperatuur;
% ••• BULK: grootheden in de bulk van het kanaal;
% LABDA: warmtegeleidingscoefficient;
% ITERO,ITERB: elektronenenergiebalans voor TI0, resp. TIB;
% HKXO,BKXO: hoogte,breedte voor X=XO;
% FACTOR: I-voltage drop verliesfactor;
% TIJD: tijdstip in de run;
% Y: dimensieloze druk / snelheid;
% HI: dY/dx;
% AF,RF: absolute/relatieve fout per integratiestap;
% PC: precisie;
% LENGTE: lengte van een gebied;
% HKA,BKA: hoogte, breedte aan de uitgang van een gebied;
% IBEL: ingelezen waarde van de stroom door de belastingsweerstanden;
% CTW: correctiefactor voor wrijvingsverliezen;
% NOS: aantal integratiestappen per gebied;
% PX: ingelezen waarden voor de statische druk;
%
%*********NIEUW TOEGEVOEGDE VARIABELEN*********************************
%
% JX: Hallstroom in de x-richting; %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% MHS: Variabele waarvoor geldt MHS*Xeind=maximale Hallstroom %%%%%%
% aan het eind van het kanaal; %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% BHS: Waarde van X waar de Hallstroom begint; %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% BETA: Hallcoefficient %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%FUNC: FUNCTIE DIE HET VERBANO TUSSEN JY,UBI EN dV VASTLEGT %%%%%%%%
%AFGL: AFGELEIDE VAN FUNC %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% TEL:Hulpvariabele in het gedeelte dat de stroom berekent %%%%%%%%%
%HHQA3:Hulpvariabele in het gedeelte dat de stroom berekent %%%%%%%%
%OBJ: hulpvariabele voor het plotprogramma %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%HIK: hulpvariabele voor het plot programma %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%RARY,TRARY: arrays voor het plotprogrammama %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% HALLCORR Correctie vanwege hallstromen %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%MACHT: DE MACHT VOOR DE SIGMA-IY-RELATIE,INLEZEN REMOTE%%%%%%%%%%%%
%*******************************************************************
% DECLARATIES
%=====================================================================

$SET INSTALLATION
BEGIN
$ INCLUDE "PLOT " %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
FILE PLOTF(KIND=PREVIEWER); %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
FILE INB;
LABEL NUTS;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
BOOLEAN OPNIEUW,KLAAR,TEST,PARABOOL,EERSTE;
DOUBLE ARRAY M[I:20],MHD[I:60],MHX[I:60];
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FILE INA,OUTA;
INTEGER D,I,IO,IM,MMM,J,KK,NOR,RBELVAR,REG,RUN,QQ,KQ,KQK,KKK,QQQ,NOSQQ,

OBJ,HIK,TEL,NOP,HIL,NIK,HOK; %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
BOOLEAN DEFINITE,GDP,PCURVE,ONDERWEG,PRINT;
REAL STL1,DX,T1E,T10,T1B,X,MI,KSI,SNELH,TEMP,TTQ,KSIX;

REAL ISF,ISFO,XI,NN,CMT,c}1TO,INT1,INT2,CDT,CSF,MM,HEFF,BEFF,A12,
JX,MHS,BHS,BETA,HALLCORR,MACHT,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

DEL2DEL1,X2X1,X2X3,DEL2X1,DEL3X1,COEFF1,COEFF2,COEFF3,
DDEL1DX,HELPER,AEFF,DIVTW,

NNE,DEL3E,DEL2E,DELPRIMEE,REYDEL2E,KVISF,CFSE,CFE,RFE,
USTERE,ULT,STANLAME,KE,ALFAE,DELQQO,DELHEO,FO,F1,F2,
F3,QWE,STANE,DELBAR2E,DELBAR3E,NACCE,BETATE,CDSE,CDE,

HELPER3,F01,F02,F11,F12,F22,F32,
DEL5E,COEF1,COEF2,COEF3,REYDEL2I,DEL2I,CFSI,ALFAI,DELHI,
RRI,DELPRIMEI,CFI,RFI,USTERI,STANLAMI,KI,DELHIO,STANI,

QWI,XBSE,XBSI,KSE,KSIQ,XBRE,XBRI,DELBAR2I,DELBAR3I,
DEL1I,DEL1IO,DEL2IO,DEL1E,DEL1EO,DEL2EO,DEL3EO,DELHE,

DDEL1EDX,DDEL1IDX,DELJ,DELJU,DTWDX,DELV,DELTA1I,DELTA1E,
A25,A32,A42,A45,DCSFDM,A51,A52,DCSFDN,A53,A54,A55,Y1,Y2,Y3,Y4,
EXPARM,HHQ,COEFA, COEFB,LREL,DELTAPRIME ,CDTO , DAEFFDX, DELTA1,

XOS,XOR,HELPER2,XXI,HKX,BKX,NNI,DEL3IO,T10,DEL4E,
DDELV1DX,DDELV2DX,DRVELD,XGR,XGEM,JTOT,JGEM,
Y5,X1,X2,X3,X4,X5,A10,DCSFDT,TTW,HHQA1,HHQA2,HHQA3,FUNC,AFGL;

DOUBLE A,A1,ALFAX,AE,BV,B,B1,BE,BK,BKIN,C1,CA,CF,C1P,DELTA,DU,
DIVH,DIVB,EXPA,EV,EKT1E,ELLOS,EE,G,G1,HPCRIT,HK,HP,
HPI,HKIN,DQ,IL,IY,JIJ,JHEAT,JH1,JP1IN,JHT,KB,KF1,K,
DS,MA1,MC1,MF,ME,M1,N,NA1,NC1,NIS,NLOK,NPOL,NE,NIA1,NAA1,
NIC1,NAC1,NUAA1,NUIA1,NUAC1,NUIC1,NUA1,NUC1,NU,N1UX,PHI,P,
PS,P1E,P1,P1ET,PSIN,P1IN,PO,QW,QWT,QA,Q1,RO,ROU,ROUK,ROCP,
R1BEL,R1R1,R1A,R1,R1EX,SP,S,SlA1,SlC1,SIG,ST,SIGI,T1,T1W,
TW,T1EM,TSIN,TS,ADIVAI,UO,U,UB1,UF,UR01A1,URC1,PSTAV,TSTAV,
VDT,VOL,VIS,VDLOS,XS,XG,XX,R1EH,SlH,RADT,RAD,E1,R1MH,

I1MH,VX,EX,TADW,TFILM,ROUBULK,ROBULK,ROUKBULK,ROCPBULK,
LABDA,ITERO,ITERB,HKXO,BKXO,XO,FACTOR,ISEGM,IV,TIJD;

REAL ARRAY Y,H1,AF,RF[1:9],PC[1:4];
READ(INA,I,RBELVAR,NOR,ONDERWEG);
BEGIN DOUBLE ARRAY RBEL[l:RBELVAR],LENGTE,CTW(l:NOR],HKA,BKA[O:NOR];

INTEGER ARRAY NOS[l:NOR]; DOUBLE ARRAY TWAND[l:NOR];
READ(INA,I,NOS[*]); KK:=O;HIK:=O;
FOR REG:=l STEP 1 UNTIL NOR DO KK:=KK+NOS[REG];
BEGIN DOUBLE ARRAY IBEL(l:NOS[l]], PX[1:KK],HELP[0:100];

REAL ARRAY RARY[O:NOS[l]],TRARY[O:l,O:NOS[l]]; %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
REAL ARRAY GEMI[O:NOS[l]];%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
LABEL MAGHET;

%***********************************************************************
% SCHRIJFO schrijft de aan het systeem opgelegde grootheden, zoals
% ingangscondities, belasting, kanaalgeometrie en dergelijke uit.
%=======================================================================

PROCEDURE SCHRIJFO;
BEGIN

% WRITE(OUTA,<"PRINT?"») ;READ(INB,I ,PRINT);
IF PRINT THEN

BEGIN WRITE(OUTA,<1,17("*")," QUASI-EENDIMENSIONALE GENERATORMODEL"
,17("*"));

IF DEFINITE THEN WRITE(OUTA,<X8,"GRENSLAAG-BEREKENING VOLGENS ",
"GERTZ/pIAN(18TH SEAM)"»);

WRITE(OUTA,<X8,"NU MET SIGMA VOLGENS STREAMER MODEL"»);
IF RUN NEQ 0 THEN WRITE(OUTA,<I ,X21 ,"RUN : ",I3,X5,"TIJD ",F5.2,
" SEC"),RUN,TIJD);
IF GDP THEN WRITE(OUTA,<I,X28,"GEMETEN STROMEN"»);
IF PCURVE THEN WRITE(OUTA,<I,X26,"GEMETEN DRUKVERLOOP"»);
IF DEFINITE THEN



24500
24600
24700
24800
24900
25000
25100
25200
25300
25400
25500
25600
25700
25800
25900
26000
26100
26200
26300
26400
26500
26600
26700
26800
26900
27000
27100
27200
27300
27400
27500
27600
27700
27800
27900
28000
28100
28200
28300
28400
28500
28600
28700
28800
28900
29000
29100
29200
29300
29400
29500
29600
29700
29800
29900
30000
30100
30200
30300
30400
30500
30600

BEGIN WRITE(OUTA,<I,"GENERATORKANAAL",57("-"),I,I,
X6,"< T)",X2, I10,X6,"< P)",X2,E10.3,X6,"< U)",X2,E10.3,1,
X6,"< A)",X2,E10.3,X4,"<ROBULK)",X2,E10.3,X6,"< MF)",X2,E10.3,
I,X6,"<TSIN)",X2, I10,X6,"<PSIN)",X2,E10.3,X6,"< Ml>",X2,E10.3,
I,X6,"<PlIN)",X2,E10.3,X6,"< H*)",X2,E10.3,X6,"< VOL)",X2,E10.3,
I,X4,"<LENGTE) ",E10.3,X6,"<HKIN) ",E10.3,X6,"<BKIN) ",E10.3,
I,X29,"<HKUIT) ",E10.3,X5,"<BKUIT) ",E10.3,
I,X30,"<DIVH) ",E10.3,X6,"<DIVB) ",E10.3,
I,X8,"<IL) ",E10.3,X9,"<S) ",E10.3,

I,X7,"<NOS) ",E10.3,X8,"<ST) ",E10.3,X7,
"<DIVTW) ",E10.3,

I,X8,"<SP) ",E10.3,X4,"<COEFA) ",E10.3,X8,"<Gl> ",E10.3,
I,X8,"<B1) ",E10.3,X8,"<PC) ",E10.3,X7,"<T1W) ",E10.3,
1,3(X38,E10.3,/),
I,X5,"<R1BEL) ",E10.3,X8,"<LREL) ",E10.3,X4,"<MACHT) ",E10.3,
1,*(X14,E10.3,/»,
T1,P,U,A1,ROBULK,MF,TSIN,PSIN,M1,P1IN,HKXO,LENGTE[1]/4*
(BKA[O]+BKA[l])*(HKA[O]+HKA[l]),LENGTE[l],HKA[O],BKA[O],
HKA[l] ,BKA[l] ,(HKA[l]-HKA[O])/HKXO/LENGTE[l],
(BKA[l]-BKA[O])/BKA[O]/LENGTE[l],IL,S,NOS[l] ,LENGTE[l]1
NOS[1],DIVTW,SP,COEFA,G1,B1,PC[1] ,TWAND[l],FOR KK:=2,3,4 DO

[PC[KK]] ,
RBEL[l] ,LREL,MACHT,RBELVAR-1,WHILE KK LEQ RBELVAR DO
[ FOR KK:=2 STEP 1 UNTIL RBELVAR DO[RBEL[KK]]]);

IF NOR GTR 1 THEN
WRITE(OUTA,<I,I,"SUPERSONE DIFFUSOR 1",52("-"),/,

I,X4,"<LENGTE) ",E10.3,X6,"<HKIN) ",E10.3,X6,"<BKIN) ",E10.3,
I,X29,"<HKUIT) ",E10.3,X5,"<BKUIT) ",E10.3,
I,X30,"<DIVH) ",E10.3,X6,"<DIVB) ",E10.3,
I,X7,"<NOS) ",E10.3,X8,"<ST) ",E10.3,X7,"<T1W) ",E10.3,/),
LENGTE [2] , HKA [ 1] , BKA [ 1] , HKA [2] , BKA [2] , (HKA [2] -HKA [I.] )1HKA [ 1]1
LENGTE[2],(BKA[2]-BKA[1])/BKA[1]/LENGTE[2],NOS[2],LENGTE[ 2]1
NOS[2],TWAND[2]);

IF NOR GTR 2 THEN
WRITE(OUTA,<I,I,"SUPERSONE DIFFUSOR 2",52("-"),1,1,

I,X4,"<LENGTE) ",E10.3,X6,"<HKIN) ",E10.3,X6,"<BKIN) ",E10.3,
I,X29,"<HKUIT) ",E10.3,X5,"<BKUIT) ",ElO.3,
I,X30,"<DIVH) ",E10.3,X6,"<DIVB) ",E10.3,
I,X7,"<NOS) ",E10.3,X8,"<ST) ",E10.3,X7,"<T1W) ",E10.3,/),
LENGTE[3],HKA[2],BKA[2] ,HKA[3],BKA[3],(HKA[3]-HKA[2])1
HKA[2]/LENGTE[3],(BKA[3]-BKA[2])/BKA[2]/LENGTE[3],NOS[3],
LENGTE[3]/NOS[3],TWAND[3]);

WRITE(OUTA,<I,I,"SUBSONE DIFFUSOR",56("-"),I,I,
I,X4,"<LENGTE) ",E10.3,X6,"<HKIN) ",E10.3,X6,"<BKIN) ",E10.3,

I,X29,"<HKUIT) ",E10.3,X5,"<BKUIT) ",E10.3,
I,X30,"<DIVH) ",E10.3,X6,"<DIVB) ",E10.3,
I,X7,"<NOS) ",E10.3,X8,"<ST) ",E10.3,X7,"<T1W) ",E10.3,/),

LENGTE[4],HKA[3],BKA[3],HKA[4],BKA[4],(HKA[4]-HKA[3])1
HKA[3]/LENGTE[4],(BKA[4]-BKA[3])/BKA[3]/LENGTE[4],NOS[4],
LENGTE[4]/NOS[4],TWAND[4]);
END;

END;
END SCHRIJFO;

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
% SCHRIJFI schrijft de door het programma berekende grootheden aan het
% einde van het i-de segment uit - in de definitieve versie aIle
% grootheden, anders aIleen de belangrijkste.
%======================================================================

PROCEDURE RECALL;FORWARD;

PROCEDURE SCHRIJFI;
BEGIN %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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%
%
%

IF REG=l AND X<0.85 THEN %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
BEGIN %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

JIJ:=JGEM; %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
IY:=(XGR-XGEM)*(BK)*JIJ; %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

END; %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
WRITE(OUTA,<5(EIO.3,X2),I>,I,X,RBEL[IF 1=0 THEN 1

ELSE I],Ml, P);
WRITE(OUTA,<"PRINT?"»;READ(INB,I,PRINT);

IF PRINT THEN
BEGIN IF 1=10 THEN

BEGIN IF REG=l THEN WRITE( OUTA, <I, "GENERATORKANAAL" , I» ELSE
IF REG=2 THEN WRITE(OUTA,<I,"SUPERSONE DIFFUSOR 1",1» ELSE

IF REG=3 THEN WRITE(OUTA,<I,"SUPERSONE DIFFUSOR 2",1» ELSE
WRITE(OUTA,<I,"SUBSONE DIFFUSOR",I»;

END;
IF NOT DEFINITE THEN
BEGIN IF 1< 32 AND I MOD 8=0 THEN WRITE(OUTA,<X5,"X",X3,"I",X5,"Ml"

, X5 , "U" ,Xl 0, "P" , X9 , "PS" ,x4 , "T1" ,x4 , "TS" ,x3 , "T1E" ,x4 , "HENT"> ) ;
IF REG NEQ 1 AND 1=10 THEN WRITE(OUTA,<X5,"X",X3,"I",X5,"M;l",X5,"U"

,XIO,"P",X9,"PS",X4,"Tl",X4,"TS"»;
IF REG=l THEN WRITE(OUTA,<F6.3,X2,I2,X2,F5.2,X2,I4,X2,E9.2,X2,

E9.2,X2,I4,X2,I4,X2,I4,X2,F6.4>,X,I,Ml,U,P,PS,Tl,TS,TlE,
PIET/plIN)

ELSE WRITE(OUTA,<F6.3,X2,I2,X2,F5.2,X2,I4,X2,E9.2,X2,
E9.2,X2,I4,X2,I4>,X,I,Ml,U,P,PS,Tl,TS)

END ELSE
BEGIN WRITE(OUTA,<X4,"X ",Fl1.4,X2," TIW ",EIO.3,X5,"QQ ",EIO.3,

"PRCTIME ",EIO.3,5("$"),I,X3,"HK ",EIO.3,X5,"BK ",EIO.3,X5,
"PS ",EIO.3,X6,"P ",EIO.3,I,Xl,"DPDX ",EIO.3,X6,"U ",EIO.3,X3,
"DUDX ",EIO.3,X5,"TS ",EIO.3,I,X4,"T ",EIO.3,X5,"Ml ",EIO.3,X5,

"RO ",EIO.3,X6,"N ",EIO.3,I,X3,"DS ",EIO.3," DELPRE ",EIO.3,X3,
"RIEH ",EIO.3,X3,"RIEX ",EIO.3>,X,TIW,QQ,TIME(2)/60,HK,BK,PS,P,

Hl[l]*PO,U,
Hl[2]*UO,TS,Tl,Ml,ROBULK,N,DS,DELPRIMEE,RlEH,RlEX);
IF REG NEQ 1 OR Bl=O THEN WRITE(OUTA,<X2,"QWT ",EIO.3,X5,"CF "

EIO.3>,QWT,CF)
ELSE WRITE(OUTA,<X2,"QWT ",EIO.3,X5,"QW ",EIO.3,X2,

"JHEAT ",EIO.3,X2,"ELLOS ",EIO.3,I,X2,"RAD ",EIO.3,X3,"RBEL ",
EIO.3,X5,"KB ",EIO.3,X5,"TE ",EIO.3,I,X2,"KKK ",EIO.3,Xl,"HLP[K] ",

EIO.3,X5,"HP ",EIO.3,X4,"HPI ",EIO.3,I,X3,"NE ",EIO.3,X4,"NAA ",
EIO.3,X4,"SIG ",EIO.3,X4,"NAC ",EIO.3,I,X2,"NIC ",EIO.3,X3,"VBEL ",
EIO.3,X5,"VX ",EIO.3,X5,"IY ",EIO.3,I,X4,"E ",EIO.3,X5,"JY ",EIO.3,
X5,"JH ",EIO.3,X5,"PE ",EIO.3,I,X3,"AE ",EIO.3,X5,"BE ",EIO.3,X3,
"NENT ",EIO.3,X3,"NPOL ",EIO.3,I,X2,"NIS ",EIO.3,X3,"NLOK ",EIO.3,
X4,"PET ",EIO.3,X3,"DELV ",EIO.3,I,X2,"JHT ",EIO.3,X5,"SH ",EIO.3,
X4,"RMH ",EIO.3,X4,"IMH ",EIO.3>,QWT,QW,JHEAT,ELLOS,RAD,RIBEL,KB,

TIE,KKK,HELP[KKK],HP,HPI,NE,NAAl,SIG,NACl,NICl,ISEGM*RlBEL,VX,IY,
El,JIJ,JHl,PlE,AE,BE,PlET/plIN,NPOL,NIS,NLOK,PlET,DELV,JHT,SlH,RIMH,

IIMH) ;
END;

WRITE(OUTA,<"ISOLATORWANDGRENSLAAG",49("-"),I,
Xl,"DELl ",EIO.3,Xl,"DELTAl ",EIO.3,X3,"DEL2 ",EIO.3,X3,
"DELH ",EIO.3,1,"DELBAR2",EIO.3,"HBAR32 ",EIO.3,
X4,"CFS ",EIO.3,X5,"RF ",EIO.3,I,X3,"RR ",EIO.3,X3,"ALFA"
EIO.3,X4,"XBS ",EIO.3,X4,"XBR ",EIO.3,1,"USTER ",EIO.3,
"STANLAM ",EIO.3,X3,"STAN ",EIO.3,X5,"QW ",EIO.3,1,

"PSTAV ",EIO.3,X2,"TSTAV ",EIO.3,X3,"DELJ ",EIO.3,Xl,
"DELPRI ",EIO.3,1,"DDELl ",EIO.3,X2,"DDEL2 ",EIO.3,X2,
"DDELH ", El 0.3, X2, "DAEFF ", EIO. 3, 1>, DELlI, DELTAlI, DEL2I,

DELHI, DELBAR2I, DELBAR3I/DELBAR2I,CFSI,RFI,RRI,ALFAI,
(XBSI+XOS)*VIS/(RO*U),(XBRI+XOR)*KSE,
USTERI,STANLAMI,STANI,QWI,PSTAV,TSTAV,DELJ,DELPRIMEI,
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DDELIIDX,Hl[4]*DEL2IO,Hl[5]*DELHIO,DAEFFDX);
WRITE(OUTA,<"ELECTRODEWANDGRENSLAAG",48("-"),I,Xl,
"DELI ",EIO.3,Xl,"DELTAl ",EIO.3,X3,"DEL2 ",EIO.3,X3,
"DEL3 ",EIO.3,I,Xl,"DELH ",EIO.3,"DELBAR2 ",EIO.3,Xl,
"HBAR32 ",EIO.3,X5,"NN ",EIO.3,I,X2,"CFS ",EIO.3,X5,
"RF ",EIO.3,X4,"XBS ",EIO.3,X4,"XBR ",EIO.3,1,
"STANLAM",EIO.3,X2,"ALFA ",EIO.3,X2,"USTER ",EIO.3,Xl,
"DELQQO ",EIO.3,I,X3,"FO ",EIO.3,X5,"Fl ",EIO.3,X5,"F2 ",
EIO.3,X5,"F3 ",EIO.3,I,Xl,"NACC ",EIO.3,X2,"BETAT ",EIO.3,
X4,"CDS ",EIO.3,X3,"DEL5 ",EIO.3,1,"DDELl ",EIO.3,X2,
"DDEL2 ",EIO.3,X2,"DDEL3 ",EIO.3,X2,"DDELH ",EIO.3,1>,

DELIE,DELTAIE,DEL2E,DEL3E,DELHE,DELBAR2E,DELBAR3E/DELBAR2E,
NNE,CFSE,RFE,(XBSE+XOS)*VIS/(RO*U),(XBRE+XOR)*KSE,

STANLAME,ALFAE,USTERE,DELQQO,FO,
Fl,F2,F3,NACCE,BETATE,CDSE,DEL5E,DDELlEDX,Hl[7]*DEL2EO,
Hl[8]*DEL3EO,Hl[9]*DELHEO);

END ELSE
BEGIN WRITE(OUTA,<"OPNIEUW?"»;READ(INB,I,OPNIEUW);

IF OPNIEUW THEN
BEGIN RECALL;WRITE(OUTA,<"RBEL?"»;

READ(INB,I,RBEL[IF 1=0 THEN 1 ELSE 1+1]);
END;

END;
IF TEL>5 THEN BEGIN WRITE(OUTA,<I,"ITERATIE AFGEBROKEN %%%%%%%%%%%
ER ZIJN GEEN NULPUNTEN!!!!! !",I»; %%%%%%%%%%%

TEL:=O; %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
END; %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

IF AFGL<O THEN
WRITE(OUTA,<"** WAARSCHUWING:AFGL<O **" ,I»;
IF REG=l AND JIJ<O THEN BEGIN
WRITE(OUTA,<I,"HHQAl=",ElO.3,X2,"HHQA2=",ElO.3,X2,"HHQA3",EIO.3,

1>,HHQAl,HHQA2,HHQA3);
WRITE(OUTA,<I,"UB-G=",EIO.3,X2,"JIJ*KFl=",ElO.3,X2,"JIJISIG=", %%%%%

EIO.3,1>,DRVELD,JIJ*KFl,JIJ/SIG); %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
WRITE( OUTA,<"VOLTAGEDROP: ,r, EIO. 3 ,X2, "RELL=" ,EIO. 3,X2, 1>, %%%%%%%%%%%

(5.485@-5*«-JIJ*BK)**1.99)),(1-DEXP(-X/LREL))); %%%%%%%%%%
WRITE(OUTA,<"HALLCORR",EIO.3,X2,1>,HALLCORR); %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

END; %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
IF REG=l THEN BEGIN %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

RARY[HIK]:=X; %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
TRARY[O,HIK] :=-IY; %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
TRARY[l,HIK]:=GEMI[HIK];%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

HIK:=HIK+l; %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
IF REG=l AND HIK=33 THEN BEGIN %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% MPDRAW(PLOTF,0,0,15,16,0,NOS[1],0,1,RARY,TRARY,FALSE,FALSE,4); %%
END; %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

END;
WRITE(OUTA,<"X=",EIO.3,X2,"IY=",EIO.3,X2,1>,X,IY);%%%%%%%%%%%%%%%%

END SCHRIJFI;
%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

% SCHRIJFS print grootheden by expansie na schokgolf
% totdat voorgeschreven massaflux is bereikt
%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
PROCEDURE SCHRIJFS;

BEGIN WRITE(OUTA,<Xl,"QQQ",I3,X2,"PSTAV",ElO.3,X2,"Ml",
EIO.3,X2,"P",EIO.3,X2,"PS",EIO.3,I,Xl,"DELlE",ElO.3,X2,
"AEFF" , El 0.3, X2, "TS" , E10.3, X2, "TI" , E10.3, I ,Xl, "DEL11" ,
EIO.3,X2,"DELTA11",EIO.3,X2,"MHELP",EIO.3,X2,"MF",EIO.3 ,I>,
QQQ,PSTAV,Ml,P,PS,DELlE,AEFF,TS,Tl,DELlI,DELTAlI,HELPER,MF);

END SCHRIJFS;
%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
% ITER(TIE) berekent bij gegeven electronentemperatuur TIE de daarvan
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% afhankelijke grootheden, alsmede de electronenenergiebalans ITER.
%=======================================================================

REAL PROCEDURE ITER(T1E);

REAL T1E;
BEGIN T1EM:=(DSQRT(T1E»**3; EKT1E:=EE/(K*T1E);

SlA1:=UR01A1*4.825@21*T1EM*DEXP(-15.75*EKT1E);
SlC1:=(4.825@21/URC1)*T1EM*DEXP(-3.893*EKT1E);
Q1:=SlA1*SlC1-NA1*SlA1-NC1*SlC1; P1:=SlA1+S1C1;
R1R1:=-(NA1+NC1)*SlA1*SlC1; A:=(3*Q1-P1**2)/3;
B:=(2*P1**3-9*P1*Q1+27*R1R1)/27;
PHI:=DARCCOS(-B/(2*DSQRT(-(A**3)/27»);
NE:=2*DSQRT(-A/3)*DCOS(PHI/3)-P1/3; NIA1:=NA1*SlA1/(NE+S1A1);
NAA1:=NA1-NIA1; NIC1:=NC1*SlC1/(NE+S1C1); NAC1:=NC1-NIC1;
QA:=.279841@-20*(1.46*T1E/1000-.535);
NUAC1:=DSQRT(8*K*T1E/(3.1415926*ME»; NUAA1:=QA*NAA1*NUAC1;
NUAC1:=.5@-17*NAC1*NUAC1;
NUIA1:=3.64@-6*NIA1*LN(1.24@7*T1EM/DSQRT(NE»/T1EM;
NUIC1:=NIC1*NUIA1/NIA1; NUA1:=NUAA1+NUIA1; NUC1:=NUAC1+NUIC1;
NU:=NUA1+NUC1; SIGI:=EE**2*NE/(ME*NU); HPI:=EE*B1/(ME*NU);
IF HPI GTR HPCRIT THEN

BEGIN HP:=HPCRIT; SIG:=HP*SIGI/HPI END ELSE
BEGIN HP:=HPI; SIG:=SIGI END ;

JIJ:=(-SIG*(UB1-G»/(1+SIG*KF1);
JHEAT:=(JIJ**2)/SIG;

ELLOS:=1.5*K*NE*ME*(T1E-T1)*(2*NUA1/MA1+2*NUC1/MC1);
RAD:=(NAC1/DSQRT(BK»*(3.06@-14*DEXP(-1.64@4/T1E)
+9.32@-12*DEXP(-3.79@+4/T1E»; ITER:=JHEAT-ELLOS-RAD;

END ITER;
%***********************************************************************
% FINDZEROINITER(T1E) zoekt een nulpunt voor de electronenenergiebalans
% bij variatie van T1E, controleert de stabiliteit van het gevonden
% nulpunt en constateert evt. het ontbreken van een stabiel nulpunt of
% het bestaan van twee stabiele nulpunten, waarop de berekening wordt
% afgebroken.
%=======================================================================

PROCEDURE FINDZEROINITER(T1E);

REAL TlE;
BEGIN IF ITER(250)*ITER(9000) GTR 0 AND ABS(T1E-T1) LSS 25 AND I NEQ 0

THEN BEGIN T1E:=T1; ITER(T1E) END ELSE
BEGIN ITERO:=ITER(T10); IF ITERO LSS 0 THEN

BEGIN T10:=T10-25; T1B:=T10+25; ITERB:=ITERO; ITERO:=ITER(T10);
END ELSE
BEGIN T1B:=T10+25; ITERB:=ITER(T1B);
END;
WHILE ITERO*ITERB GTR 0 AND T10 GTR 250 AND T1B LEQ 9000 DO
BEGIN IF ITERO GTR 0 THEN

BEGIN T10:=T10+25; T1B:=T1B+25; ITERO:=ITERB; ITERB:=ITER(T1B);
END ELSE
BEGIN T10:=T10-25; T1B:=T1B-25; ITERB:=ITERO; ITERO:=ITER(T10);
END;

END;
IF T10 GTR 250 AND T1B LEQ 9000 THEN ZEROINAB(ITER(T1E),T1E,T10,

T1B,@-2,@-4) ELSE
BEGIN T1E:=T1; ITER(T1E);
END;
END;
TlO:=TlE;

END FINDZEROINITER;
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%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
% Electrodenwandgrenslaag wordt vastgelegd door de grenslaag
% dikten del1e,de12e,de13e en in de generator -mits B1
% neq 0- door delhe;Hieruit worden NNe en delQQO bepaald
% waarmee temperatuur- en snelheidsprofiel vastliggen.
%=========================================================
REAL PROCEDURE ELWGRENSLAAG;
BEGIN IF I NEQ 0 THEN

%
%%%%%%%%%%%%%%%%% COMMENTAAR %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
% NNE: = ABS ( ( •••••••••••••••• ) )
% IN PLAATS VAN
% NNE := « ••••••••••••••• ))
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

BEGIN NNE:=ABS«3*DEL3E-(4*DEL2E))/(2*DEL2E-DEL3E));
DELPRIMEE:=(NNE+1)*(NNE+2)*DEL2E/NNE;

END;
REYDEL2E:=U*DEL2E/KVISF;
CFSE:=.246*EXP(-1.561*(NNE+2)/NNE)/(REYDEL2E**.268)*

(T1/TFJLM)**1.268;
CFE:=CTW[REG]*CFSE*RFE;USTERE:=SQRT(TFILM*CFE/2/T1);
ULT:=11.8*USTERE;
STANLAME:=2.766/«USTERE*U*KE/KVISF)**.45);
ALFAE:=l/(l+(USTERE/STANLAME));

DEL4E:=3*DELPRIMEE*NNE/(NNE+1)/(NNE+4);
IF REG NEQ 1 OR B1=0 THEN DELQQO:=O ELSE

BEGIN IF 1=0 AND QQ=O THEN DELHEO:=DELHE:=ALFAE*DELPRIMEE*NNE/
(NNE+1)/(NNE+2) ELSE

BEGIN TTQ:=«1-ULT)**2)/«ALFAE*«DEL4E/DEL2E)
-(2*ULT*«DEL3E/DEL2E)-1))-1))+«1-ALFAE)

*«DEL3E/DEL2E)-(2*ULT))));
DELQQO:=TTQ*(ALFAE-(DELHE/DEL2E));

END;
END;

FO:=(1-ALFAE)*(1+DELQQO*(1-2*ULT)/(1-ULT)**2);
F1:=ALFAE+DELQQO*(ALFAE*(1-2*ULT)+(1-ALFAE)*2*ULT)/

(1-ULT)**2;
F2:=DELQQO*(2*ALFAE*ULT-1+ALFAE)/(1-ULT)**2;
F3:=-DELQQO*ALFAE/(1-ULT)**2;
STANE:=ALFAE*CFE*(1+DELQQO)/2;
QWE:=ROCPBULK*STANE*(TADW-T1W);

DELBAR2E:=NNE*DELPRIMEE*««T1W/T1)+FO*(1+(M1**2/3)-(T1W/T1)))/
(NNE+1)/(NNE+2))+(1+(M1**2/3)-(T1W/T1))*«F1/(NNE+2)/

(NNE+3))+(F2/(NNE+3)/(NNE+4))+(F3/(NNE+4)/(NNE+5)))
-«M1**2/3)/(NNE+3)/(NNE+4)));

DELBAR3E:=2*NNE*DELPRIMEE*«(T1W/T1)/(NNE+1)/(NNE+3))
-«M1**2/3)/(NNE+3)/(NNE+5))+«(1+(M1**2/3)-(T1W/T1))
*«FO/(NNE+1)/(NNE+3))+(F1/(NNE+2)/(NNE+4))
+(F2/(NNE+3)/(NNE+5))+(F3/(NNE+4)/(NNE+6))))));

NACCE:=.2317*DELBAR3E/DELBAR2E-.2644-.87@5*
(2-DELBAR3E/DELBAR2E)**20;

BETATE:=.00481+.0822*(DELBAR3E/DELBAR2E-1.5)**4.81;
CDSE:=BETATE*DEL2E/(DELBAR2E*(REYDEL2E**NACCE));
CDE:=CDSE*RFE;

DEL5E:=-NNE*DELPRIMEE*«TTW-1+FO*(XX-TTW))/(NNE+1)+
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F1*(XX-TTW)/(NNE+2)+(F2*(XX-TTW)-(XX-1»/(NNE+3)
+F3*(XX-TTW)/(NNE+4»;

END ELWGRENSLAAG;
%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

% Isolatorwandgrenslaag wordt vastgelegd door de grens-
% laagdikten del1i,de12i, en delhi;Hieruit wordt RRi bepaald
% waarmee de profielen vastliggen. Aannamen: a=7.5,NNi=7
% dus RRi is enige parameter waardoor profielen kunnen
% veranderen.
%=========================================================

REAL PROCEDURE ISWGRENSLAAG;
BEGIN COEF1:=0.19449;

REYDEL2I:=U*DEL2I/KVISF;
CFSI:=.246*EXP(-1.561*9/7)/(REYDEL2I**.268)

*(T1/TFILM)**1.268;
USTERI:=SQRT(TFILM*RFI*CFSI/2/T1);
STANLAMI:=2.766/«USTERI*U*KI/KVISF)**.45);
ALFAI:=l/(l+(USTERI/STANLAMI»;
IF I NEQ 0 THEN

BEGIN
COEF2:=0.26158+(0.06632*ALFAI*DEL2I/DELHI);
COEF3:=0.0972*«ALFAI*DEL2I/DELHI)-1);
RRI:=(-COEF2+DSQRT(COEF2**2-(4*COEF1*COEF3»)/(2*COEF1);
DELPRIMEI:=DELHI/(ALFAI*(0.0972+(0.06632*RRI»);

END;
CFI:=RFI*CFSI*«1+RRI)**2);

IF 1=0 AND QQ=O THEN DELHIO:=DELHI:=DELHEO;
STANI:=ALFAI*CFI*(1+RRI)/2;
QWI:=ROCPBULK*STANI*(TADW-T1W);

END ISWGRENSLAAG;
%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

% Deze procedure berekent de roughnessfactor waarmee
% Cf en Cd moeten worden vermenigvuldigd.
%==========================================================
REAL PROCEDURE ROUGHNESS;
BEGIN IF 1=0 AND REG=l THEN

BEGIN XBSE:=XBSI:=XBRE:=XBRI:=O;
HELPER2:=RO*U/VIS;

XOS:=HELPER2*9@-2;XOR:=9@-2/KSE;
END ELSE
BEGIN
REAL ROUBULK1,VIS1;
ROUBULK1:=ROUBULK; VIS1:=VIS;
ZEROINAB(2*ROUBULK1*(DEL2E-DEL2EO)/VIS1-QADRAT«2*LOG(XXI)-.65)

**(-2.3),XXI,XOS,XBSE,0,@-6,MMM),XBSE,1.01*XOS,@8,0,@-6);
ZEROINAB(2*ROUBULK1*(DEL2I-DEL2IO)/VIS1-QADRAT«2*LOG(XX1)-.65)

**(-2.3),XXI,XOS,XBSI,0,@-6,MMM),XBSI,1.01*XOS,@8,0,@-6);
ZEROINAB(2*(DEL2E-DEL2EO)/KSE-QADRAT«2.87+1.58*LOG(XXI»**(-2.5),

XXI,XOR,XBRE,0,@-6,MMM),XBRE,1.01*XOR,@5,0,@-6);
ZEROINAB(2*(DEL2I-DEL2IO)/KSIQ-QADRAT«2.87+1.58*LOG(XXI»**(-2.5),

XXI,XOR,XBRI,0,@-6,MMM),XBRI,1.01*XOR,@5,0,@-6);
RFE:=(2*LOG(XBSE)-.65)**2.3/(2.87+1.58*LOG(XBRE»**2.5;
RFI:=(2*LOG(XBSI)-.65)**2.3/(2.87+1.58*LOG(XBRI»**2.5;
END;

ROUGHNESS: =RFI;
END ROUGHNESS;

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
% FUN(X,Y,J) berekent de afgeleiden van
% p,u,del1i,de12i,delhi,del1e,de12e,
% de13e en in de generator -mits B1 neq 0- delhe ,die in rktail
% simultaan worden geintegreerd;
%=========================================================
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REAL PROCEDURE FUN(X,Y,J);

REAL X; ARRAY Y[1); INTEGER J;
BEGIN LABEL VERDER; Y[1):=ABS(Y[1); Y[2):=ABS(Y[2);

P:=Y[1)*PO;U:=Y[2]*UO;DEL1I:=Y[3)*DEL1IO;
DEL2I:=Y[4)*DEL2IO;DELHI:=Y[5]*DELHIO;
DEL1E:=Y[6)*DEL1EO;DEL2E:=Y[7)*DEL2EO;
DEL3E:=Y[8]*DEL3EO;DELHE:=Y[9)*DELHEO;

HK:=HKXO*(1+DIVH*(X-XO»;BK:=BKXO*(1+DIVB*(X-XO»;C1:=2*(HK+BK);
CA:=C1/HK/BK;HEFF:=HK-(2*DEL1E);BEFF:=BK-(2*DEL1I);
T1:=P*U*HEFF*BEFF/(MF*R1); N:=P/(R1*T1*(MA1*(1-SP)+MC1*SP»;

IF REG=1 THEN TIW:=TWAND[1]*(1+DIVTW*(X-XO»;
TADW:=Tl+.435*U**2/ClP; TFILM:=(TIW+TADW)/2;
NC1:=SP*N; NA1:=N-NC1; RO:=P/(R1*TFILM);

UBl:=U*B1*HEFF/HK;
ROBULK:=P/(Rl*Tl); ROUBULK:=ROBULK*U; ROUKBULK:=ROUBULK*U;
ROCPBULK:=ROUBULK*C1P;

IF X LEQ 0.4625 THEN DELV:=G1+DDELVIDX*(X-XO) ELSE
DELV:=Gl+DDELVlDX*(0.4625-XO)+DDELV2DX*(X-0.4625);

ROU:=RO*U; ROUK:=ROU*U; ROCP:=ROU*CIP; G:=DELV/HK;
EXPA:=(DIVH+DIVB+2*DIVH*DIVB*(X-XO»/«1+DIVH*(X-XO»*(l+DIVB*

(X-XO»);
%
%%%%%%%%%%%%%%%%% COMMENTAAR %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
% HET GEDEELTE DAT DE ELEKTRISCHE GROOTHEDEN BEREKENT IS
% VOLLEDIG VERANDERD !
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
%------------------ Berekening elektrische grootheden ----------------

IF B1>0.5 AND REG=1 THEN
BEGIN

KFl:=(BK)*S*RBEL[IF 1=0 THEN 1 ELSE I]/HK;
RIBEL:=RBEL[IF 1=0 THEN 1 ELSE I];
RAD:=ELLOS:=JHEAT:=O;

% COEFA:=(2.4899@-5)*(BK**1.74);CONSTANTE COEFA INLEZEN QID/VAR
COEFB:=COEFA*(l-DEXP(-X/LREL»*(BK**MACHT);
IF X=O THEN
BEGIN JIJ:=-0.5;

COEFB:=6.505@-7;GO VERDER;
END;

% IF X<0.45 THEN JX:=O
JX:=O;

% ELSE JX:=14268*(X-0.45);
%----------- MODEL MET VARIABELE VOLTAGEDDROP -----------

HHQAl:=COEFB*UBl;
HHQA2:=COEFB*KF1;
HHQA3:=(5.485@-5)*COEFB*«BK)**1.99)/HK;
BHS:=-0.125*B1+1.0375;
IF X<=BHS THEN HALLCORR:=l;

% HALLCORR:=l;
IF X>BHS THEN HALLCORR:=1+«X-BHS)/0.35);
DRVELD:=UBl-«5.485@-5*(-JIJ*(BK»**1.99»/HK;
HHQ:=HELP[1]:=HHQAl/HHQA2;
FOR KKK:=2 STEP 1 UNTIL 99 DO
BEGIN

IF KKK=95 THEN WRITE(OUTA,<"KKK.=95"»;
FUNC:=HALLCORR*HHQ-(HHQA1*(HHQ**MACHT»+

(HHQA2*(HHQ**(MACHT+1»)+(HHQA3*(HHQ**(MACHT+l.99»);
AFGL:=HALLCORR-(HHQA1*MACHT*(HHQ**(MACHT-l»)+
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68700
68800
68900
69000
69100
69200
69300
69400
69500
69600
69700
69800
69900
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70100
70200
70300
70400
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70600
70700
70800
70900
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- ~1'1.-

(HHQA2*(MACHT+1)*(HHQ**MACHT))+
(HHQA3*(MACHT+1.99)*(HHQ**(MACHT+0.99)));

%--------- MODEL MET VOLTAGEPROFIEL ---------------------
% HHQA1:=COEFB*(UB1-G);
% HHQA2:=COEFB*KF1;
% IF X(LREL OR HELP [KKK] (=0 THEN HHQ:=HELP[1]:=HHQA1/HHQA2
% ELSE HHQ:=HELP[l] :=HELP[KKK];
% DRVELD:=UB1-G;
% FOR KKK:=2 STEP 1 UNTIL 99 DO
% BEGIN
% FUNC:=HHQ-(HHQA1*(HHQ**1.74))+(HHQA2*(HHQ**2.74));
% AFGL:=1-(HHQA1*1.74*(HHQ**0. 74))+(HHQA2*2. 74*(HHQ**1.74));
%----------- BEGIN GEZAMELIJK GEDEELTE ------------------------

HELP [KKK] :=HHQ-FUNC/AFGL;
IF(ABS(HELP[KKK]-HHQ)/HHQ)(@-3 THEN
BEGIN JIJ:=-HELP[KKK];

GO VERDER;
END ELSE HHQ:=HELP[KKK];
IF HHQ(O OR AFGL(=O THEN
BEGIN JIJ:=-0.5;

TEL:=10;
GO VERDER;

END;
END;

VERDER:
IF X(0.85 AND HIL(HIK THEN

BEGIN
HIL:=HIK;XGEM:=10;XGR:=NIK:=JTOT:=JGEM:=0;

END;
IF X(0.85 THEN
BEGIN

IF JIJ(-10 AND X)XGR THEN XGR:=X;
IF JIJ(-10 AND X(XGEM THEN XGEM:=X;
IF JIJ(-10 THEN
BEGIN

JTOT:=JTOT+JIJ;
NIK:=NIK+1;
JGEM:=JTOT/NIK;

END;
END;
IY:=JIJ*(BK)*S;
SIG:=COEFB*(-JIJ)**MACHT;
END ELSE KF1:=JIJ:=RAD:=ELLOS:=JHEAT:=0;

%--------------- Berekening warmte- en wrijvingsverliezen ------------
VIS:=1.218@-6*(TFILM-102)**.553789;
XG:=X+IL; R1EX:=RO*U*XG/VIS; DELTA:=0.04*XG/R1EX**0.2;

KVISF:=VIS/RO;
R1EH:=R1EX/XG*HEFF; IF REG=l AND B1)0.5 THEN
BEGIN SlH:=B1**2/(4*3.1415926*@-7*ROUK);

R1MH:=4*3.1415926*@-7*SIG*U*HEFF; I1MH:=R1MH*SlH;
END;

%----------------------------------------------------------------------
IF B1)0.5 AND REG=l THEN

BEGIN VDLOS:=-JIJ*G;P1E:=JIJ**2*KF1;
KB:=(G-(JIJ*KF1))/U/B1;

END ELSE KB:=P1E:=IY:=RAD:=0;
BV:=JIJ*B1; EV:=-P1E-RAD-(FACTOR*JIJ*G);

M1:=U/SQRT(5/3*R1*T1);XX:=1+M1**2/3;
UF:=(1/U)+(U/C1P/T1)-(ROUBULK/P);

TTW : =TlW/ Tl ;
DAEFFDX:=(BKXO*DIVB/BEFF)+(HKXO*DIVH/HEFF)

-(2*DDEL1IDX/BEFF)-(2*DDEL1EDX/HEFF);
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AIZ:=ROUBULK;AZ5:=1/UF;
Yl:=BV;YZ:=(EV/ROCPBULK/Tl-(BV/P))/UF;
XZ:=YZ-(AZ5*DAEFFDX);
Xl:=Yl-(AlZ*XZ);Hl[l]:=Xl/PO;Hl[Z]:=XZ/UO;
Hl[3]:=DDELlIDX/DELlIO;ISWGRENSLAAG;ELWGRENSLAAG;
Hl[4]:=(((CFI/Z)+(JIJ*Bl*DELJ/ROUKBULK))/DELZIO)

-((HKXO*DIVH/HK)-DAEFFDX+((XZ/U)*
(l+(DELII/DELZI))))*DELZI/DELZIO;

IF REG=l THEN DTWDX:=TWAND[l]*DIVTW ELSE DTWDX:=O;
TS: =Tl*XX;

Hl.[5]:=(STANI-(PIE*DELJ/(ROUBULK*(CIP*(TS-TIW))))
+(DAEFFDX-(HKXO*DIVH/HK)+(DTWDX/(TS-TIW))
-((l+(DELII/DELHI))*(U*XZ+CIP*Tl*((Xl/P)+(XZ/U)
+DAEFFDX))/CIP/(TS-TIW)))*DELHI)/DELHIO;

Hl{6]:=DDELlEDX/DELlEO;
Hl[7]:=((CFE/Z)-((BKXO*DIVB/BK)-DAEFFDX+((XZ/U)*

(l+(DELIE/DELZE))))*DELZE)/DELZEO;
Hl[8]:=(Z*CDE+(DAEFFDX-(BKXO*DIVB/BK)-((Z*XZ/U)*

(1-(DEL5E/DEL3E))))*DEL3E)/DEL3EO;
% IF REG NEQ 1 OR Bl=O THEN Hl.[9]:=0 ELSE

Hl[9]:=(STANE+(JIJ*DELV/(ROCPBULK*Z*(TS-TlW)))
+(DAEFFDX-(BKXO*DIVB/BK)+(DTWDX/(TS-TIW))

-((l+(DELIE/DELHE))*(U*XZ+CIP*Tl*((Xl/P)+(XZ/U)
+DAEFFDX))/CIP/(TS-TIW)))*DELHE)/DELHEO;

FUN: =H 1[J] ;
END FUN;

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
% INGANG berekent de relevante grootheden aan de ingang van het kanaal,
% stelt somgrootheden gelijk aan nul, etc.
%=======================================================================

PROCEDURE INGANG;
BEGIN IF 1=0 THEN

BEGIN Ml:=MI; XX:=1+Ml**Z/3; Tl:=TSIN/XX; P:=PSIN/XX**Z.5;
U:=Ml*SQRT(5/3*Rl*Tl); PO:=P; UO:=U; Al:=BKA[O]*HKA[O];
TADW:=Tl+.435*(U**Z)/ClP;TFILM:=(TWAND[1]+TADW)/Z;
NNE:=NNI:=7;RRI:=DELQQO:=0;
DELPRIMEE:=DELPRIMEI:=3@-3;
DELZI:=DELZE:=DELZIO:=DELZEO:=NNE*DELPRIMEE/(NNE+l)/(NNE+Z);
DEL3E:=DEL3IO:=DEL3EO:=Z*NNE*DELPRIMEE/(NNE+l)/(NNE+3);
Y[3] :=Y[4] :=Y[5] :=Y[6] :=Y[7] :=Y[8] :=Y[9] :=1;
ADIVAI:=9*XX**Z/16/MI;
RO:=P/(Rl*TFILM);VIS:=1.Z18@-6*(TFILM-10Z)**.553789;
KVISF:=VIS/RO;ROBULK:=P/(Rl*Tl);
X:=CF:=NIUX:=PIET:=QWT:=VDT:=RADT:=JHT:=O; KK:=l;
TS:=TSIN; JIJ:=JHl:=JHEAT:=RAD:=ELLOS:=O; PS:=PSIN; VX:=EX:=O;
AF[l] :=PC[l]; RF[l] :=PC[Z]; AF[Z] :=PC{3] ;RF[Z] :=PC[4]; TIO:=Z800;
AF[4]:=AF[5]:=AF[7]:=AF[8]:=AF[9]:=@-4;
AF[3]:=RF[3] :=AF[6]:=RF[6]:=1;

RF[4]:=RF[5]:=RF[7]:=RF[8] :=RF[9]:=@-4;
Y[l] :=Y[Z] :=1; NIS:=D:=O;

END;
END INGANG;

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
% AANVANG berekent ae, be, nlok en npol.
%=======================================================================

PROCEDURE AANVANG;

BEGIN IF REG=l THEN
BEGIN IF EV=O THEN AE:=O ELSE AE:=-PIE/EV;

IF BV=O THEN BE:=O ELSE BE:=JIJ*Bl/BV;
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IF JIJ =0 OR B1=0 THEN NLOK:=NPOL:=O ELSE
BEGIN NLOK:=-P1E/JIJ/UB1;

IF AE NEQ 0 THEN NPOL:=BE*NLOK/(1+(XX-1)*(1-BE*NLOK/AE))
END ;

END;
END AANVANG;

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
%PARBFTbepaalt afgeleide ddelta1/dx uit drie vooraf-
%gaande waarden van delta1 mbv. parabolic fit hierdoor

%========================================================
PROCEDURE PARBFT;
BEGIN DEL2DEL1:=MHD[KQK-1]-MHD[KQK-2];

X2X1:=MHX[KQK-1]-MHX[KQK-2];
X2X3:=MHX[KQK-1]-MHX[KQK];
DEL2X1:=DEL2DEL1/X2X1;

DEL3X1:=«MHD[KQK]-MHD[KQK-2])/(MHX[KQK-2]
-MHX[KQK]));

COEFF1:=(DEL2X1+DEL3X1)/X2X3;
COEFF2:=DEL2X1-«MHX[KQK-1]+MHX[KQK-2])*COEFF1);

COEFF3:=MHD[KQK-2]-(MHX[KQK-2]*DEL2X1)
+(MHX[KQK-1]*MHX[KQK-2]*COEFF1);

END PARBFT;
PROCEDURE RKTAIL;FORWARD;

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
% SCHOKGRENSL berekent op de plaats van de schok uit de
% grootheden vlak voor de schok de grootheden direct
% na de schok inclusief de grenslaaggrootheden
% volgens recept van Carl Pian
%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

PROCEDURE SCHOKGRENSL;

BEGIN WRITE(OUTA,</,32(")")," SCHOK ",32("<"),/»);
PSTAV:=«4/(5*(M1**2)-1))**1.5)*

«4*(M1**2)/(3+(M1**2)))**2.5)*PSTAV;
M1:=DSQRT«(M1**2)+3)/(5*(M1**2)-1));

XX:=1+«M1**2)/3);
FOR QQQ:=l STEP 1 L~TIL 1500 DO

BEGIN P:=PSTAV*(1-(QQQ/1500));
PS:=P*(XX**2.5);

DEL1E:=«(PS-PSTAV)/2/(PS-P))-(DEL1I/BK))*HK;
AEFF:=(HK-(2*DEL1E))*(BK-(2*DEL1I));
HELPER:=(DEL1E/HK)+(DEL1I/BK);

TS:=(TSTAV-(2*T1W*HELPER))/(1-2*HELPER);
n:=TS/XX;
ROBULK:=P/(R1*T1);
U:=M1*DSQRT(5*R1*T1/3);

ROUBULK:=ROBULK*U;
DELTA1I:=DELPRIMEI*«T1W/T1)-(7*(1+RRI)/8)

+(RRI/2.08)+«1-ALFAI/8)*(1-(T1W/T1)
+(M1**2/3)))-«M1**2/3)*«7*(1+RRI)**2
/9)-(14*RRI*(1+RRI)/15.56)+(RRI**2
/3.16))));

HELPER:=ROBULK*U*AEFF;
IF ABS«MF-HELPER)/MF)LEQ 2.5@-3 THEN QQQ:=1500;

IF(TEST AND QQQ MOD 25=0) OR QQQ=1500 THEN SCHRIJFS;
DELlI: =DELTAlI;

END;M[1]:=Y[1]:=P/PO;M[2]:=Y[2]:=U/UO;
M[3]:=Y[3]:=DEL1I/DEL1IO;M[6]:=Y[6]:=DEL1E/DEL1EO;

QQ:=0;M[17]:=X:=XS+0.00002;
TADW:=T1+.435*U**2/C1P;TFILM:=(T1W+TADW)/2;

VIS:=1.218@-6*(TFILM-102)**.553789;
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KVISF:=VIS*R1*TFILM/P;
REYDEL2E:=U*DEL2E/KVISF;

CFSE:=.246*EXP(-1.561*(NNE+2)/NNE)/(REYDEL2E
**.268)*(T1/TFILM)**1.268;

RFI:=ROUGHNESS;CFE:=CFSE*RFE;
USTERE:=SQRT(TFILM*CFE/2/T1);

ULT:=11.8*USTERE;
STANLAME:=2.766/«USTERE*U*KE/KVISF)**.45);

ALFAE:=l/(l+(USTERE/STANLAME»;
F01:=1-ALFAE;

F02:=F01*(1-2*ULT)/«1-ULT)**2);
F11:=ALFAE;
F12:=(ALFAE*(1-2*ULT)+(1-F11)*2*ULT)

/«1-ULT)**2);
F22:=«2*F11*ULT)-1+F11)/«1-ULT)**2);
F32:=-F11/«1-ULT)**2);

FO:=F01+(F02*DELQQO);F1:=F11+(F12*DELQQO);
F2:=F22*DELQQO;F3:=F32*DELQQO;
HELPER2:=«T1W/T1)+«1-(T1W/T1)+«M1**2)/3»*

(FO+(F1*NNE/(NNE+1»+(F2*NNE/(NNE+2»+(F3*NNE
/(NNE+3»»-(NNE*(M1**2)/3/(NNE+2»-

(NNE/ (NNE+1)) ;
DELPRIMEE:=DEL1E/HELPER2;
DEL2E:=DELPRIMEE*NNE/(NNE+1)/(NNE+2);
DEL3E:=2*DELPRIMEE*NNE/(NNE+1)/(NNE+3);
M[7]:=Y[7]:=DEL2E/DEL2EO;
M[8]:=Y[8]:=DEL3E/DEL3EO;

DEL4E:=3*DELPRIMEE*NNE/(NNE+1)/(NNE+4);
TTQ:=«1-ULT)**2)/«ALFAE*«DEL4E/DEL2E)

-(2*ULT*«DEL3E/DEL2E)-1»-1»
+«1-ALFAE)*«DEL3E/DEL2E)

(2*ULT»»;
DELHE:=(ALFAE-(DELQQO/TTQ»*DEL2E;
M[9]:=Y[9]:=DELHE/DELHEO;

REYDEL2I:=U*DEL2I/KVISF;
CFSI:=.246*EXP(-1.561*9/7)/(REYDEL21

**.268)*(T1/TFILM)**1.268;
USTERI:=SQRT(TFILM*RFI*CFSI/2/T1);

STANLAMI:=2.766/«USTERI*U*KI
/KVISF)**.45);

ALFAI:=l/(l+(USTERI/STANLAMI»;
DELHI:=DELPRIMEI*ALFAI*«7*(1+RRI)

/8/9)-(RRI/2.08/15.56»;
M[5]:=Y[5]:=DELHI/DELHIO;
CFI:=RFI*CFSI*«1+RRI)**2);

STANI:=ALFAI*CFI*(1+RRI)/2;
QWI:=ROUBULK*C1P*STANI*(TADW-T1W);

SCHRIJFI;
ELWGRENSLAAG;FUN(X,Y,l);SCHRIJFI;

END SCHOKGRENSL;
%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
% RKTAIL lost de vergelijking dY[J]/dX=FUN(X,Y,J) op voor Y[J] resp.
% de dimensieloze druk of gastemperatuur, door stapsgewijs te integre
% ren over een interval DX; berekent na de integratiestap nieuwe Som
% grootheden en diverse andere grootheden ter plaatse X+DX.
%======================================================================

PROCEDURE RKTAIL;

BEGIN FUN(X,Y,l); IV:=IY; IF I MOD NOP = 0 THEN ISEGM:=O;
RK1N(IF REG NEQ 1 OR B1=0 THEN 9 ELSE 9,IF J=l THEN FUN

(X, Y, 1) ELSE HI [J] ,X, Y,J ,DX, STU,AF ,RF ,D);
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FUN(X,Y,I);
VOL:=DX*(I+(DIVH+DIVB)*(X-XO-DX/2)+DIVH*DIVB*«X-XO)**2-DX*
(X-XO)+DX**2/3))*HKXO*BKXO;

QW : =QWE+QW I;
QWT:=QWT+QW*CA*VOL;
IF REG= 1 THEN
BEGIN PIET:=PIET+«IV+IY)*DX/2/S)**2*RIBEL;

RADT:=RADT+RAD*VOL;
ISEGM:=ISEGM+(IV+IY)*DX/2/S;

IF I MOD NOP = 0 THEN ISEGM:=ISEGM/NOP;
END ELSE RAD:=HP:=EX:=O; Ml:=U/DSQRT(5/3*Rl*Tl);
XX:=I+Ml**2/3; PS:=P*XX**2.5; TS:=Tl*XX; El:=I-TS/TSIN;

PSTAV:=PS-(2*(PS-P)*«DELIE/HK)+(DELII/BK)));
TSTAV:=TS-(2*(TS-TIW)*«DELIE/HK)+(DELII/BK)));

JPIIN:=PIIN*(I-(PSTAV/PSIN)**0.4); NIS:=PIET/JPIIN;
DQ:=(QW*CA+RAD)*VOL; DS:=DS+(-DQ/TS+DQ/TIW)/MF;

IF SIG=O THEN EX:=O ELSE EX:=-HP*U*Bl*(I-KB); VX:=VX+(EX*DX);
END RKTAIL;

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
% REGPARAM berekent PARameters die van het door te rekenen gebied
% (REGion) afhankelijk zijn.
%=====================================================================

PROCEDURE REGPARAM;

BEGIN IF REG=1 THEN
BEGIN IO:=XO:=O; HKXO:=HKA[O]; DIVH:=(HKA[I]-HKA[O])/

LENGTE [1] /HKXO;
END ELSE
BEGIN IO:=IM; XO:=XO+LENGTE[REG-l]; HKXO:=HKA[REG-l];

DIVH:=(HKA[REG]-HKXO)/LENGTE[REG]/HKXO;
END; TIW:=TWAND[REG];

KLAAR:=TRUE;
IF REG=2 AND X).79 AND X<.81 THEN
BEGIN DELHE:~NNE*DELPRIMEE*ALFAE/(NNE+l)/(NNE+2);

Y[9]:=DELHE/DELHEO;
END;

IM:=IO+NOS[REG]; BKXO:=BKA[REG-l]; DIVB:=(BKA[REG]-BKA[REG-l])/
LENGTE[REG]/BKXO; ST:=LENGTE[REG]/NOS[REG]; DX:=STLl:=ST;

END REGPARAM;
%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
PROCEDURE STORE;
BEGIN FOR KQK:=1 STEP 1 UNTIL 9 DO M[KQK]:=Y[KQK];

M[10] :=PIET;M[ll.] :=QWT;M:[12] :=RADT;M[13] :=VX;
M[15] :=IY;M[16] :=TlO;M[17] :=X;

M[ 18] :=1;
QQ:=O;

END STORE;
%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
PROCEDURE RECALL;
BEGIN FOR KQK:=1 STEP 1 UNTIL 9 DO Y[KQK]:=M[KQK];

PIET:=M[10];QWT:=M[II];RADT:=M[12];VX:=M[13];
IY:=M[ 15] ;TlO:=M[ 16] ;X:=M[ 17];

IF ONDERWEG AND 1=0 THEN
BEGIN DDELlIDX:=M.[19] ;DDELIEDX:=M[20];
END; I : =M [ 18] ;

END RECALL;
%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
% FUNCTIE berekent de integrand voor verschillende
% numeriek te berekenen integralen in BLOK
%==========================================================

REAL PROCEDURE FUNCTIE(NOSQQ,KSI);
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100000
100100
100200
100300
100400
100500
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100700
100800
100900
101000
101100
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REAL KSI; INTEGER NOSQQ;
BEGIN SNELH:=«1+RRI)*(KSI**(1/7)))-(RRI*(KSI**1.08));

TEMP:=(T1W/T1)-«(SNELH*M1)**2)/3)+«1+«M1**2)/3)
-(T1W/T1))*(1-ALFAI+(ALFAI*(KSI**(1/7)))));

IF NOSQQ=l THEN
BEGIN IF (SNELH-KB) < 0 THEN

FUNCTIE:=TEMP*(1+«(KB-SNELH)/(1-KB))**6))
ELSE

FUNCTIE:=TEMP*(1-«(SNELH-KB)/(1-KB))**6))
END ELSE

IF NOSQQ=2 THEN FUNCTIE:=S~~LH*TEMP ELSE
IF NOSQQ=3 THEN FUNCTIE:=SNELH;

END FUNCTIE;
%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
% BLOK activeert voor elke situatie de juiste procedures teneinde een
% interval te kunnen doorrekenen en de grootheden aan het einde daarvan
% te kunnen uitschrijven
%=======================================================================

PROCEDURE BLOK;

BEGIN IF 1=10 THEN
BEGIN INGANG;AANVANG;

END ELSE
BEGIN KLAAR:=FALSE; IF X LSS XS AND XS-X LEQ @-4

THEN SCHOKGRENSL;RKTAIL;AANVANG;
END;

ISWGRENSLAAG;ELWGRENSLAAG;
DELTA1E:=DELPRIMEE*«T1W/T1)+«1-(T1W/T1)+M1**2/3)*

(FO+(F1*NNE/(NNE+1))+(F2*NNE/(NNE+2))+(F3*NNE
/(NNE+3))))-(NNE*(M1**2)/3/(NNE+2))-
(NNE/ (NNE+1))) ;

DELTA1I:=DELPRIMEI*«T1W/T1)-(7*(1+RRI)/8)+(RRI/2.08)+«1
ALFAI/8)*(1-(T1W/T1)+(M1**2/3)))-«M1**2/3)
*«7*(1+RRI)**2/9)-(14*RRI*(1+RRI)/15.56)+(
RRI**2/3.16))));

IF 1=0 AND REG=l THEN
BEGIN DEL1E:=DEL1EO:=DELTA1E;

DEL1I:=DEL1IO:=DELTA1I;
HEFF:=HKA[0]-(2*DEL1E);BEFF:=BKA[0]-(2*DEL1I);
MF:=P*U*HEFF*BEFF/(R1*T1);P1IN:=MF*C1P*TSIN;

SCHRIJFO;FUN(X,Y,l);
END;
IF (ABS«DELTA1E-DEL1E)/DEL1E) )@-3

OR ABS«DELTA1I-DEL1I)/DEL1I) )@-3)
AND I NEQ 10 THEN

BEGIN
DDEL1EDX:=(DELTA1E-(M[6]*DEL1EO))/ST;
DDEL1IDX:=(DELTA1I-(M[3]*DEL1IO))/ST;

QQ:=QQ+1;RECALL;FUN(X,Y,1);
END ELSE
BEGIN KLAAR:=TRUE;

IF ONDERWEG AND 1=0 THEN
BEGIN RFI:=ROUGHNESS;

READ(INA,/,M[*]);
WRITE(OUTA,<4(E10.3,X2),/),M[*]);
RECALL; ISWGRENSLAAG;ELWGRENSLAAG;

END;
IF REG NEQ 1 OR B1=0 THEN DELJ:=DELJU:=O ELSE
BEGIN

%
%%%%%%%%%%%%%%%%% COMMENTAAR %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%



%

%=======================================================================

%======================================================================

%======================================================================

DELJ:=QADRAT(FUNCTIE(l,KSI),KSI,O,l,
DELJ:=O;

0,@-4,MMM)*DELPRIMEI;
END;

DELBAR2I:=QADRAT(FUNCTIE(2,KSI)*(1-SNELH),KSI,
, 0,1,0,@-4,MMM)*DELPRIMEI;

DELBAR3I:=QADRAT(FUNCTIE(2,KSI)*(1-(SNELH**2)),
KSI,0,1,0,@-4,MMM)*DELPRIMEI;

RFi:=ROUGHNESS;FUN(X,Y,l);
IF I MOD NOP = 0 AND REG=l THEN SCHRIJFI ELSE

IF REG NEQ 1 THEN SCHRIJFI;
STORE;

WRITE(OUTA,<3(E14.7,X2),I>,Y[*]);
WRITE(OUTA,<2(E14.7,X2),I>,DELHIO,DELHEO);

FOR REG:=l STEP 1 UNTIL NOR DO
BEGIN REGPARAM;

FOR 1:=10 STEP 1 UNTIL 1M DO BLOK;
MAGHET: IF D GTR 0 THEN

BEGIN WRITE(OUTA,<I5,"<AFGEBROKEN"II>,D);
REG:=NOR;I:=NOS[NOR];

END;

_ ~~o-

%

%
%

% Nu begint het eigenlijke programma.

% IN DE ONDERSTAAANDE REGELS WORDT DE BEREKENING VAN DELJ,
% DE STROOMGRENSLAAG, BUITEN SPEL GEZET EN DELJ:=O GESTELD.
%

READ(INA,I,RBEL[*],HKA[*] ,BKA[*] ,LENGTE[*] ,IL,S,XS,TWAND[*] ,CTW[*],SP,
PC[*],G1,FACTOR,HPCRIT,TSIN,PSIN,MI,B1,DEFINITE,PCURVE,GDP,RUN,TIJD,

COEFA,MACHT,LREL,DDELV1DX,DDELV2DX);
READ(INA,I,GEMI[*]);%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
IF GOP THEN READ(INA,I,IBEL[*]);
IF PCURVE THEN READ(INA,I,PX[*]);

% WRITE(OUTA,<"COEFA?LREL?"»;READ(INB,I,COEFA,LREL);
EE:=1.6021@-19; ME:=9.1091@-31; K:=1.38054@-23; UR01A1:=5; URC1:=2;
MA1:=.663@-25; R1A:=8.3143@3; MC1:=2.224@-25;ISEGM:=0;
DELTA:=O; C1:=2*(HKA[0]+BKA[0]); A1:=(HKA[0])*BKA[0];
R1:=R1A/(SP*132.905+(1-SP)*39.948); C1P:=2.5*R1;

DELV:=G1;KSE:=KSIQ:=KE:=KI:=2@-4;
DIVTW:=-0.454545455;TEST:=TRUE;HP:=HPCRIT;

PRINT:=TRUE;
RFE:=RFI:=1.836;DELJ:=0;NOP:=NOS[1]/32;

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

END;
%=======================================================================

END;
END;
NUTS: %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% SUPER ?DS %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

END.

%=======================================================================

END;
END BLOK;

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
% Vervolgens worden de variabele parameters ingelezen en de constanten
% van een waarde voorzien.
%=======================================================================

105300
105400
105500
105600
105700
105800
105900
106000
106100
106200
106300
106400
106500
106600
106700
106800
106900
107000
107100
107200
107300
107400
107500
107600
107700
107800
107900
108000
108100
108200
108300
108400
108500
108600
108700
108800
108900
109000
109100
109200
109300
109400
109500
109600
109700
109800
109900
110000
110100
110200
110300
110400
110500
110600
110700
110800
110900
111000
111100
111200
111300



KKK
DATE & TIME PRINTED: FRIDAY, OCTOBER 12, 1984 @ 11:50:57.

58800
58900
59000
59100
59200
59300
59400
59500
59600
59700
59800
59900
60000
60100
60200
60300
60400
60500
60600
60700
60800
60900
61000
61100
61200
61300
61400
61500
61600
61700
61800
61900
62000
62100
62200
62300
62400
62500
62600
62700
62800
62900
62950
63000
63100
63200
63300
63400
63500
63600
63700
63800
63900
64000
64100
64200
64300
64400

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
% FUN(X,Y,J) berekent de afgeleiden van
% p,u,del1i,de12i,delhi,del1e,de12e,
% de13e en in de generator -mits B1 neq 0- delhe ,die in rktail
% simultaan worden geintegreerd;
%=========================================================

REAL PROCEDURE FUN(X,Y,J);

REAL X; ARRAY Y[l); INTEGER J;
BEGIN LABEL VERDER; Y[l):=ABS(Y[l)); Y[2):=ABS(Y[2));

P:=Y[1]*PO;U:=Y[2)*UO;DEL1I:=Y[3)*DEL1IO;
DEL2I:=Y[4)*DEL2IO;DELHI:=Y[5]*DELHIO;
DEL1E:=Y[6]*DEL1EO;DEL2E:=Y[7]*DEL2EO;
DEL3E:=Y[8)*DEL3EO;DELHE:=Y[9)*DELHEO;

HK:=HKXO*(1+DIVH*(X-XO));BK:=BKXO*(1+DIVB*(X-XO));C1:=2*(HK+BK);
CA:=C1/HK/BK;HEFF:=HK-(2*DEL1E);BEFF:=BK-(2*DEL1I);

T1:=P*U*HEFF*BEFF/(MF*R1); N:=P/(R1*T1*(MA1*(1-SP)+MC1*SP));
IF REG=l THEN T1W:=TWAND[1]*(1+DIVTW*(X-XO));

TADW:=T1+.435*U**2/C1P; TFILM:=(T1W+TADW)/2;
NC1:=SP*N; NA1:=N-NC1; RO:=P/(R1*TFILM);

UB1:=U*B1*HEFF/HK;
ROBULK:=P/(R1*T1); ROUBULK:=ROBULK*U; ROUKBULK:=ROUBULK*U;
ROCPBULK:=ROUBULK*C1P;

IF X LEQ 0.4625 THEN DELV:=G1+DDELV1DX*(X-XO) ELSE
DELV:=G1+DDELV1DX*(0.4625-XO)+DDELV2DX*(X-0.4625);

ROU:=RO*U; ROUK:=ROU*U; ROCP:=ROU*C1P; G:=DELV/HK;
EXPA:=(DIVH+DIVB+2*DIVH*DIVB*(X-XO))/«1+DIVH*(X-XO))*(l+DIVB*

(X-XO)));
%------------------ Berekening elektrische grootheden ----------------

IF B1)0.5 AND REG=l THEN
BEGIN

KF1:=(BK)*S*RBEL[IF 1=0 THEN 1 ELSE I]/HK;
R1BEL:=RBEL[IF 1=0 THEN 1 ELSE I);
RAD:=ELLOS: =JHEAT: =0;

% COEFA:=(2.4899@-5)*(BK**1.74);CONSTANTE COEFA INLEZEN Q1D/VAR
COEFB:=COEFA*(1-DEXP(-X/LREL))*(BK**1.25);
IF X=O THEN
BEGIN JIJ:=-0.5;

COEFB:=6.505@-7;GO VERDER;
END;

% IF X<0.45 THEN JX:=O
JX:=O;

% ELSE JX:=14268*(X-0.45);
%----------- MODEL MET VARIABELE VOLTAGEDDROP -----------
% HHQA1:=COEFB*UB1;
% HHQA2:=COEFB*KF1;
% HHQA3:=(5.485@-5)*COEFB*«BK-2*DELJ)**1.99)/HK;
% DRVELD:=UB1-«5.485@-5*(-JIJ*(BK-2*DELJ))**1.99))/HK;
% IF X<LREL OR HELP[KKK)<=O THEN HHQ:=HELP[1):=HHQA1/HHQA2
% ELSE HHQ:=HELP[l] :=HELP[KKK];
% FOR KKK:=2 STEP 1 UNTIL 99 DO
% BEGIN
% FUNC:=HHQ-(HHQA1*(HHQ**1.74))+(HHQA2*(HHQ**2.74))+
% (HHQA3*(HHQ**3.73))+JX;
% AFGL:=1-(HHQA1*1.74*(HHQ**0.74))+(HHQA2*2.74*(HHQ**1.74))+
% (3.73*HHQA3*(HHQ**2.73));
%--------- MODEL MET VOLTAGEPROFIEL ---------------------



64500
64600
64700
64800
64900
65000
65100
65200
65300
65400
65500
65600
65700
65800
65900
66000
66100
66200
66300
66400
66500
66600
66700
66800
66900
67000
67100
67200
67300
67400
67500
67600
67700
67800
67900
68000
68100
68400
68500
68600
68700
68800
68900
69000
69100
69200
69300
69400
69500
69600
69700
69800
69900
70000
70100
70200
70300
70400
70500
70600
70700
70800

HHQA1:=COEFB*(UB1-G);
HHQA2:=COEFB*KF1;
IF X<LREL OR HELP[KKK)<=O THEN HHQ:=HELP[1):=HHQA1/HHQA2
ELSE HHQ:=HELP[l):=HELP[KKK);
DRVELD:=UB1-G;
FOR KKK:=2 STEP 1 UNTIL 99 DO
BEGIN

FUNC:=HHQ-(HHQA1*(HHQ**1.25))+(HHQA2*(HHQ**2.25));
AFGL:=1-(HHQA1*1.25*(HHQ**0.25))+(HHQA2*2.25*(HHQ**1.25));

%----------- BEGIN GEZAMELIJK GEDEELTE -----------------------
HELP[KKK):=HHQ-FUNC/AFGL;
IF(ABS(HELP[KKK)-HHQ)/HHQ)<@-3 THEN
BEGIN JIJ:=-HELP[KKK];

GO VERDER;
END ELSE HHQ:=HELP[KKK];
IF HHQ< 0 THEN
BEGIN JIJ:=-0.5;

TEL:=10;
GO VERDER;

END;
END;

VERDER:
IF X<0.85 AND HIL<HIK THEN

BEGIN
HIL:=HIK;XGEM:=10;XGR:=NIK:=JTOT:=JGEM:=0;

END;
IF X<0.85 THEN
BEGIN

IF JIJ<-10 AND X)XGR THEN XGR:=X;
IF JIJ<-10 AND X<XGEM THEN XGEM:=X;
IF JIJ<-10 THEN
BEGIN

JTOT:=JTOT+JIJ;
NIK: =NIK+1;
JGEM:=JTOT/NIK;

END;
END;
IY:=JIJ*(BK)*S;
SIG:=COEFB*(-JIJ)**1.25;
END ELSE KF1:=JIJ:=RAD:=ELLOS:=JHEAT:=0;

%--------------- Berekening warmte- en wrijvingsverliezen ------------
VIS:=1.218@-6*(TFILM-102)**.553789;
XG:=X+IL; R1EX:=RO*U*XG/VIS; DELTA:=0.04*XG/R1EX**0.2;

KVISF:=VIS/RO;
R1EH:=R1EX/XG*HEFF; IF REG=l AND B1)0.5 THEN
BEGIN SlH:=B1**2/(4*3.1415926*@-7*ROUK);

R1MH:=4*3.1415926*@-7*SIG*U*HEFF; I1MH:=R1MH*SlH;
END;

%----------------------------------------------------------------------
IF B1)0.5 AND REG=l THEN

BEGIN VDLOS:=-JIJ*G;P1E:=JIJ**2*KF1;
KB:=(G-(JIJ*KF1))/U/B1;

END ELSE KB:=P1E:=IY:=RAD:=0;
BV:=JIJ*B1; EV:=-P1E-RAD-(FACTOR*JIJ*G);

M1:=U/SQRT(5/3*R1*T1);XX:=1+M1**2/3;
UF:=(1/U)+(U/C1P/T1)-(ROUBULK/P);

TTW : =TlW/ Tl ;
DAEFFDX:=(BKXO*DIVB/BEFF)+(HKXO*DIVH/HEFF)

-(2*DDEL1IDX/BEFF)-(2*DDEL1EDX/HEFF);
A12:=ROUBULK;A25:=1/UF;
Y1:=BV;Y2:=(EV/ROCPBULK/T1-(BV/P))/UF;
X2:=Y2-(A25*DAEFFDX);
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70900 Xl:=Yl-(AI2*X2);Hl[I]:=Xl/PO;Hl[2]:=X2/UO;
71000 Hl[3]:=DDELIIDX/DELIIO;ISWGRENSLAAG;ELWGRENSLAAG;
71100 Hl[4]:=«(CFI/2)+(JIJ*BI*DELJ/ROUKBULK))/DEL2IO)
71200 -«HKXO*DIVH/HK)-DAEFFDX+«X2/U)*
71300 (1+(DELII/DEL2I))))*DEL2I/DEL2IO;
71400 IF REG=1 THEN DTWDX:=TWAND[I]*DIVTW ELSE DTWDX:=O;
71500 TS:=Tl*XX;
71600 Hl[5]:=(STANI-(PIE*DELJ/(ROUBULK*(CIP*(TS-TIW))))
71700 +(DAEFFDX-(HKXO*DIVH/HK)+(DTWDX/(TS-TIW))
71800 -«I+(DELII/DELHI))*(U*X2+CIP*TI*«XI/P)+(X2/U)
71900 +DAEFFDX))/CIP/(TS-TIW)))*DELHI)/DELHIO;
72000 Hl[6]:=DDELIEDX/DELIEO;
72100 Hl[7]:=«CFE/2)-«BKXO*DIVB/BK)-DAEFFDX+«X2/U)*
72200 (1+(DELIE/DEL2E))))*DEL2E)/DEL2EO;
72300 Hl[8]:=(2*CDE+(DAEFFDX-(BKXO*DIVB/BK)-«2*X2/U)*
72400 (1-(DEL5E/DEL3E))))*DEL3E)/DEL3EO;
72500 % IF REG NEQ 1 OR Bl=O THEN Hl[9]:=0 ELSE
72600 Hl[9]:=(STANE+(JIJ*DELV/(ROCPBULK*2*(TS-TIW)))
72700 +(DAEFFDX-(BKXO*DIVB/BK)+(DTWDX/(TS-TIW))
72800 -«I+(DELIE/DELHE))*(U*X2+CIP*TI*«XI/P)+(X2/U)
72900 +DAEFFDX))/CIP/(TS-TIW)))*DELHE)/DELHEO;
73000 FUN:=Hl[J];
73100 END FUN;
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VIP/R
DATE & TIME PRINTED: FRIDAY, OCTOBER 12, 1984 @ 11:47:06.

100 E VIP/PR;%
200 FILE INA(KIND=PACK,PACKN.~E=USER2,TITLE=VIP/QV,UNITS=WORDS,%

300 FILETYPE=7),%
400 INB(KIND=REMOTE),%
500 OUTA(KIND=REMOTE,MAXRECSIZE=22)



VIP/QV
DATE & TIME PRINTED: FRIDAY, OCTOBER 12, 1984 @ 11:43:34.

100 32,4,F,
200 32,3,10,5,
300 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,
400 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,
500 .154, .154, .154, .154, .23, .05, .18, .18, .18, .256,
600 0.8,0.15,2.075,0.971,.09,.025,3.219,
700 1100,700,400,400,1.25,1.25,1.25,1.25,@-3,@-4,5@-5,3@-4,2@-4,
800 20,O,l,1880,7.3@5,
900 1.71,5.10,T,F,F,302,39.25,

1000 6.15@-4,1.25,1@-15,208.75,208.75,
1100 1,1,1,1,14,30,40,50,52,60,62,52,65,34,47,54,
1200 58,57,56,54,49,46,47,48,48,48,22,31,34,37,38,33,
1300 .56424,.90987,2.48861,2.95111,3.20234,13.6781,5.2532,4.9414,-14.6098,
1400 5.278@5,l.78@5,O,-695.8,O,-76,2930,.35,14,l.452@-3,7.99@-3,
1500 .9,.75,.65,.58,.53,.49,.46,.44,.43,.44,.46,.49,.53,.57,.61,.63,
1600 .65,.658,.663,.666,.67,.673,.683,.691,.7,.71,.72,.73,.745,.76,.773,.79,
1700 .85,.81,.795,.7,.54,.56,.67,.78,.89,1,
1800 2.3@-3,O.21,145,145,



Voor berekening van de opgewekte stroom in een segment voor

bepaalde waarden van de grootheden B, v, b, s, h en R is een

basicprogramma geschreven dat onder ander kan worden uitgevoerd

met een Casio FX-700P. De grafieken uit fig. 6.8 en fig. 6.10

zijn met behulp van dit programma gemaakt.

10 input "R" , R

20 E=l

30 if abs(E) lE-5 then 110

40 D=J

SO F=D-A*Dt1.25+B*R*Dt2.25+C*Dt3.24

60 G=1-1.25*A*DtO.25+2.25*B*R*Dt1.25+3.24*C*Dt2.24

70 J=D-F/G

80 if J 0 then 300

90 E=(J-D)/J

100 goto 30

110 print "I:=";J

120 goto 10

130 print "J 0"

140 goto 10

Als invoerwaarden voor A en C worden de waarden van a en y uit de

functie ~(I) (zie 6.11 tim 6.14) gebruikt. Voor B geldt B=e/R

omdat R in dit programma appart wordt ingelezen.



- C. \-

APPENDIX C

ELEKTRODE I (A) I (A) I (A) I (A)

PAAR NO. 4,74 T 4,37 T 3.87 T 3,51 T
. - -

AG 5 10,5 7,5 4,6 2,3

AG 6 16,8 14,1 7,9 3,3

AG 7 23,0 17,9 10,8 4,8

AG 8 26,1 21,3 13,7 6,4

AG 9 28,5 25,6 16,2 7,9

AG 10 30,2 27,2 18,1 9,9

AG 11 31,7 28,8 21,8 12,9

AG 12 32,7 29,9 23,2 14,3

AG 13 35,4 32,6 25,9 16,5

AG 14 36,3 33,6 27,3 17,9

AG 15 37,1 34,3 28,3 19,1

AG 16 37,5 34,8 29,1 20,1

AG 17 37,4 34,7 29,3 20,7

AG 18 37,9 35,2 30,1 21,5

AG 19 37,7 35,4 30,6 22,5

AG 20 37,2 35,3 30,9 23,1

AG 21 37,0 35,4 31,6 23,9

AG 22 36,2 35,0 31,9 24,6

AG 23 33,3 32,6 30,3 24,1

AG 24 32,2 31,9 30,6 25,0

AG 25 28,8 28,8 28,5 24,2

AG 26 26,6 26,9 27,4 24,4

AG 27 23,7 23,9 25,3 23,7

AG 28 21,3 21,5 23,2 23,0

AG 29 19,7 19,2 20,7 21,8

AG 30 18,8 17,8 18,4 20,3

AG 31 18,9 17 ,6 16,6 18,8

AG 32 19,2 18,2 15,9 17,5

Tabel C1 De gemeten stroomwaarden I (A) bij run 302

N.B. De elektrode paren AG 1 tim 4 waren

kortgesloten.
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APPENDIX 1:
- -

P (bar) P (bar) P (bar)

SONDE POSITIE 302 302 303s

X (mm) 39.25 s 55 s 40 s
..- .-

PG 1 -340 7,30 7,30 7,25

PG 2 38 1,15 1,15 1,15

PG 3 213 0,45 0,4 0,54

PG 4 388 0,35 0,29 0,46

PG 5 563 0,55 0,26 0,61

PD 3 934 0,87 0,58 0,85

Tabel C2 Posities en waarden van de gemeten drukken gebruikt

bij programma DRUK/PR.

RUN T P Mass B ~ Cs P
th

P nent
H

2
O N2s s max e

flow max

K bar kg/s T n % kW kW % ppm ppm

301 1900 7,4 5,1 5,25 - 0,09 5030 - - - -

302 1910 7,4 5,2 4,74 9 0,10 5155 230 4,5 50 80

303 1900 7,4 5,1 5,1 6 0,14 5030 362 7.1 50 200

Tabel C3 Algemene gegevens van de runs bij meetserie 3
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TIME Se.e0 SEC
AVERAGED: 0.00 SEC
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