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QUASI-ONE-DIMENSIONAL DESCRIPTION OF A COMBUSTION GAS MIlD

GENERATOR

A quasi-one-dimensional model for a combustion gas driven, linear Faraday-type

MHD generator is developed. The growth of the boundary layers and their influence

on the flow is calculated. Due to the variation of the heat capacity of combustion

gasses the description of the temperature boundary layer is complicated.

The calculations are compared with results from a shock tube experiment. The

thermodynamic properties of the combustion gas are calculated with the NASA SP273

computer program. Attention is paid to the influence of the combustion gas

composition and the channel dimensions on the performance of the generator.

A close resemblance is found between the experimental data and the model

calculations. The problem of describing the temperature boundary layer is not solved.

It's not possible to calculate the voltage drop over the boundary layers from the

resistance of the boundary layers. Better results are found by assuming a constant

voltage drop over the boundary layers.



SAMENVATTING

Een quasi-eendimensionaal model is ontwikkeld dat de stroming door een lineaire

Faraday-generator, bedreven met verbrandingsgassen, beschrijft.

Rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van de grenslagen en de invloed

daarvan op de stroming door het kanaal. Ten gevolge van de varierende

warmtecapaciteit van verbrandingsgassen ontstaan problemen bij beschrijving van de

temperatuurgrenslaag.

Het model wordt getoetst aan de beschikbare meetgegevens verkregen met een

schokbuisexperiment. De hierbij benodigde thermodynamische grootheden van het

verbrandingsgas worden berekend met het NASA SP273 programma. Aandacht wordt

besteed aan de invloed van de gassamenstelling en de kanaaldimensies op het

gasdynamisch gedrag van de generator.

Een goede overeenkomst wordt gevonden tussen de experimentele resultaten en de

theoretische voorspellingen. Voor een goede beschrijving van de temperatuur

grenslaag is echter nog geen oplossing gevonden. De spanningsval over de grenslagen

blijkt niet te berekenen uit de weerstand van de grenslagen. Een betere benadering

wordt gevonden door invoering van een constante spanningsval voor de grenslagen.
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1 INLEIDING

De milieuproblematiek en de beperkte beschikbaarheid van de fossiele brandstoffen

vragen om eeo efficient gebruik van de beschikbare energiebronnen. Riertoe zijn

energie-conversie processen met een hoog rendement noodzakelijk.

Ongeveer 15 procent van het totaal energieverbruik in onze maatschappij wordt

gebruikt in de vorm van elektriciteit. Verwacht wordt dat dit percentage nog verder

za1 toenemen. Optimalisatie van de elektriciteitsopwekking kan daarom een

aanzienlijke energiebesparing opleveren. De conventionele manier van

elektriciteitsopwekking is de omzetting van thermische in elektrische energie door

stoomturbines. Ret rendement van dit proces is in de praktijk beperkt tot ongeveer 40

procent.

Ret gebruik van een magneto-hydrodynamische (MRD) generator, in combinatie met

de conventionele stoomcyclus, kan het rendement aanzienlijk verhogen. Verwacht

wordt in eerste instantie een verhoging tot 50 procent, en bij verdere ontwikkeling

zelfs tot 60 procent [1].

In een MRD-generator wordt de thermische energie direct omgezet in elektrische

energie door het expanderen van een elektrisch geleidend medium in een

magneetveld. De interactie tussen de bewegende geladen deeltjes en het aangelegd

magneetveld induceert een stroom. Door middel van aangebrachte elektroden wordt

elektrisch vermogen afgegeven aan een uitwendige belasting (figuur 1.1).

De meest toegepaste typen MHD-generatoren zijn het gesloten en het open systeem.

Bij een gesloten systeem is het medium dat door de generator stroomt een edelgas.

Dit gas wordt in een warmtewisselaar verhit door verbrandingsgassen. Na expansie in

de generator wordt het edelgas opnieuw gecomprimeerd en verhit, om vervolgens

weer in de generator te expanderen.

Ret verschil met gesloten systemen is dat bij open systemen de verbrandingsgassen

zelf expanderen in het MHD-kanaal. Na deze expansie wordt het gas gebruikt als

warmtebron voor de stoomcyclus.
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figuur 1.1: Schematische weergave van een lineaire Faraday MHD-generator.

Om inzicht te verkrijgen in het gedrag van de gasdynamische stroming door een

MHD-kanaal is het gebruik van modellen noodzakelijk. In dit werk wordt een

eenvoudige analyse gemaakt van de stroming door een open MHD-generator. Een

bestaand quasi-eendimensionaal model, voor een gesloten systeem [2], moet zodanig

aangepast worden dat de stroming van een verbrandingsgas door een MHD-generator

berekend kan worden.

De samenstelling en eigenschappen van het verbrandingsgas moeten berekend worden

uitgaande van een chemisch evenwicht. Hiervoor is een door NASA ontwikkeld

computerprogramma gebruikt [3].

Het ontwikkeld model wordt getoetst aan experimentele resultaten afkomstig van het

schokbuisexperiment.
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2 QUASI-EENDIMENSIONAAL MODEL

Aan de basis van het hier beschreven model staat het model van Teno [4]. Ter

vereenvoudiging wordt uitgegaan van de volgende aannamen.

1. De gasdynamische en elektrische grootheden zijn constant over de doorsnede van

het kanaal en aIleen afhankelijk van de x-co6rdinaat.

2. De snelheidsvector heeft aIleen een component in de x-richting.

3. De magnetische inductie is constant en heeft aIleen een component in de z

richting.

4. De stroming in het kanaal kan gesplitst worden in een ongestoorde hoofdstroming

en grenslagen, waarbij de grenslagen zich gedragen aIs de grenslagen van een

vlakke plaat.

Deze benadering is toegestaan indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

1. De lengte van het kanaal moet voldoende groot zijn ten opzichte van de breedte en

de hoogte.

2. De doorsnede van het kanaal mag slechts weinig en dan weI geleidelijk veranderen.

3. Het gelnduceerde magneetveld is klein ten opzichte van het aangelegde

magneetveld.

4. De stroomcomponenten ten gevolge van het HaIl-effect moeten klein zijn.

5. De grenslagen zijn dun in vergelijking met de breedte en hoogte van het kanaal.

6. De invloed van de MHD-effecten op de grenslagen is verwaarloosbaar.

7. AIle grenslagen ontwikkelen zich nagenoeg gelijk.

Door deze aannamen en het feit dat aIle processen aIs tijdonafhankelijk worden

beschouwd, worden de MHD-vergelijkingen vergaand vereenvoudigd.
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2.1 Eendimensionale vergelijkingen

Een MHD-kanaal wordt doorgerekend door in ieder segment van het kanaal

differentiaalvergelijkingen op te stellen voor de temperatuur, druk en snelheid, en

deze vervolgens simultaan te integreren. De differentiaalvergelijkingen worden

opgesteld door lokaal de hieronder gegeven behoudswetten op te lossen. Hierbij is de

variatie van de verschillende grootheden in y- en z-richting gelijk aan nul gesteld.

massabalans:

impulsvergelijking:

d
-(puA)= 0
dx

(2.1)

energievergelijking:

du
pu- =

dx
dP +1 R -w
dx )It

(2.2)

d 1 2 •
pu-(h+-u) = E T -Qdx 2 "/'y

Voor de wrijvingsverliezen in de impulsvergelijking geldt:

W = 2't (h+b)
W hb

(2.3)

(2.4)

De variabelen h en b staan hier voor respectievelijk de hoogte en breedte van het

kanaal.

Voor de schuifspanning aan de wand geldt:

(2.5)

Voor de wrijvingscoefficient Cf wordt in paragraaf 2.2 een relatie afgeleidt.
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De warmteverliezen zijn te schrijven als:

Q = 2q (h+b)
w hb

met een warmteflux door de wand:

De adiabatische wandtemperatuur wordt gegeven door:

1 u2
Taw = T +_pr l/3_

2 C
p

(2.6)

(2.7)

(2.8)

Een uitdrukking voor de warmte-overdrachtscoefficient Ol wordt gevonden in Heywood

en Womack [5].

Nu Pr 1/3 C A
(X = ------'-p-

Cp x
(2.9)

De variabele x is de afstand waarover de stroming zich heeft kunnen ontwikkelen.

Verder geldt:

Nu = O.0236Reo.s (2.10)

Pr =
y (2.11)

1.94y-O.74

waarbij:

y = Cp (2.12)
Cv

- CpT-(C)wTw
(2.13)C =p

T-Tw

A = CpT') (2.14)
Pr
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Hierbij wordt voor de viscositeit van het verbrandingsgas een empirische relatie

gebruikt [5].

,,= 2.1-10-8(780+7)

Voor het Reynolds-getal geldt:

Re = pux

"

(2.15)

(2.16)

De overgang van het plasma naar de wand wordt beschouwd als een dunne film met

een temperatuur:

(2.17)

De wrijvings- en warmteverliezen vinden plaats bij de temperatuur van de laminaire

sublaag. De grootheden die gebruikt worden om deze verliezen te berekenen moeten

dus bepaald worden bij de temperatuur van deze film.

De uitbuiging van de stroom, ten gevolge van de eindige segmentatie, leidt tot een

schijnbare afname van het geleidingsvermogen dat in rekening kan worden gebracht

door:

o

De stroomdichtheid is te schrijven als:

J = _ uBh-11 V
Y h

- +Rloatfb
°ap

en

(2.18)

(2.19)

J = -J!.. (2.20)
JC Yh

Met !1 V de spanningsval over beide grenslagen.

Ais maatstaf voor de werking van een MHD-kanaal wordt gebruik gemaakt van de

enthalpie extractie, het isentropisch, polytropisch en het lokaal rendement.
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De enthalpie extractie wordt gegeven door:

Ret isentropisch rendement is de verhouding tussen het werkelijk opgewekte

vermogen en het vermogen dat opgewekt zou zijn indien het een isentropische

expansie betreft, over hetzelfde drukverschil.

(2.21)

(2.22)Pel
11is = -----

m(Hjn -HOUl.~

Ret lokaal rendement wordt gedefineerd aan de hand van de lokale grootheden.

EJ
11101 = u./B

Ret polytropisch rendement kan beschouwd worden als het lokaal isentropisch

rendement.

2.2 Grenslaagvergelijkingen

(2.23)

De grenslaagberekening heeft tot doel om een uitdrukking te vinden voor de invloed

die de grenslagen hebben op het totale massatransport door het kanaal, en om een

criterium te hebben om grenslaagloslating te kunnen voorspellen.

Rierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende definities [4].

verplaatsingsdikte:

(2.24)
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impulsverliesdikte:

(2.25)

vormfactor:

(2.26)

De verplaatsingsdikte en de impulsverliesdikte zijn een uitdrukking voor

respectievelijk het verlies aan massatransport en het verlies aan impulstransport in de

grenslaag.

Door de impulsintegraalvergelijking in de grenslaag op te lossen wordt een

uitdrukking voor het verloop van 02 gevonden. (zie bijlage 1.1)

d~2 11 dp 1 du 1 1- + ~ --+--(2+11) =-C
dx pdx udx 2 1

(2.27)

Om de grenslaagberekening te voltooien moet een uitdrukking voor de vormfactor H

of de verplaatsingsdikte 01 als functie van x gevonden worden. Hiervoor bestaat geen

analytische methode, daarom wordt gebruik gemaakt van een empirische relatie, de

vergelijking van Garner [6].

(
~ )1/6 - f(, ~ )1/6 ~ ]

p~ 2 52: = _e(~H-7)~ p~ 2 -;-: +O.0135(H-1.4)

De vergelijking van Garner geeft een uitdrukking voor het verloop van de

incompressibele vormfactor.

(2.28)

o

J(1-~)dy
I Uo--h
2

o

J u u-(1--)dy
1 Uo Uo--h
2

(2.29)

Voor de grenslaag wordt een algemeen snelheidsprofiel aangenomen.
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Substitutie van (2.30) in (2.29) levert een eenvoudig verband tussen de

incompressibele vormfactor en het snelheidsprofiel.

- 2
H= 1+-

n

(2.30)

(2.31)

Met de vergelijking van Garner (2.28) is het verloop van het snelheidsprofiel door het

kanaal bekend.

De Croco-relatie geeft een verband tussen de temperatuur en de snelheid in de

grenslaag, (zie bijlage 1.2):

u2
-TT+-

2Cp
w

u (2.32)- =
Uo u 2

To +_0_ -T
2C w

p

Met behulp van deze relatie vinden we een uitdrukking voor de verplaatsingsdikte,

(zie bijlage 1.3):

6' Tw6=--
1 (n+l) To

(2.33)

De getransformeerde grenslaagdikte voIgt uit:

6 &'

6 = fdy = J~dy'
o 0 Po

(2.34)

De massabalans (2. 1) kan nu worden aangepast voor het verlies van massatransport in

de grenslagen:

(2.35)

Ais loslatingscriterium wordt 1.5 gegeven als maximale waarde voor de
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incompressibele vormfactor.

Met behulp van de incompressibele vormfactor en de impulsverliesdikte hebben

Reshotko en Tucker [2] een uitdrukking afgeleidt voor de wrijvingscoefficient van een

gladde wand.

met:

(
T. )1.268

C = O.248e -1.56tH Re -0.268 ~
f"mwoth &2 T

(2.36)

(2.37)

De ruwheid van de wand wordt ingevoerd door de wrijvingscoefficient van de gladde

wand te vermenigvuldigen met een ruwheidsfactor Rf • Deze ruwheidsfactor is het

quotient van de wrijvingscoefficienten van een ruwe en een gladde, vlakke plaat, beide

met een impulsverliesdikte die overeenkomt met die van de betreffende MHD

stroming ter plaatse x.

De impulsintegraalvergelijking voor een vlakke plaat luidt:

dt:J2 1-=-cdx 2 f

zodat

Voor de wrijvingscoefficient van een gladde, vlakke plaat geldt [7]:

Cft = [210f~~) -o.6Sr2.3

Voor de wrijvingscoefficient van een volledig ruwe, vlakke plaat geldt [7]:

Cfr = [2.87 +1.S810~ :}2.,
Met ~ de hoogte van de 'equivalent sand roughness'.

(2.38)

(2.39)

(2.40)

(2.41)
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Uit 2.39 voIgt dan:

)C. JCr

1)2 = ftCft dx =f1Cfr dx
o 0

De ruwheidsfactor is hiermee bepaald.

Voor de wrijvingscoefficient van de ruwe wand in (2.5) kan worden geschreven:

(2.42)

(2.43)

(2.44)

Uit de in paragraaf 2.1 opgestelde behoudswetten en de hier gegeven uitdrukkingen

voor de incompressibele vormfactor en de impulsverliesdikte worden in bijlage 1.4 de

differentiaalvergelijkingen voor temperatuur, druk ,snelheid en de

grenslaaggrootheden opgesteld.

2.3 Grenslaagweerstand

Om de spanningsval in de grenslaag te bepalen wordt de weerstand van de grenslaag

berekend met behulp van het eerder afgeleide temperatuurprofiel (2.32). De dikte van

de laminaire sublaag wordt geschat op 0.05 [) [8].

De grenslaagweerstand kan dan worden geschreven als:

a

f 1 dy
+ 1 a(1)sb
-a
20

(2.45)

Waarbij het geleidingsvermogen een functie van de temperatuur IS.
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3 VERBRANDINGSGASSEN

3.1 Eigenschappen van een verbrandingsgas

Ben verbrandingsgas is een mengsel van meerdere gassen. In chemisch evenwicht is de

samenstelling van dit mengsel is afhankelijk van de lokale temperatuur en druk van het

gas. Doordat in een MHD-kanaal de temperatuur en druk varieren door het gehele

kanaal, is ook de gassamenstelling plaatsatbankelijk. Met het veranderen van de

samenstelling veranderen ook de eigenschappen van een mengsel.

Het is dus noodzakelijk de gaseigenschappen te bepalen in een groot temperatuur en

drukinterval. Ben mogelijkheid hiertoe biedt een door NASA ontwikkeld

rekenprogramma, SP273 [3]. Dit programma bepaalt de samenstelling van een

gasmengsel, in chemisch evenwicht, bij gegeven temperatuur en druk. Aan de hand van

de gassamenstelling worden vervolgens de verschillende gaseigenschappen bepaald.

3.2 Invloed op bet model

In figuur 3.1 en 3.2 zijn respectievelijk het verloop van de warmtecapaciteit en de

enthalpie, van een mengsel van koolverbrandingsprodukten, weergegeven als functie van

de temperatuur.

Uit figuur 3.1 blijkt dat de warmtecapaciteit zeer sterk toeneemt bij hoge temperaturen,

en ook drukafhankelijk is. Figuur 3.21aat zien dat ook de enthalpie van het mengsel bij

hoge temperaturen drukafhankelijkheid vertoont. Dit varieren van warmtecapaciteit en

enthalpie heeft belangrijke gevolgen voor het rekenen met een dergelijk mengsel.
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figuur 3.1: Cp van een mengsel van koolverbrandingsprodukten als functie van

de temperatuur bij verschillende drukken.
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figuur 3.2: Enthalpie van een mengsel van koolverbrandingsprodukten als

functie van de temperatuur bij verschillende drukken.
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De enthalpie van een medium wordt gedefinieerd als [9]:

h = U+PV

Verandering in enthalpie wordt gegeven door:

dh = (ah) dT + (ah) dPaT p ap T

Bij constante druk geldt:

dh = (ah) dT = CpdTaT p

met:

c = (ah)
p aT

p

De enthalpie van het medium kan dan geschreven worden als:

T

J1h = JCpdT
Tnt

(3.1)

(3.2)

(3.3)

(3.4)

(3.5)

Deze uitdrukking geeft de beschikbare enthalpie-inhoud van het medium aan.

Indien Cp constant is, zoals bij edelgassen bij niet extreem hoge temperatuur en druk het

geval is, dan:

h-CT- p (3.6)

Dit is het uitgangspunt van de Croco-relatie zoals afgeleid in bijlage 1.2.

Aangezien deze relatie niet van toepassing is op verbrandingsgassen kan getwijfeld

worden aan de correctheid van de in paragraaf 2.2opgestelde grenslaagvergelijkingen.

Ben alternatief hiervoor is echter nog niet gevonden.
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3.3 De chemische thermodynamica

Naar aanleiding van paragraaf 3.2 rijst de vraag hoe de enthalpie van een gasmengsel

bepaald wordt. Hiervoor moet bekeken worden hoe de enthalpieverandering van een

chemische reactie beschreven wordt [10].

De samenstelling van een gasmengseI, bij een gegeven temperatuur en druk, wordt

bepaald door middel van het minimaliseren van de Gibbs vrije energie van het mengsel.

Vervolgens wordt de enthalpie van elke afzonderlijke component berekend. Deze

enthalpie kan worden berekend uit de vormingswarmte van de component uit de

elementen bij een referentie temperatuur en druk. De enthalpie van de elementen bij de

referentie temperatuur en druk wordt gelijk aan nul gesteld. De vormingswarmten van de

verschillende stoffen zijn bekend bij een temperatuur van 25°C en een druk van 1

atmosfeer, deze worden als referentiewaarden gebruikt. Door sommatie van de

verschillende enthalpien wordt de totale enthalpie van het mengsel gevonden.

Het negatief teken van de enthalpie bij temperaturen onder 3000 K in figuur 3.2, voIgt

uit de tekenafspraak. Voor de verandering van inwendige energie geIdt:

I1U = Q-PI1V

De enthalpieverandering is te schrijven als:

I1h = I1U+!1(PV) = Q-PI1V+PI1V+VI1P = Q+V!1P

Bij constante druk:

I1h = (Q)p

(3.7)

(3.8)

(3.9)

Het minteken voIgt uit het feit dat de toegevoerde warmte aan een systeem als positief

wordt beschouwd. Indien bij een reactie warmte vrij komt daalt volgens (3.9) de

enthalpie van het mengsel.
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Als voorbeeld wordt onderstaande reactie bekeken.

Bij deze reactie komt warmte vrij die aan de omgeving wordt afgestaan.

Wanneer het evenwicht van deze reactie reehts ligt dan heeft het mengsel volgens de

tekenafspraak een negatieve enthalpie. Indien bij hogere temperaturen het evenwicht

naar links verschuift dan neemt de enthalpie toe. Dit verkiaart het negatieve teken van

de enthalpie zoals uitgerekend door het NASA-programmma.
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4 BEREKENINGEN MET HET MODEL

4.1 Beschrijving experiment

De berekeningen uitgevoerd met het in hoofdstuk 2 beschreven model zijn vergeleken

met experimentele resultaten. Deze experimentele resultaten zijn afkomstig van

metingen aan het schokbuisexperiment.

Met behulp van een schokbuis wordt een elektrisch geleidend plasma gecreeerd. Dit

plasma expandeert door een nozzle in een divergerend MHD-kanaal. Het

verbrandingsgas ontstaat door de testsectie van de schokbuis te vullen met zuurstof

waarin vervolgens koolpoeder wordt ingeblazen. Omdat de injectie van het

koolpoeder een struikelblok vormt, worden de eerste schoten uitgevoerd met een

mengsel van zuurstof en koolmonoxyde in de buis. Hierbij wordt geen koolpoeder

geinjecteerd.

Om een voldoende groot elektrisch geleidingsvermogen te creeren moet een seed

materiaal toegevoegd worden aan het verbrandingsgas. Hiervoor wordt een oplossing

van cesiumacetaat in isopropylalcohol gebruikt. Deze oplossing wordt voor de schok in

de testsectie van de buis verstoven. Het probleem hierbij is het verkrijgen van een

gelijkmatige verdeling van de suspensie over een groot gedeelte van de buis.

De voor vergelijking met het model meest interessante metingen die aan het kanaal

verricht worden zijn:

1. Drukmeting net voor de eindplaat van de schokbuis en bij de elektrodenparen 10,

40 en 78.

2. Stroommetingen aan 20 van de 81 elektrodenparen.

3. Meting van de open spanning op elektrodenparen 1 en 81.

4. Probe-metingen bij elektrodenparen 13 en 70 om het verloop van het elektrisch

veld in het kanaal te bepalen.

5. Meting van het Hall-veld in het kanaal.
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4.2 Vergelijking van model met experiment voor mengsel CO, O2

Het ontwikkelde model berekent de stroming door een MHD-kanaal. De hiervoor op

te geven ingangscondities zijn o.a. de temperatuur en druk in de keel en de

samenstelling van het verbrandingsgas. De mogelijkheid om temperatuur en druk in

de keel te meten is bij het schokbuisexperiment niet aanwezig. De druk in de keel

wordt daarom bepaald uit de gemeten drukken op de eindplaat van de buis en bij het

lOe elektrodenpaar. De temperatuur wordt vervolgens berekend met het NASA

programma (zie bijlage 2). Uitgaande van de druk en gassamenstelling berekent dit de

temperatuur die het gasmengsel zou bereiken indien de verbranding adiabatisch

verloopt.

Het aantal succesvolle schoten met het kanaal is ten gevolge van technische

problemen beperkt. Aan de hand van de beschikbare meetresultaten wordt getracht

het model te verifieren.

4.2.1 Berekening van de grenslaagweerstand

De eerste schoten na installatie van het kanaal worden uitgevoerd met een mengsel

van zuurstof en koolmonoxyde (74 mbar CO en 37 mbar O2 in 8 meter testsectie).

Hieraan wordt 10 ml propylalcohol met daarin opgelost 10 massa-procent

cesiumacetaat toegevoegd. Verondersteld wordt dat de alcohol zich homogeen

verdeelt over de gehele testsectie. De eigenschappen van het hiermee gecreeerde

gasmengsel worden berekend met het NASA-programma (zie bijlage 2).

De meetresultaten van de schoten 6940 en 6942 zijn weergegeven in figuur 4.1 en in

bijlage 5. Met behulp hiervan wordt de druk in de keel geschat op 2 bar. De

temperatuur wordt dan bepaald op 3150 K (zie bijlage 2). Met deze gegevens wordt

het kanaal doorgerekend.

Het berekende verloop van de stromen en de Hall-spanning is weergegeven in figuur

4.2. Dit blijkt totaal niet te corresponderen met de gemeten waarden. De oorzaak

hiervan ligt bij de berekening van de grenslaagweerstand. De methode om deze uit

het temperatuurprofiel te bepalen, zoals beschreven in paragraaf 2.3, blijkt niet te

voldoen. De berekende weerstand van de grenslaag wordt bijna volledig bepaald door

de weerstand van de laatste micrometers van de grenslaag aan de wand. Op deze
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schaal gaan ook de vrije weglengten een belangrijke rol spelen. Hiervoor moet een

andere oplossing gezocht worden.

4.2.2 Invoer vaste spanningsval in de grenslaag

In plaats van het berekenen van de grenslaagweerstand wordt nu een vaste

spanningsval voor de grenslagen ingevoerd. Deze spanningsval wordt bepaald uit de

probe-metingen (zie bijlage 5). Uit probe-metingen bij elektrodenpaar 13 blijkt deze

spanningsval 200 volt te zijn.

Invoeren van dit nieuwe gegeven in het model levert een stroom- en spanningsbeeld

op zoals te zien in figuur 4.3. De berekende stroomwaarden benaderen de gemeten

waarden. De berekende Hall-spanning is echter behoorlijk lager dan de gemeten

waarden.

4.2.3 Varieren van het gasmengsel

Ben onzekere factor bij de berekening is de samenstelling van het gasmengsel dat

door het kanaal stroomt. Het is onduidelijk in hoe de 10 ml alcohol zich verdeelt

over de testsectie van de buis. Reden om de invloed hiervan te bekijken.

Tot nu toe is aangenomen dat de 10 ml alcohol homogeen verdeeld is over de gehele

testsectie. De concentratie wordt nu vergroot door de aanname dat de alcohol niet

over 8 maar over 6 meter van de buis verspreid is. De ingangstemperatuur in de keel

daalt dan naar 3050 K (zie bijlage 2).

Het berekende stroomverloop en Hall-spanningsverloop is weergegeven in figuur 4.4a.

Dit verloop lijkt zeer sterk op het gemeten verloop, met uitzondering van de gemeten

stroom bij schot 6942.

De snelheid van de gasstroming wordt bepaald uit de open spanning:

Vopen = uBh (4.1)

Het aangelegde magneetveld B en de kanaalhoogte h zijn bekend (zie bijlage 3). De

uit de gemeten open spanning berekende snelheden bij elektrodenparen 1 en 81 zijn

in figuur 4.4b weergegeven. De lagere snelheid bij schot 6942 heeft tot gevolg dat de

stromen aanzienlijk kleiner zijn. Deze lagere snelheid is mogelijk een gevolg van een

afwijkende samenstelling van het mengsel.
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In figuur 4.4b zijn ook de met het model berekende bulksnelheid en de gemiddelde

snelheid over de dwarsdoorsnede van het kanaal uitgezet. De snelheid berekend uit

de gemeten open spanning over elektrodenpaar 1 komt overeen met de theoretisch

berekende waarde van de gemiddelde snelheid. De snelheid bij elektrodenpaar 81 ligt

midden tussen de berekende gemiddelde waarde en de berekende waarde van de

bulksnelheid. Dit kan een mogelijk gevolg zijn van de meetmethode [11]. In figuur 4.5

is het snelheidsverloop over de dwarsdoorsnede van het kanaal weergegeven. De in

het kanaal gegenereerde spanning is evenredig met deze snelheid. Aan de

isolatorwanden is de gegenereerde spanning daarom lager dan in het midden van het

kanaal. Dit kan tot gevolg hebben dat in het kanaal kringstromen gaan lopen zoals

aangegeven in figuur 4.5. Deze kringstromen doen de gegeneerde spanning tussen de

elektroden dalen zodat deze evenredig wordt met de gemiddelde snelheid in het

kanaal. Wanneer echter aan de isolatorwanden koude, slecht geleidende grenslagen

aanwezig zijn, zuBen de kringstromen beperkt worden. Hierdoor is de open spanning

niet langer evenredig met de gemiddelde snelheid in het kanaal maar steeds meer met

de bulksnelheid.

Dit kan mogelijk verklaren waarom op het eind van het kanaal, waar de grenslagen

ver ontwikkeld zijn, de gemeten open spanning overeenkomt met een snelheid tussen

de berekende bulksnelheid en de berekende gemiddelde snelheid in.

Het berekende verloop van temperatuur en druk in het kanaal is weergegeven in

figuur 4.4c. Temperatuurmetingen zijn niet uitgevoerd en de druk is gebruikt om de

ingangsdruk voor het model te bepalen.

4.3 Vergelijking van model met experiment voor koolpoederinjectie

Vlak voor het schot wordt nu 500 mg koolpoeder in de buis geblazen. Het koolpoeder

wordt verspreid over ongeveer 2 meter van de buis. De buis is nu gevuld met 50 mbar

zuivere zuurstof. Wederom wordt 10 ml alcohol geinjecteerd. Uitgegaan wordt van

dezelfde concentratie alcoholdamp als in paragraaf 4.2.3. De ingangstemperatuur bij

een druk van 2 bar wordt met het NASA-programma berekend, zijnde 3300 K

(zie bijlage 2).



24

De berekende stromen en Hall-spanning zijn in figuur 4.7 weergegeven. Wanneer dit

wordt vergeleken met de meetresultaten in figuur 4.6, wordt een aanzienlijk versehil

geconstateerd. Naar aanleiding van de in vorige paragraaf gevonden invloed van de

exaete samenstelling van het gasmengsel, wordt de eoneentratie aleoholdamp

gevarieerd. De resultaten van een halvering en een verdubbeling van de eoncentratie

zijn respectievelijk in figuur 4.8 en 4.9 weergegeven.

De gemeten spanningsval in de grenslagen is totaal versehillend bij de 2 experimenten

(zie bijlage 5). Uit meting 6946 voIgt dat deze vrijwel constant is over het gehele

kanaal, terwijl meting 6952 een sterke toename laat zien. Er zijn meer metingen nodig

alvorens tot een zinvolle vergelijking van model en experiment te kunnen komen.

4.4 Invloed van de kanaaldimensies

Tenslotte wordt ingegaan op de invloed die de kanaaldimensies hebben op het gedrag

van de generator. Een voor het sehokbuisexperiment nieuw ontworpen kanaal wordt

vergeleken met het bestaande kanaal. Het nieuwe kanaal versehilt van het huidige

doordat de instroomopening gehalveerd is en het kanaal slechts in ren riehting

divergeert, tussen de elektroden (zie bijiage 3). Bij de berekening wordt uitgegaan van

eenzelfde temperatuur, druk en gasmengsel in de keel van beide kanalen. De

resultaten van de berekening zijn weergegeven in figuur 4.10. Deze resultaten worden

vergeleken met die in figuur 4.4.

Het temperatuurverloop door het kanaal is nagenoeg gelijk voor beide kanalen. De

doorsnede van het nieuwe kanaal is over de gehele lengte de helft kleiner dan bij het

oude het geval was. De grenslagen groeien echter in geIijke mate aan. Dit heeft tot

gevolg dat de werkzame doorsnede van het nieuwe kanaal minder snel toeneemt dan

die van het oude kanaal. De druk in het kanaal blijft daardoor hoger.

De minder snelle toename van de werkzame doorsnede veroorzaakt een grotere

daling van de snelheid in het kanaal. De gemiddelde snelheid daalt ten gevolge van de

kleinere verhouding werkzame doorsnede, geometrisehe doorsnede en de lagere

snelheid veel sneller dan voorheen het geval was. Deze beperking van de snelheid zou

tot gevoig moeten hebben dat de temperatuur van het gas hoger blijft dan voorheen.
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Dit blijkt echter met het geval te zijn. De oorzaak hiervan moet gezocht worden in de

warmteverliezen. Ten gevolge van de grotere verhouding omtrek, oppervlak zijn de

warmteverliezen per volume-eenheid relatief groter bij het nieuwe kanaal (zie formule

2.6).

Volgens het stroombeeld in figuur 4. lOa zijn bij het nieuwe kanaal slechts lage

stroomwaarden te verwachten. Ook voor dit kanaal is aangenomen dat de

spanningsval in de grenslagen overal 200 volt is. Dit heeft tot gevolg dat bij de eerste

elektroden, waar ten gevolge van de kleine elektroden afstand nog geen 200 volt

wordt gegenereerd, helemaal geen stroom loopt. Oak op het einde van het kanaal zlJn

de stromen nog aanzienlijk kleiner. Dit is een direct gevolg van de veel lagere

gemiddelde snelheid. Deze gemiddelde snelheid wordt gebruikt om de gegenereerde

spanning in het kanaal te berekenen.

I (A) Vx (V)
25 .----:---=---------------------------, 2,000

~ i (6940) -+- i (6942) ---*- Vx (6940) -e- Vx (6942)

20
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1,600

1,200

800

400

o~-~------L------l..-----I....-----'---....L..-----'-------'O

o 10 20 30 40 50 60 70 80

elektrode nr.

figuur 4.1: Gemeten stromen en Hall-spanning van schoten met CO, 02.
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I (A) Vx (V)
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figuur 4.2: Berekende stromen en Hall-spanning waarbij de weerstand van de

grenslaag berekend is uit het temperatuurprofiel.
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figuur 4.3: Berekende stromen en Hall-spanning waarbij voor de grenslagen een

vaste spanningsval is aangenomen van 200 volt.



27
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figuur 4.4a: Berekende stromen en Hall-spanning met verhoogde

alcoholconcentratie in het verbrandingsgas.
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0.20.1

800 '-----__----L__~__.L-_ ____l_______L__...l..___L__ ____L_ _____l
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figuur 4.4b: Berekend verloop van de bulksnelheid en de gemiddelde snelheid door

het kanaal, en gemeten snelheden bij Ie en laatste elektrodenpaar.
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figuur 4.4c: Berekend verloop van de temperatuur en druk in het kanaal, en

gemeten waarden van de druk.

u
<U> v

figuur 4.5: Verdeling snelheidsverloop evenwijdig aan de elektroden in een

dwarsdoorsnede van het kanaal.
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figuur 4.6: Gemeten stromen en Hall-spanning van schoten met koolpoederinjectie.
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figuur 4.7: Berekende stromen en Hall-spanning met koolpoederinjectie.
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figuur 4.8: Berekende stromen en Hall-spanning waarbij de concentratie alcohol 10

het gasmengsel is gehalveerd.
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figuur 4.9: Berekende stromen en Hall-spanning waarbij de concentratie alcohol in

het gasmengsel is verdubbeld.
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figuur 4. lOa: Berekende stromen en Hall-spanning in het nieuwe kanaal.
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figuur 4. lOb: Berekend verloop van de bulksnelheid en de gemiddelde snelheid in

het nieuwe kanaal.
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figuur 4.lOc: Berekend verioop van temperatuur en druk in het nieuwe kanaal.
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S CONCLUSIES

- Het quasi-eendimensionaal model, voor gesloten MHD-systemen [2], is aangepast

zodat de stroming door een MHD-systeem, bedreven met verbrandingsgassen,

berekend kan worden. De eigenschappen van de verbrandingsgassen kunnen bepaald

worden met behulp van een door NASA ontwikkeld computerprogramma.

- De grote variatie in Cp van verbrandingsgassen heeft tot gevolg dat het

temperatuurprofiel in de grenslagen niet direct voIgt uit het snelheidsprofiel. De

afleiding van de hier toegepaste grenslaagberekening, volgens Croco, is daardoor niet

correct voor verbrandingsgassen. De grootte van de hiermee gei'ntroduceerde fout in

het model is onbekend.

- Het ingangsvermogen kan bepaald worden door het integreren van Cp over de

temperatuur.

- Het is niet mogelijk om door middel van het berekenen van de grenslaagweerstand,

uit het temperatuurprofiel, de spanningsval over de grenslagen te bepalen. Een betere

benadering wordt gevonden door invoering van een vaste spanningsval over de

grenslagen van 200 volt. Deze waarde van 200 volt voIgt uit de probe-metingen aan

het MHD-kanaal van het schokbuisexperiment.

- De exacte samenstelling van het gasmengsel heeft een grote invloed op de

verbrandingstemperatuur en op de stroming door het MHD-kanaal. Voor het toetsen

van een model aan experimentele resultaten is het daarom van belang dat de

samenstelling, van het bij het experiment gebruikte verbrandingsgas, exact bekend IS.

Bij de berekening van de samenstelling moet ook het toegevoegde seed-materiaal en

het eventuele oplosmiddel beschouwd worden.

- Uit voorlopige berekeningen blijkt dat het nieuw ontwikkelde kanaal voor het

schokbuisexperiment slechter presteert dan het reeds bestaande kanaal. Dit wordt in

belangrijke mate veroorzaakt door de spanningsval over de grenslagen. Wanneer deze

wederom 200 volt is, zoals gebleken uit metingen aan het bestaande kanaal, dan is het

uitgangsvermogen zeer laag. Ook indien de spanningsval evenredig mocht zijn met de

elektrodenafstand blijft het nieuwe kanaal minderen presteren. De oorzaak hiervan is

de grotere verhouding van omtrek en oppervlak van de dwarsdoorsnede. Hierdoor zijn

de warmteverliezen relatief groter. Verder blijft de snelheid lager door de minder
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snelle toename van de werkzame doorsnede.

- Door de grote waarde van de warmtegeleidingscoefficient van verbrandingsgassen

zijn de warmteverliezen naar de omgeving aanzienlijk groter dan bij het gebruik van

een edelgas het geval is.
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6 AANBEVELINGEN

- Aangetoond is dat de afleiding van de in dit model toegepaste grenslaagberekening

niet correct is voor verbrandingsgassen. Om een correct afgeleid model te hebben

moet hiervoor een alternatief gevonden worden.

- De spanningsval over de grenslagen heeft een grote invloed op het vermogen dat

geleverd kan worden. Omtrent het gedrag van deze spanningsval is weinig bekend.

Gedegen onderzoek naar het ontstaan van de spanningsval en de factoren die deze

beinvloeden is daarom noodzakelijk.

In eerste instantie kan onderzocht worden in welke mate de spanningsval afhankelijk

is van de gegenereerde spanning in het kanaal. Met de bij het schokbuisexperiment

aanwezige apparatuur is dit eenvoudig te realiseren door variatie van het aangelegde

magneetveld. Verder kan door variatie van de belastingsweerstand de invloed van de

stroom op de spanningsval in de grenslaag bekeken worden.

- De dikte van de grenslagen belnvloedt de gegenereerde spanning in het kanaal. De

mate van belnvloeding kan bepaald worden door het vergelijken van probe-metingen

aan zowel belaste als onbelaste elektrodenparen.

- De spanningsval over de grenslagen wordt waarschijnlijk grotendeels bepaald door

de processen die plaatsvinden dichtbij het elektrode-oppervlak. Uit experimenten met

argon in de schokbuis is het mogelijk gebleken om de zogenaamde kathodespots te

fotograferen. Herhaling van dit experiment met verbrandingsgassen kan een aanzet

zijn tot het verkrijgen van een beter inzicht in de processen die plaatsvinden op het

elektrode-oppervlak.

- Het seed-materiaal wordt bij het schokbuisexperiment ingebracht door middel van

een oplossing van cesiumacetaat in isopropylalcohol. De hoeveelheid ingebrachte

alcohol bepaald in grote mate het gedrag van de generator. Om onderzoek te kunnen

doen naar de invloed die de ingebrachte kooldeeltjes hebben op het presteren van de

generator mDet de hoeveelheid ingebrachte alcohol drastisch gereduceerd worden.
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Bijlage 1.1: Afleiding impulsintegraalvergelijking

Twee-dimensionale massabalans, snelheid in z-richting gelijk aan nul:

a: (pu) + a~ (pv) = 0

Hieruit voIgt:

Y

Pv = -J a(p u) d~
ax

o

Impulsvergelijking:

(Bl.l)

(Bl. 2)

(Bl.3)

Voor de bulk geldt:

Zodat:

(Bl. 4)

(Bl.5)

De impulsvergelijking (Bl.3) is nu te schrijven als:

pu au - aU(J
Y

a(pu) d~J = p u duo +~ax ay ax 0 0 dx ay
o

Bij integreren over de halve kanaalhoogte geldt voor de tweede term:

-Il ~~(J ace:) d{J]dY"uoL a<cxU ) dy-Du a(e:) )dY

2 2 2

(Bl. 6)

(Bl.7)
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De totale impulsvergelijking wordt nu:

fo (pu au -u a(pu) +u a(pu) dUO)dax 0 ax ax - p0 uo dx y =
-..lh

2

Of:

(B1. 8)

(B1. 9)

Door invullen van de definities van de verplaatsingsdikte (2.24), impulsverliesdikte

(2.25) en vormfactor (2.26) wordt gevonden:

da 2 [1 do 1 du ] 1: w--+a _....=.c.+__ (2+H) = -- = ~Cf
dx 2 P dx U dx P u 2

o 0

Bijlage 1.2: Afleiding Croco-relatie

(B1.10)

Twee-dimensionale energievergelijking voor een stroming langs een vlakke plaat:

(B1.11)

met:

a: (pu) + a~ (pv) o

(B1.12 )

(B1.13)
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voIgt hieruit:

_p u _a_(h + u 2 +v
2

) +pv_a_(h + _u_
2
-:-+_V_

2
)

ax 2 ay 2

AIs:

en:

(BL14 )

(BL15)

(BL16)

Voor constante Cp is stagnatie-temperatuur gedefinieerd als:

(BL1?)

T s = T+_U_~_~_:_2 } .",. T III

V s
-<1
u

Met behulp hiervan:

(BL18)

De energievergelijking is dan te schrijven als:

(BL19)

(BL20)
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Voor het Prandtl-getal geldt:

(B1.21)

Stel Pr= 1 zodat de snelheidsgrenslaag en de temperatuurgrenslaag even dik zijn:

(Bl. 22)

De impulsvergelijking voor een vlakke plaat zonder drukgradient is te schrijven als:

(B1.23)

Vergelijking van de energievergelijking en de impulsvergelijking laat zien dat deze

reduceren tot dezelfde vergelijking indien:

2
T = T+_U

_ = au+b
s 2C

p

(B1.24)

Door deze aanname wordt automatisch aan de energievergelijking voldaan indien aan

de impulsvergelijking is voldaan. Als randvoorwaarden geldt dat de snelheid aan de

wand gelijk aan nul is en dat de wand een constante temperatuur heeft. Verder moet

de stagnatie temperatuur over de gehele doorsnede gelijk zijn.

Invullen van deze randvoorwaarden levert het volgende temperatuurprofiel op:

u2
T+---T

2C w
p

U;
T. +---To 2C w

p

u
=

Uo
(Bl. 25)

Deze relatie wordt de Croco-relatie genoemd.
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Bijlage 1.3: Fonnules voor verplaatsingsdikte en impulsverliesdikte

Het in bijlage 1.2 afgeleide temperatuurprofiel (B1.25) is te schrijven als:

Indien Pr= 1 dan is voor de grenslaagdikte te schrijven:

6 6' 6'

° = Jdy = J....p- dy' = J~ dy'
o 0 Po 0 0

Door invullen van het temperatuurprofiel voIgt hieruit:

Met behulp van het snelheidsprofiel:

kan voor de verplaatsingsdikte worden geschreven:

6 6 6'

01 = J(l-~)dY = Jdy-J~dY' = 0- 6'n
Pouo Uo n+1

000

Door invullen van vergelijking (Bl.28) wordt dit:

Voor de impulsverliesdikte geldt:

(B1.26)

(B1. 27)

(B1.28)

(B1.29)

(B1. 30)

(B1. 31)

6 6'

02 =f~(l-~)dY = f~(l-~)dY' =
o Po Uo Uo 0 Uo Uo

6'n
(n+l) (n+2)

(B1. 32)
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Bijlage 1.4: Opstellen differentiaalvergelijkingen

wet van behoud van massa:

:lx(PuA) = 0

ideale gaswet:

RT
P = p

W

met:

(B1.33)

(Bl. 34)

(Bl. 35)

(Bl. 36)

dW
dx

dW dT dW dP--+--
dT dx dP dx

(B1.37)

uit vergeIijking 2.4 en 5 voIgt:

dT
dx

met:

=
a2 dP +a3 du +a4

dx dx
al

(Bl. 38)

al = 1-~ dW
pR dp

W P dW
a2 = -+--

pR pR dP

(B1.39)

(B1.40)



a3 =

a4

PW
puR

dA PW---
dxpRA
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(B1.41)

(B1. 42)

energievergelijking:

d h+bpu- (h+....!..u 2
) = EJ-2q..., hb

dx 2
(B1. 43)

du
-- =dx

met:

a6 dP +a7
dx
a5

(B1. 44)

a5 = 1+-.! db a3
u dT al

a2 db 1 db
a6 = - u al dT -u dP

EV 1 db a4a7 = -
PU 2 u dT al

h+b
EV = EJ-2q..., hb

impulsvergelijking:

(B1.45)

(B1.46)

(B1.47)

(B1. 48)

du
PU

dx

dP--dx

dP h+b-- +JB-2't --
dx W hb

= (BV-PU-*)
(1 +p U :~)

(B1.49)

(B1. 50)
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met:

h+bBV = JB-2r: -Woo

vergelijking van Garner:

(
a )1/6 - [( a )1/6 a ]

p~ 2 a2 :. = -e (SH-7) p~ 2 ~ : +0.0135 (H-l. 4)

= _e(SH-7) J:. du+ O.0135(H-l.4)

U dx a,( p~a,r
impulsintegraalvergelijking:

(B1.51)

(B1.52)

(Bl. 53)

(Bl. 54)

(Bl. 55)
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Bijlage 2.1: Berekening samenstelling gasmengsels

Hier is de samenstelling weergegeven van de in hoofdstuk 4 genoemde verschillende

mengsels.

samenstelling 1

- 74 mbar koolmonoxyde in 8 meter testsectie:

binnendiameter schokbuis 0.2254 m

volume (8 meter) 0.32 m3

uit gaswet voIgt 0.95 mol CO(g)

- 37 mbar zuurstof in 8 meter testsectie: 0.48 mol 02(g)

- 10 ml isopropylalcohol met 10 massa-procent cesiumacetaat:

0.0052 mol CH3COOCs

0.125 mol C4H70H

(Omdat het NASA-programma geen data heeft van deze stoffen worden hiervoor weI

bekende stoffen gebruikt, opgebouwd uit dezelfde elementen. Dit introduceert een

afwijking van de berekende eigenschappen.)

- berekende verbrandingstemperatuur bij 2 bar: 3150 K

(Hierbij is aangenomen dat het mengsel ten gevolge van de compressie al verhit is tot

1300 K)

samenstelling 2

- 74 mbar koolmonoxyde in 6 meter testsectie: 0.71 mol CO(g)

- 34 mbar zuurstof in 6 meter testsectie: 0.36 mol 02(g)

- hoeveelheid alcohol is onveranderd

- berekende verbrandingstemperatuur bij 2 bar: 3050 K

samenstelling 3

- 50 mbar zuurstof in 2 meter testsectie: 0.16 mol Oig)

- 3.33 rol alcohol in 2 meter testsectie:

0.0017 mol CH3COOCs

0.042 mol C4H70H
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~ 500 mg koolpoeder (voor samenstelling zie bijlage 2.2):

0.0324 mol C(s)

0.0142 mol H2(g)

0.0003 mol N2(g)

0.0002 mol 5(s)

0.0258 mol 02(g)

- verbrandingstemperatuur bij 2 bar: 3300 K

samensteIIing 4

gelijk aan samenstelling 3 met halvering van de hoeveelheid alcohol

- verbrandingstemperatuur bij 2 bar: 3300 K

samensteIIing 5

gelijk aan samensteIIing 3 met verdubbeling van de hoeveelheid alcohol

- verbrandingstemperatuur bij 2 bar: 3110 K

Bijlage 2.2: Samenstelling koolpoeder

P.O.BOX 151
6470 ED Eygelshoven NL

Phone +31~352011

Fax +31-45-465653

EUROPEAN CENTRE FOR COAL SPECIMENS SBN

COAL CATALOGUE

COAL SAMPLE:
MINE:
COUNTRY:
LAYER:
TYPE:

236P042
PARVZ
POLAND
819
CHANNEL

PROXIMATE ANALYSIS
(% WEIGHT)

. ASH VOLM F1X.;C
>DRY ..•.... DRY .. DRY

. ... '" .
«<3:50: ... .. 41AO ..... ·······55:10·

CALVAL
(MJlkg) DRY •.•

····32.94
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a
o.os·

.<N S.
1.86 0.96

H
• 5.66

... c·
71;70

ULTIMATE ANALYSIS (DRY) I....
(% WEIGHT) .

---~~~---~--~--~-------'

SULPHUR FORMS (DRY)
(% WEIGHT)

PYRITE SULPHATE ORGANIC
0.27 0.01 0.60

TOTAL
. 0;96

ASH ANALYSIS
(% WEIGHT)

....•. AJ203 Fe203
13;30 . 21.60

Na20 K20
... 2;15. . ·0.36
·11Ot.det~= ... •..... 3.98

···n02
.·.·0;78 .
P20S
0.68

MACERAL GROUPS
(% VOLUME)

VITRINITE \
49.00·

FUSINITE
0.00

MICRINITE
0.00

EXINITE
32.00

SEMI.:.FUS;
0.00·

DETRINITE
0.00.

INERTINITE
19,00

SCLEROT.
0.00

MINERALS
0.00

MACRINITE
0.00

VITRINITE REFLECTION (%) [,__av_e_ra_9_9:--'-..---'-..-._0-'-.5-'-7_··.-,-._S_t._d_9V_.: 0_
ooo

I
.

MINERAL ANALYSIS
REM-EDS
(% WEIGHT)

not available yet

SBN" sample Catalogue
Rev. E331.03.1992

III
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Bijlage 2.3: OpbOllW invoerfile voor gegevens gasmengsel

De met het NASA-programma berekende gegevens van de gassamenstelling dienen in

een file te worden weergegeven. Deze file moet een naam hebben met de extension

,.in'. Iedere eigenschap wordt ingevoerd in de vorm van een tweedimensionale array,

voor verschillende waarden van de temperatuur en de druk. De stapgrootten van

temperatuur en druk dienen constant te zijn.

< eerste temperatuur> < laatste temperatuur> < stapgrootte temperatuur> [K]

<eerste druk> <laatste druk> <stapgrootte druk> [N/m2
]

< dichtheid(TI ,PI) >

< dichtheid(TI ,P2) >

<dichtheid(T2,PI» etc

etc [kg/m3
] (TI <T2, PI < P2)

(array entropie [J/kg K])

(array warmtecapaciteit bij constante druk [J/kg K])

(array gamma [-])

(array geluidssnelheid [m/s])

(array elektrisch geleidingsvermogen [1/0 m])

(array Hall-parameter/B-veid [liT])

(array moleculair gewicht [kg/kg-mol])

(array enthalpie [J/kg])

Bijlage 2.4: Programma voor maken van brandstofinvoerfile

Het hier afgedrukte programma maakt uit de uitvoer van het NASA-programma een

invoerfile geschikt voor het computermodel waarmee een kanaal wordt doorgerekend.

De uitvoer van het NASA-programma dient de extension '.out' mee te krijgen. De

invoerfile krijgt dezelfde naam met extension '.in'.
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{ dit programma maakt een invoerfile voor ocmhd in arrayvorm
uit een nasa-outputfile }

{************************************************************}

PROGRAM CONVERT(NASA,INVOER,OUTPUT);
VAR NAME :STRING[8];

DRIVE :STRING[20];
NASA,INVOER :TEXT;
I,J,IM : INTEGER;
Y,FACTOR,NUMBER,NT,NP : REAL;

{------------------------------------------------------------}
{ bepaalt de grenzen en stapgrootte van T en P}
PROCEDURE BEPAALINTERVAL(AA:STRING);
VAR REGELSTR :STRING[3];

FIRST, SECOND, LAST, LOPER : REAL;
BEGIN

REGELSTR:=I I;
WHILE (REGELSTR<>AA) DO
BEGIN

READLN(NASA);
READ(NASA,REGELSTR);

END;
READ (NASA, FIRST) ;
{$I-}
READ(NASA,SECOND);
IF (IORESULT<>O) THEN
BEGIN

SECOND:=FIRST; LAST:=FIRSTi
END
ELSE
BEGIN

LOPER:=SECOND;
WHILE (IORESULT=O) DO
BEGIN

LAST:=LOPERi
READ(NASA,LOPER);

END;
END;
{$I+}
RESET(NASA);
IF (FIRST=SECOND) THEN NUMBER:=l
ELSE NUMBER:=(LAST-FIRST)/(SECOND-FIRST) +1;
WRITELN(INVOER,FIRST:10,1 I,LAST:10, I ,

(SECOND-FIRST) :10);
END; {bepaalinterval}

{------------------------------------------------------------}
{leest de waarden die op een regel staan in}
PROCEDURE LEESWAARDEN;
BEGIN

{$I-}
READ(NASA,Y);
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REPEAT
BEGIN

WRITE (INVOER, , I);
IF (I MOD 5<>0) THEN WRITE(INVOER,FACTOR*Y:10)
ELSE WRITELN(INVOER,FACTOR*Y:10);
1:=1+1;
READ(NASA,Y);

END;
UNTIL (IORESULT<>O);
{$I+}

END; {leeswaarden}

{------------------------------------------------------------}
{zoekt de juiste regel}
PROCEDURE LEESGROOTH1(AA:STRING;BB:REAL);
VAR XX :STRING[15];
BEGIN

WRITELN(INVOER); WRITELN(INVOER);
1:=1;
FACTOR:=BB;
XX:=" ;
WHILE NOT EOF(NASA) DO
BEGIN

READ(NASA,XX);
IF (XX<>AA) THEN READLN(NASA)
ELSE LEESWAARDEN;

END;
IF ((I<>IM) AND (IM<>O)) THEN
BEGIN

WRITELN(' fout bij inlezen');
HALT (1) ;

END
ELSE IM:=I;
RESET(NASA);

END; {leesgroot1}

{------------------------------------------------------------}
{zoekt waarden en leest ze in}
PROCEDURE LEESGROOTH2(N:INTEGER);
VAR REGELSTR :STRING[4];

SKIPSTR :STRING[5];
BEGIN

WRITELN(INVOER); WRITELN(INVOER);
1:=1;
WHILE NOT EOF(NASA) DO
BEGIN

READ(NASA,REGELSTR);
IF (REGELSTR<>'PATM') THEN READLN(NASA)
ELSE
BEGIN

FOR J:=1 TO N DO READ(NASA,SKIPSTR);
READ(NASA,Y);
WRITE (INVOER, , I);
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IF (I MOD 5<>0) THEN WRITE(INVOER,Y:10)
ELSE WRITELN{INVOER,Y:10);
I:=I+1;

END;
END;
IF (I<>IM) THEN
BEGIN

WRITELN{' fout bij inlezen');
HALT {1) ;

END;
RESET (NASA) ;

END; {leesgrooth2}

{------------------------------------------------------------}
BEGIN {hoofdprogramma}

WRITE(' drive en pad van in- en uitvoerbestanden : I);
READLN{DRIVE) ;
WRITE{' naam uitvoerfile nasa-programma

(max 8 letters) : I);
READLN(NAME);
ASSIGN{NASA,DRIVE+'\'+NAME+'.out');
ASSIGN(INVOER,DRIVE+'\'+NAME+'.in');
{$I-}; RESET (NASA) ; {$I+};
IF NOT(IORESULT=O) THEN WRITELN{' bestand niet gevonden')
ELSE
BEGIN

REWRITE(INVOER);
BEPAALINTERVAL{'T =');
NT:=NUMBER;
BEPAALINTERVAL('P =');
NP:=NUMBER;
IM:=O;
LEESGROOTH1('RHO, KG/CU M ',1);
IF «NT*NP)<>IM-1) THEN
BEGIN

WRITELN{' fout in ',NAME,'.out');
WRITELN{' controleer de ingevoerde T en pI'S in

input.dat');
HALT (1) ;

END;
LEESGROOTH1{'S, KJ/{KG)(K) ',1000);
LEESGROOTH1 ( 'CP, KJ / (KG) (K) ',1000);
LEESGROOTH1('GAMMA (S) ',1);
LEESGROOTH1('SON VEL,M/SEC ',1);
LEESGROOTH2(15); {conductivity}
LEESGROOTH2(19); {hallparameter}
LEESGROOTH1{'M, MOL WT ',1);
LEESGROOTH1{'H, KJ/KG ',1000);
CLOSE{NASA);
CLOSE(INVOER);
WRITELN(' invoerbestand voor ocmhd : ',NAME+'.in');

END;
END. {convert}
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Bijlage 3.1: OpbOllW invoerf1le met kanaaIgegevens

Hieronder is de opbouw weergegeven van de invoerfile die de gegevens omtrent de

kanaaldimensies, ingangscondities, magneetveld en dergelijke bevat. De file dient een

naam te hebben met de extension '.in'.

< breedte keel [m] > < hoogte keel [m] >

< breedte einde kanaal [m] > < hoogte einde kanaal [m] >

< lengte kanaal [m] > < afstand keel tot 1e elektrode [m] > <aantal elektroden >

< temperatuur in de keel [K] > < druk in de keel [N/m2
] >

< temperatuur van de wand [K] > < magneetveld [T] >

< dikte grenslaag in de keel [m] >

< mach-getal tot waar met verkleinde stapgrootte gerekend wordt [-] >

<verkleinde stapgrootte [m] >

< toegestane relatieve fout bij integreren T, P en U [-] >

< toegestane relatieve fout bij integreren °1, 02 en H [-] >

< grenslaagspanningsval eerste elektrode [V] >

< grenslaagspanningsvaI laatste elektrode [V] >

< '0' :aIle belastingsweerstanden verschillend, '1': aIle gelijk>

< waarden belastingsweerstand(en) [0] >

< '0' :geen stroomwaarden ingevoerd, '1': stroomwaarden ingevoerd>

< stroomwaarden [A] >

Bijlage 3.2: Gegevens berekende kanalen

afmetingen oude kanaal

breedte keel: 0.06 m

hoogte keel : 0.06 m

lengte kanaal : 0.875 m

afstand keel tot Ie elektrode: 0.075 m

breedte einde: 0.12 m

hoogte einde : 0.12 m

aantal elektroden: 81



54

afmetingen nieuwe kanaal

breedte keel: 0.06 m

hoogte keel: 0.03 m

lengte kanaal: 0.875 m

afstand keel tot Ie elektrode: 0.075 m

overige gegevens

temperatuur van de wand: 300 K

aangelegd magneetveld: 2.5 T

belastingsweerstanden: 5 {}

breedte einde: 0.06 m

hoogte einde: 0.117 m

aantal elektroden: 81
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Bijlage 4.1: Lijst gebruikte variabelen

A

AA[.. ]

AF[..]

ALFA

APSIGMA

BB[.. ]

BEFF

BEK

BETA

BK

BM

BNOZ

BY

CC[.. ]

COT

COTO

CFR

CMT

CMTO

CP

CPAY

CPGR

OADX

DCMTDX

D

DO[··1

OOELlDX

DELTAl

DELTAPRIME

DELTAPRIMEK

effectief oppervlak dwarsdoorsnede

coefficient stroomdichtheid

toegestane absolute fout in segment

warmte-overdrachtscoefficient

sigma apparent

coefficient stroomdichtheid

effectieve breedte

breedte einde kanaal

Hall-parameter

geometrische breedte

magneetveld

breedte keel

rechtse stuk impulsvergelijking

coefficient stroomdichtheid

verplaatsingsdikte

verplaatsingsdikte in de keel

wrijvingscoefficient

impulsverliesdikte

impulsverliesdikte in de keel

warmtecapaciteit bij constante druk

gemiddelde Cp

Cp in de grenslaag

dA/dx

doz/dx

geeft aan of RKIN nauwkeurigheid heeft gehaald

coefficient stroomdichtheid

do/dx

verplaatsingsdikte

getransformeerde grenslaagdikte

0' in de keel



DENTHDP

DENTHDT

DH

DHS

DHST

DISFDX

DIVB

DIVH

DPDX

DPDXK

DQ

DS

DST

DTDX

DTDXK

DUDX

DUDXK

DWDP

DWDT

DX

DXl

DX2

DX3

ELEK

ENTH

ENTHIN

EV

EX

EY

FAIL

GAMMA

GAMMAGR

56

dh/dP

dh/dT

enthalpie in de keel

enthalpie vermindering in segment

enthalpie vermindering totaal

dH/dx

divergentie breedte

divergentie hoogte

dP/dx

dP/dx in de keel

warmteverlies in segment

entropie verandering

totale entropie verandering

dT/dx

dTIdx in de keel

du/dx

du/dx in de keel

dW/dP

dW/dT

stapgrootte

stapgrootte in de nozzle

stapgrootte tussen nozzle en 1e elektrode

stapgrootte in elektrodengebied

aantal elektroden

enthalpie

ingangsenthalpie van segment

rechtse stuk energie-vergelijking

elektrische veldsterkte x-richting

elektrische veldsterkte y-richting

geeft aan of ZEROINAB nulpunt heeft gevonden

C/Cv

C/Cv in de grenslaag



GDP

Hl[..]

HEFF

HEK

HELP

HGT

HK

HNOZ

HSIN

HSINK

HSUIT

I

II

IL[.. ]

IMH

INLLENGTE

ISEGM

ISF

ISFO

IVa

IHEAT

IHT

JX

IY

KK

KLAAR

KSE

LAMBDA

LENGTE

MA

MBETAB[..]

MCP[.. ]
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geeft aan of stromen zijn ingevoerd

te integreren afgeleiden

effectieve hoogte

hoogte einde kanaal

hulpvariabele voor aanroep

gemiddelde hoogte segment

geometrische hoogte

hoogte keel

totale ingangsenthalpie van segment

totale ingangsenthalpie van de keel

totale uitgangsenthalpie van segment

teller voor segmentnummer

teller voor segmentnummer

stromen

magnetisch interactie-getal

afstand keel tot 1e elektrode

stroom

incompressibele vormfactor

incompressibele vormfactor in de keel

segmentnummer waar stroming volledig ontwikkeld is

Joulse dissipatie per volume

totale louise dissipatie

elektrische stroomdichtheid x-richting

elektrische stroomdichtheid y-richting

segmentnummer

geeft aan of segment goed is doorgerekend

hoogte equivalent sand roughness

warmtegeleidingscoefficient

lengte kanaal

mach-getal

array Hall-parameter/B-veld

array warmtecapaciteit



MDS[.. ]

MEL

MEM[..]

MENTH[..]

MF

MGAMMA[.. ]

MMM

MRHO[..]

MSIGMA[..]

MSONVEL[..]

MSTART

MW[..]

MY

MYM

NDX

NDXI

NDX2

NDX3

NENT

NIS

NLOK

NN

NPOL

NU

P

PO

PBEGIN

PE

PEIND

PET

PHELP

PM
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array entropie

met elektrische effecten

geheugen voor grootheden vorige stap

array enthaipie

massaflow

array C/Cy

geeft aan of nauwkeurigheid is gehaald

array massadichtheid

array elektrisch geleidingsvermogen

array geluidssnelheid

mach-getal tot waar met verkleinde stap gerekend wordt

array moleair gewicht

y-positie in array

y-positie in array

totaal aantal stappen na de nozzle

aantal stappen in de nozzle

aantal stappen tussen nozzle en 1e elektrode

aantal stappen in elektrodengebied

enthalpisch rendement

isentropisch rendement

lokaal rendement

exponent snelheidsprofiel

polytropisch rendement

Nusselt-getal

druk

druk in de keel

Ie druk array

elektrische vermogensdichtheid

laatste druk array

totaal geleverd elektrisch vermogen

hulpvariabele voor array-positie P

hulpvariabele voor array-positie P



PNOZ

PR

PSTAP

QQ

QW

QWT

RBELVAR

REH

RELFOUTl

RELFOUT2

REX

RF[..]

RFE

RHO

RHOGR

RHOU

RHOUGR

RHOUK

RL[..]

RLD

RMH

ROX

RYI

S

SH

SIGMA

SIGMAGR

SONVEL

STAPl

STAPNOZ

STL

STOP

59

druk in de keel

Prandtl-getal

stapgrootte druk in array

aantal keer dat segment moest worden doorgerekend

warmteflux door de wand

totale warmteverliezen

geeft aan of belastingsweerstanden aBe gelijk zijn

Reynolds-getal van de grenslaag

toegestane relatieve fout integreren T. p. u

toegestane relatieve fout integreren 01' 02. H

Reynolds-getal

toegestane relatieve fout in segment

ruwheidsfactor

massadichtheid

massadichtheid in de grenslaag

pu

pu in de grenslaag

pu2

waarden belastingsweerstanden

belastingsweerstand

magnetisch Reynolds-getal

ondergrens bij integreren efr

weerstand bulk

elektrodensteek

magnetisch drukgetal

elektrisch geleidingsvermogen

elektrisch geleidingsvermogen grenslaag

geluidsnelheid

geeft aan dat nozzle wordt doorgerekend

stapgrootte in de nozzle

variabele stapgrootte voor RK1N

programma beendigen



T

TO

TADW

TAUW

TBEGIN

TEIND

TFILM

TH

THELP

TM

TNOZ

TSTAP

TWAND

U

UO

UBM

UAV

UIN

VGR

VGRB

VGRE

VIS

VOL

VX

VY

W

WDT

X

XOS

XXR

XXS

Y[.. ]
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temperatuur

temperatuur in de keel

adiabatische wandtemperatuur

schuifspanning aan de wand

1e temperatuur array

laatste temperatuur array

temperatuur laminaire film

hulpvariabele voor bepalen ingangsenthalpie keel

hulpvariabele voor array-positie T

hulpvariabele voor array-positie T

temperatuur in de keel

stapgrootte temperatuur in array

wandtemperatuur

snelheid

snelheid in de keel

uB

gemiddelde snelheid over dwarsdoorsnede

ingangssnelheid van segment

spanningsval over beide grenslagen

spanningsval over beide grenslagen bij Ie elektrode

spanningsval over beide grenslagen bij laatste elektrode

viscositeit

volume van segment

Hall-spanning

spanning over elektroden

moleair gewicht

gemiddelde breedte segment

afstand tot keel

ondergrens bij integreren ers

grootheid gedeelte door zijn waarde in de keel
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Bijlage 4.2: Listing OCMHD

{$m 20000,O,655360}
{$F+}
{*************************************************************

OCMHD92
Dit programma berekent de stroming door een lineair

MHD-kanaal, voor een open-cycle systeem.
Quasi-eendimensionaal generatormodel met
grenslaagberekening volgens Teno (lOde SEAM).

*************************************************************}

PROGRAM OCMHD92(KANAAL,FUEL,OUTA,OUTB,OUTC,OUTPUT)i

:INTEGERi

: BOOLEANi

: REALARRAYi
: ARRAY lOR i

:ARRAY[1 •. 17) OF REALi
:ARRAY[l .• 6) OF REALi

:TEXTi
:VLSTRINGi

:STRING[20);
:STRING[B];
: STRING (7) i

REALARRAY = ARRAY[O .. 25,o •. 25)
KLAAR,MEL,STAPl,STOP
D,ELEK,FAIL,GDP,I,II,IVO,J,KK, MMM,MY,MYM,NDX,
NDXI,NDX2,NDX3,NX,NXM,QQ,RBELVAR
A,ALFA,APSIGMA,BEFF,BEK,BETA,BK,BM,BNOZ,BV,CDT,
CDTO,CFR,CMT,CMTO, CP,CPAV,CPGR,DADX, DCMTDX,
DDELIDX,DELTAl,DELTAPRIME,DELTAPRIMEK,DENTHDP,
DENTHDT,DH,DHS,DHST,DISFDX,DIVB,DIVH,DPDX,DPDXK,
DQ,DS,DST,DTDX,DTDXK,DUDX,DUDXK,DWDP,DWDT,DX,
DXl,DX2,DX3,ENTH,ENTHIN,EV,EX,EY,GAMMA,GAMMAGR,
HEFF,HEK,HELP,HGT,HK,HNOZ,HSIN,HSINK,HSUIT,IMH,
INLLENGTE,ISEGM,ISF,ISFO,JHEAT,JHT,JX,JY,KSE,
LAMBDA,LENGTE,MA,MF,MSTART,NENT,NIS,NLOK,NN,NPOL,
NU,P,PO,PBEGIN,PE,PEIND,PET,PHELP,PM,PNOZ,PR,
PSTAP,QW,QWT,REH,RELFOUTl,RELFOUT2,REX,RFE,RHO,
RHOGR,RHOU,RHOUGR,RHOUK,RLD,RMH,ROX,RYI,S,SH,
SIGMA,SIGMAGR,SONVEL,STAPNOZ,STL,T,TO,TADW,TAUW,
TBEGIN, TEIND,TFILM,TH,THELP,TM, TNOZ, TSTAP, TWAND,
U,UO,UBM,UAV,UIN,VGR,VGRB,VGRE,VIS,VOL,VX,VY,W,WDT,
X,XOS,XXR,XXS : REALi
IL,RL :VECTORi
MBETAB,MCP,MDS,MENTH,MGAMMA,MW,MRHO,
MSIGMA,MSONVEL
AA,BB,CC,DD,Y,AF,RF
MEM
HI
FUEL,KANAAL,OUTA,OUTB,OUTC
STRI,STR2,STR3,STR4
DRIVE
NAME1 , NAME2
NAME3

VAR

{declaraties hoofdprogramma}
USES CRT,DOSi
CONST R=8.3143E3i
TYPE ARRAYIDR = ARRAY[l .. lOO) OF REALi

ARRAY2DR = ARRAY[1 .• 25,1 •. lOO) OF REALi
VECTOR= ARRAY[O .. lOO] OF REALi
VLSTRING = STRING[8)i
RFUNCIR = FUNCTION (X:REAL) :REALi
RKINFUNC = FUNCTION (X:REALi VAR Y:ARRAYIDRi

I:INTEGER):REALi
OF REALi



JANEE
EXITSAVE

{$I MACHCONF}
{$I QADRAT}
{$I ZEROINAB}

:STRING(l]i
:POINTERi

{-----------------------------------------------~------------}
FUNCTION PW(X,Y:REAL): REALi
BEGIN

PW:= EXP(Y*LN(X»
END;
{------------------------------------------------------------}
FUNCTION LOG (ARG:REAL) :REALi
BEGIN

LOG:=LN(ARG)jLN(lO.O)i
END ;
{------------------------------------------------------------}
FUNCTION QADRO(XX:REAL) : REALi
BEGIN

QADRO:= AA[J]*XX*XX*XX+BB[J]*XX*XX+CC[J]*XX+DD[J]
ENDi
{------------------------------------------------------------}
FUNCTION QADRI (XXI:REAL) :REALi
BEGIN

QADRI:= PW«(2*LOG(XXI)-O.65) ,-2.3)
ENDi
{------------------------------------------------------------}
FUNCTION QADR2(XXI:REAL) :REALi
BEGIN

QADR2:= PW«2.87+I.58*LOG(XXI» ,-2.5)
ENDi
{------------------------------------------------------------}
FUNCTION QADR3(XX: REAL): REALi
BEGIN

QADR3:= AA[KK]*XX*XX*XX+BB[KK]*XX*XX+CC[KKJ*XX+DD[KK]
ENDi
{------------------------------------------------------------}
FUNCTION ROUGHS (XXS:REAL) :REALi
BEGIN

ROUGHS:= 2*RHOU*(CMT-CMTO)/VIS
-QADRAT(QADRI,XOS,XXS,O,lE-4,MMM)i

ENDi
{------------------------------------------------------------}
FUNCTION ROUGHR(XXR: REAL): REALi
BEGIN

ROUGHR:= 2*(CMT-CMTO)jKSE-QADRAT(QADR2,ROX,XXR,O,lE-4,MMM)i
ENDi
{------------------------------------------------------------}
PROCEDURE EXIT;
BEGIN

EXITPROC:=EXITSAVEi
CASE EXITCODE OF
o :WRITELN(1 geen foutmelding 1)i
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106 :WRITELN{' verkeerd numeriek formaat, controleer
invoerbestand');

101 :WRITELN{' diskette is vol');
255 :WRITELN(' programma afgebroken door gebruiker');
200 .. 207:WRITELN{' rekenfout, controleer de inhoud van het

invoerbestand');
END;
CLRSCR;
WRITELN(EXITCODE) ;
IF (EXITCODE<>O) THEN SOUND(2000)iDELAY(200);NOSOUND;
CLOSE (OUTA) ;CLOSE(OUTB);CLOSE(OUTC);
CLOSE(KANAAL);CLOSE(FUEL);

END;

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

DO RL[TEL]:=RLD;

ELSE
BEGIN

READ (KANAAL,RLO) ;
FOR TEL:=l TO ELEK

PROCEDURE INLEZENKANAAL; {leest gegevens van kanaal in}
VAR TEL:INTEGER;
BEGIN

READ{KANAAL,BNOZ,HNOZ,BEK,HEK) i
READ(KANAAL,LENGTE,INLLENGTE,ELEK);
READ(KANAAL,TNOZ,PNOZ);
READ (KANAAL, TWAND, BM) ;
READ(KANAAL,DELTAPRIMEK) ;
READ(KANAAL,MSTART,STAPNOZ) ;
READ (KANAAL,RELFOUT1,RELFOUT2) ;
READ(KANAAL,VGRB,VGRE);
READ{KANAAL,RBELVAR)i
IF RBELVAR=l THEN FOR TEL:=l TO ELEK DO

READ(KANAAL,RL[TEL])
{aIle weerstanden dezelfde waarde}

END;
REAO(KANAAL,GDP);
IF (GOP=l) THEN FOR TEL:=l TO ELEK DO

READ(KANAAL,IL[TEL);
END; {inlezenkanaal}

{------------------------------------------------------------}
PROCEDURE INLEZENFUEL; {leest gegevens van NASA in}

PROCEDURE INLEZENMATRIX(VAR HAR:REALARRAY);
VAR TELl,TEL2 : REAL;
BEGIN {inlezen matrix}

TEL1:=PBEGIN; MY:=O;
WHILE TELl<=PEIND DO
BEGIN

TEL2:=TBEGIN; NX:=O;
WHILE TEL2<=TEIND DO
BEGIN

READ(FUEL,HAR[NX,MY]);
HAR[NX,MY+l]:=O; {randelementen 0 om overflow
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te voorkomen}
NX:=NX+1; TEL2:=TEL2+TSTAP;

END;
HAR[NX,MY]:=O;
MY:=MY+1i TELl: =TEL1+PSTAP i

END;
HAR[NX,MY]:=O;

END; {inlezenmatrix}

BEGIN {inlezenfuel}
READLN(FUEL,TBEGIN,TEIND,TSTAP) i{temperatuur [deg. K]}
READLN(FUEL,PBEGIN,PEIND,PSTAP); {druk [N/m*m]}
INLEZENMATRIX(MRHO); {dichtheid [kg/m*m*m]}
INLEZENMATRIX(MDS); {entropie [J/kg K]}
INLEZENMATRIX(MCP); {Cp [J/kg K]}
INLEZENMATRIX(MGAMMA); {Cp/Cv [-]}
INLEZENMATRIX(MSONVEL); {geluidssnelheid [m/s]}
INLEZENMATRIX(MSIGMA) i {elektrisch geleidingsvermogen

[lin m]}
INLEZENMATRIX(MBETAB); {Hallparameter/B-veld [liT]}
INLEZENMATRIX(MW); {moleculair gewicht [kg/kg-mole]}
INLEZENMATRIX(MENTH); {enthalpie [J/kg]}

END; {inlezenfuel}

{------------------------------------------------------------}
PROCEDURE UITVOER1; {schrijft 1 regel ... b.out uit}
BEGIN

WRITELN(OUTB,'x-pos.':7, 'T':ll, 'P':ll,'U-bulk':ll,
'<U>' :11, 'M' :11);

END; {uitvoer1}

{------------------------------------------------------------}
PROCEDURE UITVOER2; {schrijft iedere 20 stappen in nozzle

naar ... b.out}
BEGIN

IF (II MOD 20)=0 THEN
WRITELN(OUTB,X:10,' ',T:10,' ',P:10,' ',U:10,' ',UAV:10,

, ',MA:10);
II:=II+1;

END; {uitvoer2}

{------------------------------------------------------------}
PROCEDURE UITVOER3; {schrijft aanvangswaarden uit}

PROCEDURE SCHRIJF(STR1,STR2,STR3:VLSTRINGiFX1,FX2,FX3:REAL);
BEGIN

WRITELN(OUTA,' ':5,STR1,' ',FX1:10,' I :5,STR2,
I ',FX2:10," :5,STR3,' ',FX3:10);

END;

BEGIN
WRITELN(OUTA);
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stapgrootte: '

stapgrootte: '

stapgrootte in de

Hsin',UO,DUDXK,HSINK) ;

totaal aantal benodigde stappen: '

kanaalinvoerfile: ',NAMEl);
brandstofinvoerfile: ',NAME2);

M - , MAo 10 ' 0') 0- , . , . ,
dT/dx',' x-pos',T,DTDX,X);
dP/dx',' delta',P,DPDX,DELTAPRIME)i
dU/dx',' Hsuit',v,DUDX,HSUIT)i

*bij
T' ,,
P' ,,
V' ,,

WRITELN (OUTA, ,
WRITELN (OUTA, ,

WRITE(OUTA, ,-----------------------------------------------------');
WRITELN(OUTA, '-----------------------')i
WRITELN(OUTA, , Quasi-eendimensionaal generatormodel

voor een lineair');
open-cycle MHD-kanaalo ');
Grenslaagberekening volgens Teno
(lOde SEAM) 0 ');

WRITE (OUTA, ,-------------------------------------------
----------') i

WRITELN(OUTA, '-----------------------');
WRITELN (OUTA) i
WRITELN (OUTA, ,
WRITELN (OUTA, ,
WRITELN(OUTA)i
WRITE (OUTA, ,------------------------------------------

-----------');
WRITELN(OUTA,'-----------------------');
WRITELN(OUTA,' uitvoer van NOZZLE-berekeningen:')i
WRITELN(OUTA);
WRITELN (OUTA, ,

nozzle: ',DXl:lO)i
WRITELN(OUTA,' aantal benodigde stappen tot

M > ',MSTART:IO, ': ',NDX1);
WRITELN (OUTA) i
WRITELN(OUTA,' *in de keel: ')i
SCHRIJF(' T',' dT/dx',' x-pos',TO,DTDXK,O);
SCHRIJF(' P',' dP/dx',' delta',

PO,DPDXK,DELTAPRIMEK);
SCHRIJF(' U',' dU/dx','
WRITELN (OUTA) ;
WRITELN (OUTA, ,
SCHRIJF( ,
SCHRIJF( ,
SCHRIJF( ,
WRITELN(OUTA);
WRITE(OUTA,'----------------------------------------

-------------')i
WRITELN(OUTA,'-----------------------')i
WRITELN(OUTA);
WRITELN (OUTA, ,

,NDX)i
WRITELN(OUTA,'aantal stappen tot aan elektrodengebied: '

,NDX2)i
WRITELN (OUTA, ,

,DX2:10);
WRITELN(OUTA, , aantal stappen in elektrodengebied: '

,NDX3)i
WRITELN (OUTA, ,

,DX3:l0)i
WRITELN(OUTA) i
WRITE (OUTA, ,----------------------------------------

------------')i
WRITELN(OUTA, '-----------------------');
WRITELN(OUTC, 'eleko nro ':9, 'Isegm':ll,
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'Vx' : 11, 'Pe ' : 11, 'Pet' : 11) i
END; {uitvoer3}

{------------------------------------------------------------}
PROCEDURE UITVOER4;{sehrijft grootheden van ieder segment uit}

PROCEDURE
SCHRIJF(STRl,STR2,STR3,STR4:VLSTRINGiFXI,FX2,FX3,FX4:REAL);
BEGIN

WRITELN(OUTA,STRl,' ',FXl:10,STR2,' ',FX2:10,STR3,
, ',FX3:10,STR4,' ',FX4:10);

END;

gebied met elektroden')

W' ,

h' ,

b' ,

qq' ,

Pel ,

ds' ,

Pr' ,

Nis' ,

Pet' ,

Vgr' ,

efr' ,

Rex' ,

Reh' ,

dHst' ,

Twand' ,

x-pos' ,

lambda' ,

A' , ,

M' ,,

Ex' , ,

Vx' , '

qw' , ,

Jx' , '

vis' , ,

<U> ' , '

1mh' , ,

dHs','

dst' , ,

rho' , ,

rfe' , ,

Nlok', I

alfa' , ,

tauw' , ,

Aeff' , '

dq' , '

Cp' , ,

Vy' , ,

BEGIN
WRITELN(OUTA) i
WRITE (OUTA, '1= ',I);
IF MEL THEN WRITELN(OUTA, ,
ELSE WRITELN(OUTA);
SCHRIJF(' T',' dT/dx','

T,DTDX,HK*BK,X)j
SCHRIJF(' P',' dP/dx','

P,DPDX,A,HK);
SCHRIJF(' U',' dU/dx','

U, DUDX,UAV, BK) ;
SCHRIJF(' edt',' ddelldx','

CDT,DDELIDX,MA,REX);
SCHRIJF ( , emt' " demt/dx','

CMT,DCMTDX,TAUW,REH) ;
SCHRIJF(' isf',' disf/dx' , ,

ISF,DISFDX,QW,CFR)i
SCHRIJF(' delta',' nn','

DELTAPRIME,NN,RFE,PR)i
SCHRIJF ( , Jy' , ' Iy' , '

JY,ISEGM,JX,PE)i
SCHRIJF ( , Ey' , '

EY,VY,EX,PET)i
SCHRIJF(' Rload',' Rbulk','

RLD,RYI,VX,VGR);
SCHRIJF(' gamma','

GAMMA, CP, RHO, W) i
SCHRIJF(' qwt','

QWT,DQ,DST,DS) i
SCHRIJF ( , j ht ' , , j h' , ,

JHT,JHEAT,ALFA,TWAND)i
SCHRIJF ( , Tadw" Tf ilm' ,, ,

TADW,TFILM,VIS,LAMBDA) i
SCHR1JF(' Hsin',' Hsuit','

HSIN,HSU1T,DHS,DHST)j
SCHR1JF(' Nent',' Npol','

NENT,NPOL,NLOK,NIS)i
SCHR1JF ( , Sh' , , Rmh' , ,

SH,RMH,IMH,QQ)j
WRITELN (OUTA) ;
WRITE(OUTA,'------------------------------------------');
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WRITELN(OUTA, '-----------------------')i
WRITELN(OUTB,X:10,' ',T:10,' ',P:10,' ',U:10,' ',UAV:10,

, ',MA:10)i
IF MEL THEN
WRITELN(OUTC,II:8, ,,

END; {uitvoer4}

',ISEGM:10,'
, , PET: 10) ;

',VX:10,' ',PE:10,

{------------------------------------------------------------}
PROCEDURE CURRENT(N: INTEGER; H,XEEN,XN: REAL;

IL: VECTORi VAR AA,BB,CC,DD: ARRAY1DR)j
VAR SOMSTROOM,SOMI: REALi

X,JY,DIF,STROOM: ARRAY1DRj
{berekent een vloeiend stroomverloop door het kanaal}
BEGIN

X[l]:=XEEN; X[N]:=XNi
FOR J:=2 TO (N-l) DO
BEGIN

X[J]:=XEEN+(J-l)*Hi
JY[J]:=(IL[J]+IL[J-l])j2j

END;
JY[l]:=IL[l]i JY[N]:=IL[N-l]j

{"""""""""""""" ,}
DIF[1]:=(-3*JY[1]+4*JY[2)-JY[3])j2jHj
FOR J:=2 TO (N-l) DO DIF[J):=(JY[J+l)-JY[J-l)/2/Hi
DIF[N]:=(3*JY[N]-4*JY[N-l]+JY[N-2])/2jHi

{ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . }
FOR J:=l TO (N-l) DO
BEGIN

AA[J]:=(DIF[J+l]+DIF[J])jH/H-2*(JY[J+l]-JY[J)/H/HjH;
BB[J]:=(DIF[J+l)-DIF[J])j2/H-3*(X[J)+X[J+l])*AA[J]j2i
CC[J]:=DIF[J+l]-3*AA[J]*SQR(X[J+1])-2*BB[J]*X[J+l)i
DD[J]:=JY[J+l]-AA[J]*PW(X[J+1],3)-BB[J]*SQR(X[J+l])

-CC[J]*X[J+l];
END;

{ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }
SOMSTROOM:= 0; SOMI:= 0;
FOR J:=l TO (N-1) DO
BEGIN

STROOM[J]:=QADRAT(QADRO,X[J],X[J+l],lE-6,lE-6,MMM)/Hj
SOMSTROOM:=SOMSTROOM +STROOM[J);
SOMI:=SOMI+IL[J];

END;
END; {current}

{------------------------------------------------------------}
PROCEDURE GASGROOTHEDEN(XXT,XXP:REALi KEUZE:INTEGER)i
{bepaalt gasgrootheden uit ingelezen NASA-tabel}

FUNCTION
{bepaalt
VAR
BEGIN

INTERPOL(HAR:REALARRAY):REALi
waarden uit tabel dmv interpoleren}
1P1,IP2 : REALi
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IP1:= HAR[NX,MY)+(HAR[NX+l,MY)-HAR[NX,MY)
*(XXT-THELP)/TSTAP;

IP2:= HAR[NX,MY+l]+(HAR[NX+l,MY+l]-HAR[NX,MY+l)
*(XXT-THELP)/TSTAPi

INTERPOL:= IP1+(IP2-IP1)*(XXP-PHELP)/PSTAP;
END;

BEGIN {gasgrootheden}
IF «XXT<TBEGIN) OR (XXT>TEIND) OR (XXP<PBEGIN)

OR (XXP>PEIND» THEN
BEGIN

GOTOXY(2,16);
WRITE(' berekening afgebroken omdat de

nasa-tabel');
WRITE(' niet toereikend is');
GOTOXY(2,17)iWRITE(' T= ',XXT:l0);
GOTOXY(2,18) ;WRITE(' P= ',XXP:l0);
WRITELN(OUTA, 'nasa-tabel niet toereikend');
WRITELN(OUTA, 'T= ',XXT);
WRITELN(OUTA,'P= ',XXP);
GOTOXY(4,22);WRITE('druk op willekeurige toets');
REPEAT UNTIL KEYPRESSED;
HALT(O);

END;
IF «XXP<PHELP) OR (XXP>=(PHELP+PSTAP» OR (XXT<THELP)

OR (XXT>=(THELP+TSTAP») THEN
BEGIN {nieuwe positie in tabel uitrekenen}

THELP:= TBEGIN; NX:= 0;
PHELP:= PBEGIN; MY:= 0;
WHILE THELP<=(XXT-TSTAP) DO
BEGIN {bepaal dichstbijzijnde temp. in NASA-tabel}

NX:= NX+l; THELP:= THELP+TSTAP;
ENDi
WHILE PHELP<=(XXP-PSTAP) DO
BEGIN {bepaal dichstbijzijnde druk in NASA-tabel}

MY:= MY+li PHELP:= PHELP+PSTAPi
END;

END;
IF (KEUZE=l) THEN
BEGIN

RHO:= INTERPOL(MRHO);
W:= INTERPOL(MW);
CP:= INTERPOL (MCP) ;
SIGMA:= INTERPOL(MSIGMA)i
IF (SIGMA=O) THEN SIGMA:=lE-3i
BETA:= INTERPOL(MBETAB)*BMi
DS:= INTERPOL (MDS) ;
SONVEL:= INTERPOL(MSONVEL);
ENTH:= INTERPOL(MENTH)i
GAMMA:= INTERPOL (MGAMMA) i

rnD
ELSE
BEGIN

RHOGR:= INTERPOL(MRHO)i
SIGMAGR:= INTERPOL(MSIGMA)i
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IF (SIGMAGR=O) THEN SIGMAGR:=lE-3i
GAMMAGR:= INTERPOL(MGAMMA)i
CPGR:= INTERPOL(MCP)i

END;
END; {gasgrootheden}

{------------------------------------------------------------}
PROCEDURE DIMKANAALA;
{bepaalt divergentie kanaal en stapgrootte in nozzle}
BEGIN

DIVH:= (HEK-HNOZ)/LENGTE/HNOZi
DIVB:= (BEK-BNOZ)/LENGTE/BNOZi
DX1:= STAPNOZi {stapgrootte in de nozzle}

END; {dimkanaala}

{------------------------------------------------------------}
PROCEDURE DIMKANAALB;
{bepaalt stapgrootte in de rest van het kanaal}
BEGIN

DX3:= (LENGTE-INLLENGTE)/ELEKi
{stapgrootte in stuk met elektroden}

DX2:= INLLENGTE-Xi
NDX2:= 1i NDX3:= ELEKi
WHILE DX2>DX3 DO

{bepaal stapgrootte in stuk zonder elektroden}
BEGIN {zodat ndxl <= ndx2}

NDX2:= NDX2+1i
DX2:= (INLLENGTE-X)/NDX2i

END;
NDX:= NDX2+NDX3; {totaal aantal stappen}
GOTOXY(2,13);
WRITELN(' totaal aantal te berekenen segmenten: ',NDX)i
GOTOXY(2,14)i
WRITELN(' aantal doorgerekende segmenten: '};
UITVOER3i

END; {dimkanaalb}

{------------------------------------------------------------}
PROCEDURE ROUGHNESSi
{berekent ruwheidsfactor ter bepaling cfr}
BEGIN

IF STAPl THEN {initiele waarden in de nozzle}
BEGIN

XOS:= RHO*U/VIS*2E-3i
ROX:= 2E-3/KSE;
RFE:=PW«2*(LOG(XOS»-O.65),2.3)/

PW«2.87+(1.58*LOG(ROX»),2.5);
END
ELSE
BEGIN

ZEROINAB(ROUGHS,XXS,1.Ol*XOS,lE8,O,lE-4,FAIL) ;
ZEROINAB(ROUGHR,XXR,1.Ol*ROX,lE5,O,lE-4,FAIL);
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RFE:=PW«2*(LOG(XXS»-O.65),2.3)j
PW(2.87+(1.58*LOG(XXR»),2.5);

END;
END; {roughness}

{------------------------------------------------------------}
FUNCTION DDT (HAR:REALARRAY) :REAL; {bepaalt afgeleide naar T}
VAR IP3,IP4 : REAL;
BEGIN

IF (TM=TEIND) THEN NXM:=NXM-l;
{T gelijk aan laatste element array}
IP3:= HAR[NXM,MYM)+(HAR[NXM,MYM+l)-HAR[NXM,MYM)*

(P-PM)/PSTAP;
IP4:= HAR[NXM+l,MYM)+(HAR[NXM+l,MYM+l)-HAR[NXM+l,MYM)*

(P-PM)/PSTAPi
DDT:= (IP4-IP3)/TSTAP;
IF (TM=TEIND) THEN NXM:=NXM+li

END; {ddt}

{------------------------------------------------------------}
FUNCTION DDP(HAR:REALARRAY):REAL; {bepaalt afgeleide naar P}
VAR IP5,IP6 : REALi
BEGIN

IF (PM=PEIND) THEN MYM:=MYM-l;
{P gelijk aan laatste element array}
IP5:= HAR[NXM,MYM]+(HAR(NXM+l,MYM]-HAR[NXM,MYM])*

(T-TM)!TSTAP;
IP6:= HAR[NXM,MYM+l)+(HAR(NXM+l,MYM+l]-HAR(NXM,MYM+l)*

(T-TM)/TSTAPj
DDP:= (IP6-IP5)!PSTAP;
IF (PM=PEIND) THEN MYM:=MYM+l;

END; {ddp}

{------------------------------------------------------------}
FUNCTION DIFVERG (X: REAL; VAR Y: ARRAYIDRi J: INTEGER): REAL;
{stelt de 6 differentiaalvergelijkingen op}
VAR Al,A2,A3,A4,A5,A6,A7,AlO,All,A12 : REAL;
BEGIN

Y[l]:=ABS(Y[l); Y[2]:=ABS(Y[2])j Y[3]:=ABS(Y[3]);
P:=Y[l]*PO; U:=Y[2)*UOi T:=Y[3)*TOi
ISF:=Y[4]*ISFOj CMT:=Y[5]*CMTOj CDT:=Y(6)*CDTOj
HK:= HNOZ*(l+DIVH*X) ;
BK:= BNOZ*(l+DIVB*X);
HEFF:= HK-(2*CDT);
BEFF:= BK-(2*CDT);
GASGROOTHEDEN(T,P,l);
TM:= THELPj NXM:= NX;
PM:= PHELPi MYM:= MY;
TFILM:= O.55*T+O.45*TWAND+O.035*MA*MA*Ti
UAV:= U*HEFF*BEFF/(HK*BK)j
UBM:= UAV*BMj
GASGROOTHEDEN(TFILM,P,2); {grootheden grenslaag}
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PR:= GAMMA/(l.94*GAMMA-O.74)i
TADW:= T+PW(PR,l/3)*U*U/(2*CP)i
RHOU:= RHO*Ui
RHOUK:= RHOU*Ui
RHOUGR:= RHOGR*U;

{---------- Berekening elektrische grootheden ---------------}
IF MEL THEN
BEGIN

IF (GDP<>O) THEN
BEGIN

KK:= I-NDX2+1i
JY:= -(AA[KK)*X*X*X+BB[KK)*X*X+CC[KK)*X+

DD[KK)/(BK*S);
END
ELSE
BEGIN

VGR:= VGRB+(VGRE-VGRB)*(I-NDX2)/(ELEK-l)i
APSIGMA:= SIGMA/(l+BETA*S/HK);
JY:= -(UBM*HK-VGR)/(HK/APSIGMA+RLD*S*BK);
IF (JY>O) THEN JY:=Oi

END;
EY:= -(BK*S*JY*RLD)/HKi
PE:= -EY*JYi {energie geabsorbeerd in Rload}

END;
{--------- Berekening warmte- en wrijvingsverliezen --------}

VIS:= 2.1E-8*(780+TFILM);
LAMBDA:= CPGR*VIS/PRi
CPAV:= (CP*T-CPGR*TFILM)/(T-TFILM)i
REX:= RHOUGR*X/VISi
REH:= RHOUGR/(VIS*HK)i
IF (REX=O) THEN NU:=O ELSE NU:= O.0236*PW(REX,0.8);
IF (X=O) THEN ALFA:=O
ELSE ALFA:= NU*PW(PR,0.4)*CPAV*LAMBDA/(CP*X)i
QW:= ALFA*(TADW-TWAND)i
CFR:= RFE*0.248*EXP(-l.561*ISF)*

PW«T/TFILM),l.268)/PW«RHOUGR*CMT/VIS) ,0.268);
TAUW:= O.5*RHOUK*CFRi

{-----------------------------------------------------------}
DENTHDT:= DDT(MENTH)i
DENTHDP:= DDP(MENTH)i
DWDT:= DDT(MW);
DWDP:= DDP(MW)i
BV:= JY*BM -2*TAUW*(HK+BK)/(HK*BK)i
EV:= -PE -2*QW*(HK+BK)/(HK*BK)i
A:= HEFF*BEFFi
DADX:= BNOZ*DIVB*HEFF+HNOZ*DIVH*BEFF+

DDELlDX*(8*CDT-2*(HK+BK»i
Al:= 1 -DWDT*P/(RHO*R)i
A2:= (W +P*DWDP)/(RHO*R)i
A3:= P*W/(RHOU*R)i
A4:= DADX*P*W/(RHO*R*A) i
A5:= 1 +A3*DENTHDT/(Al*U) i
A6:= -(DENTHDT*A2/Al +DENTHDP)/Ui
A7:= EV/RHOUK -DENTHDT*A4/(Al*U)i
AlO:= -EXP(5*ISF-7)*0.013S*
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(ISF-l.4)/CMT/PW«RHOU*CMT/VIS),(l/6»j
All:= EXP(S*ISF-7)/Uj
Al2:= (CDT+CMT)/Uj
DPDX:= (BV -RHOU*A7/A5)/(l +RHOU*A6/A5) j

DUDX:= (A6*DPDX +A7)/A5j
DTDX:= (A2*DPDX +A3*OUDX +A4)/Alj
DISFDX:= AlO -All*DUDXi
DCMTDX:= CFR/2 -Al2*OUDX +CMT*DADX/Aj
Hl[l]:= DPOX/POj
Hl[2]:= DUDX/UOj
Hl[3]:= DTDX/TOj
Hl[4]:= DISFDX/ISFOi
Hl[5]:= DCMTDX/CMTOi
Hl[6]:= DDELlDX/CDTOj
DIFVERG:=Hl[J]i

ENDi {difverg}

{------------------------------------------------------------}
PROCEDURE SETVARIABELENi
{bepaalt grootheden op X=O, in de keel}
BEGIN

PHELP:=Oi THELP:=Oi
GASGROOTHEDEN(TNOZ,PNOZ,l)i
PO:=PNOZi TO:=TNOZi UO:=SONVEL*l.Oli
MA:=l.Oli 1:=0; X:=Oj IVO:=Oi
P:=POj T:=TOi U:=UOi
TFILM:= O.55*TO+0.45*TWAND+O.035*MA*MA*TOi
GASGROOTHEDEN(TFILM,PO,2) j
PR:= GAMMA/(l.94*GAMMA-0.74)i
TADW:= TO+PW(PR,l/3)*UO*UO/(2*CP)i
Y(l]:=li Y[2]:=li Y[3]:=lj Y[4]:=l; Y[S]:=li Y[6]:=li
NN:=7i ISFO:=l+2/NNj DELTAPRIME:=DELTAPRIMEKi
CMTO:= NN*DELTAPRIME/(NN+l)/(NN+2)i
CDTO:=DELTAPRIME/(NN+l)/TO*(TADW+NN*UO*UO/(2*CP*(NN+2) »i
HEFF:=HNOZ-(2*CDTO) i
BEFF:=BNOZ-(2*CDTO) i
UAV:= U*HEFF*BEFF/(HNOZ*BNOZ);
MF:=RHO*UO*HEFF*BEFFi
GASGROOTHEDEN(TBEGIN,PO,l)i
DH:=TBEGIN*CPi
TH:=TBEGINi
WHILE (TH«TNOZ-TSTAP» DO
BEGIN

GASGROOTHEDEN«TH+TSTAP/2),PO,l)i
DH:=DH+TSTAP*CPi
TH:=TH+TSTAPj

ENDj
GASGROOTHEDEN«TH+TNOZ)/2,PO,l)i
DH:=DH+(TNOZ-TH)*CPi
HSIN:=MF*(DH+UO*UO/2)j
HSINK:=HSINi DHST:=Oi
ENTHIN:= ENTHi UIN:= UO;
EY:=Oi RLD:=Oi RYI:=Oi
NU:=Oi PET:=Oj QWT:=Oi
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JHT:=O; VX:=O; VGR:=Oi
JY:=O; JX:=O; JHEAT:=O;
ISEGM:=O; PE:=O;
NPOL:=O; NIS:=O; NLOK:=O; NENT:=O;
DELTA1:=CDTO; QQ:=O;
FOR 11:=1 TO 3 DO
BEGIN

AF[II]:= RELFOUTlj
RF[II]:= RELFOUTlj
AF[(II+3)]:= RELFOUT2;
RF[(II+3)]:= RELFOUT2;

END;
DDEL1DX:=0; MEL:=FALSEj
RFE:=lj KSE:=2E-4i STAP1:=TRUEi
I1:=Oi
UITVOER1i
UITVOER2 i
D:=Oi STL:=DXl; S:=DXlj DX:=DX1i
HELP:=DIFVERG(X,Y,l);
DTDXK:=DTDXi
DPDXK:=DPDXi
DUDXK:=DUDX;
ROUGHNESSi

ENDi {setvariabelen}

{------------------------------------------------------------}
PROCEDURE RENDEMENTj {berekent de rendementen}
BEGIN

NENT:= PET/HSINKi
NIS:= -PET/DHSTi
IF (JY=O) OR (BM=O) THEN NLOK:=O ELSE NLOK:= -PE/JY/UBMi
NPOL:= -ISEGM*ISEGM*RLD/DHSi

END; {rendement}

{------------------------------------------------------------}
PROCEDURE RKIN(N:INTEGERiVAR X:REALj VAR Y:ARRAY1DR; D:REAL;

VAR H:REAL; VAR AE,RE:ARRAY1DR; VAR M:INTEGER)i
{RKlN komt uit de standaardbibliotheek van de TUE, RKlN
integreert de in difverg opgestelde 5 vergelijkingen}
LABEL 1000,2000,3000,4000i
VAR I,JJ:INTEGER; LAST, FIRST, REJECT: BOOLEANi

XL,S,HMIN,INT,HL,ABSH,FHM,DISCR,TOL,MU,MU1,FH,B:REAL i
YL,KO,Kl,K2,K3,K4,K5,RRE,AAE:ARRAY1DRi

FUNCTION FUNRK(X: REALi VAR Y: ARRAY1DR; J: INTEGER): REALi
BEGIN

IF J=1 THEN FUNRK:= DIFVERG(X,Y,l)
ELSE FUNRK:= H1[J]

END; {einde funrk}

BEGIN
IF D <> 0 THEN
BEGIN
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M:=Oi XL:=X; B:=X+Di
FOR JJ:=l TO N DO YL[JJ]:=Y[JJ];
S:=ABS(H); ABSH:=S; IF D<O THEN S:=-S;

INT:=ABS(D) i HMIN:=INT*RE[l]+AE[l]i
FOR JJ:=2 TO N
DO BEGIN HL:=INT*RE[JJ]+AE[JJ];

IF HL < HMIN THEN HMIN:=HL
END i

FOR JJ:=l TO N
DO BEGIN AAE[JJ]:=AE[JJ]/INT; RRE[JJ]:=RE[JJ]/INT END;

FIRST:= TRUE ;
1000:

ABSH:=ABS(S)i
IF ABSH < HMIN THEN BEGIN IF S > 0 THEN S:=HMIN

ELSE S:=-HMINi
ABSH:=HMIN

END ;
IF (S >= B-XL) = (S >= 0) THEN BEGIN H:=S;LAST:= TRUE ;

S:=B-XL; ABSH:=ABS(S)
END

ELSE LAST:= FALSE ;
2000:

X:=XL;
FOR JJ:=l TO N DO Y[JJ]:=YL[JJ];
FOR 1:=1 TO N DO KO[I]:=FUNRK(X,Y,I)*S;

X:=XL+S*2/9i
FOR JJ:=l TO N DO Y[JJ]:=YL[JJ]+KO[JJ]*2/9;
FOR 1:=1 TO N DO K1[I]:=FUNRK(X,Y,I)*S;

X:=XL+S/3i
FOR JJ:=l TO N DO Y[JJ]:=YL[JJ]+(KO[JJ]+Kl[JJ]*3)/12;
FOR 1:=1 TO N DO K2[I]:=FUNRK(X,Y,I)*S;

X:=XL+S/2;
FOR JJ:=l TO N DO Y[JJ]:=YL[JJ]+(KO[JJ]+K2[JJ]*3)/8i
FOR 1:=1 TO N DO K3[I]:=FUNRK(X,Y,I)*Si

X:=XL+S*0.8;
FOR JJ:=l TO N
DO Y[JJ]:=YL[JJ]+(KO[JJ]*53-K1[JJ]*135+

K2[JJ]*126+K3[JJ]*56)/125;
FOR 1:=1 TO N DO K4[I]:=FUNRK(X,Y,I)*S;

IF LAST THEN X:=B ELSE X:=XL+S;
FOR JJ:=1 TO N
DO Y[JJ]:=YL[JJ]+(KO[JJ]*133-K1[JJ]*378+

K2[JJ]*276+K3[JJ]*112+
K4[JJ]*25)/168;

FOR 1:=1 TO N DO K5[I]:=FUNRK(X,Y,I)*Si
REJECT:= FALSE; FHM:=O;

FOR JJ:=l TO N
DO BEGIN DISCR:=ABS«KO[JJ]-K3[JJ])*21

(K2[JJ]-K3[JJ])*162-(K4[JJ]-K3[JJ])*125
+(K5[JJ]-K3[JJ])*42)/14;

TOL:=ABS(KO[JJ])*RRE[JJ]+ABSH*AAE[JJ];
REJECT:=(DISCR > TOL) OR REJECT; FH:=DISCR/TOL;
IF FH > FHM THEN FHM:=FH

END ;
MU:=1/(1+FHM)+0.45;
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IF REJECT
THEN BEGIN IF ABSH <= HMIN

THEN BEGIN M:=M+1; FIRST:= TRUE ;
FOR JJ:=l TO N DO Y[JJ):=YL[JJ);
GOTO 4000

END ;
S:=MU*S; GOTO 1000

END; {REJECT}
IF FIRST THEN BEGIN FIRST:= FALSE ; HL:=S; S:=MU*S;

GOTO 3000
END ;

FH:=MU*SjHL+MU-MU1i HL:=Si S:=FH*Si
3000:

MU1:=MUi
FOR JJ:=l TO N
DO Y[JJ]:=YL[JJ]+(-KO[JJ]*63+K1[JJ]*189-K2[JJ]*36-

K3[JJ)*112+K4[JJ]*50)j28;
FOR 1:=1 TO N DO K5[I]:=FUNRK(X,Y,I)*HLi
FOR JJ:=l TO N
DO Y[JJ):=YL[JJ]+(KO[JJ]*35+K2[JJ]*162+

K4[JJ]*125+K5[JJ]*14)j 336 i
4000:

IF B <> X THEN BEGIN XL:=Xi
FOR JJ:=l TO N DO YL[JJ]:=Y[JJ]i
GOTO 1000

END i
IF NOT LAST THEN H:=S;

END {D<>O}
ENDi {rk1n}

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

PROCEDURE OPLOSSENi
{lost difverg. op en berekent verschillende grootheden}
BEGIN

IF MEL THEN
BEGIN

RLD:= RL[(I-NDX2+1)];
WDT:= BNOZ*(1+DIVB*(X+0.5*S»i
HGT:= HNOZ*(1+DIVH*(X+0.5*S»i

{voor integratie dus x aan het begin van het interval}
ENDi
HELP:= DIFVERG(X,Y,l)i
RK1N(6,X,Y,DX,STL,AF,RF,D);
HELP:= DIFVERG(X,Y,l);
VOL:= DIVH*HNOZ*DIVB*BNOZ*(X*X*X-(X-DX)*(X-DX)*(X-DX»

+BNOZ*HNOZ*(DIVB+DIVH)*(X*X-(X-DX)*(X-DX»
+BNOZ*HNOZ*DX;

IF MEL THEN
BEGIN

IF (GDP<>O) THEN {stromen ingevoerd}
BEGIN

ISEGM:= IL[(I-NDX2+1)]i
RYI:= (UBM*HK-VGR)/ISEGM-RLD;
JY := -IL[(I-NDX2+1)]/WDTjS;
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SIGMA:= HGT/(RYI*WDT*S);
END
ELSE {stromen niet ingevoerd}
BEGIN

ISEGM:= -JY*WDT*Si
RYI:= HGT/(APSIGMA*WDT*S);

END;
JX := -JY*S/HK;
JHEAT:= {JY*JY+JX*JX)/SIGMAi
JHT := JHT+JHEAT*VOL;
PET := PET+SQR(ISEGM)*RLD;

END;
IF MEL AND (UBM <> 0) THEN
BEGIN

SH := BM*BM/(4*3.1415926*lE-7*RHOUK);
RMH:= 4*3.1415926*lE-7*SIGMA*U*HK;
IMH:= RMH*SHi

END;
MA:= U/SONVELi
DHS:= MF*(ENTH-ENTHIN+U*U/2-UIN*UIN/2);
HSUIT:= HSIN+DHSi
DHST:= DHST+DHS;
DQ:= QW*VOL*2*(HK+BK)/(HK*BK);
QWT:= QWT+DQi
DST:= DST+DSi
EX:= {BETA*JY+JX)/SIGMA;
VX:= VX-EX*DX;
VY:= ISEGM*RLD;

END; {oplossen}

{------------------------------------------------------------}
PROCEDURE SEGMENT;
{roept procedures aan om volgend segment te berekenen}
BEGIN

KLAAR:= FALSE;
OPLOSSENi
IF (D<>O) THEN {RKIN geeiste nauwkeurigheid niet gehaald}
BEGIN

GOTOXY{2,16) ;
WRITELN{' berekening afgebroken bij segment'

I,' omdat RKIN de');
GOTOXY{2,17);
WRITELN{' geeiste nauwkeurigheid niet

heeft gehaald');
GOTOXY{2,19) ;
IF (I=O) THEN
BEGIN

IF (DX=STAPNOZ) THEN
BEGIN
WRITE(' verklein de stapgrootte in de nozzle');

GOTOXY(2,20);
WRITE{' huidige stapgrootte: ',STAPNOZ:I0);
END
ELSE
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BEGIN
WRITE(' vergroot het mach-getal tot waar')i
WRITE(' de nozzle wordt doorgerekend');
GOTOXY(2,20) ;
WRITE(' huidig mach-getal: ',MSTART:lO);
END;

END;
WRITELN(OUTA, 'berekening afgebroken bij segment '

I,' omdat RKIN de');
WRITELN(OUTA, 'nauwkeurigheid niet heeft gehaald');
GOTOXY(4,22);WRITE('druk op willekeurige toets');
REPEAT UNTIL KEYPRESSED;
HALT(O);

END;
RENDEMENT;
NN:= 2/(ISF-l);
DELTAPRIME:= CMT*(NN+l)*(NN+2)/NN;
DELTAl:= DELTA?RIME/(NN+l)/T*(TADW+NN*U*U/(2*CP*(NN+2»);
IF (ABS«DELTA1-CDT)/CDT»lE-3) AND (1<>0) THEN
BEGIN

DDELlDX:= (DELTAl-MEM[l6]*CDTO)/DXi QQ:= QQ+l;
KLAAR:= FALSE;
X:= MEM[l]; Y[l]:= MEM[2]i Y[2]:= MEM[3];
PET:= MEM[4]; QWT:= MEM[5]; Y[3]:= MEM[l3];
Y[4]:= MEM[l4]; Y[5]:= MEM[l5]; Y[6]:= MEM[l6];
JHT:= MEM[8]; VX:= MEM[9];NIS:= MEM[ll];
DHST:= MEM[17];
1:= 1-1; HELP:= DIFVERG(X,Y,l);

END
ELSE
BEGIN

QQ:= QQ+li
KLAAR:= TRUE;
IF «(2*DELTAPRIME>=HK) OR

(2*DELTAPRIME>=BK» AND (IVO=O» THEN
BEGIN {stroming is volledig ontwikkeld}

IVO:=I;
WRITELN (OUTA) ;
WRITE (OUTA, 'De stroming is volledig

ontwikkeld, het');
WRITELN(OUTA,' model is niet meer betrouwbaar');

END;
IF (DX<>DXl) THEN UITVOER4 ELSE UITVOER2;

END;
IF KLAAR THEN
BEGIN

MEM[l] := X; MEM[2]:= Y[l]; MEM[3]:= Y[2];
MEM[4]:= PET; MEM[5]:= QWT;MEM[13]:= Y[3]i
MEM[l4]:= Y[4]; MEM[l5]:= Y[5]; MEM[l6]:= Y[6];
MEM[8]:= JHTi MEM[9]:= VX; MEM[ll]:= NISi
MEM[l7]:= DHST; HSIN:= HSUITi ENTHIN:=ENTH; UIN:=U;
QQ:= 0; ROUGHNESSi

ENDi
END; {segment}



78

{------------------------------------------------------------}
PROCEDURE NOZZLEj {rekent nozzle door tot M:Mstart}
BEGIN

GOTOXY(2,11);
WRITE(' de nozzle wordt doorgerekend tot M >',MSTART:IO);
GOTOXY(4,22) ;
WHILE (MA<MSTART) AND «(X+DXl)<INLLENGTE») DO
BEGIN

SEGMENT;
1::1+1;

END;
STAP1:= FALSE;
NDXl::I;
GOTOXY(2,11) ;WRITE(' de nozzle is doorgerekend I);

END; {nozzle}

{------------------------------------------------------------}
PROCEDURE REKENKANAALi
{rekent vanaf M:Mstart tot einde kanaal}
BEGIN

IF (GDP<>O) THEN {stromen ingevoerd}
BEGIN

FOR 11:=1 TO ELEK DO
BEGIN

AA[II]::O; BB[II]::O; CC[II]::O; DD[II]::O;
END;
CURRENT«ELEK+1),DX3,INLLENGTE,LENGTE,

IL,AA,BB,CC,DD);
END;
1::0; 11:=0; DX::DX2; STL::DX2; S:=DX2;
WHILE I<:(NDX-1) DO
BEGIN

IF (I=NDX2) THEN
{bevinden ons in gedeelte met elektroden}
BEGIN

MEL:=TRUEj{mel true wil zeggen met elek. eff.}
DX:=DX3; STL:=DX3; S:=DX3j

END;
IF MEL THEN II:=I-NDX2+1;
SEGMENT; {bereken volgend segment}
1:=1+1;
GOTOXY(42,14)jWRITE(I);

END;
WRITELN;
IF (IVO<>O) THEN
BEGIN

WRITE(OUTA,'Bij segment ',IVO,
1 is de stroming volledig ' );

WRITELN(OUTA,' ontwikkeld en het gebruikte model ' );
WRITELN(OUTA,'daardoor niet meer geldig ' );

END;
END; {rekenkanaal}
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{------------------------------------------------------------}
PROCEDURE BOX; {tekent kader}
VAR BT : INTEGER;

PROCEDURE LIJN(YR,CO,Cl,C2:INTEGER);
VAR BT :INTEGERi
BEGIN

GOTOXY(l,YR);
WRITE(CHR(Cl» ;
FOR BT:=2 TO 79 DO WRITE(CHR(CO»;
WRITE{CHR{C2»;

END;

BEGIN
LIJN(1,205,201,187);
FOR BT:=2 TO 23 DO
BEGIN

GOTOXY{1,BT);WRITE(CHR(186»;
GOTOXY(80,BT);WRITE{CHR(186»i

END;
LIJN(4,196,199,182);
LIJN(21,196,199,182) ;
LIJN(24,205,200,188) ;

END; {box}

{-----------------------------------------------------------}
BEGIN {hoofdprogramma}

EXITSAVE:=EXITPROC;
EXITPROC:=@EXIT;
SETCBREAK(TRUE) ;
STOP:=FALSE;
WHILE NOT STOP DO
BEGIN

CLRSCR;
STOP:=TRUE;
TEXTCOLOR(ll) ;
BOX;
TEXTCOLOR(14)i
GOTOXY(35,1);WRITE(' ocmhd92 ');
GOTOXY(17,3) ;
TEXTCOLOR(13};
WRITE('DOORREKENEN LINEAIR OPEN-CYCLE MHD-KANAAL') i
TEXTCOLOR(15);
GOTOXY(2,6) ;
WRITE{' drive en pad van in- en uitvoerbestanden: ')i
READLN(DRIVE} ;
GOTOXY(2,7)i
WRITE ( , kanaalinvoerfile: ') i
READLN(NAME1};
GOTOXY(2,8) ;
WRITE{' brandstofinvoerfile: ');
READLN(NAME2)i
GOTOXY(2,9);
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WRITE(' naam voor uitvoerfile (max 7 letters): ');
READLN(NAME3);
ASSIGN(KANAAL,DRIVE+'\'+NAME1+'.in') ;
ASSIGN(FUEL,DRIVE+'\'+NAME2+'.in');
ASSIGN(OUTA,DRIVE+'\'+NAME3+'a.out');
ASSIGN(OUTB,DRIVE+'\'+NAME3+'b.out');
ASSIGN(OUTC,DRIVE+'\'+NAME3+'c.out');
{$I-}
RESET(KANAAL);RESET(FUEL) ;
{$I+}
IF (IORESULT<>O) THEN
BEGIN

GOTOXY(2,16); WRITELN(' bestanden niet gevonden');
END
ELSE
BEGIN

GOTOXY(2,11) ;
WRITE(NAME1+'.in en ',NAME2+'.in worden gelezen');
REWRITE(OUTA); REWRITE(OUTB); REWRITE(OUTC);
INLEZENKANAAL;
INLEZENFUEL;
DIMKANAALAi
SETVARIABELEN;
NOZZLE;
DIMKANAALB;
REKENKANAAL;
GOTOXY(2,16);WRITELN(' uitvoerbestanden in: ');
GOTOXY (2 , 17) ; WRITELN ( , , , NAME3

+'a.out : uitgebreid overzicht rekenresultaten');
GOTOXY(2,18);WRITELN(' ',NAME3
+'b.out : tabel van de thermodynamische grootheden');
GOTOXY (2 , 19) ; WRITELN ( , , , NAME3

+'c.out : tabel van de elektrische grootheden');
END;
GOTOXY(2,22);
WRITE ( , wil je stoppen? (j/n): ');
SOUND(220);DELAY(500);NOSOUND;
READLN(JANEE);
IF (JANEE='N') OR (JANEE='n') THEN STOP:=FALSE;

END;
END. {hoofdprogramma}
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Bijlage 5: Probe-metingen

V-probe (V)
250 ~~--.:...-:...--------------------~

200 I -+- schot 6940 -B- schot 6942 I·
150

100

50

oiik------------~t=_-----------_j

-50

-100

872 3 4 5 6

doorsnede kanaal (elek. 13)

-150 L-__L-__-.L-__---L__---l..-__----L__---.l '--_----.J

o

figuur B5.1: Probe-meting elektrode 13 voor CO, O2 schoten.

V-probe (V)
250 ~~----..:...-~--------------------,

200 I -+- schot 6946 -B- schot 6952 I

150

100

50

O&------------="L------------------j

-50

-100

-150 L-__..l...-__...L-__---L__---l..-__---.l__----lL...-__'--_----.J

o 2 3 4 5 6 7 8

doorsnede kanaal (elek. 13)

figuur B5.2: Probe-meting elektrode 13 voor koolpoederschoten.
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V-probe (V)
600 ~----------------------------,

500 I --*- schol 6946 --&- schol 6952 I
400

300

200

100

O$-::=-----=~=--------__,__-------~---__I

-100

12

-200 L--_-'----_---'----_-"-_---'--_---'-__L--_-'----_---'----_-"-_---'-_----L_-----'

o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

doorsnede kanaal (elek. 70)

figuur B5.3: Probe-meting elektrode 70 voor koolpoederschoten.
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