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Samenvatting

In dit verslag wordt een analyse beschreven van de gasstroming

in MHD generatoren van het blow-down experiment. Deze analyse

wordt uitgevoerd met een quasi een-dimensionaal model, waarin

met behulp van een verplaatsingsdikte een afschatting gemaakt

kan worden van de grenslaagdikte.

De berekende grootheden worden vergeleken met de experimentele

resultaten behaald in de meetseries 2, 3 en 4. De berekende

grootheden vertonen goede overeenstemming met de experimentele

resultaten.

Het interpretatiemodel berekent een verplaatsingsdikte van 20 mm

achter in de generator. Deze dikte is groter dan verwacht.

Een mogelijk opgetreden kortsluiting in de hall richting in de

tweede helft van het generatorkanaal zou hiervan de oorzaak kunnen

zijn. Een aantal meetresultaten worden geanalyseerd waaruit ge

concludeerd kan worden dat hall sluiting is opgetreden.

De problematiek van het meten van statische drukken in een super

sone stroming wordt beschreven. Een belangrijk resultaat van de

studie naar de drukmeting is de conclusie dat de drukken gemeten

in meetserie 4 gemiddeld 50% afwijken van de werkelijke waarden

in het generatorkanaal. Dit houdt in dat de drukken die in de

komende meetserie 5 zullen worden gemeten ook deze afwijking

zullen vertonen.
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1. Inleiding

In de zeventiger jaren werd men er van doordrongen, met name

gestimuleerd door de energiecrisis in 1973, dat de totale energie

voorraden eindig zijn. De bewustwording van energieverspilling

en van een mogelijke verstoring van het ecologisch evenwicht ten

gevolge van energieconversie met laag rendement, heeft er toe

geleid dat onderzoek naar alternatieve energiebronnen, en naar

energieconversieprocessen met hoger rendement is geintensiveerd.

Het ideale rendement bij elk omzettingsproces wordt gegeven door

het Carnotkring proces. Het is evenredig met een verminderd met

de verhouding van de temperaturen waarbij warmte wordt aan- en

afgevoerd. De uitgangstemperatuur wordt bepaald door de tempera

tuur van het koelmedium, water of lucht, waarmee de warmte wordt

afgevoerd. In conventionele stoomcentrales wordt de ingangstempera

tuur van het proces bepaald door de toelaatbare stoomdruk en de toe

laatbare temperatuur van onderdelen zoals turbinebladen.

De Magneto Hydro Dynamische (MHD) energieconversie biedt een

mogelijkheid bij de elektriciteitsopwekking de aanvangstempera

tuur van het omzettingsproces te verhogen, en daarmee dus het

rendement. In MHD generatoren waarbij het werkmedium gasvormig

is wordt de toelaatbare temperatuur bepaald door de wanden van

het MHD kanaal. De mechanische belasting op de wanden is gering,

zodat keramische materialen kunnen worden toegepast. De toelaat

bare temperatuur van keramische materialen bedraagt circa 2100 K.
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worden verbonden met een

uitwendige belasting Ru '

gaat er een elektrische

stroom vloeien.

Als een elektrisch geleidend medium zich met een snelheid V door

een magneetveld B beweegt, dat loodrecht staat op de stromings

richting, wordt een elektrisch veld E. d geinduceerd loodrecht
In

op de bewegingsrichting van het medium en loodrecht op het aange-

legde magneetveld (Fig.1).

Er ontstaat een elektrisch

potentiaal verschil

tussen twee tegenover

elkaar liggende wanden.

In deze wanden zijn

elektroden aangebracht,

wanneer deze elektroden

Figuur 1.1 Principe van een gesegmenteerde

Faraday generator.

Een heet gas kan als werkmedium in de MHD generator fungeren.

Er zijn twee typen MHD conversie processen waarbij een heet gas

als werkmedium wordt gebruikt, namelijk het open cyclus MHD systeem

en het gesloten cyclus MHD systeem.

In open cyclus MHD generatoren wordt een verbrandingsgas, van fos

siele brandstof, als werkmedium toegepast (Fig.1.2).
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Fig.1.2 Principe van het open cyclus MHD systeem.

Door de fossiele brandstof te verbranden met voorverwarmde lucht

of zuurstof wordt de minimaal benodigde ingangstemperatuur van

2700 a 3000 K bereikt.

Een inzaaimateriaal (bijvoorbeeld kaliumcarbonaat) wordt toege

voegd om het elektrisch geleidingsvermogen te verhogen.

De uitgangstemperatuur van het gas dat de MHD generator verlaat

is nog voldoende hoog voor stoomproduktie in een conventionele

cyclus. Een warmtewisselaar achter de MHD generator zorgt voor de

warmteoverdracht. Nadat het inzaaimateriaal is teruggewonnen

verlaat het verbrandingsgas via de schoorsteen het systeem.

In het gesloten cyclus MHD systeem wordt een edelgas met inzaai

materiaal, bijvoorbeeld cesium, als werkmedium gebruikt.

Het gas wordt rondgepompt in een gesloten kringloop. Aan dit

circuit wordt warmte toegevoerd in de hoge temperatuur warmte

wisselaar I (fig.1.3). In de warmtewisselaar II wordt door het gas

dat de MHD generator verlaat, warmte overgedragen aan de stoomcyclus.
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ccinventionele cyclus

Fig.1.3 Principe van een gesloten cyclus MHD systeem.

Het gesloten cyclus MHD systeem is onafhankelijk van de warmte

bron, zodat verbranding van fossiele brandstof, zonne-energie of

in de toekomst een fusiereactor toegepast kan worden.

De minimaal benodigde temperatuur voor de MHD conversie in de

gesloten cyclus MHD generator bedraagt 1700 a 2000 K.

De veel lagere benodigde gastemperatuur bij het gesloten cyclus

MHD systeem ten opzichte van die bij het open cyclus MHD systeem

is mogelijk dankzij het ontstaan van niet-evenwichts ionisatie.

Er ontstaat dan een twee temperaturen plasma in de edelgas MHD

generator. De elektronen temperatuur wordt hoger dan de gas tempera

tuur, waarbij de elektronen temperatuur het elektrisch geleidings

vermogen in het plasma bepaald.

De in dit verslag beschreven analyse behandelt de MHD generator

van het 5 MW blow-down experiment, die volgens het gesloten

cyclus MHD systeem werkt.
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2. Het MHD blow-down experiment

Het blow-down experiment (BDE) heeft tot doel: "De demonstratie

van de opwekking van 1 MW elektrisch vermogen, gedurende minstens

10 sekonden, bij een thermisch ingangsvermogen van 5 MW".

Door toepassing van een regeneratieve warmtewisselaar [1J met een

vulling van keramisch materiaal, kan de verhitting hiervan plaats

vinden met behulp van fossiele brandstof. Fossiele brandstof is

tot op heden en in de komende 50 jaar de belangrijkste grondstof

voor de elektriciteitsopwekking.

De keuze van fossiele brandstof is dan ook essentieel, mede vanwege

het feit dat dan aangetoond kan worden dat een gesloten cyclus MHD

generator kan werken waarbij edelgas is verhit met behulp van fos

siele brandstof.

Indien de regeneratieve warmtewisselaar na de verhitting niet

voldoende ontdaan kan worden van de verbrandingsgassen ontstaat

er een moleculaire verontreiniging in het edelgas.

Moleculaire verontreiniging in het plasma van de gesloten cyclus

MHD generator vermindert het elektrisch geleidingsvermogen en

daarmee het enthalpisch rendement.

De ontwerpparameters van het BDE zijn

werkmedium

massaflow (nom.)

stagnatiedruk (nom.)

stagnatietemperatuur

max. temperatuurval over

60 sek. bij 5 kg/s

inzaai

magneetveld

Argon

5 kg/s

7 bar

2000 K

60 K

cesium (0,1 - 10/00)

5 Tesla (+ 5% over 11 s)
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Figuur 2.2 Het bed van de warmtewisselaar.
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0,8 m

0,05 x 0,154 m2

0,180 x 0,154 m2

32

Tijdens de opwarmcyclus wordt de regeneratieve warmtewisselaar (1)

(voor de nummering van de componenten en van de systemen zie

principeschema figuur 2.1) opgewarmd met de propaanbrander (2).

In deze circa 34 uur durende l'stooktijd" [2J wordt de MHD generator

door middel van de hoge temperatuur afsluiter (3) afgesloten van

de warmtewisselaar. De top van het bed van de warmtewisselaar (Fig.2.2)

bereikt een toptemperatuur van bijna 2100 K. Een speciaal opwarm

schema, waarbij de massaflow van de verbrandingsgassen verdeeld

wordt over het door te stromen bed en de bypass heat exchanger (4),

zorgt ervoor dat het voornoemd temperatuur niveau zo diep mogelijk

in het bed doordingt. De maximale temperatuur (730 °e) van het

iconel rooster (5) aan de onderzijde van de warmtewisselaar, waarop

het bed rust, mag hierbij niet worden overschreden [3J.

Het magneetveld van 5 Tesla wordt opgewekt door een kryogene

magneet (6) [4J (fig.2.3).

De MHD generator kan via de "warme boring" tussen de magneetspoelen

worden geschoven. Deze boring heeft een doorsnede van 350 x 350 mm 2
•

Loodrecht hierop zijn diagnostiekpoorten aangebracht voor optische

toegankelijkheid naar de vensters in de MHD generator.

De Lorentzkrachten die in de zadelvormige spoelen ontstaan worden

opgevangen door een 150 mm dik roestvrij stalen juk. Het geheel

is aan kabels opgehangen in een vacuumvat. De afkoeling van de

spoelen en het juk geschiedt door een vloeibare stikstof installatie.

De afkoelperiode vanaf kamertemperatuur tot de bedrijfstemperatuur

van 80 K bedraagt circa 20 uur. Hierbij wordt 20 ton stikstof

verbruikt. Tijdens een meetserie met het blow-down experiment

wordt de magneet "koud" gehouden op een temperatuur niveau van

80 - 150 K. De afkoeltijd voor een run vanaf 150 K vergt 3 uur.
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Na de opwarmcyclus worden eerst de moleculaire gassen met behulp

van een vacuumsysteem (7) uit de warmtewisselaar gepompt.

Het gehele systeem, warmtewisselaar en MHD generator wordt op een

argondruk van 1,2 bar gebracht. Het argon is in vloeibare vorm

opgeslagen. Met behulp van een kryogene pomp (8) en een verdamper (9)

wordt een buffervat (10) met een inhoud van 4 m3 gevuld met gas

vormig argon tot een druk van 100 bar. De 400 Nm 3 voorraad is vol

doende voor een run van 60 sekonden en doorspoeling met argon bij

overschakeling van de cycli. Nadat de "hete klep" (3) geopend is

kan het opstarten van de MHD run beginnen.

Het opstarten en afschakelen van de run wordt volledig automatisch

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

Een aantal optische diagnostieken [5J is opgesteld waarmee tijdens

de run tal van gegevens uit het plasma onttrokken kunnen worden.

Naast de elektrische en gasdynamische meetgegevens kunnen met behulp

van het data verwerkings systeem deze meetgegevens (van een

200-tal meetpunten) snel worden verwerkt om beslissingen te kunnen

nemen ten aanzien van instellingen voor volgende runs.

De eerste opzet van het BDE was MHD generatoren te testen in de

zogenaamde "heat-sink" mode. Voor de run is hierbij het MHD kanaal

op kamertemperatuur. De opbouw van de isolatie in de wanden van

de generator is zodanig ontworpen dat de tijdens de run opgenomen

warmte pas na de run behoeft te worden weggekoeld.

De bij het opstarten van de run optredende thermische schok geeft

specifieke problemen voor de keramische materialen waaruit de

wanden van het MHD kanaal bestaan [6J. De thermo-mechanische

spanningen zijn groot ten gevolge van de slechte warmtegeleiding.

Bij de keuze van het materiaal speelt de anisotropie in het

materiaal ook een rol. De binnenwanden van de heat-sink generator

kanalen zijn uitgevoerd in Boriumnitride. Dit materiaal heeft een

lage treksterkte maar is goed thermisch schokbestendig.

De relatief koude wanden hebben ook invloed op de gasdynamische 

en mogelijk ook op MHD processen. Een kleine stap verder naar meer
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realistische beproeving met MHD generatoren was het ontwerp en

bouw van de zogenaamde pre-heat loop (Fig.2.4). Deze, met subsidie

van het Department of Energy (Doe) in de U.S.A. gebouwde instal

latie [7J, zal het MHD kanaal voorverwarmen tot een temperatuur

van 1350 K. In de toekomstige meetseries zullen, naar verwachting,

de voorverwarmde MHD kanalen beter bestand zijn tegen de hoge

temperaturen vanwege de lagere thermische spanningen in de kera

mische materialen. Tevens kunnen keramische material en worden

toegepast met hoge treksterkte (bijvoorbeeld A1 20
3

).

Tot op heden zijn 4 meetseries met het BDE verricht.

De eerste meetserie, oktober 1979, betrof een afname keuring van

de regeneratieve warmtewisselaar, waarbij een MHD kanaal thermisch

en gasdynamisch is getest [8J.

De kryogene magneet werd december 1980 geinstalleerd en begin

1981 getest [9J.

In mei 1981 werden de eerste vermogensruns uitgevoerd, waarbij de

MHD generator een vermogen van 270 kW (5,6 % enthalpie extractie)

heeft geleverd [10J. De in de inleiding genoemde moleculaire

verontreinigingen waren laag: voor H2 0 en CO 2 40 resp. 20 ppm.

Oktober 1981 yond meetserie 3 plaats waarin 360 kW elektrisch ver

mogen is opgewekt, overeenkomend met een enthalpisch rendement van

7,1%.

Meetserie 4 heeft mei 1982 plaats gevonden. In deze meetserie is

nagenoeg geen vermogen opgewekt ten gevolge van problemen met de

preheat-loop en het MHD kanaal.

In deze meetseries zijn een beperkt aantal runs uitgevoerd ten

gevolge van beschadigingen aan de keramische wanden in het MHD kanaal.

De maximale enthalpie extractie is dan ook nog niet bereikt. In

dit afstudeerwerk zal een poging worden ondernomen om met een

theoretisch model een analyse te geven van de tot op heden

verrichte runs, om daarmee de MHD machine verder te kunnen optima

liseren.
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3. De hot flow train

De hot flow train (zie fig.3.1 en 3.2) bestaat uit een cesium

moduul, nozzle, MRD generator, supersone diffusor met kogelafsluiter

en een subsone diffusor.

Ret in de warmtewisselaar verwarmde argongas stroomt via de hoge

temperatuur afsluiter (zie fig.3.1) het cesium moduul binnen. In

het cesium moduul wordt met behulp van een ultrasone verstuiver

cesium gelnjecteerd, in de vorm van kleine druppeltjes. Ret

argon-cesium mengsel wordt in de nozzle versneld tot de lokale

geluidssnelheid in de keel. Daarna wordt het gas verder versneld

in het supersone gedeelte van de nozzle. Ret gas treedt de MRD

generator binnen met een mach-getal van circa 1,7. Verdere expansie

vindt plaats in de divergerende MRD generator. In de generator

wordt deze expansie arbeid omgezet in elektrische energie.

Om tegen atmosferische druk te kunnen afblazen vindt drukterug

winning plaats in de diffusoren. In de scrubbertank en in de daaraan

gekoppelde schoorsteen wordt door een groot aantal sproeiers het

cesium met water gebonden, tevens wordt hierbij het gas afgekoeld.

Ret cesium moduul is zodanig geconstrueerd dat zo min mogelijk

warmteverlies optreedt. De lengte van het cesium moduul is voldoende

om volledige verdamping van de gelnjecteerde cesiumdruppels (ter

grootte van 40 - 80 ~m) in de argongasstroom te laten optreden

voordat het mengsel de nozzle binnenstroomt.

De massastroom wordt begrensd door de doorsnede van de nozzle

keel volgens de relatie (voor afleiding zie appendix 1).

{ y
R

y+ 1 ,
2 ) Y';'1 F

Y + 1 (3.1 )

Indien de keel doorsnede van de nozzle door beschadigingen zou

worden vergroot, neemt de massastroom toe. Een grotere massastroom

veroorzaakt een groter drukverschil over het bed van de warmte

wisselaar ( 6P bed ~ m2 ).
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Figuur 3.1 De hot flow train in de installatie.
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Hierdoor kan het bed van de warmtewisselaar gaan zweven, wat zeer

ongewenst is.

Een nozzle van keramisch materiaal geeft een goede thermische

isolatie, maar is mechanisch niet erg sterk. Het subsone gedeelte

van de nozzle en de keel is dan ook uitgevoerd in 20 mm dik

roestvast staal en is watergekoeld. Het temperatuurverlies over

dit nozzle gedeelte bedraagt 50 K. Het supersone gedeelte van

de nozzle is van keramisch materiaal vervaardigd.

Het MHD generator kanaal heeft inwendig dezelfde configuratie en

afmetingen als het MHD schokbuiskanaal waarmee in 1974 een

en t hal pie ext rae tie is g e h a aId van 24% (1, 4 Mw) [1 1 J. All e e n

de elektroden zijn aangepast.

In het schokbuis generator

kanaal zijn ronde elektroden

toegepast die 4 mm uit de

boven- en onderwand zijn ge

plaatst. Fig.3.3. Om de moge

lijkheid te hebben de elektroden

in het BDE generator kanaal te

koelen zijn de elektroden in de

wand aangebracht. De halfronde

toppen van de elektroden

zijn daarbij 2 mm uit de

wand geplaatst. Fig.3.4.

Fig.3.3 De positie van de elektroden

in het schokbuiskanaal.

Fig.3.4 De positie van de elektroden

in het BDE kanaal.

De voor de analyse van belang zijnde constructieve details zijn

weergegeven in Fig.3.5.
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Figuur 3.5 Constructieve details van de MHD generatoren.
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4. Het quasi-eendimensionale model

4.1. Inleiding--------------

Er bestaat grote behoefte aan een eenvoudig "engineerings"

programma dat in staat is de dimensionering van een hot-flow

train te berekenen. Hierbij worden de thermodynamische en

elektrische in- en uitgangscondities ingevoerd. Tevens dienen

n· en n th' berekend te worden.
1 en.

Hierbij worden beschrijvingen van komplexe mechanismen in de

MHD generator zoals streamervorming en gedetailleerde grenslaag

ontwikkeling, welke overigens een grote invloed hebben op het

generator gedrag, zoveel mogelijk vermeden.

Het quasi-eendimensionale model is een goede start naar dit streven.

Dit model ligt ten grondslag aan het gebruikte rekenprogramma.

Uitgangspunt is een aantal MHD vergelijkingen met vereenvoudi

gingen en aanname's voor het eendimensionale geval.

----~V

Vgem

----/
x

Fig.4.2 Aanname van gemiddelde

grootheden.

h

y~
Z
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Behoudswetten

dp . -rat + 'V. ( pV) = 0

-rdv -r -r -r -r
Pdt = - 9p + PeE + J x B + W

waarin ~ de divergentie van de schuifspanningstensor is en

daarmede de wrijvingstermen vertegenwoordigt.

( 4 • 1 )

( 4 • 2 )

dU
+ dt

-r -r -r= E.J + V. (AVT) - V. (pv) + ¢ ( 4 • 3 )

¢ vertegenwoordigt de energietoename ten gevolge van schuif

spanningen.

-r

9 x E = _ aB
at

-r
9.B = 0

-r P e9.E = -
E:

0

-r
-r -r -r -r -r B -r
J = a(E + v x B) - S(J x TBT ) + Pev

( 4 . 4 )

( 4 . 5 )

( 4 • 6 )

( 4 . 7 )

( 4 . 8 )

p =
PH To

W
( 4 . 9 )



-26-

- We beschouwen een stationaire toestand;

- gasdynamische eindeffekten worden verwaarloosd, L»h,b ;

- de divergentie van het kanaal is gering zodat gesteld kan
-+

worden v = (u,O,O);

- het magnetisch veld ten gevolge van geinduceerde stromen wordt

verwaarloosd;

- het aangelegde magneetveld is constant en heeft alleen een

component in de Z-richting;

- de gasdynamische en elektrische grootheden zijn constant over de

doorsnede en alleen afhankelijk van de X-coordinaat. Hierbij

worden gemiddelde grootheden aangenomen. Zie fig.4.2.

- De ruimtelading wordt nul verondersteld.

Hiermede gaan de vergelijkingen (4.1) tot en met (4.8) over in:

behoudswetten

ill = puA = constant (4.10)

du
PU dx =

dp
- - + J B - Fr

dx Y
(4.11)

met Fr de kracht ten gevolge van wrijving

waarin H = CpT + ~U2

Q het warmteverlies door de wand
w

Maxwell vergelijkingen

-+
V' x E = °

-+
V' x B = °

(4.12)

(4.13)

(4.14)

(4.15)
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( 4 • 16)

( 4 • 1 7 )

( 4 .18)

( 4 • 1 9 )

Voor de wrijvingsterm in formule (4.11) geldt [12J

C
Fr = Tw· A (4.20)

met T w de schuifspanning aan de wand, die bepaald wordt door

de wrijvingscoefficient Cf en de kinetische energie inhoud van

het gas aan de wand volgens

We gaan uit van een grenslaag ontwikkeling vanaf de keel in de

nozzle, met een inloop lengte iL tot de generator ingang.

Om generatorkanalen met verschillende elektroden-geometrie te

kunnen analyseren wordt een ruwheidsfactor ingevoerd.

Onder verwaarlozing van de invloed van het magneetveld op de

turbulentie en het uitbuigen van de stroom op het grenslaag

profiel verkrijgen we voor de wrijvingscoefficient [13J

( 4.21 1

( x')- 2,5Cf = 2,87 + 1,58 Log ~

waarin K de ruwheidshoogte,voorstelt en

x' = x + it

Voor de warmteverliesterm in formule (4.12) geldt [12J

C
Qw = qw A

met

( 4 . 22 )

( 4 . 23 )

(4.24 )

q = a (T aww x
T )
w

( 4 . 25)
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(4.26 )

Voor a in formulex
AN uxa =x x+iL

hierin stelt T de adiabatische wandtemperatuur voor, waarvooraw
geldt Qw = 0. Tw stelt de wandtemperatuur voor. We veronderstellen

dus een half doorlatende wand.

(4.25) kunnen we schrijven

met N het Nusselt-getal wat voor turbulente stroming gelijkux
gesteld kan worden aan

N = 0,023 RO,8
ux ex (4.27 )

Voor de thermische geleidbaarheid kunnen we schrijven

15 RA= LIn ( 4.28)

2
Dit voIgt uit het Prandtl-getal, indien we hiervoor 3 kiezen.

Pr ( 4 . 29)

met R voor een ideaal gas voIgt formule (4.28).

Voor argon geldt voor een temperatuur tussen 300 - 2000 K [14J

n = 1.218.10- 6 (T
f
-102)0,55 (4.30)

Hierin stelt Tf de filmtemperatuur voor.

tuur wordt aangenomen volgens

Deze fictieve tempera-

T + Taw w
2

( 4.31 )
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4.4. Wet van Ohm

Voor het elektrisch geleidingsvermogen en de hallparameter in

de formule's (4.18) en (4.19) gelden de onderstaande constitutieve

betrekkingen

( 4.32)

(4.33 )

De botsingsfrekwentie v e hierin is de som van botsingsfrekwenties

van elektronen met de verschillende zware deeltjes volgens

(4.34 )

waarin
v eq =

met

n Q u
q eq e

( 4 . 35)

n het aantal deeltjes q per volumeeenheid.
q

Q de werkzame doorsnede van impulsoverdracht voor
eq

botsingen met soort q.

u
e

de gemiddelde thermische snelheid van de elektronen.

Voor de verschillende botsingsfrekwenties gelden de volgende

relaties waarbij het "Ramsauer" minimum als funktie van de elektronen

temperatuur is verdisconteerd.

-17v = 0,5.10 neac ac

8kT e 1
) 2 (4.36 )

0,28.10- 20 -3
8kT 1v o 535)(-_e)2eaA = n (1,46.10 Te -aA ' TIm

e

-6
- 3/2

-7
3/2 1

V eic = 3,64.10 n. T In(1,24.10 T n- 2 )
lC e e e

-6 - 3/2
In(1,24.10 87

3/2 1

V
eiA = 3,64.10 niAT e

T n- 2 )
e e

( 4 . 37)

( 4.38)

(4.39 )
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Ten gevolge van instabiliteiten is het uitwendig gemeten geleidings

vermogen lager dan de lokale microscopische waarde volgens formule

(4.32). Dit wordt in rekening gebracht door invoering van een

effektieve a in termen van de kritieke hallparameter B "t'
krl

( 4 . 40 )

ook stellen we Bkrit = Beff .

Door stroomuitbuiging voIgt de stroomdichtheid niet de kortste

weg. Lokaal geldt dus niet dat J x = O. We kunnen dit verdiscon

teren door te stellen

s= - (
h

J (lokaal).
y (4.41 )

Uit de vergelijkingen (4.18) en (4.19) voIgt

J = BJ + atE - uB).y x y (4.42 )

Substitueren we (4.41 lin (4.42) dan verkrijgen we

( 4 . 43 )(E - uB)
y

a
J =y s

1+B h

met (4.40) en vervanging van B door Beff verkrijgen we voor het

uitwendig gemeten elektrisch geleidingsvermogen

(4.44 )

daarmee gaat formule (4.43) over in

J = a (E -uB)y app y
( 4 . 45)
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Door de relatief koude grenslaag en ten gevolge van de stroom

concentratie aan de elektrode ontstaat een spanningsval. De

elektronen emmissie aan de kathode geeft ook een spanningsval

omdat de elektrodentemperatuur laag is. Deze effekten worden in

rekening gebracht door invoering van een spanningsval 6V voor

anode en kathode tesamen.

Voor de uitwendig gemeten elektrodenspanning V kunnen we nu

schrijven

V = E h - 6V.y

De stroom per segment stellen we gelijk aan I mets

I = - J sbs y

hieruit volgt

(4.46)

( 4 . 47)

(4.48)

Voeren we een belastingsfaktor K
f

in voor de generator volgens

E
K - Y

f - uB .

Dan volgt hieruit met formule

K = V+6V = 6V-J y SbR be1
f uBh uBh

(4.46) en (4.48)

( 4.49)

(4.50)

Figuur 4.3 toont het elektrisch vervangingsschema van een

generator segment. Uit formule (4.45) kunnen we afleiden

uBh - I R. = E h
SlY

met

(4.51 )

aapp
( 4 . 52 )
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1

Evh

Ri

boV
I

Rbet. V

----.-_vBh

Figuur 4.3 Het elektrisch vervangings netwerk.

Tevens valt af te leiden (zie ook fig.4.3)

R
f.,V

bel+ I
( 4 . 53 )

Tenslotte voIgt nog voor de uitwendig te meten belastingsfactor

K K f.,V
app = f - uBh

Hiermede kunnen we voor het per segment geleverde uitwendige

vermogen schrijven

(4.54)

I uBhKs app ( 4.55)

Pes is gelijk aan het door het plasma geleverd vermogen vermindert

met de vermogensdissipatie in de grenslaag.

Zoals in de inleiding is gememoreerd wordt bij het gesloten cyclus

MHD systeem een edelgas als werkmedium toegepast. Edelgassen, met

name argon, hebben een kleine effektieve werkzame doorsnede voor

impuls en energie-overdracht. Hierdoor wordt ten gevolge van de
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Joule dissipatie J 2 1a in het plasma de thermisehe energie van

de elektronen hoger. Er ontstaat een twee temperaturen plasma waarin

de elektronentemperatuur belangrijk hoger is dan de gas (zware

deeltjes) temperatuur, hetgeen ten goede komt aan het elektriseh

geleidingsvermogen.

In het model wordt de vereenvoudigde formule voor de elektronen

energie balans gebruikt, en luidt voor de stationaire toestand

J2
-- - 3 k[T -TJ n me V -rad = 0 .a e e rna e ( 4 • 56)

De Joule dissipatie wordt volledig omgezet in de energie

benodigt voor elastisehe botsingen en straling. Voor de botsings

frekwentie moet weer de som worden genomen van de versehillende

deelproeessen, waarbij de massa's van de in de deelproeessen

optredende elementen moeten worden opgenomen, hierdoor gaat de
me

term v
e

in formule (4.56) over inrna

V A+ v 'Aea el
rnA

+
v +v.eae ele

me
(4.57)

De stralingsterm in formule (4.56) wordt gegeven voor [15J

Voor de bepaling van de nog onbekende elektronendiehtheid in de

energiebalans vergelijking van de elektronen gebruiken we de Saha

vergelijking. We veronderstellen evenwieht tussen ionisaties e~

reeombinaties, het zogenaamde Saha evenwieht [16J.

n n.
e lq =

n

Z Z.e lq
Z

2 TIm kTe e 3/2 E: •- lq
) exp(~)

e
(4.59 )

waarin Ze' Zi en Z de partitie funkties voorstellen. Voor de

elektronen geldt Z = 2. Z. en Z zijn een funktie van de tempera-e 1

tuur. In het besehouwde temperatuurgebied geldt [16J.
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Voor de argon atomen respectievelijk ionen ZA = 1 en ZiA = 5.

Voor de cesium atomen respectievelijk ionen Z = Z en Z~ = 1.c .J.e
De Saha vergelijking voor Argon respectievelijk cesium wordt

daarmee

n nOAe 1

n
aA

n n.e lC

n
ac

21 3/2 1575= 10. 2,4089.10 .T e .exp (- , e
kT

e

= 2,4089.10 21 .Te3/2.exp (-3,893e
kT e

( 4 .60)

(4.61 )
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5. Het interpretatie model

5.1. Inleiding--------------

De resultaten van de berekeningen met het model beschreven in

hoofdstuk 4. verschillen nogal met de experimenteel gemeten groot-

heden [17J. Vooral de berekende stromen zijn hoger dan de

experimentele waarden.

Het computerprogramma van het interpretatie model voorziet in de

mogelijkheid om experimenteel gemeten waarden van de stroom in te

lezen en daarmede gasdynamische grootheden te berekenen.

Om het, met name bij interactie, gemeten statische drukverloop te

verklaren, kunnen in dit model gasdynamische grootheden worden

gelnterpreteerd uitgaande van de gemeten drukken, door de ver

plaatsingsdikte interactief aan te passen. Tevens kan de axiale positie

van de overgang van supersone- naar subsone snelheid in de hot

flow train interactief worden ingevoerd, waarmee de invloed van de

schoklokatie kan worden geanalyseerd. Het machgetal aan de ingang

van de generator wordt berekend aan de hand van de ingelezen door

snede verhouding van de generatoringang en de keel van de nozzle.

Hiermede kan worden geanalyseerd welke doorsnede van het generator

kanaal kan worden aangenomen voor de gasstroming. De extrema

zijn de doorsnede gevormd door isolatorwanden en de elektroden

wanden en de doorsnede gevormd door isolatorwanden en de toppen

van de uit de elektrodenwand geplaatste elektroden (zie fig.3.5).

5.2. De verplaatsingsdikte
--------------------------

De basis voor het interpretatiemodel vormt het quasi-eendimensionale

model beschreven in hoofdstuk 4. In het quasi-eendimensionale model

worden over de dwarsdoorsnede van het kanaal gemiddelde grootheden

aangenomen (zie fig.4.2). De verliezen in de grenslaag aan de

wand worden ook met deze gemiddelde grootheden berekend.

Een andere, heel praktische verrekening van de verliezen in de

grenslaag is de aanname van een fictieve wand, die als voIgt kan

worden gedefinieerd.
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1. De vermindering in massatransport in de grenslaag ten gevolge

van wrijving wordt over een afstand 01 verdisconteerd, waar

door een isentrope stroming tussen fictieve wanden wordt aan

genomen, zie fig.5.1. In formule vorm [18J.

) d( f ( 5. 1 )

of
a

fpudy 
o

waarin 01 de verplaatsingsdikte is.

y
foVo

x
Figuur 5.1 De verplaatsingsdikte 01

2. Zo is ook een impulsverliesdikte 02 te definieren volgens

( 5.3 )

Hierin is 02 de verplaatsing, welke nodig is om het verlies

aan impuls te verrekenen.

3. Evenzo kan de stagnatietemperatuur verliesdikte worden gedefi

nieerd.

o

T
(_0__ 1) d ( y

T (5
0 00

( 5 . 4 )
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Hierin is &3 de dikte waarover de vrije stroming verplaatst

moet worden om het verlies aan stagnatie temperatuur flux in de

grenslaag te verrekenen.

Anders geformuleerd kan worden gesteld dat de invloed van de grens

laag in de continuiteitsvergelijking leidt tot 01,in de impuls

vergelijking tot 02 en in de energie vergelijking tot 03'

Omdat de verrekening van de wrijvings- en warmteverliezen wordt

verdisconteerd in bovenstaande dikten worden T en q nul gesteld.w w
Veronderstelt wordt dat

= ° 2 -
( 5 . 5 )

De volgens het bovenstaande aangenomen uniforme stroming is

schematisch weergegeven in figuur 5.2.

gas dyne
---+-- grootheden

constant

o x
Figuur 5.2 De uniforme stroming.

Het machgetal aan de in gang van het generatorkanaal voIgt uit de

continuiteitsvergelijking. Dit wordt bepaald door de doorsnede

verhouding van nozzle keel en generatoringang volgens

A. 11 [F = M
n

2
( Y+ 1 )

y+1
(1 + y-1 M2)] 2(y-1)

2
( 5 . 6 )

De afleiding van formule (5.6) staat beschreven in appendix 1.1.
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In de diffusoren wordt de kinetische energie van het gas omgezet

in potentiele energie. Deze terugwinning van de druk is nodig

om tegen atmosferische druk te kunnen afblazen.

De overgang van supersone snelheid naar subsone snelheid gaat

gepaard met schokgolven.

In het interpretatiemodel veronderstellen we de aanwezigheid van

een rechte schokgolf. Deze aanname vereenvoudigt de problematiek

ten aanzien van de beschrijving van de gasdynamische processen

voor en na de schok. Uit de energievergelijking voor een ideaal

gas opgesteld voor en na de schok volgt dat de stagnatietempera

tuur voor en na de schok dezelfde waarde heeft. Dit impliceert

dat we formules geldig voor een adiabatisch proces kunnen toepassen.

De onderstaande formules [18J zijn geldig . (De index 1 duidt op

grootheden voor de schok, de index 2 op die na de schok).

(5.7)

Substitutie van y = 5/3 voor argon geeft dan

= 4
(5.8)

_~~1 M~ - 1)

2
(y+1) M2 )-1
2 (y-1) 1 (5.9)

Uit de formules (5.7) en (5.9) vinden we tesamen met de ideale

gaswet en de continuiteitsvergelijking de verhouding van de

snelheden voor en na de schok, met y = 5/3 wordt dit

= ( 5. 1 0)
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De entropieverandering wordt besehreven volgens de formule

T
02= C

p
(In -- 

T
01

y-1 P02
In

y P01
(5.11)

Het programma is zo uitgevoerd dat gasdynamisehe grootheden kunnen

worden geinterpreteerd, uitgaande van gemeten drukken, door 01

interaetief aan te passen. Ook de sehoklokatie kan interaetief

worden ingevoerd, zodat de invloed van de overgang van supersone

naar subsone snelheid, bijvoorbeeld in de generator, berekend kan

worden.

Met behulp van de behoudswetten worden de dv/dx en de dp/dx

berekend. Vervolgens worden deze grootheden per segment met een

Runge-Kutta integratieproeedure simultaan geintegreerd over x. Uit

de nieuwe waarden van v en p kunnen de overige grootheden worden

berekend.

De elektrisehe grootheden worden berekend als funktie van de elek

tronentemperatuur, door de energiebalans, wet van Ohm en de Saha

vergelijkingen in evenwieht te brengen.

Om het generatorkanaal ook door te kunnen rekenen met de experi

menteel gemeten waarden van de stroom wordt in elk segment een

vloeiend stroomverloop door deze gemeten waarden berekend volgens

een derde graads polynoom

I. = ax.3 + bx.2 + ex. + d
1 1 1 1

me t i = 1, 2, 3 ..... 32.

(5.12)

De eoeffieienten a, b, e en d worden bepaald uit twee opeenvolgende

stromen en uit de dI/dx ter plaatse. De dI/dx volgt uit de stroom

waarde voor en na het besehouwde segment.

Voor de bepaling van de dI/dx in het eerste en laatste (32e)

segment en voor de afleiding van de formules ter bepaling van de

eoeffieienten wordt verwezen naar appendix 1.2.
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De flow-chart en de listing van het computerprogramma is weer

gegeven in appendix 2.
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6. Drukmetingen in de hot flow train

AIle drukmeetpunten van de meetseries twee en drie zijn in de boven

wand geplaatst. Het generatorkanaal van meetserie 4 heeft zijn

drukmeetpunten in de divergerende zijwand.

De axiale positie van de drukmeetpunten is weergegeven in figuur 6.1

De drukmeetpunten worden door middel van slangetjes, met een gemid

delde lengte van 3 meter, verbonden met drukomvormers. De druk

omvormers zetten het druksignaal om in een elektrisch signaal

voor verdere verwerking. De bemonsteringsfrekwenties van het

dataverwerkingssysteem bedraagt 4 Hz. Men zou door de grote lengte

van de slangetjes verwachten dat de drukmeting traag is ten opzichte

van de bemontseringsfrekwentie.

De responsietijd van het meetsysteem is gemeten. Als referentie is

een piezo resistieve drukopnemer met snelle registratie apparatuur

gebruikt. De bandbreedte van dit systeem bedraagt 0 - 10 kHz.

Uit de metingen is gebleken dat de registratie van het dataverwer

kingssysteem, met een sample frekwentie van 4 Hz, de traagheid

bepaalt. De resultaten zijn weergegeven in de figuren 6.2 en

6 . 3 .

TIJD

SEC.
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Fig.6.2 Drukverloop van de piezo

resistieve drukopnemer.

Fig.6.3 Registratie van het druk

verloop met het dataver

werkingssysteem.



Positie druk meetpunten

in de hot flow train en in

de generatoren van meetserie
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Figuur 6.1 Positie drukmeetpunten in de hot flow train.
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De statische druk aan een gegolfde wand wijkt af van de statische

druk in de vrije stroming. Shapiro [18] definieert voor het

verschil van de drukken loodrecht op de stromingsrichting een

drukcoefficient C volgens
p

p - p
CXl

C
P

( 6 • 1 )

Voor de drukcoefficient op een afstand y van een gegolfde wand

beschreven door (zie figuur 6.4)

y = hw cos
:21Tx

1
( 6. 2 )

geeft Shapiro voor een subs one stroming een drukcoefficient

aan vol gens

h 21TX 2ny= - 41T 1 cos (-1- ) exp-----r- ( 6. 3 )

De invloed van de golfvorm neemt volgens de e-macht in de

formule (6.3) af naarmate men verder van de wand verwijderd is.

Voor de drukcoefficient C voor de druk aan de boven beschrevenpw
gegolfde wand geldt (voor subsone stroming)

C
pw

h 21TX
- - 41T T cos 1 ( 6. 4 )

De druk aan de wand is maximaal in de dalen en minimaal op de

toppen van de gegolfde wand (zie figuur 6.4).

y
Fig.6.4 Invloed van een ge

golfde wand op de

druk aan de wand.

(subsone stroming)

+

Cpw r---------1'------~; X
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In een supersone stroming heeft Cp zijn extrema op die plaatsen

waar de stroomlijnen de maximale helling hebben. Het effekt van

een gegolfde wand op de drukcoefficient neemt niet af naarmate

men verder in de vrije stroming terecht komt. De verstoring

wordt langs machlijnen in de stroming verplaatst. Voor C
p

geldt nu
-4n h sin

1
~n [x-y!Im: -1)] ( 6.5 )

Voor een supersone stroming geeft Shapiro de volgende relatie

voor C (zie figuur 6.5).
pw

- 4n h
!(m2_1) 1

ro

sin 2nx
1 ( 6 . 6 )

Indien we het bovenstaande interpreteren kunnen we voor de

elektrodenwand van het generatorkanaal figuur 6.6 tekenen

voor het geval van een supersone stroming. Het sinusvormig verloop

van C in formule (6.6) is vervangen door een verloop zoalspw
getekend in figuur 6.6.

.~

.t<=-------l-~
y

Cpw
t=:.....-----;------:::......--~----t---x

Fig.6.5 Invloed van een gegolfde

wand op de druk aan de

wand bij een supers one

stroming.

Fig.6.6 Het verloop van de druk

bij de elektroden in een

supers one stroming.
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De extrema van C zijn voor een machgetal van bijvoorbeeld 2
pw

(een realistische waarde voor de stroming in het generatorkanaal)

en de onderstaande afmetingen van een elektrode

waarin

4n
2

I(m -1
00

h
1 = 0,6 ( 6. 7 )

M = 2
-3h = 2.10 m (de hoogte van de elektrode)

1 = 25.10- 3 m (deielektroden steek).

Uit formule (6.1) volgt met de ideale gaswet en met

M = u /lyRT
00 00 00

2
P = P (;yC M +1)

00 pw 00

waaruit met bovenstaande gegevens te berekenen is dat voor

punt A geldt zie figuur 6.6.

p = 3 P
00

In punt A wordt een gedeelte van de stagnatiedruk gemeten.

( 6. 8 )

( 6 . 9 )

De drukmeetpunten in de MHD generatorkanalen van meetserie 2

en 3 bevinden zich juist in de elektrode, zie figuur 6.7. Bij

het niet precies symmetrisch uitvoeren van het meetgaatje kunnen

volgens bovenstaande theorie aanmerkelijke meetfouten ontstaan.

Voor het tweede meetpunt (fig.6.8) in de generator van meet-

serie 3 is een asymmetrie geconstateerd van 0,3 mm stroomafwaarts.

Voor een ruwe benadering van de meetfout nemen we een lineair

verloop aan tussen het maximum en minimum van C in figuur 6.6.
pw

Dan volgt voor een stroomafwaartse asymmetrie van 0,3 mm voor de

drukcoefficient (zie figuur 6.8)

C = - 0,3 .0, 6 = - 0, 09.pw 2
Er wordt dan dus een druk gemeten van

p = P (-0,09.~.}.4+1 ) = 0,7 P
00 00

Dit illustreert een afwijking van -30% ten opzichte van de statische

druk in de bulk.



Fig.6.7 Het drukmeetgaatje

in een elektrode.
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- 0.D-I------+

Fig.6.8 Een asymmetrisch uitgevoerd

meetgaatje in elektrode no.9

van het generatorkanaal uit

meetserie 3.
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6.3. Drukmetingen van meetserie 4.
----------------------------------

In figuur 6.9 zijn de meetresultaten weergegeven van de gas

dynamische drukmetingen van drie verschillende kanalen. Weerge

geven zijn de meetgegevens van run 205, 303 en 402. Opvallend is

daarbij het gemiddeld 50% hogere drukverloop van run 402 in meet

serie 4 ten opzichte van de overige twee.

De elektroden van het kanaal in meetserie 4 steken verder uit de

wand dan die van de voorgaande kanalen (zie fig.3.5).

Vanwege de hierdoor ontstane hogere ruwheid is een hogere druk te

verwachten. Berekeningen zijn uitgevoerd met een 10 maal hogere

ruwheidsfactor. De resultaten zijn weergegeven in figuur 6.10.

Uit deze rekenresultaten blijkt dat het grote verschil in druk

hiermede niet verklaard kan worden.

Het verkleinen van de ingangsdoorsnede geeft bij de berekeningen

een marginale toename van de druk (zie fig.6.11).

Nemen we de constructieve uitvoering van de drukmeetpunten onder

de loep dan is te zien dat de uitvoering van het door General

Electric ontworpen en gebouwde kanaal van meetserie vier wezenlijk

anders is dan de uitvoering van de drukmeetpunten in de voorgaande

generatorkanalen.

In figuur 6.12 is de constructie van de drukmeetpunten van de

kanalen uit meetserie 2 en 3 weergegeven. De drukmeetpunten bevinden

zich in een aantal elektroden van de bovenwand (anode zijde). Het

drukmeetpijpje dat naar buiten wordt gevoerd is aan de elektrode

gelast zodat een gasdichte uitvoering ontstaat.

In figuur 6.13 is de constructie weergegeven van de drukmeetpunten

van het kanaal uit meetserie 4. In dit kanaal zijn de drukmeet

punten geplaatst in de zijwand. Vanwege de opbouw van de isolatie

wand zou men kunnen verwachten dat een druk gemeten wordt die ver

schilt van die aan de binnenwand van het kanaal.

Van twee drukmeetpunten zijn de pijpjes verwijderd en zijn op de

drukmeetopening in de buitenwand snelle druktransducers gemonteerd.

Indien er een zogenaamde "back flow" ontstaat in de kieren tussen

de verschillende isolatielagen onderling en tussen de isolatie

laag en de buitenwand dan ontstaat er een drukverschil van de
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1 , °
p (bar)
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0,2 0,4
I

0,6 0,8
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Figuur 6.9 Drukverloop in de generator voor een supersone

gasdynamische stroming. 1: meetserie 4, Po = 6,8 bar;

2: meetserie 3, Po = 7,2 bar; 3: meetserie 2,

P = 6,8 bar.o
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1 ,25

1 , °
p(bar)

0,75

0,5

0,25

0,2 0,4 0,6 0,8

X (m)

Figuur 6.10 Invloed van de wandruwheid op het drukverloop in

het generatorkanaal.

1: ruwheidshoogte 2 mm;

2: ruwheidshoogte 0,2 mm.
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1 ,25

1 , 0

p(bar)

0,75

0,5

0,25

0,2 0,4 0,6 0,8

X (m)

Figuur 6.11 Invloed van de ingangsdoorsnede op het drukverloop

in de generator.
2

1: ingangsdoorsnede generator 50 x 150 mm
2

2: ingangsdoorsnede generator 50 x 154 mm .
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Fig.6.12 Constructie van de meetpunten in de generatorkanalen

van meetserie 2 en 3.

6p
w

spleten

gasdichte
behuizing

meetpijpje

Fig.6.13 Constructie van de drukmeetpunten

van het generatorkanaal uit meet

serie 4.
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orde van grootte 6P over de isolatiewand. Door de snelle druk
w

transducers wordt dan dus een druk gemeten P + 6P
00 w

(afgezien van kleine drukverschillen tussen bulk en grenslaag).

In het volgende zal blijken dat 6P zowel positief als negatief
w

kan zijn. Uit figuur 6.9 blijkt dat de drukmetingen van de punten

waarbij het pijpje niet is verwijderd op dezelfde contour liggen

als de gemeten waarden van de snelle drukopnemers. Hierui t kan

geconcludeerd worden dat ook bij de hoge drukmeting een belangrijke

meetfout optreedt van dezelfde orde van groote als 6P .
w

In de bulk treedt bij supersone stroming een negatieve drukgradient

op in de stromingsrichting van het gas. Aan de ingang van het

generatorkanaal of zelfs al in de keel van de nozzle stroomt gas

via de bestaande spleten in de isolatiewand naar buiten. Er

ontstaat een back flow in dezelfde richting als de gasstroming,

tussen de gasdichte behuizing en de isolatielagen van het generator

kanaal.

Verder stroomafwaarts is de druk achter de isolatiewand hoger dan

de druk in het kanaal. Via openingen in de isolatiewand, bijvoor

beeld drukmeetgaatjes, stroomt het gas van de back flow weer naar

binnen. Dus bij supersone stroming heerst achter de isolatiewanden

een druk p + 6P , deze druk is in meetserie 4 gemeten (Fig.6.9).
00 w

In het geval van een subsone stroming in het generatorkanaal

ontstaat een positieve drukgradient in de stromingsrichting. Hierbij

ontstaat ook een back flow, echter in tegenover gestelde richting

van de gasstroming in het kanaal. ~De drtik achter de isolatiewand is dus

lager dan de druk in de bulk. Dit is in overeenstemming met de

experimentele resultaten, figuur 6.14 geeft de gemeten drukken weer

van de koude runs van meetserie 3 en 4.

Indien we het verschil in stagnatiedruk van de weergegeven runs

in rekening brengen is in meetserie 4 een gemiddeld 50% lagere

druk gemeten ten opzichte van de gemeten drukken in meetserie 3.
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Ter illustratie toont figuur 6.15 een borium nitride plaat uit

de zijwand van het generatorkanaal waarin zich een drukmeetgaatje

bevindt.

Duidelijk zichtbaar is het spoor op het oppervlak hetgeen aangeeft

dat er een gasstroom heeft plaatsgevonden vanaf achterkant borium

nitride naar de kanaalzijde. Dit ondersteunt ons gezichtspunt

dat er een flinke meetfout ter plaatse moet zijn opgetreden (hier

was overigens geen buisje aangebracht)~

1 , a

0,75

p(bar) ----------

0,5

0,25

3
/

"'--'-' -

0,2 0,4 0,6 0,8

X (m)

Figuur 6.14 Verloop van de druk in de generator bij een subsone

stroming.

1 : meetserie 3, P = 2,3 bar
0

2 : meetserie 4, P = 2,8 bar
0

3 : extrapolatie van 2 voor P = 2,3 bar.
0
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was overigens geen buisje aangebracht)~

1 ,°
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p(bar)

0,5

0,25

,.,,,,,,,,,

----------

3,......

0,2 0,4 0,6 0,8

X (m)

Figuur 6.14 Verloop van de druk in de generator bij een subsone

stroming.

1 : meetserie 3, P = 2,3 bar
0

2 : meetserie 4, P = 2,8 bar
0

3 : extrapolatie van 2 voor Po = 2,3 bar.
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Figuur 6.15 Een borium nitride plaat uit het generatorkanaal

van meetserie 4. Stroomafwaarts van het drukmeet

gaatje is het spoor van de gasstroom te zien hetgeen

aangeeft dat er een gasstroom heeft plaatsgevonden

vanaf de achterkant van de borium nitride plaat

naar de kanaalzijde.
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7. Toetsing van de modelberekeningen aan de experimentele

resultaten.

Het berekende gasdynamische drukverloop voor run 303 (meetserie 3)

is weergegeven in figuur 7.2 (B=O). Het machgetal en de ingevoerde

verplaatsingsdikten zijn weergegeven in figuur 7.3 respectievelijk

7 . 4 .
2

B~ de berekening is een ingangsdoorsnede gekozen van 50x154 mm ,

waardoor een betere overeenstemming met de gemeten resultaten

werd verkregen.

De berekende en gemeten waarde aan de ingang van het kanaal vertonen

goede overeenstemming. Alleen de waarde van het 2e meetpunt ligt

nog iets onder de berekende kromme. Een zwakke expansie waaier

vanaf de eerste elektrode (zie figuur 3.5) en/of een afwijking

in de drukmeting ten gevolge van de uitvoering van het meetpunt

zoals genoemd in hoofdstuk 6.2 kan hiervan de oorzaak zijn.

Opvallend is de sterke toename van de druk aan de ingang van de

supersone diffusor. Uit berekeningen met de grenslaag-integraal

methode zou men juist een drukdaling verwachten [19J.

Bij run 205 is echter een veel vloeiender drukverloop aan de

ingang van de supersone diffusor te zien.

Oorzaak van de druktoename bij run 303 zou een stap in de wand

kunnen zijn ten gevolge van de overgang keramische wand naar roest

vrij stalen wand van de diffusor. Het drukmeetpunt bevindt zich

juist enkele millimeters stroomafwaarts van deze overgang.

Door de onbetrouwbaarheid van de drukmetingen van meetserie 4,

zoals blijkt uit hoofdstuk 6.3, zijn deze resultaten niet verder

geanalyseerd.

De berekeningen met interactie zijn uitgevoerd voor een analyse

van de meetresultaten van run 303. De eerste 4 elektroden van het

generatorkanaal waren bij deze run kortgesloten om voorionisatie

te bereiken. De hierdoor ontstane zeer hoge stromen per elektrode
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(200 A) zijn bij de berekening vervangen door lagere waarden

waardoor een vloeiender stroomverloop is verkregen. De overige

waarden van de stroom per elektrode zijn ingevoerd zoals gemeten.

De met het programma berekende gladde kromme door deze meet

punten is weergegeven in figuur 7.5.

De berekende gasdynamische grootheden zijn weergegeven in de

figuren 7.2 tot en met 7.4.

Tot een lengte van x = 400 mm zijn de gemeten drukken van een

gasdynamische stroming en de gemeten drukken van een gasstroming

met interactie bij een magneetveld van 4.1 T nagenoeg identiek.

Ten gevolge van de aanwezige (kleine) interactie wordt reeds een

druk bereikt overeenkomstig de gemeten waarden zonder dat een

verplaatsingsdikte behoeft te worden ingevoerd.

De verplaatsingsdikte zoals weergegeven in figuur 7.4 wordt

bij lage interactie (B = 4.1 T) over een grotere axiale afstand

van de generatoringang nul genomen dan bij een gasdynamische

berekening (B=O T). Dit is fysisch niet erg realistisch.

Hierin schiet het interpretatiemodel blijkbaar te kort.

De druktoename in de supersone diffusor impliceert een supersone

stroming. De schoklokatie achter in de subsone diffusor verschilt

weinig van plaats bij stroming met of zonder interactie.

De zeer sterke druktoename in de tweede helft van de generator kan

niet verklaard worden met quasi-eendimensionale berekeningen zonder

expliciet in rekening brengen van grenslagen.

Figuur 7.4 geeft immers aan dat volgens het interpretatiemodel

een grenslaag dikte van 20 mm moet zijn opgetreden.
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Uit de meetresultaten blijkt dat de elektrische stromen in de

tweede helft van de generator boven een bepaald magneetveld niet

verder met het aangroeiend magneetveld stijgen. Zelfs bij een

generatorbelasting van 9 ohm (run 302) treedt dit effekt reeds op.

Van run 302 zijn een aantal gemeten stromen in de figuren 7.7

en 7.9 weergegeven. Figuur 7.7 toont de stroom als funktie van

de tijd. Figuur 7..9 geeft de stroom per elektrodepaar weer met

de tijd als parameter. Het magneetveld is weergegeven in figuur 7.6.

Figuur 7.9 toont een verschuiving van het maximum in het verloop

van de stroom als funktie van de lengte van de generator. Stroom

opwaarts (negatieve x-richting) bij aangroeiend magneetveld.

Bij een magneetveld van 3,9 Tesla (T=33,5 s) ligt het maximum

bij elektrodepaar 32. Bij de maximale magnetische induktie treedt

het maximum van het stroomverloop op bij elektrodepaar 18,

verder stroomafwaarts neemt de elektrische stroom per elektrode

snel af.

De effekten geillustreerd in de figuren 7.7 en 7.9 geven aan dat

een mogelijke hallkortsluiting ontstaat achter in de generator

bij een magneetveld van 4,3 Tesla en naarmate het magneetveld

verder stijgt verder naar voren (stroomopwaarts) dringt, ongeveer

tot aan elektrode 18 bij maximaal magneetveld. In figuur 7.7

is duidelijk te zien dat op een tijdstip van 35 sekonden de stroom

van elektrodepaar 28 tot en met 32 niet verder stijgt en de

stroom van elektrodepaar 18 tot en met 24 nog verder aangroeit.

Het idee dat er hall sluiting optreedt wordt bevestigd door de

gemeten hall spanning tussen elektrode 24 en elektrode 32, zie

figuur 7.8 .

Bij afnemend magneetveld wordt de hall sluiting opgeheven, en wel

zodanig dat bij afnemend magneetveld de afstand waarover de hall

sluiting bestaat steeds kleiner wordt. Dit is in figuur 7.7

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

van de stroom vangt op een later tijdstip aan naarmate men verder

stroomafwaarts komt. Opvallend is dat de stroom toeneemt als

het magneetveld daalt (elektrode 30 en 32). Dit is een duidelijke

indikatie van verdwijnen van de hall sluiting.
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Door de hall kortsluitstroom ontstaan Lorentzkrachten in de

y-richting. Voor de eenvoud wordt dit symmetrisch verondersteld.

Ten gevolge van deze krachten is de druk niet meer constant

over de dwarsdoorsnede, hetgeen een verklaring zou kunnen zijn

voor de grote verplaatsingsdikte achter in de generator.

Ter illustratie geeft figuur 7.10 de drukverdeling weer, gevonden

door Reilly [20].
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Fig.7.4 Het berekende verlaap van de verplaatsingsdikte

vaar run 303.
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0,2 0,4 0,6 X (m) 0,8

Figuur 7.5 Een berekende gladde kromme door de gemeten stroomwaarden

van run 303, de gemeten stromen van de eerste 4 elektroden

zijn vervangen door lagere waarden.
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Fig.7.6 Het verloop 45

van het B-veld 4')

van run 302.!!5
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Fig.7.9 Het verloop van de stroom van elektrodepaar 10 tot en met 32
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--Fig. 7 •10 General schematic of the axial and transverse static pressure profiles on the insulator walls during the MUD portion of the
present experiments.
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8. Conclusies en aanbevelingen

Conclusies

- Met het interpretatiemodel kan goede overeenstemming worden

bereikt met de gemeten grootheden. De hierbij gevonden verplaat

singsdikten zijn vermoedelijk realistische waarden.

- Uit de berekeningen uitgevoerd voor gasdynamische condities

blijkt dat de meetfout, zoals berekent in hoofdstuk 6.2, voor

het drukgaatje in de halfronde elektrode aan de grote kant is.

- Ten gevolge van de constructieve uitvoering van de drukmeet

punten in het generatorkanaal van meetserie 4 en de komende

meetserie 5 worden drukken gemeten welke belangrijk afwijken van

de werkelijke waarde in het kanaal.

- De afwerking van het drukmeetgaatje aan de binnenwand heeft

grote invloed op de gemeten drukwaarde in een supersone stroming.

- De beste overeenstemming voor gasdynamische condities is te

bereiken door de werkelijke hoogte (154 mm) te gebruiken en niet

te corrigeren voor de uitstekende elektroden.

- In de tweede helft van het generatorkanaal is waarschijnlijk hall

sluiting opgetreden. Hierdoor wordt het opgewekte vermogen

aanmerkelijk gereduceerd. Een grove extrapolatie leert dat run

303 zonder hall sluiting meer dan 500 kW opgeleverd zou hebben.

- Het verdient aanbeveling meer zorg te besteden aan de construc

tieve uitvoering van de drukmeetpunten.

- Scherpe overgangen in de wanden van de hot flow train moe ten

zoveel mogelijk worden voorkomen. Scheve schokken die hierdoor

kunnen ontstaan geven aanleiding tot grenslaag aangroei en in

het ergste geval tot choking.

- Om fluctuaties in de interactie ook gasdynamisch te kunnen veri

fieren zijn drukmetingen nodig met een kleine responsie tijd.

- Het omkeren van de richting van het magneetveld zal een mogelijk

verschil in statische druk tussen anode- en kathodewand kunnen

aantonen bij het diagnostiekenkanaal.
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- Het verdient aanbeveling om in de komende meetserie experimenten

uit te voeren met belastingsvariatie en/of de elektroden achter

in het generatorkanaal om en om aan te sluiten.

- Een hogere stagnatiedruk zal vermoedelijk de lengte waarover

hall sluiting optreedt kunnen bekorten.

- Ten aanzien van het aangroeien en afnemen van de hall sluiting

bij toename en afname van het magneetveld is analyse aan streamer

gedrag in deze tijdsintervallen van run 302 wenselijk.

- Het verdient aanbeveling meer analyses uit te voeren met de

reeds beschikbare, en komende meetresultaten om een beter inzicht

te verkrijgen van het generatorgedrag. Dit kan mijns inziens

leiden tot ontwerp van MHD generatoren die een hoger rendement

opleveren.
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10. Appendix

10.1 Afleiding formule 5.6.---------------------------

We gaan uit van een isentropisch proces.

Voor een ideaal gas geldt

c
p = pRTj C C = R. P = Yp v

, Cv

waaruit voIgt

c =~ R
P y-1

Verder geldt voor een ideaal gas de isentropische relatie

A1 -1

T
o

T =
p

o
p

~
) y A1-2

De eerste hoofdwet van de thermodynamica voor een stromend gas

in de hot flow train luidt

met h de enthalpie van het stilstaande medium en h o de

enthalpie van het bewegende medium.

Voor een adiabatische stroming van een ideaal gas geldt

A1-3

6h = C 6T A1-4p

substitutie van A1-4 in A1-3 levert

u 2 = 2(h -h) = 2 C (T -T)o p 0

met A1-1 voIgt

u 2 =~ T (To -1)
y-1 T

A1-5

A1-6
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zodat

T
o _ ( 2---..Y.:...l

T - 1+u ) 2y RT

De definitie van de geluidssnelheid is

In een isentropisch proces geldt voor een ideaal gas

A1-7

A1-8

= L =py
constant A1-9

hieruit volgt

lnp - ylnp = constant

differentieren geeft

A1-10

~=
p

y~
p

A1 -1 1

met p = pRT kunnen we schrijven

(lE) = yRT A1-12
dP s

zodat voor de geluidssnelheid in een ideaal gas volgt

C = /yRT A1-13

We definieren het machgetal volgens

M = u A1-14
c

Substitutie van (A1-13) en (A1-14) in (A1-7) levert

A1 -1 5

met A1-2 gaat A1-15 over in
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Nu wordt de ideale gaswet in de continuiteitsvergelijking

(m = puA) gesubstitueerd waarmee we verkrijgen

A1-16

T
/ 0

T
1

~
A1-17

Substitutie van A1-13, A1-14 en A1-15 in A1-17 Ievert op

rh /(.y) ..E.- M /( 1 .r.:.l M2 )A = +
R P 2

0

gebruiken we A1-16 in A1-18 dan wordt dit

p ,y+1
m /'1. 0 M ( 1 y-1 M2 )

2 (y-1 )
A = . 7T +

R 2
0

A1-18

A1 -1 9

Indien we M = invuIIen in A1-19 voIgt de formule (3.1)

genoemd in hoofdstuk 3.

m )
A max

= [ :r
R

2
y+1

y+1
)y-1 J~ A1-20

Substitutie van A1-20 en A1-19 geeft tenslotte het machgetal

van de isentrope stroming dat voIgt uit de doorsnede verhouding

m y+1
A. A ,

1 2 y-1 M
2 )J

2: y-11 n [ ( 1 A1-21= = +A m M y+1 2
n r

1
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We willen de stroom per elektrode schrijven in de vorm van een

derde graads polynoom:

A2-1

1.
1l+

3 2= ax. 1 + bx. 1 + cx. 1 + dl+ l+ l+
A2-2

d1.
l

dx
= D.

l

2
= 3ax i + 2bx i + c A2-3

d1. 1l+
dx = Di + 1

2= 3ax. 1 + 2bx. 1 + cl+ l+ A2-4

Voor de afgeleide van de stroom in het beschouwde segment i

kunnen we schrijven

D. =
l

l(i+1' - 1(i_1 ,
2s

A2-5

Voor de bepaling van de afgeleide in het eerste segment

gebruiken we de voorwaartse differentie

Voor de afgeleide in het laatste (N
de

, segment kunnen we met

behulp van de achterwaartse differentie schrijven

A2-6

D =n

31 -41 1+ 1 2n n- n-
2n

A2-7

De indices i en i+1 in de formules A2-1 tot en met A2-4 worden

voor het nu volgende schrijfwerk vervangen door 1 respectievelijk 2.

waaruit voIgt

A2-8
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2 2
D

1
-D

2
- 3a(x

1
-x

2
)

b = 2(x
1
-x 2 )

Uit A2-4 volgt

A2-9

A2-10

b en c elimineren door sub. A2-9 en A2-10 in A2-11 levert

2
+ [D -3ax -22 2

Verder uitgeschreven geeft dit

haakjes wegwerken levert

- lD x
2 21

waaruit volgt
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1 ( 3 3 )
2: a -x

1
+x

2

Indien U alles gevolgd hebt zult U bemerken dat

- 2

met x
1
-x

2
= s en het herstellen van de indices verkrijgen we

a =
D.+D. 1 I.-I. 1l l+ _ 2 l l+

s2 s3
A2-12

b =
D. -D. 1l l+

2s
3
2 a(x.+x. 1)l l+ A2-13

2
c = D. 1 - 3ax. 1 - 2bx. 1l+ l+ l+

A2-14

d = I. 1l+
A2-15

Hiermede kunnen de coefficienten worden berekend en is de

derde graads kromme bepaald.
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1 0 . 2 Flow chart van het
computerprogramma.

DX:STL1 :=ST

1:=1+1

REG: =REG+ 1
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100 Xtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
200 Xlt 01D/050881 tt
300 Xtt Dit prosramma berekent de stromins door het MHD-kanaal van de tt
400 Xtt Blowdown-installatie in het seval de moseliJkheid van een se- tt
500 Xtt deelteliJk subsone stromins aanwezis is. tt
600 XttVersie GL5 berekent sasd~namische stromins uitsaande van tt
700 XII gemeten drukken door srenslaagdikte dell interactief aan te tt
800 Xlt passen 820701 830510 tt
900 Xltlltttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
1000 X&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&l!&&&&&&&&&&!&

:1100 7. LIJST VAN GEBRUIKTE VARIABELEN
1200 X**********************************************************************
1300 X D: santa1 integratiestappen waarbiJ de seeiste nauwkeurisheid niet is
1400 7. sehaald;
1500 X I: intesratiestsp-inde:d
1600 X IO,IM: start- en eindwaarde van I voor het betreffende sebied;
1700 X J: Jensen's parameter voor Runse-Kutta intesratieprocedure;
1800 X KK: hulpindex

'1900 X NOR: aantal sebieden waarin verschillende seometrische parameters
:2000 X heersen (zoals kanaal, supersone diff., subsone diff.);
'2100 % RBELVAR: aantal verschillende waarden van belastinssweerstanden die
2200 X moeten worden insevoerd (1: voor aIle seSmenten dezelfde;
2300 X2: verschillende waarden voor en na de schok; 32: voor elk
2400 X seSment een andere waarde);
2500 X REG: index v06r het betreffende sebied;
2600 X RUN: nummer van de run;
2700 % DEFINITE: kiest uitsebreide (T) of beperkte (F) output;
2800 X GDP: rekent met Semeten (T) of berekende (F) stromen;
2900 X PCURVE: rekent met Semeten (T) of berekend (F) drukverloop;
3000 % STL1: interne stapSrootte voor RunSe-Kutta inteSratieprocedure;
3100 X A,B,Pl,Ol,R1Rl,PHI: hulpvariabelen;
3200 % Al: oppervlakte kanaal in ~z-vlak;

3300 % ALFAX: warmteoverdrachtscoefficient;
3400 % AE,BE: elektrische; resp. masnetische verliesfactor;
3500 X BV,EV: rechterlid beweSinss-, resp. enersieverseliJkinS;

-3600 % Bl: masnetische inductie;
3700 % BK: kanaalbreedte in z-richtinS (afstand isolatorwanden);
3800 % •• I, •• IN, •• O: Srootheid aan de inSanS van de senerator;
3900 % Cl: kanaalomtrek in ~z-vlak;

4000 X CAl 4/h~draulische diameter;
;4100 X CF: wriJvinSscoefficient;
4200 X C1P: soorteliJke warmte biJ constante druk;
4300 % DELTA: Srenslaasdikte;
4400 X DU: snelheidssradient in x-richtins (du/dx);
4500 X DX: stapSrootte in x-richtinS;
4600 X DIVH,DIVB: diverSentie van de hooste, resp. breedte;
4700 X EXPA: diversentie van de oppervlakte (dlnA/dx);
4800 X EKT1E: e/kTe;
4900 7. ELLOS: verliesterm elastische botsinsen;
5000 7. EE: elementaire ladins;
5100 X G: veldsterkteverlies t.S.v. voltase drop;
5200 X Gl:' voltase drop;
5300 X HK: kanaalhooSte in de ~-richtins (afstand elektrodewanden);
5400 X HP,HPI,HPCRIT: effectieve, ideale, kritieke Hallparameter;
5500 X DQ: warmteverlies per volume-eenheid;
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-5600 % IL: inlooPlenSte;
5700 % IY,IV,ISEGM: stroom in de ~-richtins;

5800 % JIJ: stroomdichtheid in de ~-richtins;

5900 % JHEAT: Joulse dissipatie;
6000 % JH1: Hall-stroomdichtheid;
6100 % JP1IN: inSanssvermoSen <isentropische correctie);
6200 % KB: belastinssfactor;
6300 % KF1: uitwendiSe ·soorteliJke weerstand·;
6400 % K: constante van Boltzmann;
L~-DS-l-et"f't-roP-i.e-tcename;---- - --.-
6600 % MA1,MC1: atoommassa van Arson, resp. Cesium;
6700 % MF: massastroom;
6800 % ME: massa van een elektron;
6900 % M1: MachSetal;
7000 % N: deeltJesdichtheid;

-7100 % NA1,NC1: ArSon-, resp. Cesiumdichtheid;
7200 % NIS,NLOK,NPOL: isentropisch, lokaal, pol~tropisch rendement;
7300 % NE: elektronendichtheid;
7400 % NIA1,NAA1,NIC1,NAC1: dichtheid van ionen/atomen Arson/Cesium;
7500% NU •• : botsfreauentie;
7600 % N1UX: Nusseltsetal;
7700 % P,PS: statische resp. stasnatiedruk;
7800 % P1E: elektrische vermoSensdichtheid;
7900 % •• T: Sesommeerde Srootheid;
8000 % P1IN: thermisch inSanssvermoSen;
8100 % OW: warmtestroomdichtheid door de wand;
8200% OA: botsinSsdoorsnede van ArSon;
8300 % ROf massadichtheid;
8400 % ROU: RO*U;
8500 % ROUK: RO*U**2;
8600 % ROCP: RO*U*C1P;
9700 % RBEl,R1BEL: belastinSsweerstand;
8800 %Rl,R1A: specifieke resp. universele Sasconstante;
8900.% R1EX: Re~noldsSetal voor de srenslaaS;
9000 %SP: seed ratio;

:9100.% S: elektrode afstand;
9206 % SlA1,SlC1: Saha voor ArSon, resp. Cesium;
9300 % SIG,SIGI: effectief, ideaal el. seleidinssvermoSen;
9400 % ST: staplenSte voor intesratie;
9500 %T1,TS: statische resp. staSnatietemperatuur;
9600 % T10,T1B: onder-/bovenSrens zoekinterval voor elektronentemperatuur;
9700 %TW: schuifspannins;
9800 %·T1E: elektronentemperatuur'
9900 % T1WrTWAND,TADW: sewone res? adiabatische wandtemperatuur;
10000 % T1EM: <Te)**<3/2);
10100 % ADIVAI: verhoudinS der oppervlakten van nozzle-keel en inSanS;
10200 % U: snelheid in de x-richtinS;
10300 % UB1: Seinduceerde electrische veldsterkte;
10400 X UF: <1-M1**2)/U;
10500 % UR01Al,URC1: constanten in de SahaverSeliJkinSen;
10600 % VOL: volume van een intesratie-interval;
10700 % VIS: viscositeitscoefficient;
10800 % VDLOS: verlies t.s.v .....oltase drop F'er volume-'eenheid;
10900 X XS: schoklocatie;
11000 X X: x-coordinaat;
11100 X XG: lenste van de SrenslaaS;
11200 7. XX: TstaSn/TSas;



$SET INSTALLATION
BEGIN

FILE INB;
BOOLEAN OPNIEUW,PRINTO;

DOUBLE ARRAY M[1:15J,MM[1:60J,UG[1:60J;
FILE INA,OUTA;
INTEGER D,I,IO,IM,J,KK,NOR,RBELVAR,REG,RUN;
BOOLEAN DEFINITE,GDP,PCURVE,PRINT;
REAL STL1,DX,T1E,Tl0,T1B,X,MI,UD;
DOUBLE A,Al,AI,AN,ALFAX,AE,BV,B,Bl,BE,BK,BKIN,Cl,CA,CF,C1P,DELTA,DU,

DIVH,DIVB,EXPA,EV,EKT1E,ELLOS,EE,G,Gl,HPCRIT,HK,HP,COFA,G2,
HPI,HKIN,DO,IL,IY,JIJ,JHEAT,JH1,JP1IN,JHT,KB,KF1,K,AGNA,ANA,

DS,MA1,MC1,MF,ME,Ml,N,NA1,NC1,NIS,NLOK,NPOL,NE,NIA1,NAAl,
NIC1,NAC1,NUAA1,NUIA1,NUAC1,NUIC1,NUA1,NUC1,NU,N1UX,PHI,P,
PS,P1E,Pl,P1ET,PSIN,P1IN,PO,OW,OWT,OA,Ol,RO,ROU,ROUK,ROCP,
R1BEL,R1Rl,R1A,Rl,R1EX,SP,S,SlAl,SlCl,SIG,ST,SIGI,Tl,TlW,
TW,T1EM,TSIN,TS,ADIVAI,UO,U,UB1,UF,UR01Al~URC1,

AEFF,TSTAV,PSTAV,DEL1AV,DIVTW,DAEFFDX,
DDEL1DX,HEFF,BEFF,DMD1DX,RU,

VDT,VOL,VIS,VDLOS,XS,XG,XX,R1EH,SlH,RADT,RAD,El,R1MH,
I1MH,VX,EX,TADW,TFILM,ROBULK,ROUBULK,ROUKBULK,ROCPBULK,
LABDA,ITERO,ITERB,HKXO,BKXO,XO,FACTOR,ISEGM,IV,TIJD;

REAL ARRAY Y,Hl,AF,RF[1:2J,PC[1:4J;
READ(INA,I,RBELVAR,NOR);
BEGIN DOUBLE ARRAY RBEL[1:RBELVARJ,LENGTE,CTWC1:NORJ,HKA,BKA[0:NORJ;

INTEGER ARRAY NOS[l:NORJ; DOUBLE ARRAY TWAND[l:NORJ;
READ(INA,I,NOS[*J); KK:~O;

FOR REG:=l STEP 1 UNTIL NOR DO KK:=KK+NOS[REGJ;
BEGIN DOUBLE ARRAY AA,BB,CC,DD,IBEL[l:NOS[lJJ, PXC1:KKJ;

LABEL MAGHET;
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11300 ~ R1EH,R1EX: Re~nolds~etal van de bulk, resp. van de ~renslaa~;

11400 X SlH: ma~netisch druk~etal;

11500 X RAD: stralin~sverliezen per volume-eenheid;
11600 X El: (l-Ts/Ts,in);
11700 X R1MH: ma~netisch Re~nolds~etal;

11800 X I1MH: masnetisch interactie~etal;

11900 X VX: spannin~ in de x-richtin~;

12000 X EX: el. veldsterkte in de x-richtins;
12100 X TFILM: filmtemperatuur;
12200 X ••• BULK: srootheden in de bulk van het kanaal;
12300 X LABDA: warmteseleidin~scoefficient;

12400 % ITERO,ITERB: elektronenener~iebalans voor Tl0, resp. T1B;
12500 X HKXO,BKXO: hoo~te,breedte voor X~XO;

12600 X FACTOR: l-voltase drop verliesfactor;
12700 X TIJD: tiJdstip in de run;
12800 X Y: dimensieloze druk I snelheid;
12900 X Hl: dY/dx;
13000 X AF,RF: absolutelrelatieve fout per inte~ratiestap;

13100 X PC: precisie;
13200 X LENGTE: lenste van een ~ebied;

13300 X HKA,BKA: hoo~t~, breedte aan de uit~an~ van een ~ebied;

13400 % IBEL: in~elezen waarde van de stroom door de belastinssweerstanden;
13500 X CTW: correctiefactor voor wriJvinssverliezen;
13600 X NOS: aantal intesratiestar--r--en per ~ebied;

13700 X PX: inselezen waarden voor de statische druk;
13800 X*******************************************************************
13900 X ' DECLARATIES
14000
14100
14200
14300
14400
14500
14600
14700
14800
14900
15000
15100
15200
15300
15400
15500
-15600
15700
15800
15900
16000
16100
16200
16300
16400
16500
16600
16700
16800
16900
17000
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17100 x***********************************************************************
17200 X SCHRIJFO schriJft de aan het s~steem opselesde srootheden, zoals
17300 X insansscondities, belastins, kanaalseometrie en derseliJke wit.
17400 X=====================================================================:~=

17500 PROCEDURE SCHRIJFO;
17600 BEGIN WRITE(OUTA,(/,17(·*·),· QUASI-EENDIMENSIONALE GENERATORMODEL •
17700 ,17(·*·»);
17800 IF RUN NEQ 0 THEN WRITE(OUTA,(/,X21,·RUN : ·,I3,X5,·TIJD : ·,FS.2,
17900 • SEC·>,RUN,TIJD);
18000 IF GDP THEN WRITE(OUTA,(/,X28,·GEMETEN STROMEN·»;
18100 IF PCURVE THEN WRITE(OUTA,</,X26,·GEMETEN DRUKVERLOOp·»;
18200 IF DEFINITE THEN
18300 BEGIN WRITE(OUTA,(/,·GENERATORKANAAL·,57(·_·),/,/,
18400 X6,·< T>·,X2, Il0,X6,·< P>·,X2,El0.3,X6,·< U>·,X2,E10.3,/,
18500 X6,·< A>·,X2,El0.3,X6,·< RO>·,X2,El0.3,X6,·< MF>·,X2,E10.3,/,
18600 X6,·<TSIN>·,X2, 110,X6,·(PSIN>·,X2,El0.3,X6,·< Ml>·,X2,El0.3,/,
18700 X6,·<P1IN>·,X2,El0.3,X6,·< H*>·,X2,El0.3,X6,·< VOL>·,X2,El0.3,/,
18800 /,X4,·<LENGTE> ·,£10.3,X6,·<HKIN> ·,El0.3,X6,·<BKIN> ·,El0.3,
18900 /,X29,·<HKUIT> ·,El0.3,X5,·<BKUIT> ·,El0.3,
19000 /,X30,·<DIVH> ·,El0.3,X6,·<DIVB> ·,E10.3,
19100 /,X8,·<IL> ·,El0.3,X9,·<S> ·,El0.3,
19200 /,X7,·<NOS> ·,El0.3,X8,·<ST> ·,El0.3,
19300 /,X8,·<SP> ·,El0.3,X4,·<HPCRIT> ·,El0.3,X8,·<Gl> ·,E10.3,
19400 /,X8,·(Bl> ·,El0.3,X8,·<PC> ·,E10.3,X7,·(T1W> ·,E10.3,
19500 /,3(X38,El0.3,/),
19600 /,X5,·(R1BEL> ·,El0.3,X8,·<JX> ·,E10.3,X4,·<FACTOR> ·,E10.3,
:~e----" --·~·A~1-4~E-1.()...3 ?-I".} >?--.
19800 Tl,P,U,Al,RO,MF,TSIN,PSIN,Ml,P1IN,HKXO,LENGTErlJ/4*
19900 (BKArOJ+BKArlJ)*(HKArOJ+HKArlJ),LENGTErlJ,HKArOJ,BKArOJ,
20000 HKArlJ,BKArlJ,(HKArlJ-HKArOJ)/HKXO/LENGTErlJ,
20100 (BKArlJ-BKArOJ)/BKArOJ/LENGTErlJ,IL,S,NOSrlJ,LENGTErlJ/
20200 NOSrlJ,SP,HPCRIT,Gl,Bl,PCrlJ,TWANDrlJ,FOR KK:=2,3,4 DOrpCrKKJJ,
20300 RBELrlJ,JH1,FACTOR,RBELVAR-l,WHILE KK LEQ RBELVAR DO
20400 r FOR KK:=2 STEP 1 UNTIL RBELVAR DOrRBELrKKJJJ);
20500 IF NOR GTR 1 THEN
20600 WRITE(OUTA,(/,/,·SUPERSONE DIFFUSOR 1·,52(·_·),/, -
20700 /,X4,·(LENGTE> ·,El0.3,X6,·(HKIN> -,E10.3,X6,-(BKIN> -,E10.3,
20800 /,X29,·<HKUIT> ·,El0.3,X5,-(BKUIT> -,E10.3,
20900 /,X30,·(DIVH> ·,El0.3,X6,-<DIVB> -,E10.3,
21000 /,X7,·<NOS> ·,El0.3,X8,·<ST> ·,El0.3,X7,-<T1W> -,El0.3,/>,
21100 LENGTEr2J,HKArlJ,BKArl],HKAr2J,BKAr2J,(HKAr2J-HKArlJ)/HKArlJ/
21200 LENGTEr2J,(BKAr2J-BKArlJ)/BKArlJ/LENGTEr2J,NOSr2J,LENGTEr2J/
21300 NOSr2J,TWANDr2J);
21400 IF NOR GTR 2 THEN
21500 WRITE(OUTA,</,/,-SUPERSONE DIFFUSOR 2-,52(---),/,/,
21600 /,X4,·<LENGTE> -,El0.3,X6,-<HKIN> -,El0.3,X6,-(BKIN> -,E10.3,
21700 /,X29,·<HKUIT> ·,E10.3,X5,·<BKUIT> -,E10.3,
21800 /,X30,·<DIVH> ·,E10.3,X6,·<DIVB> ·,E10.3,
21900 /,X7,·<NOS> ·,E10.3,X8,·<ST> ·,E10.3,X7,-(T1W> ·,E10.3,/>,
22000 LENGTEr3J,HKAr2J,BKAr2J,HKAr3J,BKAr3J,(HKAr3J-HKAr2J)/
22100 HKAr2J/LENGTEr3J,(BKAr3J-BKA[2J)/BKAr2J/LENGTEr3J,NOSr3J,
22200 LENGTEr3J/NOSr3J,TWANDr3J);
22300 WRITE(OUTA,(/,/,·SUBSONE DIFFUSOR·,56(·_·),/,/,
22400 . /,X4,·(LENGTE> ·,E10.3,X6,·<HKIN> ·,E10.3,X6,·<BKIN> ·,E10.3,
22500 /,X29,·<HKUIT> ·,El0.3,X5,·(BKUIT> ·,E10.3,
22600 /,X30,·<DIVH> ·,E10.3,X6,·<DIVB> ·,E10.3,
22700 /,X7,·(NOS> ·,E10.3,X8,·(ST> ·,E10.3,X7,·<T1W> ·,E10.3,/>,_
22800 LENGTEr4J,HKAr3J,BKAr3J,HKAr4J,BKAr4J,(HKAr4J-HKAr3J)/
22900 HKAr3J/LENGTEr4J,(BKAr4J-BKAr3J)/BKAr3J/LENGTEr4J,NOSr4J,
23000 LENGTEr4J/NOSr4J,TWANDr4J);
23100 END;
23200 END SCHRIJFO;



23300
23400
23500
23600
23700
23800
23900
24000
24100
24200
24300
24400
24500
24600
24700.
24800
24900
25000
25100
25200
25300
25400
25500
25600
25700
25800
25900
26000
26100
26200
26300
26400
26500
26600
26700
26800
26900
27000
27100

i 27200
, 27300

27400
27500
27600
27700
27800
27900
27950
28000
28100
28200
28300
28400
28500
28600
28700
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X$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
X SCHRIJFI scMriJft de door Met programma berekende srootMeden aan Met
X einde van Met i-de segment uit - in de definitieve versie aIle
X SrootMeden, anders aIleen de belanSriJkste.
X======================================================================

PROCEDURE SCHRIJFI;

BEGIN IF 1=10 THEN
BEGIN IF REG=l THEN WRITE(OUTA,</,·GENERATORKANAAL·,/» ELSE

IF REG=2 THEN WRITE(OUTA,</,·SUPERSONE DIFFUSOR 1·,/» ELSE
IF REG=3 THEN WRITE(OUTA,</,·SUPERSONE DIFFUSOR 2·,/» ELSE

WRITE(OUTA,</,·SUBSONE DIFFUSOR·,/»;
END;
IF NOT DEFINITE THEN
BEGIN IF I < 32 AND I MOD 8=0 THEN WRITE(OUTA,<X5,·X·,X3,·I·,X5,·R·

,X3,·M1·
,X5,·U·,X10,·P·,X9,·PS·,X4,·T1·,X4,·TS·,X3,·T1E·,X4,·HENT·»;

IF REG NEG 1 AND 1=10 THEN WRITE(OUTA,<X5,·X·,X3,·I·,X5,·M1·,X5,·U·
,X10,·P·,X9,·PS·,X4,·T1·,X4,·TS·»;

IF REG=l THEN WRITE(OUTA,<F6.3,X2,I2,X2,F5.2,X2,I4,X2,E9.2,X2,
E9.2,X2,I4,X2,I4,X2,I4,X2,F6.4,/>,X,I,R1BEL,M1,U
~P,PS,T1,TS,T1E,P1ET/P1IN)

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

END ELSE
BEGIN WRITE(OUTA,<X4,·X ·,F10.3,X4,·T1W ·,E10.3,

·PROTIME ·,E10.3,/,
X3,·HK ·,E10.3,X5,·BK ·,El0.3,X5,

·PS ·,E10.3,X6,·P ·,E10.3,/,Xl,·DPDX ·,E10.3,X6,·U ·,El0.3,X3,
·DUDX ·,E10.3,X5,·TS ·,E10.3,/,X4,·T ·,E10.3,X5,·Ml ·,El0.3,X5,
·RO ·,E10.3,X6,·N ·,E10.3,/,X3,·DS ·,El0.3,X2,·DELTA ·,E10.3,X3,

·R1EH ·,E10.3,X3,·R1EX ·,E10.3>,X,T1W,(TIME(2)/60),HK,BK,PS,P,Hl(lJ
*PO,U,Hl(2J*UO,

TS,T1,M1,ROBULK,N,DS,DELTA,R1EH,R1EX);
IF REG NEG 1 OR B1=0 THEN WRITE(OUTA,<X2,·GWT ·,El0.3,X5,·CF .,

E10.3,/>,GWT,CF)
ELSE WRITE(OUTA,<X2,·QWT ·,El0.3,X5,·CF ·,El0.3,X2,

·JHEAT ·,E10.3,X2,·ELLOS ·,E10.3,/,X2,·RAD ·,El0.3,X3,·RBEL .,
E10.3,X5,·KB ·,E10.3,X5,·TE ·,E10.3,/,X2,·SIG ·,El0.3,X3,·SIGI .,
E10.3,X5,·HP ·,E10.3,X4,·HPI ·,El0.3,/,~3,·NE ·,El0.3,X4,·NAA .,
E10.3,X4,·NIA ·,E10.3,X4'·NAC ·,El0.3,/,X2,·NIC ·,El0.3,X3,·VBEL .,
E10.3,X5,·VX ·,E10.3,X5,·IY ·,E10.3,/,X4,·E ·,El0.3,X5,·JY ·,El0.3,
X5,·JH ·,E10.3,X5,·PE ·,E10.3,/,X3,·AE ·,El0.3,X5,·BE ·,E10.3,X3,
·NENT ·,El0.3,X3,·NPOL ·,E10.3,/,X2,·NIS ·,E10.3,X3,·NLOK ·,E10.3,
X4,·PET ·,El0.3,X4,·VDT ·,E10.3,/,X2,·JHT ·,E10.3,X5,·SH ·,El0.3,

X4,·RMH ·,E10.3,X4,·IMH ·,El0.3,/,X4,·A ·,E10.3,X4,·ANA ·,E10.3,
X3,·AGNA ·,E10.3,/>,QWT,CF,JHEAT,ELLOS,RAD,R1BEL,

KB,T1E,SIG,SIGI,HP,HPI,NE,NAA1,NIA1,NAC1,NIC1,ISEGM*RlBEL,VX,ISEGM,
E1,JIJ,JH1,P1E,AE,BE,P1ET/P1IN,NPOL,NIS,NLOK,P1ET,VDT,JHT,SlH,R1MH,

I1MH,COFA,ANA,AGNA);
END;

·WRITE(OUTA,<70(·_·),/,·AEFF ·,El0.3,X2,·TSTAV ·,El0.3,X2,
·PSTAV ·,E10.3,X1,·DEL1AV ·,E10.3,/>,AEFF,TSTAV,PSTAV,

DEL1AV);
END SCHRIJFI;
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ELSE

o AND Tl0 GTR 250 AND T1B LEO 9000 DO
THEN
T1B:=11B+25; ITERO:=ITERB; ITERB:=ITER(T1B);
ELSE
T1B:=T1B-25; ITERB:=ITERO; ITERO:=ITER(T10);

X$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $t$$$$$$$$$$$$$$$$
X ITER(T1E) berekent biJ SeSeven electronentemperatuur T1E de daarvan
X ,afhankeliJke srootheden, alsmede de electronenenerSiebalans ITER.

- REAL T1E;
BEGIN IF ITER(250)*ITER(9000) GTR 0 AND ABS(T1E-Tl) LSS 25 AND I NEO 0

THEN BEGIN T1E:=Tl; ITER(T1E) END ELSE
BEGIN ITERO:=ITER(Tl0); IF ITERO LSS 0 THEN

BEGIN Tl0:=Tl0-25; T1B:=Tl0+25; ITERB:=ITERO; ITERO:=ITER(Tl0);
END ELSE
BEGIN T1B:=Tl0+25; ITERB:=ITER(T1B);
END;
WHILE ITERO*ITERB GTR
BEGIN IF ITERO GTR 0

BEGIN Tl0:=Tl0+25;
END

. BEGIN Tl0:=Tl0-25;
END;

END;
IF Tl0 GTR 250 AND T1B LEO 9000 THEN ZEROINAB(ITER(T1E),T1E,T10,

T1B,@-2,@-4) ELSE
BEGIN T1E:=Tl; ITER(T1E);
END;
EN[I;
Tl0:=T1E;

END FINDZEROINITER;

28800
28900
290~O.()

29100 X====================~================================ =====~===~========
29200
29300 REAL PROCEDURE ITER(T1E);
29400
29500 REAL T1E;
29600 BEGIN T1EH:=(DSORT(T1E»**3; EKT1E:=EE/(K*T1E);
29700 SlAl:=UR01Al*4.825@21*T1EH*DEXP(-15.75*EKT1E);
29800 SlCl:=(4.825@21/URC1)*T1EM*DEXP(-3.893*EKT1E);
29900 01:=SlAl*SlCl-NA1*SlAl-NC1*SlCl; Pl:=SlA1+S1C1;
30000 R1Rl:=-(NA1+NC1)*SlAl*SlCl; A:=(3*01-Pl**2)/3;
30100 B:=(2*Pl**3-9*Pl*Ol+27*R1Rl)/27;
30200 PHI:=DARCCOS(-B/(2*DSORT(-A**3/27»);
30300 NE:=2*DSORT(-A/3)*DCOS(PHI/3)-Pl/3; NIA1:=NA1*SlAl/(NE+S1A1);
30400 NAA1:=NA1-NIA1; NIC1:=NC1*SlCl/(NE+S1Cl); NAC1:=NC1-NIC1;
30500 OA:=.279841@-20*(1.46*T1E/l000-.535);
30600 NUAC1:=DSORT(8*K*T1E/(3.1415926*ME»; NUAA1:=OA*NAA1*NUAC1;
30700 NUAC1:=.5@-17*NAC1*NUAC1;
30800 NUIA1:=3.64@-6*NIA1*LN(1.24@7*T1EM/DSORT(NE»/T1EM;
30900 NUIC1:=NIC1*NUIA1/NIA1; NUA1:=NUAA1+NUIA1; NUC1:=NUAC1+NUIC1;
31000 NU:=NUA1+NUC1; SIGI:=EE**2*NE/(ME*NU); HPI:=EE*Bl/(ME*NU);
31100 IF HPI GTR HPCRIT THEN
31200 BEGIN HP:=HPCRIT; SIG:=HP*SIGI/HPI END
31300 BEGIN HP:=HPI; SIG:=SIGI END;
31400 SIGI:=SIG; SIG:=SIG/(l+HP*S/HK);
31500 JIJ:=(-SIG*(UB1-G»/(1+SIG*KF1); JH1:=-JIJ*S/HK;
31600 JHEAT:=(JIJ**2+JH1**2)/SIGI;
31700 ELLOS:=1.5*K*NE*ME*(T1E-Tl)*(2*NUA1/HA1+2*NUC1/MC1);
31800 RAD:=(NAG1/DSORT(BK»*(3.06@-14*DEXP(-1.64@4/T1E)
31900 +9.32@-12*DEXP(-3.79@+4/T1E»; ITER:=JHEAT-ELLOS-RAD;
32000 END ITER;
32100 X***********************************************************************
32200 X FINDZEROINITER(T1E) zoekt een nulpunt voor de electronenenersiebalans
32300 X biJ variatie van T1E, controleert de stabiliteit van het sevonden
32400 X nulpunt en constateert evt. het ontbreken van een stabiel nulpunt of
32500 X het bestaan van twee stabiele nulpunten, waaropde berekeninS wordt
32600 X afsebroken.
32700 X=======================================================================
·:J2900- - ,,-- --/' -, -.,- - -.'--" -------
32900 PROCEDURE FINDZEROINITER(T1E);
33000
33100
33200
33300
33400
33500
33600
33700
33800
33900
34000
34100
34200
34300
34400
34500
34600,
34700
34800
34900
35000
35100
35200
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ELSE

FUN(X,Y,J);

X$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$
% FUN(X,Y,J) berekent biJ seseven X en seseven dimensieloze P en U -
X serepresenteerd door resp. Y[lJ en Y[2J - de T'elevante srootheden ter
X plaatse X, waaronder ook de rechterleden van bewesinss- en enersie-
% verSeliJkins; daaruit worden dan dP/dX en dU/dX - serepresenteerd
X door resp. FUN(X,Y,l) en FUN(X,Y,2);

BEGIN
IF 1=0 THEN KK:=l ELSE KK:=I;

_JIJ:=-(AA[KKJ*X**3+BB[KKJ*X**2+CC[KKJ*X+DD[KKJ)/BEFF/S;
WRITE(OUTA,(II,·STROOHDICHTHEID·,X5,E10.8>,JIJ);

COFA:=(-JIJ)**.14/(KF1*JIJ-G+UB1);
WRITE(OUTA,(II,·COEFF A ·,X5,El0.8>,COFA);

SIGI:=COFA*(-JIJ)**.86; ANA:=COFA*NA1; AGNA:=COFA/NA1;
JH1:=-JIJ*S/HEFF; SIG:=JIJ/(IBEL[KKJ*R1BEL/HEFF+G-UB1);

HP:=HPI:=HPCRIT; RAD:=T1E:=ELLOS:=JHEAT:=0;
END;

REAL X; ARRAY Y[lJ; INTEGER J;
BEGIN Y[lJ:=ABS(Y[lJ); Y[2J:=ABS(Y[2J);

P:=Y[lJ*PO; U:=Y[2J*UO; HK:=HKXO*(l+DIVH*(X-XO»;
BK:=BKXO*(l+DIVB*(X-XO»; Cl:=2*(HK+BK); Al:=HK*BK; CA:=Cl/Al;

DEL1AV:=H[13J+(DDEL1DX*(X-H[lJ»;HEFF:=HK-(2*DEL1AV);
BEFF:=BK-(2*DEL1AV);AEFF:=HEFF*BEFF;
DAEFFDX:=(BKXO*DIVB/BEFF)+(HKXO*DIVH/HEFF)-(2*(BEFF+HEFF)

*DDEL1DX/(HEFF*BEFF»;
Tl:=P*U*AEFF/(HF*Rl); N:=P/(Rl*Tl*(HA1*(1~SP)+HC1*SP»;

IF ABS(U**2/(5/3*Rl*Tl)-1) LEG .02 THEN
BEGIN IF Hl LSS 1 THEN U:=DSGRT(1.6833*Rl*Tl)

ELSE U:=DSORT(1.6499*Rl*Tl)
END;

IF REG=l THEN T1W:=TWAND[lJ*(1+DIVTW*(X-XO»;
TADW:=Tl+.435*U**2/C1P; TFILH:=(T1W+TADW)/2;
NC1:=SP*Ni NA1:=N-NC1; UB1:=U*Bl; RO:=P/(Rl*TFILH);
ROBULK:=P/(Rl*Tl); ROUBULK:=ROBULK*U; ROUKBULK:=ROUBULK*U;
ROCPBULK:=ROUBULK*C1P;

ROU:~RO*U; ROUK:=ROU*U; ROCP:=ROU*C1P; G:=(Gl+G2*X)/HEFF;
EXPA:=(DIVH+DIVB+2*DIVH*DIVB*(X-XO»/«1+DIVH*<X-XO»*(l+DIVB*

(X-XO»);
X------------------ Berekenins elektrische srootheden -----------------

IF RBELVAR=l THEN R1BEL:=RBEL[lJ; _
IF RBELVAR=2 THEN BEGIN IF I GTR <XS DIV S)+l AND Hl LSS 1 THEN

R1BEL:=RBEL[2J ELSE R1BEL:=RBEL[lJ END;
IF RBELVAR=NOS[lJ THEN BEGIN IF 1=0 THEN R1BEL:=RBEL[lJ ELSE

IF I LEO NOS[lJ THEN R1BEL:=RBEL[IJ END;
IF REG=l THEN KF1:=(BEFF*S*R1BEL)/HEFF ELSE KF1:=0;

IF REG NEO 1 OR (NOT GDP) THEN
BEGIN IF B1NEO 0 AND REG=l THEN FINDZEROINITER(T1E) ELSE JIJ:=

.JH1:=JHEAT:=0;
END

35300
35400
35500
35600
35700
35800
35900 %=======================================================================
36000
36100 REAL PROCEDURE
36200
36300
36400
36500
36600
36700
36800
36900
37000
37100
37200 %
37300 %
37400 %
37500 %
37600
37700
37800
37900
38000
;38100
;38200
38300
38400
38500
38600
38700
38800
38900
39000
39100
39200
39300._
39400
39500
39550
39600
39640
39650
39655 _X
39660
39700
39800
39900



40000
40100
40200
40300
40400
40500
40600
40650
40660
40700
40800
40900
41000
41100
41200
41300
41400
41500
41600
41700
41750
41800
41900
42000
42100
42200
42300
42400
42500
42600
42700
42800
42900
43000
43100
43200
43300
43400
43500
43600
43625
43700
43800
43900
43950
44000
44100
44200
44300
4440Q.
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X--------------- BerekeninS warmte- en wriJvinssverliezen ------------
VIS:=1.218@-6*(TFILM-l02)**.553789;
XG:~X+IL; R1EX:=RO*U*XG/VIS; DELTA:=0.04*XG/R1EX**0.2;
R1EH:=R1EX/XG*HK; IF REG=l AND UBl NEG 0 THEN
BEGIN SlH:=Bl**2/(4*3.1415926*@-7*ROUK)i

R1MH:=4*3.1415926*@-7*SIG*U*HKi I1MH:=R1MH*SlHi
ENDi

IF REG=l THEN CF:=1/(2.87+1.58*LOG(XG/RU»**2.5
ELSE CF:=CTWCREGJ*0.058/R1EX**.2;

N1UX:=.0236*R1EX**.8; TW1=.5*ROUK*CF;
LABDA:=3.75*Rl*VIS; ALFAX:=LABDA*N1UX/XGi aW:=ALFAX*(TADW-T1W)i

X----------------------------------------------------------------------
IF UBl NEG 0 AND REG=l THEN

BEGIN VDLOSt=-JIJ*G;P1E:=JIJ**2*KF1;IY1=JIJ*BEFF*S;
KB:=(G-JIJ*KF1)/UBl

END ELSE KB:=P1E:=IY:=RAD:=0;
BV:=JIJ*Bl; EV:=-P1E-RAD-FACTOR*JIJ*Gi

IF NOT PCURVE THEN
BEGIN

UF:=1/U+U/(C1P*Tl)-ROUBULK/P; DU:=(EV/(ROCPBULK*Tl)-BV/P-DAEFFDX
-U/P*TW*4/Cl)/UF;

H1C2J:=DU/UO; H1C1J:=BV/PO-ROUBULK*DU/PO; FUN:=H1CJJi
END ELSE
BEGIN IF I GTR 1 THEN H1C1J:=(PXCIJ-PXCI-1J)/ST/PO*@5

ELSE H1C1J:=(PXC1J*@5/PO-l)/ST;
DU:=(BV-H1C1J*PO)/ROUBULKi H1C2J:=DU/UO; FUN:=H1CJJi

END;
END FUN;

X $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
X CURRENT berekent een vloeiend stroomverloop in de MHD senerator
X volSens een DERDE GRAADS POLYNOOM in elk sesment.
X =================~=======================~==================

PROCEDURE CURRENT(I,N,H,XEEN,XN,IBEL,A,B,C,D);

INTEGER I,N;
DOUBLE H,XEEN,XNi
DOUBLE ARRAY IBEL,A,B,C,DC*Ji

BEGIN
INTEGER KKi
REAL XX,SOMSTROOM,SOMKK;

REAL ARRAY X,JY,DIF,STROOMC1:NJi
XC1J:=XEENi XCNJ:=XN;
IF 1=0 THEN KK:=l ELSE KK:=I;

FOR KK:=2 STEP 1 UNTIL N-l DO
BEGIN XCKKJ:=XEEN+(KK-l)*Hi

JYCKKJ:=(IBELCKKJ+IBELCKK-1J)/2;

JYC1J:=IBELC1Ji JYCNJ:=IBELCN-1Ji
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PROCEDURE SCHOK;

PROCEDURE REGPARAM;

PROCEDURE RKTAIL;

%===~==~~=~====:======================~=============••=======0========

BEGIN IF REG=l THEN
BEGIN IO:~XO:=O; HKXOS=HKA[OJ; DIVH:=(HKA[lJ-HKA[OJ)1

LENGTE[lJ/HKXO;
"END ELSE

BEGIN IOS=IM; XOS=XO+LENGTE[REG-1J; HKXOS=HKA[REG-1J;
DIVH:=(HKA[REGJ-HKXO)/LENGTE[REGJ/HKXO;

END; T1WS=TWAND[REGJ;
IH:=IO+NOS[REGJ; BKXO:=BKA[REG-1J; DIVBf=(BKA[REGJ-·BKA[REG-1J)1
LENGTE[REGJ/BKXO; ST:=LENGTE[REGJ/NOS[REGJ; DX:~STL1S~ST;

END REGPARAM;

BEGIN IF ABS(X-XS) LEO @-4 AND Ml GTR 1 THEN
BEGIN AANVANG; SCHRIJFI;

P:=P*(5*Ml**2-1)/4; U:=U*(3+Ml**2)/4/Ml**2; Y[lJ:=P/POf
DS:=DS+C1P*LN«Ml**2+3)*(5*Ml**2-1)/16/Ml**2/«5*Ml**2-1)/4)**.4);
Y[2J:=U/UO; Tl:=P*U*AEFF/MF/R1; M1S=U/DSORT(5/3*Rl*Tl);
XX:=1+Ml**2/3; PS:=P*XX**2.5; TS:=Tl*XX; FUN(X,Y,l);
WRITE(OUTA,<1,32(·>·),· SCHOK ·,32(·<1),/»;

END'
END . SCHOK;

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
% RKTAIL lost de verseliJkins dYCJ~/dX=FUN(X,Y,J) op voar V[J] resp.
% de dimensieloze druk of sastemperatuur, door stapssewiJs te inteSre
X ren over een interval DX; berekent na de inteSratiestap nieuwe som
% srootheden en diverse andere srootheden ter plaatse X+DX.
%.============~========================================================

%========================================================~=====~=e=e===

BEGIN FUN(X,V,l); IVf=IY; IF AIS(X-(I-l)*S) LEO @-6 THEN I6£0H:=0;
RK1N(2, IF J=l TH~N FUN(X,Y,l) ELSE H1CJJ,X,Y,J,DX,STL1,AF,RF,D);

VOL:=DX*(1+(DIVH+DIVB)*(X-XO-DX/2)+DIVH*DIVB*«X-XO)**2-DX*
(X-XO)+DX**2/3»*HKXO*BKXO;
OWT:~QWT+OW*CA*VOL;

IF REG::::1 THEN
BEGIN P1ET:=P1ET+«IV+IY)*DX/2/S)**2*R1BEL; VDT:=VDT+VDLOS*VOL;

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

X WRITE(OUTA,(/,·STROOMDICHTHEID",X5,El0.3>,JIJ);
X WRITE(OUTA,(·COEFF A ·,X12,El0.3),COFA);

END ELSE RAD:=HP:=EX:=O; Ml:=U/DSQRT(5/3*R1*Tl);
XX:=1+Ml**2/3; PS:=P*XX**2.5; TS:=Tl*XX; Elt=l-TS/TSIN;
TSTAVf=T1W+«~S-T1W)*AEFF/A1);PSTAV:=P+«P9-P)*AEFF/Al);

JP1INS=P1IN*(1-(PSTAV/PSIN)**0.4); NIS:=P1ET/.JP1IN;
DO:=(OW*CA+RAD)*VOL; DSS=DS+(-DO/TS+DQ/T1W)/HF'
IF SIG=O THEN EX:=O ELSE EX:=(HP*JIJ+JH1)/SIG; VX:=VX+EX*DX;

END RKTAIL;
%~$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$•••$$$$$$$$$$$$$$$$
X REGPARAM berekent PARameters die van het door te rekenen Sebied
% (REGion) afhankeliJk ziJn.

49600 X$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$~$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

49700 X SCHOK berekent op de plaats van de schok uit de srootheden vlak voor
49800 X de schok de Srootheden direct na de schok.
49900
50000
50100
50200
50300
50400
50500
50600
50700
50800
50900
51000
51100

,,512OD
51300
51400
51500
51600
51700
51800
51900
52000
52100
52200
52300
52400
52500
52600
52700
52800
52900
52950
52960
.53QOO
53100
53200
53300
53400
5350.0
53600
53700
53800
53900
54000
54100
54200
54300
54400
54500
54600
54700
54800
54900
55000
55100
55200
55300



%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
% BLOK activeert voor elke situatie de Juiste procedures teneinde een
% . interval te kunnen doorrekenen en de srootheden aan het einde daarvan
% te kunnen uitschriJven
%=====================================================================~,=

BEGIN IF 1=10 THEN
BEGIN INGANG; SCHOK; AANVANG; SCHRIJFI;
END ELSE
BEGIN IF X LSS XS AND XS-X LSS ST AND XS NED X THEN

BEGIN DX:=STL1:=XS-X;RKTAIL;SCHOK;AANVANG;
WRITE(OUTA,(·SCHRIJFI1-»;

READ(INB,I,PRINT); IF PRINT THEN SCHRIJFI;
IF ST-DX GTR @-6 THEN
BEGIN DX:=STL1t=ST-DX; RKTAIL; AANVANG;

WRITE(OUTA,(-SCHRIJFI1-»;
READ(INB,I,PRINT); IF PRINT THEN SCHRIJFI;

END; DX:=STL1:=ST;
END ELSE

BEGIN RKTAIL; SCHOK; AANVANG; WRITE(OUTA,(-SCHRIJFI1·»;
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55400
55500
55600
55700
55800
55900
56000 PROCEDURE BLOK;
56100
56200
56300
56400
56500
56600
56700
56800
56900
57000
57100
57200
57300
57400
57500
57600 %
-57700·- -·----·READ.(.~/tlP-IU1H );IE---f'RIN.T-nIEN-SCHaIJF~;.-

57800 END;
57900 IF 1>1 THEN BEGIN
~8000 MM[IJ:=M1; DMD1DX:=(MM[IJ-MM[I-1J)/S;
58100 MM[I+1J:=MM[IJ+DMD1DX*S;
58200 IF MM[I+1J>1 AND MM[I+1J<1.03 THEN XS:=X+(1.03-MM[IJ)/DMD1DX;
58300 UG[IJ:=U; UD:=(UG[IJ-UG[I-1J)/DX;
58400 END;
58500 IF 1=1 OR 1=8 OR 1=16 OR 1=24 OR 1=32 OR (X>.94 AND X(.96) OR
58600 1=33 OR 1=34 OR 1=35 OR 1=36 OR 1=38 OR 1=40 OR 1=43 OR
58700 (X>1.36 AND X<1.37) OR (X>1.98 AND X(1.99) OR
58800 (X>2.4 AND X<2.41) OR (X>3.0 AND X(3.1) OR
58900 (X>3.2 AND X<3.22) OR (X>3.60 ANDX(3.61) OR
59000 (X>3.99 AND X<4.0) THEN
59100 BEGIN
59200 WRITE(OUTA,<·DUDX·,X3,E10.3>,UD);
59300 WRITE(OUTA,(·DDEL1DX1 -»; READ(INB,I,DDEL1DX);
59400 WRITE(OUTA,(E15.8),DDEL1DX);
59500 . WRITE(OUTA,<-X-SCHOK1·»;READ(INB,I,XS);
59600 WRITE(OUTA,(·OPNIEUW1 (T/F)-»; READ(INB,I,OPNIEUW);
59700 IF OPNIEUW THEN
59800 BEGIN X:=M[lJ; Y[lJ:=M[2J; Y[2J:=M[3J; P1ETt=M[4J; DWTt=M[5J;
59900 VDTt=M[6J; RADTt=M[7J; JHTt=M[8J; VX:=M[9J; T10t=M[10J;
60000 NIS:=M[11J; IY:=M[12J; DEL1AVt=M[13J;I:=M[14J;
60100 FUN(X,Y,l);
60200 END ELSE
60300 BEGIN WRITE(OUTA,(70(-$·»);
60400 M[lJt=X; M[2Jt=Y[lJ; M[3Jt=Y[2J; M[4J:=P1ET; M[5J:=DWT;
60500 M[6J:=VDT; M[7J:=RADT; M[8J:=JHT; M[9Jt=VX; M[10Jt=T10;
60600 M[11J:=NIS; M[12J:=IY;
60700 -M[13J:=DEL1AV;M[14J:=I;
60800 END;
60900 END;
61000 END;
61100 END BLOK;

-
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%================~======================================================

%======~==========================================~~===================
%======~======================~=============================~==========

%===================~==================================================~

URC1:=2;

FOR REG:=1 STEP 1 UNTIL NOR DO
BEGIN REGPARAM;

FOR 1:=10 STEP 1 UNTIL 1M DO BLOK;
MAGHET: IF D GTR 60 THEN

BEGIN WRITE(OUTA,<I5,·<AFGEBROKEN·//),D);
REG:=NOR;

END;

Nu besint het eisenli~ke prosramma.

END;
IF PCURVE THEN READ(INA,/,PXC*J);
EE:=1.6021@-19; ME:=9.1091@-31; K:=1.38054@-23; UR01A1:=5;
MA1:=.663@-25; R1A:=8.3143@3; MC1:=2.224@-25;ISEGM:=0;
DELTAf=O; C1:=2*(HKACOJ+BKACOJ); A1:=HKACOJ*BKACOJ;
R1:=R1A/(SP*132.905+(1-SP)*39.948); C1P:=2.5*R1;

DIVTW:=-0.454545455;

READ(INA,/,RBELC*J,HKAC*J,BKAC*J,LENGTEC*J,IL,S,XS,TWANDC*J,CTW[*J,SP,
PCC*J,G1,G2,FACTOR,HPCRIT,TSIN,PSIN,B1,DEFINITE,PCURVE,GDP,RUN,TIJD,

AN,AI,RU);
IFGDP THEN BEGIN READ(INA,/,IBELC*J);

CURRENT(I,(NOSC1J+1),S,XO,(XO+LENGTEC1J),
IBELC*J,AA,BB,CC,DD);

END;
END;

END.

%===================================:~==================================

X$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
X Vervolsens worden de vaJ'iabele parameters inselezen en de constanten
X van een waarde voorzien.
X=======================================================================

61200
61300
61400
61500
61600
61700
61800
61850
61900
62000
62100 .
62200
62300
6240.0
62500
62600
62700
62800
62900
63000
63100 X
63200
63300
63400
63500
63600
63700
63800
63900
64000
64100.
64200
64300
64400
64500
64600

GET Q1D/...'AR
tWORKF1LE 01D/VAR: DATA, 1"1 RECORDS, SA ....ED
L

100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
t

32,4,
32,3,10,5,

6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,

.154,.154,.154,.154,.226,.05,.18,.18,.18,.256,
0.8,0.15,2.075,0.971,.09,.025,3.9,

1100,700,400,400,1,1,1,1,@-3,@-4,5@-5,3@-4,2@-4,150,0,1.5,1870,7.2@5,
1.66,5,T,F,F,000,00,.0002,

1,3,5,8,10,18,23,26,28,30,31,31,35,36,37,37,
37,37,37,37,36,35,32,31,28,25,22,20,19,1~,19,19,

.9,.75,.65,.58,.53,.49,.46,.44,.43,.44,.46,.49,.53,.57,.61,.63,

.65,.658,.663,.666,.67,.673,.683,.691,.7,.71,.72,.73,.745,.76,.773,.79,

.85,.81,.795,.7,.54,.56,.67,.78,.89,1,
.8,0.15,2.075,0.971,.09,.025,.2625,
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