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Samenvatting 

Bij het ontwerp van passieve koelers wordt tot op heden nog geen gebruik gemaakt van een optische 
strooilicht analyse. Zo'n analyse kan echter wel veel zeggen over de thermo optische prestaties van de 
koeler. Dit is vooral in de ontwerpfase van belang. Wel wordt een thermische analyse uitgevoerd. Dit 
kan echter pas in een vergevorderd stadium van de ontwerpfase gebeuren, waardoor eventuele 
problemen pas laat aan het licht komen. De optische pakketten die op dit moment ter beschikking zijn 
zijn niet toegespitst op strooilichtproblemen. Daarom zijn enkele analyses uitgevoerd met een zelf 
geschreven programma (geschreven in Borland Pascal7.0). Daarnaast zijn analyses uitgevoerd met 
het onlangs aangeschafte ray-trace pakket TracePro. Het is de bedoeling dat dit pakket gebruikt gaat 
worden bij het ontwerp van passieve koelers. De uitgevoerde analyses zijn beperkt tot het geval van 
de Meteosat Second Generation koeler, aangezien deze koeler op dit moment door Fokker Space 
ontworpen en ontwikkeld wordt. 

Bij de analyses is allereerst uitgegaan van volledig speculaire reflecties, en zijn de analyses 
uitgevoerd door het Pascalprogramma. Hierbij is in eerste instantie gekeken naar het effect van de 
verandering van de positie van een van de brandpunten van de ellips waarop een deel van de 
geometrie van de koeler gebaseerd is. Dit is gedaan door variatie van de loodrechte afstand (~z) 
tussen dit brandpunt en de radiator. Deze analyses bleken nagenoeg overeen te komen met de analyses 
uitgevoerd door het Franse bedrijf MA TRA en de analyses uitgevoerd met het thermische programma 
Thermica/ESAtan. Optisch gezien wordt het beste resultaat bereikt voor ~z ;;:: 30 mm. Uit een 
thermische analyse met Thermica/Esatan bleek echter dat er bij ~z > 20 mm nadelige thermische 
effecten optreden. De waarde & = 20 mm is vanuit optisch oogpunt niet optimaal, maar wel 
acceptabel. De overige analyses zijn uitgevoerd met de geometrie behorende bij ~z = 20 mm. 
Door een deel van de koeler op te bouwen uit conische segmenten is het effect van geometrie 
afwijkingen bekeken. Het blijkt dat er geen afwijkende effecten optreden wanneer de segmenten een 
hoogte van de orde 0,5 mm of kleiner hebben. 

In feite treden niet alleen speculaire reflecties op maar ook diffuse reflecties , welke worden 
beschreven door een Bidirectional Reflection Distribution Function (BRDF). Het effect van deze 
diffuse reflecties is geanalyseerd met behulp van zowel het Pascalprogramma als TracePro. Op deze 
manier kan een goed vergelijk getrokken worden tussen beide programma's. Bij de analyse van het 
effect van diffuse reflecties bleek dat deze nagenoeg geen effect hebben op de prestaties van de 
koeler. Dit is geheel volgens verwachting aangezien het oppervlak van de gebruikte reflector een zeer 
lage diffuse-reflectie-coëfficiënt heeft. De analyses uitgevoerd met het Pascalprogramma leveren 
dezelfde resultaten op als de analyses uitgevoerd met TracePro. Er zijn echter nogal wat verschillen in 
werkwijze en mogelijkheden van beide programma's. Hierdoor moet zeker overwogen worden om het 
Pascal programma verder uit te breiden en in de toekomst veelvuldig te gebruiken. 



FokkerSpace B.V. 
Postbus 32070 
2303 DB Leiden 

Inhoudsopgave 

1. Inleiding 

2. Meteosat Second Generation koeler 

3. Optica 
3.1. Tweedimensionale en driedimensionale reflecties 
3.2. De Bidirectional Reflection Distribution Function (BRDF) 

4. Ray-tracing 

5. Opzet gebruikte analyse-methodes 

6. Positie van de brandpunten 

7. Opbouw reflector uit conische segmenten 

8. Diffuse reflecties en vergelijk TracePro - Pascal programma 
8.1. Diffuse reflecties (BRDF) 
8.2. TracePro versus het Pascal programma 

9. Conclusies & aanbevelingen 

Literatuur 

Appendix A 
Appendix B 
Appendix C 
Appendix D 
Appendix E 
Appendix F 
Appendix G 

1 

3 

6 
6 
8 

10 

12 

13 

19 

21 
21 
27 

30 

32 

33 
36 
37 
38 
40 
42 
51 



FokkerSpace B.V. 
Postbus 32070 
2303 DB Lelden 

1. Inleiding 

pagina 1 

In het jaar 2000 zal de eerste Meteosat Second Generation satelliet gelanceerd worden. De koeler 
voor deze spin gestabiliseerde geostationaire satelliet is ontworpen en ontwikkeld door Fokker Space. 
De Meteosat Second Generation (MSG) zal uitgerust worden met een nieuwe radiometer, de Spinning 
Enhanced Visible and lnfra-Red Instrument (SEVIRI), die iedere 15 minuten een weerkaart 
produceert (in plaats van iedere 30 minuten in het geval van de huidige generatie weersatellieten) met 
een twee keer zo hoge resolutie als de huidige weersatellieten. Om de detectoren van de SEVIRI te 
koelen wordt gebruik gemaakt van een passieve koeler met een netto koelvermogen van 50 mW bij 
een temperatuur van 90 K. Een passieve koeler maakt gebruik van de omstandigheden in de ruimte. 
De achtergrondstraling van het heelal is circa 4 K. Wanneer een warm voorwerp naar de verre ruimte 
gericht wordt zal er emissie van infrarode straling optreden, waardoor het voorwerp gekoeld wordt. In 
het geval van de MSG-satelliet zijn de detectoren verbonden met een vlakke plaat die de lage 
temperatuur in stand moet houden door middel van passieve koeling. Deze plaat (de radiator) straalt 
dus infrarood licht uit. De koeler wordt afgeschermd van invallend zonlicht door een zonnescherm. 
De geometrie van de koeler is daardoor erg belangrijk voor het rendement van de koeler. Bij het 
ontwerp van een passieve koeler wordt op dit moment nog geen gebruik gemaakt van een optische 
analyse, terwijl dit veel kan zeggen over de thermo optische prestaties. Tot voor kort werd bij het 
ontwerp alleen het tweedimensionale speculaire gedrag van de straling bekeken. Hierdoor kunnen 
driedimensionale en diffuse effecten voor nadelige strooilichtproblemen zorgen, die pas in een 
vergevorderd stadium aan het licht komen, bijv. tijdens een thermische analyse. De volgende software 
is beschikbaar voor de analyse van de prestaties van de koeler: 

• Eenvoudig raytrace programma, geschreven in Turbo Pascal 6.0; 
• ESAtan (thermisch pakket van ESA (European Space Agency)); 
• Thermica (thermisch pakket dat in combinatie met ESAtan wordt gebruikt); 
• WinSigma 2000/Kidger (optisch pakket dat echter niet is toegespitst op strooilicht-analyse); 
• TracePro (Windows georiënteerd raytrace pakket). 

Het laatste pakket, TracePro, is recent aangeschaft. Bij deze aanschaf is een selectie gemaakt uit een 
aantal mogelijkheden, waaronder ook het programma Guerap V. De keuze is gevallen op TracePro 
omdat het programma Windows georiënteerd is en goed overweg kan met strooilicht problemen. 
Het doel van dit afstudeerwerk is inzicht krijgen in het gedrag van straling en strooilicht in een 
driedimensionale ruimte, en het effect van diffuse reflecties. Hierbij is uitgegaan van het reeds 
aanwezige Turbo Pascal programma. De analyse is beperkt tot het geval van de MSG-koeler, maar de 
gebruikte methodes moeten in de toekomst ook toepasbaar zijn voor het ontwerp van andere koelers. 
Door het Franse bedrijf MA TRA is reeds een beperkte analyse van het gedrag van straling in de 
driedimensionale ruimte uitgevoerd, waaruit bleek dat het ontwerp van de MSG-koeler op dat moment 
niet optimaal was. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft FokkerSpace een thermische analyse 
uitgevoerd (met een combinatie van Thermica en ESAtan). Beide analyses vormen goed 
vergelijkingsmateriaal voor de tijdens dit afstudeerwerk uitgevoerde analyses. Dit afstudeerwerk is 
gebaseerd op de volgende punten: 

• Aanpassing en uitbreiding van het aanwezige Turbo Pascal programma tot het geval van de 
MSG koeler (m.b.v. Horland Pascal7.0); 

• Vergelijk met MA TRA-analyses; 
• Vergelijk met resultaten verkregen door Thermica/ESAtan; 
• Vergelijking met resultaten verkregen door TracePro. 

Na een beschrijving van de MSG-koeler (hoofdstuk 2) wordt enige uitleg geven over het gedrag van 
straling in een driedimensionale ruimte en het effect van diffuse reflecties (hoofdstuk 3). In hoofdstuk 
4 zal het principe van "ray-tracing" uitgelegd worden. In hoofdstuk 5 wordt de aanpak van de 
uitgevoerde analyses beschreven. In hoofdstuk 6 zal een vergelijk gemaakt worden tussen de 
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resultaten van de analyse van MA TRA, de thennische analyse van Fokker Space, en de analyse met 
de zelf geschreven software. Daarna zal in hoofdstuk 7 de geometrie van de koeler benaderd worden 
door een verzameling van conische elementen, waaruit volgt hoe nauwkeurig de geometrie van de 
koeler moet zijn om de gewenste resultaten te bereiken. In hoofdstuk 8 wordt vervolgens een vergelijk 
gemaakt tussen het software pakket TracePro en de eigen geschreven software, waarbij ook het effect 
van diffuse reflecties bekeken wordt. Tenslotte zullen conclusies ten aanzien van de uitgevoerde 
analyses getrokken worden en zullen aanbevelingen voor de toekomst gegeven worden (hoofdstuk 9). 
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2. Meteosat Second Generation koeler 

De Meteosat Second Generation satelliet zal zich in een geostationaire baan rond de aarde bevinden. 
De koeler wordt door een zonnescherm afgeschermd tegen invallend zonlicht. In onderstaande figuur 
is de positie van de satelliet en de richting van het zonlicht schematisch weergegeven. 

Aarde 
Uiterste richtingen zonlicht 

fig. 2.1. Schematische weergave van de positie van de satelliet (stippellijn) met daarin de koeler 
en het zonnescherm en de uiterste richtingen van het zonlicht. 

De koeler van de Meteosat Second Generation is opgebouwd uit een radiator en een reflector en de 
nodige bedrading, die we voor het optische gedrag van de koeler buiten beschouwing kunnen laten. 
Aangezien voor een optische strooilichtanalyse van de koeler alleen de binnengeometrie van belang is 
zullen we de buiten geometrie buiten beschouwing laten. De binnengeometrie van koeler en 
zonnescherm is gegeven in figuur 2.2. 
De functies van de aparte onderdelen van de koeler (radiator en reflector) en het zonnescherm zullen 
puntsgewijs behandeld worden. De genoemde temperaturen van de verschillende onderdelen volgen 
uit een analyse met Thermica en ESAtan. 

Het zonnescherm 
Het zonnescherm is een conisch element dat er voor moet zorgen dat er zo min mogelijk zonlicht in de 
koeler valt. Het zonnescherm is zodanig ontworpen dat er over het algemeen ook geen zonlicht op het 
zonnescherm zelf terecht kan komen. Doordat de satelliet zich in een geostationaire baan rond de 
aarde bevindt valt er in de winter zonlicht in het zonnescherm (zie figuur 2.1.). Het zonnescherm is zo 
ontworpen dat het zonlicht nooit direct in de reflector of op de radiator kan vallen, en dat het licht dat 
diffuus gereflecteerd wordt aan het zonnescherm nooit direct op de radiator valt. Het zonnescherm 
heeft een temperatuur van circa 300 K. 

De reflector 
Het oppervlak van de reflector is ontstaan door rotatie van een deel van een tweedimensionale ellips, 
waarbij de rotatie-as niet gelijk is aan een van de twee ellips-assen . De coördinaten waarop de 
geometrie van de reflector gebaseerd is zijn terug te vinden in appendix A. 
De reflector moet de radiator afschermen van het aan het zonnescherm diffuus gereflecteerde licht 
(zowel zonlicht als infrarood). De reflector wordt aan de buitenkant afgeschermd door twee 



FokkerSpace B.V. 
Postbus 32070 
2303 DB Leiden 

I 
I 

. ---- -r 
I 
I 

510.68 I 
I 

360.00 I 

w 
W I I I I 
NI J 

pagina 4 

radiator 

I "-I 

J 
, 

I 
-i -------1\ 

\ \ \ \\ I \\ 
\\ 

1 \\ I 
\\ 

10 I I I 11 ...____ reflector ,..._ 
C\Î 
co 
"<t 

LIJ 
~ I 

VI y 
- 'VI' ,_ /' ï 

VI Ir I I 
VI 
~ I 

VI 
~ I 

111 11 
~ 

lil I I I I 
111 

lil 
~ I 

111 

VI 
~ I 

VI 
VI I I 'I 

VI 1/ 

1308.80 

I 
I 
I 

I 

838.11 

I 

I 

I 

I 

~· ~I 
~I e, 

I 

I 

I 

fig. 2.2. Binnen-geometrie MSG-koeler (afmetingen in mm). 

I 
I 

zonnescher m 

\ lt-. -;-\ \ \ 

\ 

_l 
\ 

\ \ \ \\ 

\ \1 \ \\ 
\ \ 

\ 

\ 

\ \ 

thermische schermen, waardoor hij niet direct door de zon opgewarmd kan worden. De reflector staat 
niet in direct contact met het zonnescherm, zodat er geen directe warmte-uitwisseling tussen reflector 
en zonnescherm plaats kan vinden. De temperatuur van de reflector is circa 133 K. 

De radiator 
De radiator is een vlakke zwarte plaat met cilindrische gaatjes waardoor de warmte lambertiaans 
uitgestraald wordt [Hapke, 1993]. Dit houdt in dat de intensiteit van straling die in een willekeurige 
richting vanaf een oppervlak wordt uitgestraald, varieert volgens de cosinus van de hoek tussen de 
normaal op het oppervlak en de stralingsrichting. De radiator moet er voor zorgen dat de detector die 
zich in de satelliet bevindt op de gewenste temperatuur blijft. De warmte die wordt toegevoerd aan de 
radiator is schematisch weergegeven in figuur 2.3. en bestaat uit: 

• vanaf het zonnescherm (diffuus) gereflecteerd zonlicht; 
• infrarode flux vanaf het zonnescherm (via de reflector); 
• infrarode flux vanaf de reflector zelf; 
• interne warmte geleiding; 
• interne (detector) dissipatie. 
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reflector zonnescherm ruimte 

I I I zonlicht 
~~~-------~~~-------~~~-------interne warmtegeleiding ..,1 I I 
I ~ I ~ infrarode flux 

interne (detector) dissipatie ... 
I ~ infrarode flux 

I 

fig. 2.3. Schematische weergave warmtetoevoer aan de radiator. 

Hierbij is de laatste een gegeven parameter. De overige vier moeten zo laag mogelijk gehouden 
worden om de gewenste detectortemperatuur te bereiken. 
De warmte geleiding naar de radiator toe wordt beperkt door ervoor te zorgen dat de radiator alleen 
thermisch contact maakt met de detector en zo min mogelijk de overige delen van de koeler. 
De infrarode flux vanaf het zonnescherm en de reflector is laag wanneer er zo weinig mogelijk 
emissie vanaf het zonnescherm en de reflector aanwezig is, dus een zo laag mogelijke emissie
coëfficiënt. Hierbij speelt de emissie vanaf de reflector de grootste rol omdat deze direct de radiator 
kan bereiken, de emissie van het zonnescherm kan de radiator alleen via reflectie aan de reflector 
bereiken. 

Het licht dat zich in de reflector bevindt bestaat uit zowel zonlicht (diffuus gereflecteerd vanaf het 
zonnescherm) en infrarode straling (vanaf de radiator en een klein gedeelte diffuus gereflecteerd 
vanaf het zonnescherm). De geometrie en het oppervlak van de reflector moeten dus zodanig zijn dat 
het invallend licht vanaf het zonnescherm de radiator-plaat niet bereikt, en dat de infrarode straling 
vanaf de radiator zo snel mogelijk de ruimte bereikt. Dit houdt in dat zowel het zonnescherm als de 
reflector lage diffuse-reflectie-coëfficiënten moeten hebben voor zowel zonlicht als infrarood licht. 
Om ervoor te zorgen dat het zonnescherm en de reflector niet te veel opwarmen door het opvallende 
licht moeten de absorptie-coëfficiënten van beide onderdelen klein zijn. Omdat er in het zonnescherm 
direct zonlicht kan vallen (zie figuur 2.1.) is het hier van extra belang dat de absorptie-coëfficiënt laag 
is. 
De diverse coëfficiënten van de MSG koeler worden gegeven in onderstaande tabel. 

zonnescherm reflector 

absorptie-coëfficiënt a 0.115 0.215 

emissie-coëfficiënt EH 0.025 0.018 

diffuse-reflectie-coëfficiënt zonlicht Pd.s 0.035 0.030 

infrarood Pd,ir 0.015 0.015 

Tabel2.1. Gegevens van het zonnescherm en de reflector van de MSG-koeler. 

Aangezien de radiator het koudste element van de koeler is kan hij zijn warmte alleen kwijtraken door 
deze uit te stralen naar de ruimte. Door gebruik te maken van een zwarte plaat met cilindrische gaatjes 
is de effectieve emissie zo hoog mogelijk (Eeff = 0.84 bij 90 K). De radiator kan in de winter een 
temperatuur van 86 K en in de zomer een temperatuur van 71 K bereiken. 
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De geometrie van de MSG reflector is gebaseerd op de ellips uit figuur 3.1. Voor de stralengang geldt 
dat alle stralen die de hoofdas tussen de twee brandpunten snijden na (speculaire) reflectie de hoofdas 
weer tussen de twee brandpunten moeten snijden (zie figuur 3.1.). Stralen die vertrekken vanuit het 
ene brandpunt komen na reflectie samen in het andere brandpunt. De MSG koeler is zo ontworpen 
dat, in het tweedimensionale vlak, een van de brandpunten van de ellips precies op de buitenste rand 
van het zonnescherm ligt. Dit houdt in dat de straling die in de reflector valt alleen afkomstig kan zijn 
van diffuse reflecties van zonlicht en infrarood licht aan het zonnescherm en dus altijd de hoofdas van 
de ellips tussen de twee brandpunten moet snijden (zie figuur 3.1.). 

I 
ellips-as 

I 
N 

fig. 3.1. Stralengang in een ellips. X=brandpunt. De geometrie van de MSG reflector is ontstaan 
door rotatie van het vetgedrukte gedeelte van de ellips rond de z-as. De schuine lijnen 
geven de positie van het zonnescherm aan. 

In het tweedimensionale geval is de stralengang dus eenvoudig te bepalen, alle stralen moeten de 
rotatie-as snijden. In het driedimensionale geval hoeft dat niet het geval te zijn. In figuur 3.2. wordt 
een bovenaanzicht van de reflector gegeven. De stippellijnen geven de boven- en onder afmetingen 
van de reflector aan. De stralen starten vanuit het xz vlak (y-coördinaat = 0), terwijl de richtingsvector 
zich bevindt in de xyz-ruimte. Figuur 3.3. toont een projectie van een aantal stralen op het xz-vlak, 
met richtingsvectoren in het xz-vlak (2-dimensionale geval), en buiten het xz-vlak (3-dimensionale 
geval). In het tweedimensionale geval is duidelijk te zien dat de stralen (die gestart zijn vanuit het 
brandpunt op de rand van het zonnescherm) na reflectie samenkomen in een brandpunt. Aangezien het 
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0 200 

fig. 3.2. Bovenaanzicht van 3-dimensionale reflecties in de reflector (stippellijnen 
geven onder- en boven diameter van de reflector aan). 

2-dimensionaal 3-dimensionaal 

I 500 I 500 ... ... 

x(mm) x(mm) 

fig. 3.3. Verschil tussen reflecties in de 2-dimensionale en de 3-dimensionale ruimte (stralen 
starten vanaf een punt op de rand van het zonnescherm(= brandpunt ellips) in het xz
vlak). In het tweedimensionale geval blijven de stralen in het xz-vlak. In het drie
dimensionale geval starten de stralen vanuit het xz-vlak maar heeft de richtingsvector 
ook een y-component. 

werkelijke brandpunt buiten de radiator ligt komen de stralen samen in een "gespiegeld brandpunt". In 
het driedimensionale geval is het gedrag van de stralen niet meer eenvoudig in te zien. Er kunnen zelfs 
stralen op de radiator terecht komen. In de analyses in hoofdstuk 6, 7 en 8 is nagegaan hoeveel 
straling op deze manier op de radiator terecht komt. 
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Tot nu toe zijn we alleen uitgegaan van speculaire reflecties. Doordat het reflectoroppervlak niet 
volledig specolair is zullen er ook diffuse reflecties optreden. De ~idirectional Reflection Distribution 
Eunction (BRDF) is een maat voor het aan een oppervlak gereflecteerde licht in verschillende 
richtingen en is een functie van zowel de richting van het 
invallende licht als de richting van het gereflecteerde licht, 
vandaar de term bidirectional. De BRDF wordt gedefinieerd 
als de verhouding tussen de gereflecteerde straling Lr (in 
W/(m2.sr)) en de invallende stralingsdichtheid 'Ei (in W/m2

). 

dL 
BRDF(8. ,<p. ,8 ,<p ) =-r 

1 1 r r dE. 
1 

(3.1) 

Aangezien de gereflecteerde straling gegeven wordt in 
W/(m2.sr), en de invallende straling in W/m2

, wordt de 
BRDF gegeven in 1/sr. 

Uit onderzoek van J .E. Harvey [Lambda Research 
Corporation, 1997] is gebleken dat wanneer er gebruik 
wordt gemaakt van projecties van vectoren op het 
reflecterende oppervlak, de BRDF onafhankelijk is van de 
richting van de invallende straling. De BRDF is dus alleen 

-

~ 
n 

fig. 3.4. Weergave gebruikte model 
voor bepaling BRDF 

afhankelijk van het verschil tussen de speculaire reflectie richting en de verstrooide reflectie richting 
en wordt gegeven door het zogenaamde ABg-model: 

A 
BRDF=-----

B+IP- Polg (3.2) 

Hierin zijn de parameters A, B en g afhankelijk van het gebruikte materiaal. In het geval van de MSG 
reflector geldt: A=l0-5

, B=O.Ol, g=2. 

~ 

n 

fig. 3.5. Weergave gebruikte vectoren in het ABg-model ( ~, r0 en r zijn richtingsvectoren van 

- -
resp. invallend-, specutair gereflecteerd- en diffuus gereflecteerd licht, f3 en f3o 
zijn de projecties van r resp. ro op het oppervlak). 
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f3 en f3o zijn de projecties van r resp. ro op het oppervlak (zie figuur 3.5.), waarbij ro de 

richtingsvector van het speculair gereflecteerde licht is en r de richtingsvector van het diffuus 

gereflecteerde licht. Merk op dat F; (de richtingsvector van het invallende licht), ;:
0

, r en n (de 

normaal van het oppervlak) eenheidsvectoren zijn, en dus lengte= 1 hebben. f3 en f3o hebben dus 

een lengte ~ 1. 

Dit ABg-model is een goed model voor het gedrag van optische oppervlakken met de volgende 
eigenschappen: 

• diffuse reflectie wordt voornamelijk veroorzaakt door oppervlakte ruwheid; 
• diffuse reflectie (en dus oppervlakte ruwheid) is isotroop; 
• oppervlakte ruwheid is klein ten opzichte van de golflengte van het gebruikte licht. 

Dit houdt in dat het ABg-model goed toepasbaar is voor hoog-reflectieve oppervlakken en infrarood 
licht, wat het geval is bij de MSG koeler. 
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Wanneer een straal met richtingsvector ( v1, v2 , v3) en lengte 1 vertrekt vanuit het punt 

P_
1 

=(x _
1

, y _
1 
,z_

1
) zal deze het oppervlak van de reflector raken in het punt P1 = (x1, y1 ,z1). 

In vector-notatie ziet dat er als volgt uit: 

(4.1) 

Om de coördinaten van het punt P
1 

te bepalen moeten we À berekenen. Dit kan gedaan worden door 

x, yenzin de oppervlakte vergelijking van de reflector te substitueren door x_1+ÀVt. Y-1+Àv2 en 
z..1+Àv3, en de vergelijking op te lossen voor À. 
De oppervlakte-vergelijking van de reflector wordt gegeven door: 

2 ~2 2 ~2 2 2 p·(z-zo) +2·q·(z-zo)·( x +y -x0 )+s·( x +y -x0 ) =t (4.2) 

waarbij p, q, s en t constanten zijn, atbankelijk van de vorm van de ellips. Het middelpunt van de 
ellips bevindt zich in het punt (x0,0,Zo). Verder geldt: Za < z < Zb, waarbij Za en Zb de boven- en 

onderkant van de reflector (zie appendix A). Na substitutie van x, yen z door x_1+ÀVt. Y-1+Àv2 en z_ 

1+Àv3 in bovenstaande vergelijking ontstaat een 4e-machts vergelijking voor À. Deze vergelijking is in 
principe oplosbaar, maar vermoedelijk vanwege de vele tussenstappen ontstaan gemakkelijk 
afrondfouten waardoor het antwoord zeer onnauwkeurig is. Door het toepassen van een numerieke 
methode kan het probleem echter wel relatief nauwkeurig en eenvoudig opgelost worden. 

Wanneer de reflector vervangen wordt door een 
ellipsoïde die de geometrie van de reflector 
benadert, en zich net buiten de reflector bevindt, 
is À eenvoudig te benaderen. 
In figuur 4.1. is zowel de tweedimensionale 
projectie van de reflector, als van de gebruikte 
ellipsoïde weergegeven. De vergelijking van de 
ellipsoïde wordt gegeven door: 

met a=lengte hoofdas, b=lengte korte as, 
(O,O,Zm)=middelpunt ellipsoïde. 

(4.3) 

I 
N 

---200 

1000 

800 

600 

0 

x(mm) 

200 400 

fig. 4.1. Doorsnede van radiator (binnen) en 
ellipsoïde (buiten). 
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Voor een punt P0 = (x0 , y0 , z0 ) op het oppervlak van de ellipsoïde geldt: P
0 

= P _
1 

+ J1 · v . 
Door substitutie van x, yenzin vergelijking 4.3 door x_1+f.l·Vt. y_ 1+f.l·V2 en z_1+f.l·v3 is bovenstaande 
vergelijking te schrijven als: 

fl volgt dan uit: 
-g±~g2 -f ·h ll = __ ;:...._ __ _ (4.4) 

f 

met constanten: f=b2 ·v32 +a2 ·(v12 +v22) 

2 2 g=b ·(z_1 -zm)·v 3 +a ·(x_1 ·v1 +y_1 ·v2 ) 

h = b2 ·(z_1 -zm)2 +a2 ·(x_12 +y -12)-a2 ·b2 

Aangezien fl positief moet zijn kunnen we de oplossing met het min-teken in vergelijking 4.4 buiten 
beschouwing laten. 
Het snijpunt van de straal met richtingsvector v vanuit punt P _

1 
met de ellipsoïde is nu bekend ( P

0 
). 

Nu moet het snijpunt van de straal met richtingsvector- v vanuit punt P
0 

met de reflector nog bepaald 

worden. Dit kan gedaan worden door toepassing van bijvoorbeeld de Newton methode [Abramowitz, 
1972]. Vanwege de uitgebreide vorm van vergelijking 4.4. (met invulling van de constanten) is deze 
methode echter niet in te voeren in het Pascalprogramma. Daarom wordt gebruik gemaakt van de 
volgende numerieke methode (zie figuur 4.2): 

P =P -d ·v n n-1 n-1 (4.5) 

I 
I 
I 

Hierin is n het aantal iteraties (n=1,2,3, ..... ) end 
wordt gegeven door: I 

I 

/ 
/ 

-~---1-~ 
d = (r ) - r 

n reflector n Pn (4.6) 

I 
\ 

~e~t6_~ 

waarin de straal van de reflector gegeven wordt 
door de afstand van de z-as tot het oppervlak van 
reflector, behorende bij de z-coördinaat van P , 

n 
en r door de afstand van de z-as tot P . 

~ n 
Met deze successieve cirkel methode wordt de 
positie van P in het algemeen na 11 iteraties 

n 
met een nauwkeurigheid van 1 nm bepaald. 

\ 
\ 

" '-... 

-V 

fig. 4.2. Schematische weergave van 
gebruikte numerieke methode 

Het punt waar de straal de reflector raakt is nu bekend. Bij speculaire reflecties wordt de 
richtingsvector van de straal na reflectie verkregen uit de reflectiewet (zie appendix B). Bij diffuse 
reflecties wordt de richtingsvector bepaald aan de hand van het ABg-model (zie hoofdstuk 3). Met 
deze gegevens kan het volgende snijpunt met de reflector bepaald worden, net zolang tot de straal 
buiten de reflector terecht komt. 

I 
I 
I 
I 
I 

.. I 
o:l 

NI 
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Bij de analyse van het gedrag van strooilicht in de MSG koeler is gebruik gemaakt van een zelf 
geschreven raytrace programma, geschreven in Borland Pascal 7 .0, waarbij is uitgegaan van het reeds 
aanwezige raytrace programma geschreven door H. Kuiper. Het uiteindelijke Pascal programma is 
volledig toegespitst op de MSG-koeler, waarbij kleine wijzigingen in de geometrie zijn in te voeren. 
Wanneer men het programma wilt gebruiken voor een analyse van een ander soort koeler zullen 
enkele routines herschreven moeten worden. 
Het programma biedt twee mogelijkheden voor het starten van de raytracing: 

• Stralen starten vanaf het zonnescherm. Op deze manier kan het zonlicht dat na diffuse 
reflecties aan het zonnescherm in de reflector valt gesimuleerd worden. De startpositie van de 
stralen op het zonnescherm is varieerbaar. De richtingsvectoren van de stralen zijn dusdanig 
dat de stralen altijd in de reflector vallen en nooit direct op de radiator terecht komen (wat 
volgens het design van de MSG koeler niet mogelijk is (zie hoofdstuk 3)). 

• Stralen starten vanaf de radiator en worden lambertiaans uitgestraald. 
Er kan een willekeurig aantal stralen gestart worden. Het programma houdt bij hoeveel stralen er na 
iedere reflectie nog in de reflector aanwezig zijn, hoeveel er op de radiator terecht zijn gekomen en 
hoeveel er uit de reflector naar de ruimte gegaan. Deze gegevens kunnen met b.v. Excel weergegeven 
worden in diagrammen of grafieken. Verder worden de posities waarop de stralen aan het oppervlak 
van de reflector reflecteren (en gedeeltelijk geabsorbeerd worden) bijgehouden en opgeslagen in 
array's. Deze array's kunnen met behulp van het wiskundige programma Mathcad worden bewerkt tot 
hoogte-plaatjes of grafieken. Om een zo goed mogelijke statistiek te bereiken zal de absorptie van 
stralen door de reflector in eerste instantie buiten beschouwing gelaten worden. Zou er wel rekening 
met deze absorptie gehouden worden dan zouden er meer stralen moeten starten om tot dezelfde 
statistiek te komen. Aangezien we vooral geïnteresseerd zijn in het gedrag van de straling met 
betrekking tot de reflecties heeft het weglaten van de absorptie verder geen consequenties. 

Om een beeld te krijgen van het optisch gedrag van de reflector gaan we in eerste instantie uit van een 
volledig specutair oppervlak (diffuse-reflectie-coëfficiënt is nul). Later zullen ook de diffuse reflecties 
(en dus de BRDF) bekeken worden. Met betrekking tot de geometrie van de MSG koeler zijn twee 
analyses uitgevoerd, te weten: 

• Effect van een variatie van de positie van de brandpunten van de ellips waarop de geometrie 
van de reflector gebaseerd is. Deze analyse is vergelijkbaar met de analyse uitgevoerd door 
MA TRA en de thermische analyse met Thermica/ESAtan. 

• Effect van een opbouw van de reflector uit conische segmenten. 
In hoofdstuk 6 zal het effect van een variatie van de positie van de brandpunten behandeld worden. 
Het effect van een opbouw van de reflector uit conische elementen wordt besproken in hoofdstuk 7. 

In de toekomst wil men het raytrace pakket TracePro gaan gebruiken voor een optische analyse van 
passieve koelers. Met dit programma is het effect van diffuse reflecties in de MSG koeler bekeken. 
Om de voor- en nadelen van dit pakket te bepalen is dezelfde analyse uitgevoerd met het Pascal 
programma. Deze analyses worden behandeld in hoofdstuk 8. 
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Wanneer de diameter en positie van de boven- en onderkant van de reflector als vaste gegevens 
beschouwd worden is de vorm van de reflector alleen nog afhankelijk van de positie van de 
brandpunten van de ellips. Wanneer in dit geval namelijk de positie van één van deze brandpunten 
veranderd wordt moeten ook de lengtes van de assen van de ellips veranderen. Zoals gezegd is alle 
invallende straling afkomstig van diffuse reflecties aan het zonnescherm. Om aan de eis te voldoen dat 
dit licht de hoofdas tussen de twee brandpunten passeert moet één van de brandpunten op de uiterste 
rand van het zonnescherm liggen (zie hoofdstuk 2). Alleen de positie van het tweede brandpunt kan 
dus nog gevarieerd worden. Hierdoor verandert zowel de vorm van de reflector als de positie van het 
"gespiegelde brandpunt" (zie figuur 6.1.). 

~----~----~----~-----.-----,-----,-----,-----,-----, 

600 

i 700 

800 

900 

x(mm) 

fig. 6.1. Variatie van de positie van het brandpunt (x) heeft een verandering van de vorm 
van de radiator en de positie van het gespiegelde brandpunt ( o) tot gevolg. 

De afstand tussen de radiator en de z-coördinaat van het brandpunt noemen we L1z. Doordat de uiterste 
randen van de reflector evenals het eerste brandpunt vast liggen, heeft een verandering van de z
coördinaat van het tweede brandpunt een verandering van de x-coördinaat van dit brandpunt tot 
gevolg (zie appendix C). Een gekozen waarde van !::.z legt dus meteen de positie van het brandpunt 
vast. 
Door het percentage invallende straling dat de radiator bereikt te bekijken kan nagegaan worden bij 
welke waarde van 11z een optimum bereikt wordt (zo min mogelijk straling op de radiator). Verder is 
het aantal reflecties dat straling die wordt uitgezonden vanaf de radiator nodig heeft om uit de 
reflector te komen van belang omdat bij iedere reflectie een klein gedeelte van het te reflecteren licht 
geabsorbeerd wordt, waardoor de temperatuur van de reflector stijgt. Bij de analyse van het effect 
van een variatie van !::.z is het reflectoroppervlak volledig specutair beschouwd en is 11z gevarieerd 
tussen 0 mm en 50 mm, met intervallen van 10 mm. Dit is te vergelijken met de analyse die is 
uitgevoerd door MA TRA [Matra Marcooi Space, 1995]. MA TRA heeft alleen de invallende straling 
vanaf de bovenste rand van het zonnescherm bekeken. Daarbij is een afbeelding gemaakt van de 
snijpunten van de verschillende stralen met het middenvlak van de reflector, het xz-vlak (zie figuur 
6.2.). Vanwege rotatiesymmetrie van de koeler is het voldoende om straling vanaf één punt op de rand 
van het zonnescherm te bekijken. Omdat MA TRA straling vanaf de gehele rand heeft bekeken is deze 
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werkwijze ook gevolgd met het zelf geschreven Pascal programma. Wanneer met dit programma een 
soortgelijke analyse uitgevoerd wordt resulteert dit in nagenoeg dezelfde afbeeldingen (zie figuur 
6.3.). In deze figuren is duidelijk te zien dat er bij ÀZ =0 mm een strooilicht verdichting ter plekke van 
de radiator ontstaat, bij grotere !lz komt deze verdichting boven de radiator te liggen. De conclusie 
van MA TRA is dat 10% van de straling die bij ÀZ =0 mm op de radiator valt, bij ÀZ =20 mm nog 

:•. 

;\ \\." "\.~·~· ·.·-~· :-;;•-." ·~·-,.~~~:-;.. --.~., ... ~~-.··~ ... ~~2' 

~~0ti:}-?'#~~~~~1"~i~~~~;,:~1 

Az = 0 mm Az = 10 mm 

Az = 20 mm Az = 30 mm 

Az = 40 mm Az = 50 mm 

fig. 6.2. Resultaten van de analyses uitgevoerd door MATRA. Weergave van de snijpunten 
van de invallende stralen (vanaf de bovenste rand van het zonnescherm) met het 
middenvlak van de reflector (het xz-vlak). 
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steeds op de radiator valt, bij L1z =40 mm is dit 0 %. Verder adviseren zij om de optimale positie van 
het brandpunt met behulp van een thermische analyse te bepalen. Na een thermische analyse door 
Fokker Space bleek dat bij L1z =20 mm de hoeveelheid straling die op de radiator terecht komt zo 
klein is dat er geen problemen optreden ten aanzien van het koelvermogen (zie appendix D). 

Az. = 0 mm 

Az. = 20 mm Az. = 30 mm 

Az. = 40 mm Az = 50 mm 

fig. 6.3. Resultaten van de analyses uitgevoerd met het Pascal programma. Weergave van 
de snijpunten van de invallende stralen (vanaf de bovenste rand van het 
zonnescherm) met het middenvlak van de reflector (het xz-vlak). 
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In voorgaande analyse is alleen de invallende straling vanaf de bovenste rand van het zonnescherm 
bekeken, terwijl ook diffuse reflecties van zonlicht aan lager gelegen gebieden van het zonnescherm 
in de reflector terecht kunnen komen. Het Pascal programma biedt de mogelijkheid om diffuse 
reflecties vanaf het gehele zonnescherm mee te nemen in de analyse. Er kan nagegaan worden na 
hoeveel reflecties iedere straal weer uit de reflector treedt, en dus ook hoeveel stralen er na iedere 
reflectie nog in de reflector aanwezig zijn. Daarnaast kan ook het aantal stralen dat op de radiator 
terecht komt bepaald worden, waarbij we er van uit gaan dat alle straling die op de radiator valt 
geabsorbeerd wordt. Infrarode straling vanaf de radiator zal in een later stadium bekeken worden. Om 
een goede statistiek te krijgen zijn er 106 random stralen gestart vanafhet gehele zonnescherm. De 
hoeveelheid straling die zich in de reflector resp. op de radiator bevindt als functie van het aantal 
reflecties (bij variatie van Az) is gegeven in onderstaande staafdiagrammen (figuur 6.4.). 
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•2omm 

fig. 6.4. Percentage straling die vanafhet zonnescherm op de reflector (boven) resp. op de 
radiator (onder) terecht is gekomen als functie van het aantal reflecties, bij 
verschillende waarden van Az.(Bij L1z > 20 mm Tromt geen straling meer op de 
radiator terecht). 
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• V ariatie van !lz heeft weinig invloed op de hoeveelheid straling die zich in de reflector 
bevindt als functie van het aantal reflecties. 

• Bij de eerste reflectie reflecteren alle stralen aan de reflectorwand en komen er geen stralen op 
de radiator terecht Dit is logisch, want de constructie is zodanig dat alle stralen in de reflector 
maar niet op de radiator terecht kunnen komen. 

• Alle stralen reflecteren minstens twee keer aan de reflectorwand voordat ze uit de reflector 
treden. 

• Na 20 reflecties bevindt zich nog steeds een ldeine hoeveelheid straling in de reflector. 
• Alleen bij de tweede reflectie komt straling op de radiator terecht (die daar gedurende het 

verdere verloop van de analyse aanwezig blijft). Er komt verder geen straling meer bij . 
• Bij grotere !lz treden bij de eerste 6 reflecties meer stralen uit de reflector dan bij kleinere !lz. 

Bij een groter aantal reflecties verdwijnt dit verschil. 
• Bij !lz ~ 30 mm komen geen stralen meer op de radiator terecht (volgens MA1RA gebeurt dit 

vanaf !lz = 40 mm). 
• Bij !lz = 0 mm komt circa 0.08% van de straling op de r:adiator terecht. Bij !lz = 20 mm is dit 

nog slechts circa 0.002% (volgens MA TRA valt 10% van de straling die bij !lz =0 mm op de 
radiator valt, bij !lz =20 mm nog steeds op de radiator). 

Het verschil tussen de percentages die genoemd worden door MA TRA en de percentages die volgen 
uit de analyse met het Pascal programma ontstaat doordat MA1RA alleen de straling vanaf de 
bovenste rand van het zonnescherm heeft bekeken en niet de straling afkomstig van de rest van het 
zonnescherm. Wanneer overigens in het Pascal programma alleen stralen worden gestart vanaf de 
bovenste rand van het zonnescherm (zoals gedaan is in de analyse weergegeven in fig. 6.3.) worden 
dezelfde resultaten als met de MA TRA analyse verkregen. 

Naast straling afkomstig vanafhet zonnescherm bevindt zich ook straling afkomstig vanaf de radiator 
in de reflector. Met het Pascal programma zijn weer l 06 stralen random gestart vanaf de radiator, 
waarbij de richtingsvectoren dusdanig zijn dat er lambertiaans wordt uitgestraald. In onderstaand 
diagram is weer de hoeveelheid straling die zich in de reflector bevindt als functie van het aantal 
reflecties gegeven (bij variatie van !lz). De stralen vallen voor geen van de waarden van !lz terug op 
de radiator (maar treden dus na een aantal reflecties uit de koeler). 

... 70% 
0 
t) 

• Omm CD 60% o;:: 
e • 10mm 
CD 50% "0 • 20mm a. 
~ 40% •30mm 
.5 • 40mm i!! 30% 
1ii . somm 
CD g> 20% 
ë 
~ 10% 
CD 
a. 0% 

2 3 4 5 6 7 

Aantal ~ecties 

fig. 6.5. Percentage straling die vanaf de radiator op de reflector terecht is gekomen als functie 
van het aantal reflecties, bij verschillende waarden van Az. 
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• Variatie van l1z heeft weinig invloed op de hoeveelheid straling die zich in de reflector 
bevindt als functie van het aantal reflecties. 

• Circa 30 % van de straling wordt direct uitgezonden naar de ruimte, dit is voor alle l1z gelijk. 

• Bij grotere 11z treden na de eerste reflectie meer stralen uit de reflector dan bij kleinere 11z. 
• Na zes reflecties is er nagenoeg geen straling meer in de reflector aanwezig. 

Het aantal reflecties dat de straling nodig heeft om uit de reflector te komen is zowel bij straling vanaf 
het zonnescherm als bij straling vanaf de radiator niet sterk afhankelijk van de waarde van 11z. De 
hoeveelheid straling die, vanaf het zonnescherm, via de reflector op de radiator terecht komt is echter 
wel afhankelijk van l1z (hoe groter 11z des te minder straling er op de radiator terecht komt). Bij l1z ~ 
30 mm valt er helemaal geen straling meer op de radiator. Uit een thermische analyse met 
ThermkalESAtan bleek echter dat er bij !1z > 20 mm nadelige thermische effecten optreden die 
ontstaan doordat het oppervlak van de reflector kleiner wordt. Aangezien deze effecten niet 
samenhangen met de optische performance van de koeler zullen we daar niet verder op in gaan. 
Bij l1z = 20 mm is de hoeveelheid straling die vanaf het zonnescherm op de radiator terecht komt erg 

gering, wat overeenkomt met de analyse met Thermica/ESAtan. De keuze van 11z = 20 mm voor het 
MSG-design is dan ook acceptabel. 

In verdere analyses zal uitgegaan worden van het MSG-design met 11z = 20 mm. 
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7. Opbouw reflector uit conische segmenten 

Door de reflector op te bouwen uit conische 
segmenten kan nagegaan worden wat het effect van 
geometrie-afwijkingen van de reflector is op het 
optisch gedrag. De segmenten liggen steeds net 
binnen de reflector (zie figuur 7 .1 . ). 
Het aantal segmenten dat gebruikt is is 1 on, met 
n=2,3,4,5. 

Allereerst zal de straling vanafhet zonnescherm weer 
bekeken worden, daarna de straling vanaf de radiator. 
Vanafhet zonnescherm zijn weer 106 stralen gestart. 
De hoeveelheid straling die zich in de reflector, resp. 
op de radiator bevindt als functie van het aantal 
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fig. 7.1. Opbouw reflector (buitenste lijnen) 
uit 2 segmenten (binnenste lijnen) 
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fig. 7.2. Percentage straling die vanafhet zonnescherm op de reflector (boven) resp. op de 
radiator (onder) terecht is gelromen als functie van het aantal reflecties, bij 
opbouw van de reflector uit een variërend aantal segmenten. 
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reflecties (bij variatie van het aantal segmenten) is gegeven in figuur 7.2. Uit deze figuur kan het 
volgende geconcludeerd worden: 

• De hoeveelheid straling in de reflector als functie van het aantal reflecties is nagenoeg 
onafhankelijk van het aantal segmenten waaruit de reflector is opgebouwd. 

• Wanner de reflector wordt opgebouwd uit 1.000 of meer segmenten is de hoeveelheid straling 
die op de radiator valt vergelijkbaar met het "echte" MSG-design. Wanneer de reflector wordt 
opgebouwd uit 100 segmenten is deze hoeveelheid aanzienlijk groter. Een opbouw van de 
reflector uit een nog kleiner aantal segmenten is dus zinloos. 

Vanaf de radiator zijn ook weer 106 stralen larnbertiaans uitgestraald. De hoeveelheid straling die zich 
in de reflector bevindt als functie van het aantal reflecties is gegeven in onderstaande diagram. Er 
vallen geen stralen terug op de radiator. 

fig. 7.3. Percentage straling die vanaf de radiator op de reflector terecht is gekomen als 
functie van het aantal reflecties, bij opbouw van de reflector uit een variërend 
aantal segmenten. 

Uit deze diagram kan geconcludeerd worden dat de hoeveelheid straling in de reflector als functie van 
het aantal reflecties nagenoeg onatbankelijk is van het aantal segmenten waaruit de reflector is 
opgebouwd. 

Wanneer de reflector uit 1.000 segmenten wordt opgebouwd is de performance nagenoeg gelijk aan 
die van de originele reflector. De hoogte van de reflector is 462.75 mm (zie appendix A). Wanneer de 
reflector wordt opgebouwd uit 1.000 segmenten hebben deze segmenten dus een hoogte van~ 460 f..l. 
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8. Diffuse reflecties en vergelijk TracePro - Pascal programma 

Tot nu toe hebben we alleen de speculaire reflecties bekeken. Door het invoeren van een BRDF 
kunnen ook de diffuse reflecties geanalyseerd worden. Dit zal zowel met het Pascal programma als 
met TracePro gedaan worden. Op deze manier kan een vergelijk gemaakt worden tussen het Pascal 
programma en TracePro. TracePro berekent na invoer van de absorptie-coëfficiënt en de speculaire 
reflectie-coëfficiënt de waarden van A, Bengin het ABg-model (zie hoofdstuk 3). De werkwijze die 
TracePro vervolgens toepast is als volgt: 

• Stralen worden gestart vanaf een eindig oppervlak, waarbij zowel het aantal stralen als de 
totale flux ingesteld kan worden. 

• De richtingscoëfficiënt van de stralen kan lambertiaans of loodrecht op het oppervlak gekozen 
worden. 

• Wanneer een straal met flux cj> een oppervlak met absorptie-coëfficiënt a. en speculaire 
reflectie-coëfficiënt p raakt gebeurt het volgende: 

• wanneer cj><Threshold*c!>o wordt de straal geabsorbeerd, waarbij cj>0 gelijk is aan de flux 
van de straal bij de start en de Threshold is in te stellen. 

• wanneer cj>?:.Threshold*c!>o gebeurt het volgende: 
• een gedeelte met flux=a.c)> wordt geabsorbeerd; 
• een gedeelte met flux=pc)> wordt speculair gereflecteerd; 
• een gedeelte met flux=(l-a.-p)cj> wordt diffuus gereflecteerd (volgens BRDF met 

A=10·5
, B=O.Ol, g=2). Deze flux wordt verdeeld over een in te stellen aantal 

stralen. (Merk op dat 1-a.-p=diffuse reflectie-coëfficiënt). Aangezien in het geval 
van de MSG-koeler de diffuse reflectie-coëfficiënt erg laag is (0.0300 voor 
zonlicht, 0.0150 voor infrarood licht) kan er slechts voor één diffuse straal gekozen 
worden, omdat bij een groter aantal stralen de flux per straal zo klein wordt dat hij 
bij de eerstvolgende reflectie volledig wordt geabsorbeerd. 

• Ray-tracing blijft doorgaan totdat de stralen geabsorbeerd zijn of geen enkel oppervlak meer 
raken. 

Wanneer deze zelfde werkwijze gevolgd wordt door het Pascal programma kunnen beide 
programma' s vergeleken worden. 

In paragraaf 8.1. zal het effect van diffuse reflecties besproken worden, waarna in paragraaf 8.2. de 
overeenkomsten en verschillen tussen TracePro en het Pascal programma, alsmede de daaruit 
voortvloeiende voor- en nadelen van beide programma's op een rijtje gezet zullen worden. 
Aangezien TracePro geen gebruik maakt van rotatiesymmetrie is dit ook in het Pascal programma niet 
gedaan. 

8.1. Diffuse reflecties (BRDF) 

Door gelijksoortige analyses als in voorgaande hoofdstukken uit te voeren voor een niet volledig 
speculair reflectoroppervlak kan het effect van diffuse reflecties bekeken worden. TracePro slaat wel 
alle gegevens van alle stralen op, maar geeft niet direct een statistisch overzicht. Om dit overzicht te 
verkrijgen zijn de gegevens van de stralen met Excel verwerkt. TracePro biedt wel de mogelijkheid 
om de absorptie van de stralen direct weer te geven in een absorptie plaatje. Soortgelijke plaatjes 
kunnen vanuit het Pascal programma ook gemaakt worden. Hiertoe wordt in Pascal een array 
aangemaakt die na bewerking in Mathcad kan worden weergegeven als absorptie plaatje. 
Aangezien nu ook de absorptie van straling wordt meegenomen moet dit ook gedaan worden in het 
geval van een volledig speculair reflectoroppervlak. Hierbij is allereerst de straling vanaf het 



... 100% 
~ 90% (]) 

~ 80% 
(]) 

70% "0 
a. 

60% 0 
Cl 
c 50% e 40% ûî 
(]) 30% Cl 
j!! 

20% c 
(]) 

e 1 00/o 
(]) 
a.. 00/o 

Fokker Space B.V. 
Postbus 32070 
2303 DB Leiden 

2 3 4 5 6 7 8 

Aantal reflecties 

c:::J Pascal (niet geabsorbeerd) 

-Pascal (geabsorbeerd) 

~TracePro (niet geabsorbeerd) 

--<>-TracePro (geabsorbeerd) 

pagina 22 

9 10 

fig. 8.1. Percentage straling die vanaf het zonnescherm op de reflector terecht is gekomen 
als functie van het aantal reflecties (bij een volledig speculair reflectoroppervlak). 
(Merk op dat de absorptie-curven van TracePro en het Pascal programma samen 
vallen). 
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fig. 8.2. Percentage straling die vanaf de radiator op de reflector terecht is gekomen als 
functie van het aantal reflecties (bij een volledig speculair reflectoroppervlak). 
(Merk op dat de absorptie-curven van TracePro en het Pascal programma samen 
vallen). 
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zonneschenn en vervolgens de straling vanaf de radiator bekeken. Doordat TracePro erg veel 
geheugen gebruikt kunnen slechts 20.000 stralen gestart worden (zowel vanafzonneschenn als vanaf 
radiator). Dit lijkt weinig maar na iedere reflectie wordt elke straal opgesplitst in een speculaire en een 
diffuse straal. In feite worden dus 20.000 bundeltjes met stralen gestart. Ter vergelijking is deze 
analyse ook uitgevoerd met het Pascal programma De resultaten van deze analyses zijn weergegeven 
in figuur 8.1. en 8.2. Wanneer het licht vanafhet zonneschenn invalt komt er (bij de tweede reflectie) 
zowel in het geval van TracePro als het Pascal programma circa 0.002% op de radiator terecht. Bij 
licht uitgezonden vanaf de radiator is dit 0 %. 
Uit figuur 8.1. en 8.2. blijkt dat er nagenoeg geen verschil is tussen de resultaten verkregen met 
TracePro en met het Pascal programma In onderstaande figuren wordt de absorptie van straling door 
de reflector resp. door de radiator weergegeven in absorptie-plaatsjes, ontstaan uit de analyse met het 
Pascal programma De analyse met het TracePro programma levert nagenoeg dezelfde plaatjes op. 
Omdat er geen gebruik is gemaakt van rotatiesymmetrie, en er slechts weinig stralen op de radiator 
terecht komen ontstaan er "stippen" in figuur 8.4. In werkelijkheid bevindt de straling zich in de hele 
cirkel aan de rand van de radiator. 

"-200 0 

x(mm) 

200 0 

x(mm) 

200 

fig. 8.3. Absorptie van straling door de reflector (bij volledig speculair rejlectoroppervlak). 
Straling afkomstig van zonnescherm (links) en radiator (rechts). (Index geeft percentage 
van de totaal geabsorbeerde straling weer). 

0 
x(mm) 

fig. 8.4. Absorptie van straling door de radiator (bij volledig speculair rejlectoroppervlak). 
Straling afkomstig van zonnescherm. (Index geeft percentage van de totaal 
geabsorbeerde straling weer). 
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• Wanneer straling invalt vanaf het zonnescherm wordt de meeste straling geabsorbeerd in een 
ring op enige afstand van de radiator. Het blijkt dat dit precies de positie is van de 
gespiegelde brandpunten (zie hoofdstuk 6). Er ontstaat dus een zogenaamde "focale ring". 

• Straling uitgezonden vanaf de radiator concentreert zich niet op een bepaalde plaats op de 
reflector. 

• Straling die vanaf het zonnescherm via de reflector door de radiator geabsorbeerd wordt 
bevindt zich alleen aan de buitenste randen van de radiator. 

Wanneer we nu ook de diffuse reflecties meenemen blijkt dat er meer straling op de radiator terecht 
komt. In figuur 8.5. is de straling afkomstig van het zonnescherm weergegeven, in figuur 8.6. de 
straling afkomstig van de radiator. (De analyse is weer uitgevoerd met zowel TracePro als het Pascal 
programma). Er zijn weer 20.000 stralen gestart (zowel vanaf zonnescherm als vanaf radiator). 
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fig. 8.5. Percentage straling die vanaf het zonnescherm op de reflector (boven) resp. op de 
radiator (onder) terecht is gekomen als functie van het aantal reflecties (inclusief 
diffuse reflecties). (Merk op dat de absorptie-curven van TracePro en het Pascal 
programma nagenoeg samen vallen). 
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fig. 8.6. Percentage straling die vanaf de radiator op de reflector (boven) resp. op de 
radiator (onder) terecht is gekomen als functie van het aantal reflecties (inclusief 
diffuse reflecties). (Merk op dat de absorptie-curven van TracePro en het Pascal 
programma samen vallen). 

Uit figuur 8.5. en 8.6. kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 
• Er zijn kleine verschillen tussen de analyses uitgevoerd met TracePro en analyses uitgevoerd 

met het Pascal programma. Aangezien het aantal stralen dat gestart is laag is zijn deze 
verschillen verwaarloosbaar. 

• Wanneer licht vanaf het zonnescherm via de reflector op de radiator terecht komt gebeurt dit 
niet meer alleen bij de eerste reflectie, maar ook bij hogere reflecties. Na ongeveer de zesde 
reflectie valt er geen straling meer op de radiator. Dit komt doordat er bijna geen straling 
meer in de reflector aanwezig is. 

• De hoeveelheid straling die vanaf het zonnescherm via de reflector op de radiator valt is 
ongeveer 40 keer zo groot als in het geval van een volledig specutair reflectoroppervlak. 
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• Er valt nu ook straling die vanaf de radiator wordt uitgestraald terug op de radiator, de 
hoeveelheid is echter zeer gering. 

In onderstaande figuren wordt de absorptie van straling door reflector en radiator weer weergegeven 
in absorptie plaatjes, voor zowel straling afkomstig vanafhet zonnescherm als de radiator. (Gegevens 
uit analyse met het Pascal programma De analyse met TracePro levert nagenoeg dezelfde plaatjes op. 

x(mm) x(mm) 

fig. 8. 7. Absorptie van straling door de reflector. Straling afkomstig van zonnescherm (links) en 
radiator (rechts). (Index geeft percentage van de totaal geabsorbeerde straling weer). 

x(mm) 

0 

x(mm) 

fig. 8.8. Absorptie van straling door de radiator. Straling afkomstig van zonnescherm (links) en 
radiator (rechts). (Index geeft percentage van de totaal geabsorbeerde straling weer). 
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• Wanneer straling invalt vanaf het zonnescherm ontstaat er weer een "focale ring". 
• Straling die vanaf het zonnescherm via de reflector door de radiator geabsorbeerd wordt 

bevindt zich niet meer alleen aan de buitenste randen van de radiator. 
• Straling die wordt uitgezonden vanaf de radiator en na reflectie aan de reflector terug valt op 

de radiator bevindt zich op willekeurige plaatsen op de radiator. 

Wanneer we de statistische gegevens van de analyses exclusief en inclusief diffuse reflecties 
vergelijken blijkt dat er slechts zeer kleine verschillen optreden. Dit was ook wel te verwachten, 
aangezien de diffuse reflectie-coëfficiënt zowel voor zonlicht als voor infrarood licht erg klein is 
(0.030 resp. 0.015). 

De analyse met TracePro levert dezelfde resultaten als de analyse met het Pascal programma, er zijn 
echter wel verschillen in werkwijze en voor- en nadelen van het ene programma ten opzichte van het 
andere. In de volgende paragraaf zal een vergelijk gemaakt worden tussen TracePro en het Pascal 
programma. 

8.2. TracePro versus het Pascal programma 

Naast een aantal kleine verschillen in werkwijze van TracePro en het Pascal programma zijn er ook 
een aantal verschillen in de mogelijkheden die beide programma's bieden. Deze verschillen in 
werkwijze en mogelijkheden resulteren in voor- en nadelen van het ene programma ten opzichte van 
het andere. Deze voor- en nadelen zijn weergegeven in tabel 8.1. en 8.2. op de volgende pagina's. 
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Pascal programma 
voordeel nadeel 

Geen user-interface. Om het programma te 
begrijpen en eventueel wijzigingen aan te 
brengen is uitgebreide studie van het 
programma nodig. 

Snelheid (10 tot 100 keer zo snel als TracePro). 
(Voorbeeld: ray-trace van 20.000 stralen gestart 
vanaf de radiator duurt ongeveer 45 sec. wanneer 
er alleen specutair gereflecteerd wordt en 20 min. 
wanneer er per reflectie ook een diffuse straal 
ontstaat) 
Methode waarbij eerst de eerste reflectie van alle 
stralen wordt bepaald, vervolgens de tweede, etc. 
De flux van de stralen wordt steeds per reflectie 
opgeteld (=totale flux aanwezig), de positie waar 
de stralen een oppervlak raken of geabsorbeerd 
worden wordt opgeslagen in arrays. Hierdoor is er 
geen overbodige opslag van gegevens, waardoor 
meer stralen gebruikt kunnen worden wat 
resulteert in een betere statistiek. 
Doordat de flux van de stralen per reflectie geteld 
wordt en opgeslagen wordt in een output-file 
kunnen deze gegevens eenvoudig in Excel 
bewerkt worden tot een weergave in 
staafdiagrammen of iets dergelijks. 
Startpositie en richting van stralen naar believen 
in te stellen. Stralen kunnen starten vanuit een 
punt, een lijn of een vlak, in iedere op te leggen 
richting. 

Geen grafische weergave van de gebruikte 
geometrie. 
Geen grafische weergave van de stralen. 

Na invoer van de gebruikte geometrie zijn kleine Programma is toegespitst op de MSG koeler. 
afwijkingen van deze geometrie eenvoudig in te Wanneer het programma voor een andere 
voeren door het aanpassen van enkele variabelen koeler gebruikt gaat worden is kennis van 
in een input-file. Pascal en raytracing nodig om het programma 

aan te passen. 
Geen directe weergave van absorptie plaatjes. 
Wel worden de gegevens voor deze plaatjes 
opgeslagen in een output-file die na een 
simpele bewerking in Mathcad het gevraagde 
plaatje oplevert. 

Gemakkelijk na te gaan waar het programma 
vastloopt, waardoor het probleem eenvoudig 
verholpen kan worden. 

Tabel8.1. Voor- en nadelen van het gebruik van het Pascal programma ten opzichte van TracePro. 
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TracePro 
voordeel nadeel 

Windows georiënteerd programma met 
uitgebreide user-interface. 

Traagheid (Voorbeeld: ray-trace van 20.000 stralen 
gestart vanaf de radiator duurt ongeveer 45 min. bij 
speculaire reflecties en 90 min. wanneer er per 
reflectie ook een diffuse straal ontstaat). 
Stralen worden één voor één helemaal getraced, 
totdat ze geabsorbeerd zijn of geen oppervlak meer 
raken. Bij elke reflectie van een straal aan een 
oppervlak worden alle gegevens (dus ook de totale 
'geschiedenis') van de straal opgeslagen waardoor 
het geheugen snel "volloopt". Hierdoor kunnen 
minder stralen gebruikt worden, wat resulteert in een 
slechte statistiek. 
Doordat er geen statistische gegevens worden 
verzameld is er een uitgebreide bewerking van de 
positie- en vectorgegevens van alle stralen nodig om 
toch statistische gegevens te verkrijgen. Bij grote 
files (veel stralen) wordt dit al snel onmogelijk. 
Startpositie en richting stralen beperkt. Stralen 
kunnen niet starten vanuit een punt, maar hebben een 
eindig oppervlak nodig van waaraf gestart kan 
worden. De richting van de stralen is beperkt tot één 
richting voor alle stralen, alle stralen of loodrecht 
vanaf het startoppervlak of in random richting vanaf 
het oppervlak. 

Grafische driedimensionale weergave 
van de gebruikte geometrie. Deze 
geometrie kan met de muis "vastgepakt" 
en willekeurig gedraaid worden. 
Grafische drie dimensionale weergave, Stralen kunnen alleen direct na een ray-tracing 
waardoor de stralengang gemakkelijk na weergegeven worden, wanneer het programma 
te gaan is. opnieuw opgestart wordt moet de (tijdrovende) ray-

tracing opnieuw uitgevoerd worden. 
Iedere willekeurige geometrie kan Nadat een geometrie ingevoerd is kan deze niet meer 
ingevoerd worden. veranderd worden. Wanneer kleine geometrie 

afwijkingen ingevoerd moeten worden moet de oude 
geometrie verwijderd worden, waarna de nieuwe 
geometrie ingevoerd kan worden. Ook kan eenmaal 
ingevoerde geometrie niet meer gecontroleerd 
worden. 

Directe weergave van absorptie plaatjes 
van ieder willekeurig oppervlak. 

Bij het vastlopen van het programma wordt in 99% 
van de gevallen niet aangegeven hoe dit komt, of hoe 
het verholpen kan worden. 

Tabel 8.2. Voor- en nadelen van het gebruik van TracePro ten opzichte van het Pascal programma. 
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In voorgaande hoofdstukken zijn een aantal aspecten van de MSG koeler geanalyseerd. Allereerst is 
het effect van een verandering van de positie van één van de brandpunten bekeken, wat gedaan is aan 
de hand van variatie van de loodrechte afstand (~z) tussen het brandpunt en de positie van de radiator. 
Het bleek dat de hoeveelheid straling die op de radiator terecht komt afhankelijk is van de waarde van 
~z. De uitgevoerde analyses en resultaten komen overeen met de analyses en resultaten van MA TRA. 
Uit een thermische analyse met Thermica/ESAtan was gebleken dat een keuze van ~z =20 mm geen 
thermische problemen opleverde. Dit blijkt ook uit de tijdens dit afstudeerwerk uitgevoerde analyse, 
waaruit volgt dat bij deze keuze van & slechts een zeer beperkte hoeveelheid straling de radiator 
bereikt. Bij & ~ 30 mm is deze hoeveelheid zelfs gelijk aan nul, waaruit geconcludeerd kan worden 
dat de optimale waarde van & gelijk is aan 30 mm. Uit een thermische analyse met Thermica/ESAtan 
bleek echter dat & = 20 mm de beste thermische resultaten oplevert. Uit de analyse met het Pascal 
programma blijkt dat bij & = 20 mm de hoeveelheid straling die vanaf het zonnescherm op de 
radiator terecht komt erg gering is (wat overeenkomt met de analyse met Thermica/ESAtan). De keuze 
van & = 20 mm voor het MSG-design is dan ook acceptabel. De overige analyses zijn dan ook 
uitgevoerd met de geometrie behorende bij ~Z=20 mm. 

Door de reflector op te bouwen uit conische segmenten is nagegaan in hoeverre geometrie 
afwijkingen een rol spelen. Het blijkt dat wanneer de segmenten van de orde 0,5 mm (of kleiner) zijn 
er geen afwijkende effecten optreden. Er zijn bij deze analyse echter geen afwijkingen van de axiale 
symmetrie aangebracht. In toekomstig onderzoek zal het interessant zijn om deze afwijkingen te 
bekijken. 

In bovenstaande analyses is het reflector-oppervlak als volledig speculair oppervlak beschouwd. Er 
treden echter ook diffuse reflecties op die beschreven worden door een Bidirectional Reflection 
Distibution Function (BRDF). Het effect van deze diffuse reflecties is zowel met het Pascal 
programma als met het ray-trace pakket TracePro bestudeerd. Het blijkt dat de diffuse reflecties 
slechts een zeer gering effect hebben op het gedrag van de koeler. Dit was ook wel te verwachten 
aangezien de reflector voor zowel zonlicht als infrarood licht een zeer kleine diffuse-reflectie
coëfficiënt heeft. 
Uit de absorptie plaatjes blijkt dat het licht dat invalt vanaf het zonnescherm zich concentreert in een 
focale ring ter hoogte van de "gespiegelde brandpunt ring". Dit is geheel volgens verwachting, de z
component van de richtingsvector van een straal die invalt vanaf het zonnescherm blijft positief totdat 
hij in de buurt komt van de focale ring. Wanneer deze z-component eenmaal negatief is zal deze 
negatief blijven, waardoor de stralen uiteindelijk uit de reflector zullen treden. Dit is dus ook het 
geval voor straling die wordt uitgezonden vanaf de radiator. Er treedt hier dus geen concentratie van 
straling in een focale ring plaats, wat ook blijkt uit de analyses in hoofdstuk 8. 

Tijdens de analyse van het effect van diffuse reflecties bleek dat er geen verschillen optraden tussen 
de analyses uitgevoerd met het Pascal programma en de analyses uitgevoerd met TracePro. Er zijn 
echter wel een aantal verschillen in het gebruik en de mogelijkheden van beide programma's (zie 
hoofdstuk 8.2.). Gezien de snelheid van het Pascal programma en de mogelijkheid om kleine 
geometrie veranderingen direct in te voeren moet zeker overwogen worden om het programma uit te 
breiden naar een algemeen ray-trace programma. Door een user-interface toe te voegen aan het 
programma en een aantal routines te herschrijven waardoor het programma ook bruikbaar wordt voor 
andere koelers wordt het programma zeer geschikt voor het uitvoeren van optische strooilicht analyses 
aan passieve koelers. 
De traagheid en de hoeveelheid geheugen die TracePro gebruikt maken het programma zeer 
onpraktisch om mee te werken. Daarnaast is het feit dat een eenmaal ingevoerde geometrie niet meer 
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aangepast of ingezien kan worden een grote tekortkoming van dit programma. Een zeer sterk pluspunt 
van TracePro is de grafische weergave van zowel geometrie als stralen. 

Al met is het zeker het overwegen waard is om het Pascal programma verder uit te breiden, aangezien 
dit programma volledig toegespitst kan worden op passieve koelers, zonder allerlei gegevens op te 
slaan die voor de koeler problematiek niet van belang zijn. 
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Appendix A 

Geometrie van de MSG koeler 

Reflector: 

De afmetingen van de reflector worden gegeven in onderstaande tabel. 

Lengte hoofdas A 
Lengte secundaire as B 
Brandpunt 1 (ft) Zt 

Xt 
Brandpunt 2 (f2) ~ 

x2 
Rand bodem z., 

xb 
Rand Za 

X a 

Tabel A.I. Geometrie gegevens reflector 

Het oppervlak van de reflector kan nu als volgt verkregen worden: 
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[mm] 
1778.45 
1528.42 
877.00 
-380.31 

10.00 
-654.40 
897.00 
180.00 
434.25 
255.34 

Ellips met as-lengtes A en B (a=A/2, b=B/2) in xz-vlak, middelpunt (Xo,Zo) en hoofdas evenwijdig aan 
z-as: 

Voor x0 en Zo geldt: 

Draaiing in xz-vlak (=draaiing om y-as): 
Substitueer x door x · cos(a) - z · sin( a) en z door x · sin( a) + z · cos( a) 
De vergelijking voor de ellips wordt nu: 

(A.1) 

[(x- x0 ) ·cos( a)- (z- zo)· sin(a)]2 [(x- x0 ) ·sin( a)+ (z- z0 ) · cos(a)]2 
---"--------=2----"---- + 2 = 1 (A.2) 

b a 

Ter vereenvoudiging van deze vergelijking definiëren we de volgende parameters: 

p = a2 · sin 2 (a) + h2 · cos2 (a) 

q =sin( a)· cos( a)· (b 2 - a2 ) 

s=a2 ·cos2 (a)+b2 ·sin 2 (a) 

t=a2 ·h 2 
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Waardoor vergelijking (A.2.) te schrijven is als: 

2 2 p · (z- z0 ) + 2 · q · (z- z0 ) · (x - x0 ) + s ·(x - x0 ) = t 

Voor z geldt nu: 
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Voor de reflector wordt alleen gebruik gemaakt van het gedeelte van de ellips waarvoor geldt: 
za~ z ~ zb en x> 0. In vergelijking (A.4) kan het min-teken dus weggelaten worden. 

Na rotatie van dit gedeelte van de ellips rond de z-as ontstaat het oppervlak van de reflector (zie 
figuur A.l. en A.2.) 

De vergelijking van het reflector-oppervlak wordt dan: 

2 ~2 2 ~2 2 2 p · (z- zo) + 2 · q · (z- zo)· ( x + y - x0 ) + s · ( x + y - x0 ) = t 

z=Zb I 1000 

--------.,--:-
1 Lll 

I . 

------_I_- --
I 

I 
I 

x (mm) 

x(mm) 

(A.3) 

(A.4) 

(A.S) 

fig. A.I. Geometrie reflector (rechts), die ontstaan is door draaiing van een deel van een ellips 
rond de z-as (links). 
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Het zonnescherm is een conisch element met de volgende afmetingen: 

[mm] 
Rand1 XI 419.05 

z1 514.70 
Rand2 x2 654.40 

~ 10.00 
Tabel A.2. Geometrie gegevens zonnescherm. 
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Merk op dat de coördinaten van rand 2 gelijk zijn aan de coördinaten van brandpunt 2 van de 
reflector. 

N 

2oo-

x (mm) 

fig. A.2. Geometrie zonnescherm. 
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Appendix B 

Richtingsvectoren en speculaire reflecties 
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Een straal met richtingsvector v reflecteert specutair aan een oppervlak met normaal ïi , de 
richtingsvector van de gereflecteerde straal is ü (zie figuur B.l.). 

Volgens de reflectiewet geldt: 9i = 9r 

Dus: (v · ïi) = -(ü · ïi) 

Wanneer we nu ü schrijven als: ü = v- tïi 

dan wordt t gegeven door: t = -2(v · ïi) 

Wanneer de normaal op het oppervlak ( ïi ) en de 
richtingscoëfficiënt van de invallende straal ( v ) bekend zijn is dus 
ook de richtingscoëfficiënt van de gereflecteerde straal ( ü ) bekend. 

Voor ü geldt dus: ü = v- 2(v · ïi)ïi 

+ n 

fig. B.l. Reflectiewet 
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Appendix C 

Positie van de brandpunten 

Voor een punt P op een ellips met brandpunten F 1 

en F2 en lengte van de hoofdas = 2a geldt: 

PF; + PF; = 2·a (C.l) 

Wanneer bij de MSG reflector zowel de hoogte als 
de diameters van onder- en bovenkant vast 
verondersteld worden geldt vergelijking (C.l) voor 
de punten A en B (zie figuur C.l.). Dus: 

AF; + AF; = BF; + BF; (C.2) 

Aangezien ook de ëoördinaten van F 1 vastliggen 
ligt na de keuze van de z-coördinaat van F2 ook de 
x-coördinaat van F2 vast (één vergelijking (C.2) met 
één onbekende). 
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B 900 F2 
0 

\ 
150 \ 

I 
600 l 

I 
I 

A 450 J 
... 

300 

150 

-JOO -10o 100 300 500 100 

x(mm) 

fig. C.l. Brandpunten (F1 en F 2) en onder 
en bovengrens (A en B) reflector. 
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Appendix D 

Resultaten verkregen met Thermica/ESAtan 
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Stralen vallen in een evenwijdige bundel in het zonnescherm (uiterste richting van stralen in de winter 
(zie figuur 2.1.)), waarna ze via diffuse reflecties aan het zonnescherm in de reflector terecht komen. 
Tenslotte komt een klein deel op de radiator terecht. Ter bepaling van de plaats waar de stralen de 
radiator raken is de radiator verdeeld in nodes (zie figuur D.l.). De stralen hebben een bepaalde flux 
meegekregen. De flux die op de radiator tereèht komt is weergegeven in figuur D.2 (& = 0 mm) en 
D.3 (& = 20 mm). 

fig. D.I. Radiator nodes 
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2.00E..Q2 

--R1 
..._R2 

-.-Ra 
1.50E..Q2 -H-R4 

....._A5 

--Ra 
-+-R7 
-Ra 

1.00E..Q2 
-R9 

--R10 

5.00E..Q3 

O.OOE+OO ~~~I:;~~~~~~E:l~~~tïaf:ii~~~~.:;jt;t;~~~~~~;::~i:!~~~ 
PHI 01 PHI 04 PHI 07 PHI10 PHI1a PHI16 PHI19 PHI22 PHI25 PHI2a PHia1 PHI34 

fig. D.2. Flux op de radiator bij & = 0 mm. 

2.50E..Q2,--------------------------------------------------------------------, 

2.00E..Q2 

--R1 
..._R2 

-.-Ra 
1.50E..Q2. -H-R4 

....._A5 

--R6 
-+-R7 
-Ra 

1.00E..Q2 -R9 

--R10 

5.00E..Q3 

O.OOE+OO~~~~t;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
PHI 01 PHI 04 PHI 07 PH110 PHI13 PHI16 PHI19 PHI22 PHI25 PHI28 PHia1 PHI34 

fig. D.3. Flux op de radiator bij & = 20 mm. 
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Appendix E 

Schematische werkwijze van het Pascal programma (MSG.EXE) 

ProgramMSG 

Clear screen 100 
Open files and read input 200 
Get date and time 300 
Initialise starting values 400 
Compute constants 500 
Data to output file 1 600 
While num < nuO do (initialise rays) 700 

Take random (x,y,z) and (v~.v2,v3) (under certain conditions) 800 
I b:=I b+l (total starting-intensity) 900 
write ray-data to-..store" file 1000 

assign input and output files for ray-data 1100 
200: (label) 1200 
While not end of "store" file do (trace rays) 1300 

read ray-data from "store" file 1400 
nr2:=nr2+ 1 (number of reflections) 1500 
If nr2>20 (number of reflections > 20) then goto 444 (label) 1600 
Adjust maximum value of reflections (nr 1) 1700 
Write number of rays to output screen (each 100 rays) 1800 
Start procedure MSG 1900 
lf num<100 (nr5=0) then write ray-data to output-file 2 2000 
lfrays outside reflector (cond1=false) then goto 333 (label) 2100 
Compute flux data and store in arrays 2200 
Adj_ust maximum and minimum values of x, y and z 2300 
lf flux*reflection-coefficient > Threshold then 2400 

write ray-data (of specular reflected ray) to "store" file 2500 
Ad flux of absorbed part to array 2600 
Define flux of diffuse reflected ray 2700 
lf flux of diffuse reflected ray > Threshold then start procedure BSDF 2800 
Else flux will be absorbed 2900 

Else flux will be absorbed 3000 
333: (label) 3100 

lf there are still rays in the "store" file (scat> 0) then 3200 
Exchange input and output files 3300 
Goto 200 (label) 3400 

444: (label) 3500 
Close and erase "store" files 3600 
Write flux-data to output-file 4 and output-file 5 3700 
Compute statistica! information 3800 
Write statistica! information to output-file 3 3900 
Write global output data to output-file l and to screen 4000 
Write maximum and minimum values of x, y and z to output-file I 4100 
Get time and compute execution time 4200 
Close files 4300 



Fokker Space B.V. 
Postbus 32070 
2303 DB Leiden 

Procedure MSG 

Set starting values 
Compute À. and new (x,y,z) ((x,y,z)c = (x,y,z); + À.·(v~ov2,v3)) 
Compute R and R msg 
While R <> R msg DO 

Compute new (x,y,z) ((x,y,z)c= (x,y,z); + A·(v~ov2,v3)) 
Ifrays far outside reflector then cond1:=false 
Else compute new R and R msg 

IF z < Za (Za = Z-aperture) 
cond1 := false 
Compute intersection with z=IO mm plane 
If r 2: Ri min ( edge sunshield) (raxs hit the sunshield) 

nr3:=nr3+ 1 (number of rays that hit the sunshield) 
compute z-position on sunshield 
adjust maximum and minimum values of z on the sunshield 

Increase number of rays/intensity of rays outside reflector 
IF z > Zb (4 = Z-bottom) 

cond 1 := false 
Increase number of rays/intensity of rays on the bottorn 
Compute position on the bottorn (in grid) 
Increase intensity on the bottorn (in grid (=array)) 

If condl = True 
Compute normal on surface 
Compute vector reflected from surface 

Procedure BSDF 

Compute direction angles of specular reflected ray 
For n:=1 to number of diffuse reflected rays do 

I Compute ray-data of diffuse reflected ray 
I Write ray-data of diffuse reflected ray to "store" file 
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1902 
1904 
1906 
1908 
1910 
1912 
1914 
1916 
1918 
1920 
1922 
1924 
1926 
1928 
1930 
1932 
1934 
1936 
1938 
1940 
1942 
1944 
1946 

2810 
2820 
2830 
2840 
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Listing van het Pascal programma (MSG.PAS) (inclusief input-file MSG_in.PAS) 

PROGRAM MSG; 
{<c> April1997 C.J.C.M. Smits} 

USES WinCrt,WinDos; 
LABEL 100,111,200,333,444; 

VAR 
A,B,Threshold,refl, 
thetal,theta2,beta,phi l,phi2,alfa,Ri, vr,R_b, Ya, 
el_a,el_b,elz_O,norml,norm2,norm3,F _b,F, 
u,p,q,r,s,t,rO,zO,axis_a,axis_b,phi, 
Flr,Fl z,F2r,F2z,Za,Zb,Ra,Rb,Rf,Zi, 
Ri_max,Zi_max,Ri_min,Zi_min,cone_a,cone_b, 
xmax,xmin,ymax,ymin,zmax,zmin, 
Smin,Smax,zS,xOl,x02,x03, vOl, v02, v03,mu 

rays,scat,b l,b2,kk,11,j ,n,num,nuO,nr l,nr2,nr3,nr4,nr5 

condl 

flux 

F _f,F _abs,F _out,F _ bottorn 

inO,in l,outl,out2,out3,out4,out5,out6 

rout l,rout2,rout3 ,rout4,rout5 ,comment 

tl,t2,t3,t4,ul,u2,u3,u4 

:EXTENDED; 

:LONG INT; 

:BOOLEAN; 

:ARRA Y[0..40,0 .. 80] OF LONGINT; 

:ARRA Y[0 .. 20] OF EXTENDED; 

:TEXT; 

:STRING[ IS]; 

:WORD; 

{ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------} 

PROCEDURE MSG_(VAR x,y,z,v1,v2,v3:EXTENDED; VAR condl:BOOLEAN); 
V AR x_,y _,z_,delta,R_,R_MSG,lab,k,l,m,discr,norm,normr,tmu:EXTENDED; 
BEGIN 

x_:=x; y_:=y; z_:=z; 
11:=11+ 1; 
cond1:=TRUE; 
k:=sqr(el_b*v3)+sqr(el_a)*(sqr(vl)+sqr(v2)); 
l:=sqr( el_b )*v3*(z-elz_O)+sqr( el_a)*(x*v 1 +y*v2); 
m:=sqr(el_b*(z-elz_O))+sqr(el_a)*(sqr(x)+sqr(y))-sqr(el_a*el_b); 
discr:=sqr(l)-(k*m); 
IF (discr-le-60)<0 THEN lab:=-Uk 
ELSE lab:=(-l+sqrt(sqr(l)-(k*m)))lk; 
x:=x+lab*vl; 
y:=y+lab*v2; 
z:=z+lab*v3; 
R_:=sqrt(sqr(x)+sqr(y)); 
R_MSG:=ABS(rO-((z-zO)*q+(sqrt(sqr(z-zO)*sqr(q)-s*(sqr(z-zO)*p-t))))/s); 

{ 1900} 

{ 1902 } 

{ 1904 } 

{ 1906 } 
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WHILE (ABS(R_-R_MSG)>(le-6)) AND (cond1=TRUE) DO 
BEGIN 
kk:=kk+1; 
delta:=R_MSG-R_; 
x:=x+delta*v1; 
y:=y+delta*v2; 
z:=z+delta*v3; 
IF (z<O) OR(z>1200) THEN cond1:=FALSE 
ELSEDEGIN 

R_:=sqrt(sqr(x)+sqr(y)); 
R_MSG:=ABS(rO-((z-zO)*q+(sqrt(sqr(z-zO)*sqr(q)-s*(sqr(z-zO)*p-t))))/s); 

END; 
END; 
IF z < ZaTHEN BEGIN 

cond1 :=FALSE; 
mu:=(Zi_min-z_)/v3; 
x:=x_ +mu*v 1; 
y:=y _ +mu*v2; 
z:=Zi_min; 
r:=sqrt(sqr(x)+sqr(y)); 
IF r >= Ri_min THEN 
BEGIN 
nr3:=nr3+ 1; 
lab:=(cone_a+r*cone_b-z)/(v3-cone_b*sqrt(sqr(v1)+sqr(v2))); 
zS:=z+lab*v3; 
IF zS > Smax THEN Smax:=zS; 
IF zS < Smin THEN Smin:=zS; 

END; 
F _out[nr2]:=F _out[nr2]+F; 

END; 
IF z > Zb THEN BEGIN 

cond1:=FALSE; 
F _bottom[nr2]:=F _bottom[nr2]+F; 
mu:=(Zb-z_)/v3; 
b1:=round((x_ +mu*v1+200)/10); 
b2:=round((y_ +mu*v2+200)/10); 
IF b1>39 THEN writeln('Error in array (bottom, b1)'); 
IF b2>39 THEN writeln('Error in array (bottom, b2)'); 
flux[b 1 ,b2] :=flux[b 1 ,b2]+round(Fffhreshold); 

END; 
IF cond1=TRUE THEN BEGIN 

r:=-R_MSG; 
norm3:=2*(p*(z-z0)+q*(r-r0)); 
norrnr:=2*(s*(r-r0)+q*(z-z0)); 
IF ODD(nr2) THEN r:=-r; 
IF r>O THEN norrnr:=ABS(norrnr) 
ELSE norrnr:=-ABS(norrnr); 
norml :=norrnr*x/r; 
norm2:=norrnr*y/r; 
norm:=sqrt(sqr(norm1)+sqr(norm2)+sqr(norm3)); 
norm 1 :=norm 1/norm; 
norm2:=norm2/norm; 
norm3 :=norm3/norm; 
tmu:=-2*(v1 *norm1 +v2*norm2+v3*norm3); 
v1:=v1+tmu*norm1; 
v2:=v2+tmu*norm2; 
v3:=v3+tmu*norm3; 
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{ 1908 } 

{ 1910 } 

{ 1912 } 
{ 1914 } 

{ 1916 } 
{ 1918} 
{ 1920} 

{ 1922 } 

{ 1924 } 
{ 1926 } 

{ 1928 } 

{ 1930 } 

{ 1932 } 
{ 1934 } 
{ 1936 } 
{ 1938 } 

{ 1940 } 

{ 1942 } 

{ 1944 } 

{ 1946 } 
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END; 
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{ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------} 

PROCEDURE BSDF(VAR vl,v2,v3:EXTENDED); 
LABEL211; 
VAR 

{ 2800} 

w 1, w2, w3,gammal ,gamma2,betal ,beta2,angle,inprodl ,inprod2, vee 1, vee2, vee3,abso,BSDF _,C:EXTENDED; 
mm,nl,n2,n3,n4:LONGINT; 
cond_:BOOLEAN; 

BEGIN 
mm:=O; 
eond_:=FALSE; 
inprodl:=vl *norm! +v2*norm2+v3*norm3; 
IF v3=0 THEN gamma2:=pil2 
ELSE gamma2:=arctan(sqrt(sqr(vl)+sqr(v2))/v3); 
IF (vl=O) THEN BEGIN 

IF (v2=0) THEN gammal:=O 
ELSE gammal:=pi/2; 

END 
ELSE gammal:=aretan(v2/vl); 
w3 :=eos(gamma2); 
IF (w3*v3)<0 THEN 
BEGIN 
gamma2:=gamma2+pi; 
gamma! :=gamma! +pi; 

END; 
w 1 :=eos(gammal )*sin(gamma2); 
IF (wl *vl)<O THEN gammal:=-(gammal+pi); 
w2:=sin(gammal)*sin(gamma2); 
IF (w2*v2)<0 THEN gammal:=-gammal; 
wl:=eos(gammal)*sin(gamma2); 
w2:=sin(gammal )*sin(gamma2); 
w3 :=eos(gamma2); 
gamma! :=gammal-(pi/6); 
gamma2:=gamma2-(pi/6); 
FOR n:=l TO rays DO 
BEGIN 

mm:=mm+l; 
IF mm mod 1000 < 0.00001 THEN write('*'); 
BSDF _:=random*O.OOI; 
211: 
beta I :=gamma! +random *pi/3; 
beta2:=gamma2+random*pi/3; 
w I :=eos(betal )*sin(beta2); 
w2:=sin(betal)*sin(beta2); 
w3:=cos(beta2); 
angle:=wl *vl +w2*v2+w3*v3; 
IF angle<O THEN GOTO 211; 
angle:=ABS(norml *w I +norm2*w2+norm3*w3); 
IF angle>(pi/2) THEN GOTO 211; 
inprod2:=w 1 *norm I +w2 *norm2+w3*norm3; 
vecl:=wl-vl-norml *(inprod2-inprodl); 
vee2:=w2-v2-norm2 *(inprod2-inprod I); 
vee3: =w3-v3-norm3 *(inprod2-inprod I); 
abso:=sqrt(sqr( vee I )+sqr(vec2)+Sqr(vec3) ); 
C:=N(B+sqr(abso)); { g = 2 } 

{ 2810} 

{ 2820} 
{ 2830} 
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IF C<BSDF _ THEN GOTO 211; 
scat:=scat+ 1; 
IF scat mod 1000 < 0.00001 THEN write('* '); 
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writeln(out6,nr2,' ',F,' ',x01,' ',x02,' ',x03,' ',w1,' ',w2,' ',w3); { 2840 } 
END; 

END; 
{ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------} 

BEGIN 
ClrScr; 
assign(inO,'MSG_in.pas'); 
reset(inO); 

readln(inO,rout 1); 
assign( outl ,rou ti); 
rewrite(outl); 
readln(inO,rout2); 
assign( out2,rout2); 
rewrite( out2); 
readln(in0,rout3); 
assign(out3,rout3); 
rewrite(out3); 
readln(inO,rout4 ); 
assign( out4,rout4 ); 
rewrite(out4); 
readln(inO,rout5); 
assign( outS ,rout5); 
rewrite( outS); 

assign(out6, 'store l.prn'); 
rewrite( out6); 

readln(inO,comment); 
readln(inO,nuO); 
readln(inO,axis_a,axis_b ); 
readln(inO,Flr,Fl z); 
readln(inO,F2r,F2z ); 
readln(inO,Ra,Za); 
readln(inO,Rb,Zb ); 
readln(inO,Ri,Zi); 
readln(inO,Ri_max,Zi_max); 
readln(inO,Ri_min,Zi_min); 
readln(inO,refl); 
readln(inO,A,B); 
readln(inO, Threshold,rays ); 
readln(inO,el_a,el_b,elz_O); 
CLOSE(inO); 

writeln(outl,'Run of program MSG'); 
writeln( 'Run of program MSG'); 
writeln( outl,' Comment:' ,comment); 
writeln( 'Comment:' ,comment); 
writeln(outl); 

GETDA 1E(tl ,t2,t3,t4 ); 
writeln(outl,' date=' ,ti,'-' ,t2,'-' ,t3); 

{ 100} 
{ 200} 

{ 300} 
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GETI1ME(tl,t2,t3,t4 ); 
writeln( outl,'time=' ,tl,':' ,t2,':' ,t3); 
writeln( outl ); 

F _b:=O; nr3:=0; nr4:=0; nr5:=0; kk:=O; 11:=0; 
num:=O; nrl:=O; Smin:=Zi_max; Smax:=Zi_min; 
xmax:=O; xmin:=O; ymax:=O; ymin:=O; zmax:=Za; zmin:=Zb; 

FORj:=O TO 20 DO BEGIN 
F _f{j]:=O; 
F _abs[j]:=O; 
F _out[j]:=O; 
F _bottom[j]:=O; 

END; 

FORj:=O TO 40 DO BEGIN 
FOR n:=O TO 80 DO fluxü,n]:=O; 

END; 

axis_a:=axis_a/2; axis_b:=axis_b/2; 
r0:=F2r+((Flr-F2r)/2); 
z0:=Flz+((F2z-Flz)/2); 

p:=(sqr(axis_a)*sqr(Flr-F2r))+(sqr(axis_b)*sqr(F2z-Flz)); 
q:=-(Flr-F2r)*(F2z-Flz)*(sqr(axis_b)-sqr(axis_a)); 
s:=(sqr(axis_a)*sqr(F2z-Flz))+(sqr(axis_b)*sqr(Flr-F2r)); 
t:=(sqr(Flr-F2r)+sqr(F2z-Flz))*sqr(axis_a)*sqr(axis_b); 

IF Zi>Za THEN Ri:=ABS(rO-((Zi-zO)*q+(sqrt(sqr(Zi-zO)*sqr(q)-s*(sqr(Zi-zO)*p-t))))/s) 
ELSE Ra:=ABS(rO-((Za-zO)*q+(sqrt(sqr(Za-zO)*sqr(q)-s*(sqr(Za-zO)*p-t))))/s); 

cone_b:=(Zi_max-Zi_min)/(Ri_max-Ri_min); 
cone_a:=Zi_min-cone_b*Ri_min; 
Zi_max:=Za; 

writeln(outl,'Output files: ',rout2,', ',rout3,', ',rout4,' and ',rout5); 
writeln(outl); 
writeln(outl,'The system dimensions are (all in mm): '); 
writeln( outl, 'Ellipse: '); 
writeln(outl,' a = ',(2*axis_a):6:2,' b = ',(2*axis_b):6:2); 
writeln(outl,' Flr = ',Flr:6:2,' Flz = ',Flz:6:2); 
writeln(outl,' F2r = ',F2r:6:2,' F2z = ',F2z:6:2); 
writeln(outl,' Za = ',Za:6:2,' Zb = ',Zb:6:2); 
writeln(outl,' Zi = ',Zi:6:2,' Ri = ',Ri:6:2); 
writeln( outl,' Sun-shield:' ); 
writeln(outl,' Z_up = ',Zi_min:6:2,' R_up = ',Ri_min:6:2); 
writeln(outl,' Z_down = ',Zi_max:6:2,' R_down = ',Ri_max:6:2); 
writeln(outl); 
writeln(outl,' ABg-model: A=' ,A,' B = ',B,' g = 2'); 
writeln(outl,'Number of random rays = ',rays); 
writeln( outl ,'Reflection-coefficient = ',refl); 
writeln(outl,'Threshold = ',Threshold); 
writeln( out 1 ); 

randomize; 
writeln('Initialising rays ..... .'); 
WHILE num < nuO DO 
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{ 600} 

{ 700} 
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BEGIN 
num:=num+ 1; 
IF num mod 1000 < 0.00001 THEN writeln (num:7); 

100: 
theta 1 :=random *2 *pi; 
theta2:=random *2*pi; 
beta:=random*pi/2; 
IF Zi<Za THEN 
BEGIN 
Zi:=Zi_min+random*(Zi_max-Zi_min); 
Ri:=(Zi-cone_a)/cone_b; 
xOl:=Ri*cos(thetal); 
x02:=Ri *sin( theta 1 ); 
x03:=Zi; 
phi 1 :=pi-arctan((Za-Zi)/(Ri+Ra)); 
phi2:=pi-arctan((Za-Zi)/(Ri-Ra)); 
beta:=phil +(random *(phi2-phi 1)); 
vr:=cos(beta); 
v03:=sin(beta); 
R_b:=Ri+vr*(Za-Zi)/v03; 
Ya:=sqrt(2*(Ra-R_b )*Ra-sqr(Ra-R_b) ); 
alfa:=ABS(arctan(Y ai(Ri-R_b )) ); 
theta2:=thetal-alfa+random*alfa*2; 
vOl :=vr*cos(theta2); 
v02:=vr*sin(theta2); 
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{ 800} 

IF sqrt(sqr(xOl +vOl *(Za-Zi)/v03)+sqr(x02+v02*(Za-Zi)/v03))>(Ra-le-20) THEN GOTO 100; 
IF (ABS(xOl +vOl *(Za-Zi)/v03)>(Ra-le-20)) OR 

(ABS(x02+v02*(Za-Zi)/v03)>(Ra-le-20)) THEN GOTO 100; 
F:=l; 

END 
ELSEDEGIN 

xOl:=Ri*cos(thetal); 
x02:=Ri*sin(thetal ); 
x03:=Zi; 
vr:=sin(beta); 
vOl :=-vr*cos(theta2); 
v02:=-vr*sin(theta2); 
v03:=-cos(beta); 
F:=l; 

END; 
F _b:=F _b+F; 
nr2:=0; 
writeln(out6,nr2,' ',F,' ',xOl,' ',x02,' ',x03,' ',vOl,' ',v02,' ',v03); 

END; 

CLOSE(out6); 
assign(in 1,' storel.pm'); 
reset( in 1 ); 
assign(out6,'store2.pm'); 
rewrite(out6); 
writeln('Tracing rays ..... .'); 

200: 
scat:=O; 
num:=O; 
WHILE NOT EOF(inl) DO 

{ 900} 

{ 1000 } 

{ 1100} 

{ 1200} 

{1300} 
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BEGIN 
readln(inl,nr2,F,x01,x02,x03,v01,v02,v03); 
nr2:=nr2+ 1; 
IF nr2 > 20 THEN GOTO 444; 
IF nr2 > nrl THEN nrl:=nr2; 

num:=num+ 1; 
IF num mod 100 < 0.00001 THEN writeln (nr2,' ',num:7); 
IF num>lOO THEN nr5:=1; 
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{ 1400} 
{ 1500} 
{ 1600 } 
{ 1700} 

{ 1800} 

{ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------} 
MSG_(x01,x02,x03,v01,v02,v03,condl); { 1900 } 
IF nr5=0 THEN writeln(out2,nr2,' ',F,' ',xOl,' ',x02,' ',x03); { 2000 } 
IF condl=FALSE THEN GOTO 333; { 2100 } 

{ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------} 

bl:=round((x03-420)/14); 
b2:=round(40+(x01+270)114); 
IF b1>40 THEN writeln('Error in array (xz, bl)'); 
IF b2>80 THEN writeln('Error in array (xz, b2)'); 
flux[b 1 ,b2] :=flux[b 1 ,b2]+round(F!fhreshold); 

IF xOl > xmax THEN xmax:=xOl; 
IF xOl < xmin THEN xmin:=x01; 
IF x02 > ymax THEN ymax:=x02; 
IF x02 < ymin THEN ymin:=x02; 
IF x03 > zmax THEN zmax:=x03; 
IF x03 < zmin THEN zmin:=x03; 
F _f[nr2]:=F _f[nr2]+F; 

IF (F*refl)>Threshold THEN 
BEGIN 
scat:=scat+ 1; 
writeln(out6,nr2,' ',F*refl,' ',xOl,' ',x02,' ',x03,' ',vOl,' ',v02,' ',v03); 
F _abs[nr2+ l]:=F _abs[nr2+ 1]+(F-F*refl); 
F:=(F-F*refl)/rays; 
IF F>Threshold THEN BSDF(v01,v02,v03) 
ELSE F _abs[nr2+ l]:=F _abs[nr2+ 1]+F; 

END 
ELSE F _abs[nr2+ 1] :=F _abs[ nr2+ 1 ]+F; 

333: 
END; 

IF scat>O THEN 
BEGIN 
CLOSE( out6); 
CLOSE(inl); 
nr4:=nr4+ 1; 
IF ODD(nr4) THEN BEGIN 

assign(in 1,' store2. prn'); 
assign( out6,' store 1. prn'); 

END 
ELSEBEGIN 

assign(in1,' store1.prn'); 
assign( out6,' store2.prn' ); 

END; 

{ 2200} 

{ 2300} 

{ 2400} 

{ 2500} 
{ 2600} 
{ 2700} 
{ 2800} 
{ 2900} 

{ 3000} 

{ 3100} 

{ 3200} 
{ 3300} 
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rewrite( out6); 
reset( in 1); 
GOTO 200; 

END; 

444: 
CLOSE( out6); 
CLOSE(in1); 
Erase(out6); 
Erase(in1); 

FOR n:=O TO 39 DO BEGIN 
FORj:=O TO 39 DO write(out4,flux[j,n]*Threshold,' '); 
writeln( out4) 

END; 
FOR n:=40 TO 80 DO BEGIN 

write(out5,'0 '); 
FORj:=O TO 39 DO write(out5,flux[j,n]*Threshold,' '); 
writeln( outS); 

END; 

FORj:=1 TO nrl DO BEGIN 
F _ absliJ :=F _abs[j]+F _abs[j-1]; 
F _out[j]:=F _out[j]+F _out[j-1]; 
F _ bottomliJ :=F _bottom[j]+F _bottom[j-1]; 

END; 

FORj:=1 TO nr1 DO 
BEGIN 

writeln(out3,F _t1j],' ',F _t1j]+F _abs[j],' ',F _t1j)+F _abs[j]+F _bottom[j),' ' 
,F _t1j]+F _abs[j]+F _bottom[j]+F _out[j],' ',F _b); 

IF ABS(F _t1j]+F _abs[j]+F _bottom[j]+F _out[j]-F _b)>(le-14) THEN 
writeln('Error in counting flux: delta= ',ABS(F _t1j)+F _abs[j]+F _bottom[j]+F _ outliJ-F _b )); 

END; 

{ 3400} 

{ 3500} 
{ 3600} 

{ 3700} 

{ 3800} 

{ 3900} 

writeln; { 4000 } 
writeln('average number of itterations = ',kk/11:6:2); 
writeln; 
writeln( out1,'Number of rays started = ',nuO,' (Total flux = ',nuO,')'); 
writeln('nuO: Number of rays started = ',nuO,' (Total flux= ',nuO,')'); 
writeln(outl,'Flux of rays gone tospace = ',F _out[nr1],' (= ',(100*F _out[nr1]/F _b):5:3,' % )'); 
writeln('Out: Flux of rays gone tospace = ',F _out[nr1],' (= ',(lOO*F _out[nr1]/F _b):5:3,' % )'); 
writeln(outl,'Flux ofrays that hit the bottorn = ',F _bottom[nr1],' (= ',(100*F _bottom[nr1]/F _b):5:3,' %)'); 
writeln('Bottom: Flux ofrays that hit the bottorn = ',F_bottom[nr1],' (= ',(100*F_bottom[nr1)/F_b):5:3,' %)'); 
writeln(outl,'Flux ofrays that are absorped by the reflector=' ,F _abs[nr1], 

'(= ',(100*F_abs[nr1)/F_b):5:3,' %)'); 
writeln(' Absorped: Flux of rays that are absorped by the reflector=' ,F _abs[nr1], 

' (= ',(lOO*F _abs[nr1]/F _b):5:3,' % )'); 
writeln( outl ,'Flux of rays left in reflector after 20 reflections = ',F _f[nrl ], 

'(= ',(lOO*F _f[nrl]/F _b):5:3,' %)'); 
writeln('In: Flux of rays leftin reflector after 20 reflections = ',F _f[nr1], 

'(= ',(100*F_f[nr1]/F_b):5:3,' %)'); 
writeln(out1,'Number of maximum reflections = ',nr1); 
writeln('nr1: Number of maximum reflections = ',nr1); 
writeln(outl); 
writeln; 
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IF (Zi>Za) AND (nr3>0) THEN 
writeln(outl,'Rays hit the sunshield between z = ',Smin:6:2,' and z = ',Smax:6:2); 

writeln( out1 ,'x = ',xmin,' ..... ',xmax); 
writeln(outl,'y = ',ymin,' ..... ',ymax); 
writeln(outl,'z = ',zmin,' ..... ',zmax); 

GETTIME (ul,u2,u3,u4); 
ul:=(ul-tl)*3600; 
u2:=(u2-t2)*60; 
u3:=u3-t3; 
u 1 :=u 1 +u2+u3; 
u:=ul/60; 
writeln; 
writeln( outl ); 
writeln( 'EXECUTION TIME=' ,ui :6,' sec= ',u:5:2,'min'); 
writeln(outl,'EXECUTION TIME =',u1:6,' sec= ',u:5:2,'min'); 
CLOSE(outl); 
CLOSE( out2); 
CLOSE( out3); 
CLOSE( out4 ); 
CLOSE( outS); 

END. {program MSG} 

MSG_in.PAS 

out_l.txt { File-out name, text } 
out_2.pm { File-out name, rays } 
out_3.pm { File-out name, intensity/number of rays } 
out_ 4.pm { File-out name, flux on radiator } 
out_5.pm { File-out name, flux on reflector } 
MSG reflector { Comment for this experiment } 
1000000 { nuO, Number of rays to be started } 
1778.44 1528.41 { 2a,2b; length of the axis } 
654.4 10.0 { Flr,Flz; location of the first focal point } 
380.30 877.0 { F2r,F2z; location of the second focal point } 
255.34 434.25 { Ra,Za for reflector ( aperture stop) } 
180.0 897.0 { Rb,Zb bottorn plane location } 
654.4 10.0 { Ri,Zi; initial point coordinates } 
419.05 514.70 { Ri_max,Zi_max; maximum ofsunshield } 
654.4 10.0 { Ri_min,Zi_min; minimum of sunshield } 
0.77 { refl; (specular) reflection coefficient } 
le-5 0.01 { A,B; components ofthe ABg-model } 
le-6 1 { Threshold,rays; Threshold, number of random rays } 
600 270 500 { el_a,el_b,elz_O; parameters of the iteration ellips } 

{ } 
{ } 
{ Input data for program MSG } 
{ } 
{ <c> April1997 C.J.C.M. Smits } 
{ } 
{ All system dimensions in mm } 
{ } 
{ } 
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{ 4100 } 

{ 4200} 

{ 4300} 
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Appendix G 

Bewerking van output-gegevens van het Pascal programma in Mathcad 
(ABSORB.MCD) 

Output-files 4 and 5 of MSG.EXE 

P:=READPRN(out_ 4) Q:=READPRN( out_5) 
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