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SAMENVATTING 

Met numerieke technieken zijn enkele exacte oplossingen 

bepaald van de ideale M.H.D. evenwichtsvergelijking in 

toraidale geometrie. 

Er is een oplossing gevonden voor een diffuus plasma in 

een torus van wïllekeurige aspectverhouding, geschikt voor 

de beschrijving van Schroefpinches, Beltpinches en 

Fingerring-Tokamaks. 

Uitgaande van het veld rond een kringstroom zijn confi

guraties van magnetische oppervlakken bepaald die kunnen 

di~nen voor de beschrijving van het vacuümveld in een torus. 
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1. INLEIDING 

Berekeningen van M.H.D. evenwichten in een torus be

rusten vaak op reeksontwikkelingen van de te bepalen 

grootheden naar de inverse aspectverhouding f =a/R. 

De nulde-orde oplossing is die in een cilinder (R_.~) . 

Zie figuur 1. Een dergelijke aanpak voldoet slechts 

wanneer 't: klein is ten opzichte van 1. 1 ) 

Onder andere door recente ontwikkelingen in de expe

rimentele plasmafysica 2 ) is de behoefte ontstaan aan 

evemlichtsbeschouwingen voor "vette" tori, waarin de 

aspectverhouding A= R/a niet groot is ten opzichte van 1. 

Voor de SPICA-torus geldt A= 3, terwijl de torus van het 

schroefpinchexperiment SPJI een aspectverhouding 

A= 2,25 heeft. 

Dit verslag behandelt enige klassen van exacte oplossingen 

van de ideale M.H.D. evenwichtsvergelijking, voor de 

beschrijving van het magneetveld en andere fysische 

grootheden in tori met willekeurige aspectverhou-

dingen. De doorsnede van de torus in een vlak 

~ = constant kan verschillende vormen hebben. 

In hoofdstuk 2 worden enkele achtergronden behandeld. 

We geven de vergelijkingen en basisoplossingen, formu

leren eisen waaraan de oplossingen moeten voldoen en 

we beschrijven de methode van aanpak. De. hoofdstukken 

3 en 4 g~an nader in op twee verschillende klassen van 

oplossingen, terwijl hoofdstuk 5 gewijd is aan numerieke 

aspecten van de berekeningen en aan de gebruikte pro

grammatuur. Conclusies die uit het onderzoek kunnen 

worden getrokken, worden in hoofdstuk 6 geformuleerd. 
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2. FYSISCHE EN MATHE!'-1.ATISCHE ACHTEI{GRONDEN 

2.1. De basisvergelijkingen 

We gaan uit van de vergelijkingen van Maxv1ell voor het 

statische magneetveld, 

...... 
V.~ ~ o 

__,;;,. ·-.lt v x i\ -;: _"t.~ J 
en van de krachtvergelijking 

{1.!~ 

{1.. 3} 

l'Verken we in cylindercoó"rdinaten (r,~,z} en onderstellen we 

rotatiesymmetrie ( &;)~~ ":: o ) 1 dan kan een functie ~ l r" :z.. ~ 
worden gedefinieerd die ervoor zorgt dat steeds aan (l.1) 
vlordt voldaan: 

R.-
I fd't . - r /,Jz - {1-4) P.> -- ~~ :: '"Rcq -

f)z .! 
'1 r Gf~;-' 

De informatie die door de 7 gekoppelde differentiaalverge

lijkingen (.l.. t) k';I>Y, (?...\) wordt ge geven, blijkt t.e kunnen 

worden samengevat in één vergelijking voor ~ l· v. "l. \ 
( ~ , b 1 z .::. 1 0 tI m 12 \ 

~ flt-~z) -;v.fi ,.2. dp ({ k, 
-::. - (1. ~-) cl'f t{f 

k ::: k 1 'f ( rJ z \ ~ ':: 1 ._1. 'Blfz (t.bJ 

12 
2 

Q;0~ 
'2. . -

::. ld/9 rt - T- -+ t;>Yo z t (t]) 

De vlakken t= constant vormen de magnetische oppervlakken, 
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oppervlakken van constante druk, waarin de magnetische 

krachtlijnen gelegen zijn. De doorsnede van zo'n opper

vlak met een vlak ~ = constant.., duiden we aan met 11 r-lijn 11
• 

De evenwichtsvergelijking (2.5) geeft een beschrijving van 

het magnetische veld en van andere fysische grootheden, 

wanneer p en K zijn gespecificeerd als functie 

van r . Beperken we ons tot reeksen 

(t \ ~ ~ (r t: \ f i ~ 1\j L:o k,) 
dan blijft (2.5} lineair wanneer p.= K.= 0, i '>;3: 

l l 

.......... 
Voor de fysische grootheden p, B, J, respectievelijk de ki-

netische druk, de magnetische inductie en de stroomdicht

heid, gelden de volgende formules: 

t t (.tq) 

l) .J.. C>iJ /,. .._. ,. - r 'dz ~ 
R "':: f)~ :: f ~ ~~<0 tik Ir f,Z ~~ f.t J z (1./o) 

J) I (;)f/~ 1-
2 71-

Jr I G r /l}z.. 
r -

1 :: J~ :. (1 .)Ao r.z .. + 2 k~/r~ 'f Jt-'0 

Jz 
I Gl/r 

of.· .. Qy 

'ha t 
I j2. ko + k.,'f-J -t kÎ<f2 {1.1t) ':i :: 
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Uitgaande van (2.51 en (2.8) kan de volgende onderschei

ding worden gemaakt: 

1. p1= p2= K1= K2= 0 
" Dit geval beschrijft de situatie in vacuum. 

2. p
1
= p 2= Oj K1 , K2r 0 

~ -Nu is p= p
0 

en heeft J dezelfde richtin~ als B: 

(2.13) beschrijft een krachtvrij veld. Is de grootheid 

« niet plaatsafhankelijk, dan spreken we van een 

TRKAL- veld 4) '>) l,J 
/ ..) ..) . 

3. p
1

, p
2

, K
1

, K
2 

fÜ Het meest algemene geval 

2.2. Algemene formulering van de oplossingen 

De algemene oplossing van (2.5) 

muleerd: 

kan als volgt worden gefor

hx, 

J fl"-\ .<fk( r,z,~)d~ (1t~) 
"'' ~r(~z\ is een particuliere oplossing van de inhomogene 

vergelijking, fl Lr ... z)t) is een oplossing van de bij ( 2. 5) 

behorende homogene vergelijking, verkregen door separatie 

van de variabelen r en z, met k als separatieconstante 

Wij beperken ons tot de homogene vergelijking, dus 

p1= K1= 0. 

{1.15) 
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Separatie van de variabelen r en z leidt tot oplossingen 

(2.1 hj 

De functie R(r) voldoet aan 

ij-, b. rt + i lGl + ~1, j lf l r\ = • 

{1.17\ 
De oplossing van (2.17) is: 

lt lr\ ':. F o lrl ~ ~ \ t '< GbUJ.~\ . .> P.t -i 0 {1.18) 
/ 

~ l~) '::; \-" (l 1 ter) i· a f\! 1 (Tr)\ ,} fi.::: 0 (t.t~) 

7 ·- - {2 k.L ;- tt)/ 4 [l.Jv.ob\''t (L2c) 

~ z t t
1 [.2 J~~~ ~L \~' (1.2.1~ 

..." (1.11\ T ::: uk + ·1(2) i. 2 . 

voor de Coulombgolffuncties F0 en G0 geldt 

~fb~ç~ + l1 . 2~/~ \ t ([:~~:~~) ,. 0 (i.il) 

~i<- h>pü'-d·.l,.t\..é\ 1}.~.1)\~~\l.'v,t\\,.th~\. 

Dat de oplossing continu is in p 2= 0 is af te leiden 

door de limiet van de reeksontwikkelingen van de 

Coulombgolffuncties voor P~~O te vergelijken met de 
~ 

reeksontwikkelingen van de Besselfuncties. 

Voor de reguliere functies F0 en J 1 geldt: 

= 
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Uit (2.23) volgt dat het r-afhankelijke deel vanteen 

oscillerend karakter heeft indien r-27 lp) positief is. 

Beperken we ons tot pos i tieve~,p2 -waarden, dan geldt dat f 
oscillerend in r is voor 

Dit leidt tot de volgende onderscheiding: 

1. k 2 is negatief 

(2.25) 

Het z-afhankelijke deel van de oplossing (2.16) is oscille

rend in het gehele (r,z)-vlak, de r-afhankelijkheid is 

oscillerend voork-waarden die aan (2.25) voldoen. 

2 k 2 . 't' f . lS pOSl le 

Nu is elke basisoplossing monotoon in z en oscillerend in r, 
\k~\t\\ ~~" li..liï) t.>o>t-çlt V~Jlc\Ai:in, 

2.3. Eisen waaraan de oplossingen moeten voldoen 

1.De integraal in (2.14) moet eindig zijn in het gebied van 

het (r,z)-vlak waar de waarde van t bepaald moet worden. 

2.De f-lijnen moeten gesloten ZlJn en symmetrisch ten 

opzichte van het mediaanvlak z= 0. 

3.Snijdt 'f -lijn de in r + definiëren we een r-as en r en 
-

het centrum C als 

~(r + - ) (2.26) C= + r 

en de grootheid t als 

~(r + - ) , (2.27) t= - r 
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dan moet N= (t.l&) 

negatief ZlJn. 
De ')J-lijnen moeten genest z.~Jn zoals in figuur 2 is 

weergegeven, in tegenstelling tot de situatie in fig.3. 

We stellen deze eis omdat een toro1dale plasmakolom in 

evenwicht altijd naar buiten is verschoven, mits geen 

terugdrijvend veld is aangelegd. 

4 .De vorm van de r-·lijnen moet overeenkomen met de to

rus doorsnede in een vlak (\' = constant. 

2.4. De gebruikte methode 

de in 2.3. geformuleerde eisen zijn moeilijk te vertalen 

in kriteria voor fofij. De door mij gebruikte methode is ge

baseerd op de voigende gedachtengang: laat de moeilijk te 

formuleren randvoorwaarden weg en stel de basisoplossingen 

van de evenwichtsvergelijking zodanig samen dat geschikte 

configuraties van i/-lijnen worden verkregen. Zonder het 

<f -lijnenbeeld te verstoren, kunnen we op de plaats van 

de gevonden tf -oppervlakken de metalen wand van een torus 

aanbrengen. In somruige gevallen kan binnen een '/'-lijn een 

plasmakolom worden gedacht. We hebben dan een oplossing ge

vonden voor de positie van het plasma en het veld in de torus. 

In de volgende hoofdstukken wordt deze methode op 2 verschil

lende klassen van oplossingen toegepast .. 

Oplossingen waarvoor k 2 negatief is, duiden we aan met 

DOOS-oplossingen. Is k 2 voor alle basisoplossingen positief, 

dan spreken we van PUNT-oplossingen. 
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3. DOOS-OPLOSSINGEN 

3.1. Het model van Maschke 

Deze auteur ~ beschrijft oplossingen met r = 0 op de rand 

van een torus met een rechthoekige doorsnede. Zie figuur 4. 

We bekijken de configuraties van f -lijnen binnen de doos. 

De vergelijkingen van Maschke zijn: 

{stel k4 = -lPf en laat de sterretjes weer weg) 

t ( t~ z) : ~ f> ~ r ( r, l' Pc~\ ( ;. 1) 

'f{r.>.k,) ~ (t.(t1,.~\ T ~ G,h •. vl)· c,)l*."l (u\ 
hierin is 

~- i,., : (11-d· 1)'Tr:jt.b ) 11::071.. ... (3, 3J 
I 

.. , ) 

'1., -: I] u + { t~'- • t 0~ J I 4{ 1:f~ fJ"~ (3. 4) 

9 = 
I rt(2f~b~~t (3.'1) I 

~*: i é"ro ± ~~L {t . . \i }:çft [3. b} 

-
~ ( ilv) ~ %. ) '( Gv l ?o ) ~;t J "t = 0 {3.]\ 

Door {3.6) en {3.7) wordt ~ö vastgelegd als functie van R0 , 

d en p 2 . Eisen we dat r binnen de doos geen nulpunten be

vat, dan blijft van de aftelbaar oneindige reeks ~0 -waarden 

alleen de grootste over. 

Zie ook 
1 ~ , hoofdstuk 3 

~ ~""' h~"' 1 "' ~~,1...~~ -:f lil '4v • ., 

en 4. 
i; 

~~~ 
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3.2. Een uitbreiding van de oplossingen van Maschke 

De in 3.1. beschreven oplossingen voldoen aan de eisen 

die in 2.3. zijn geformuleerd, behalve aan de vierde. Een 

tf ~ lijn neemt meer de vorm van de rechthoekige doos aan 

naarmate de lengte Van die r -lijn groter iS 1 terwij 1 Onze 

voorkeur uitgaat naar cirkelvormige of ellipsoïdale lijnen. 
:z:,,. \,''~-lV< 'o. 
Ons model verschilt in de volgende op2ichten van dat van 

Maschke: 

1. De doos heeft aspectverhouding 1, dus ~~~4 

De irreguliere sou1ombgolf functie Gf { 'l) 9\ vervalt nu 

want 

Door deze keuze worden kleine aspectverhoudingen niet bij 

voorbaat uitgesloten, zoals in 3.1. wel het geval is voor 

lfo > d • 

2. Op de oplossing i"lrJz.,t11) van {3.2) met '(= 0 worden op

lossingen f (i·,:z,k~ gesuperponeerd, waarvan de bijdrage af

neemt voor toenemende waarde van ~~-k~J , volgens een 

Gauss-functie. In tegenstelling tot Maschke, 

b'~ ~11!.- kn volgens ( 3. 3) discrete waarden aanneemt en elke 

basisoplossing tJ' lr,z}?h} = 0 op de rand van de doos, be-

schouw ik een continu spectrum van k-waarden, terwijl in 
' 

..get algemeen 

Men kan het zich zo voorstellen dat door de toegepaste met

hode een -basisoplossing van Maschke wordt verstoord door de 

gekozen superpositiefunctie, waarbij ~een maat is voor de 

storing. In figuur 5 is aangegeven hoe in de gebruikte geo

metrie het verloop van de r- en z- afhankelijke delen van 

f (r}z, ~\ door de beschreven superpos i tie wordt beïnvloed. 
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De vergelijkingen zijn: 

•\t.>'1 

- y \ \~t\\ J~l1\ (IJ) \:z: <'\ ~ 
-1>0 

met \ l 7 
~ ':. l y, llJ"-vVi \" 

.~ 

\: -:; 'r l:t \tl. - ~ 1 \ "t 

en 
t_l ~ ~01 2. ~ -~" 

/ 

:t 
\ :. ~u ~-~-7 :::. - .-.....,. .. ~~ 

4 t~h\'l. ~ l~ ,".~ h \''L 
Verder kiest men 

I 1.. 

~ LJt\ ; . ~ l t~- ~b\ -::::. "-........,.u . ....,.__...._ Q.X ~ - -·----
l11t\~t. er 1Cf 2.. 

met ka= '""'C/!l.b en cr vrij verkiesbaar, 

De randvoorwaarde luidt : 

K2 wordt bepaald door: 

I .R. 74ja25 

t~.li\ 

~ 

(3.1f) 

{ 3.1 L} 

Bovenstaande oplossing is dimensieloos geformuleerd door 

Ra als lengteëenheid te kiezen. 

De voorfactor in (3.8) waarborgt de continuiteit van de op

lossing in p 2= a. Zie blz.9. 

In (3.11) moet~ reéel zijn, opdat de Besselfunctie oscil

leert. Aan deze voorwaarde kan door p 2= K2= a nooit worden 

voldaan : in een geëvacueerde doos kunnen geen oplossingen 

van deze klasse optreden. 



I .R. 74/025 

3.3. Resultaten en conclusies 

Voor ~ = 0 kunnen resultaten van Maschke worden berekend, 

waarvan figuur 6 een eenvoudig voorbeeld geeft. In figuur 7 

is geïllustreerd dat een 'f' -lijn naar rechts verschuift 

voor toenemende p 2 • Dit blijkt eveneens uit figuur 8, waar 

men ook ziet dat het maximum van de druk toeneemt en aan

genomen wordt voor grotere r-waarden, wanneer p 2 groter wordt. 

Profielen van p, B~, J~, en~ zijn weergegeven in de figu

ren 9 en 10. We zien dat Bq soms een maximum aanneemt 

binnen de doos, onder andere omstandigheden een minimum. 

Dit correspondeert met respectievelijk paramagnetisch en 
/ 

diamagnetisch ge~drag. 

In de figuren 11, 12 en 13 zijn voor 3 waarden van p 2 de 

configuraties van r -lijnen weergegeven voor ~ = 0 en 1j 

terwijl in figuur 14 de invloed van ~is geïllustreerd. 

Het hoekige karakter van de vorm van de r -lijn neemt aan de 

de rechterkant af, aan de linkerkant SO\'T.S toe. De boven-

kant van de kromme wordt als het ware naar links geduwd, 

waarbij het rechter snijpunt zich naar links verplaatst en 

het linker snijpunt nauvJelijks verandert. We zien ook dat 

voor grotere p 2 -waarden grotere (}-waarden benodigd zijn 

voor evenredige vervorming. 

In de figuren 15, 16 en 17 zijn voorbeelden gegeven van con

figuraties van r -lijnen die het statische evenwicht van 

respectievelijk SPICA, een BELTPINCH of een FINGERRING-

TOKAMAK- kunnen voorstellen. Z.h ... "'V 

De in dit hoofdstuk toegepaste methode maakt het mogelijk 

door instellen van c~ en b de vormen van de t -lijnen 

aan te passen aan deze 3 uit experimenteel oogpunt interes

sante toraidale omhulsels. 
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4. PUNT-OPLOSSINGEN 

~.1. Het veld rondom een kringstroom 

In figuur 18 is het veld weergegeven van een oneindig 

dunne kringstroom I met straal s, in vacuum. Een uitdruk

king voor r van dit veld is: 

1>0 

= ip~I~·r J ],l~t\-l,l~r) t>{r(-R\zl\ d~ 
/ D 

Formule (4.1) voldoet aan de evenwichtsvergelijking (2.5), 

met de keuze (2.8) voor het vacuümgeval: 

De oplossing voldoet ook aan de in (2.3) vermelde eisen, be

halve aan de derde, omdat N voor alle (r,z)-waarden positief 

is: de nesting is voor de gehele configuratie van r -lijnen 

(4.1) verkeerd. 

Karakteristiek voor de oplossing is de singulariteit in ~~n 

punt 

~thi W {t-~z) ~ co 
u.,_)~~ l'0) I e · 

Zonder essentiële eigenschappen te verliezen, kan (4.1) 

dimensieloos worden geformuleerd door s als lengte-eenheid 

te kiezen~ We krijgen dan: 

()Ç! 

J- J ]Jk \. J
1 
(~;-) tx r ( k z) rtt .Jo z ~0 l~.4) 

Q 

De integraal (4.4) is mathematisch goed hanteerbaar en kan 

in verschillende functies worden uitgedrukt: 
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1. Elliptische integralen 

2. Legendrefuncties 

(~.b) 

3. Hypergeometrische functies vi.1 

( 
3 r ' \ F ï - 1' : ;-.z .21 ·)~. #" 

De formule (4.1) kan op verschillende manieren worden 

afgeleid. Smythe I liJ gaat uit van de vèctorpotentiaal A: 
blz 27]0 

Ollendorf beschou~t de potentiaalfunctie ·~ ( r, z )· 

"X~ {r. z.) ('li-.14 

~I'Jz. -

0f/0;· :. 

111<-+ f(r,:z.) 

-1 r :<>X/êh· 

- t , 0 'Al 'Ja 

( 4.q) 

(l1.10) 

(~.1~) 
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4.2. Het bernvloeden van de nesting 

"'' 
Hoe kan uitgaande van het in 4.1. beschreven veld een 

configuratie van t -lijnen met geschikte nesting 

worden verkregen ? 

We beschouwen de grootheid l13~:(t-,z)f die een maat is voor 

de veldlijnendichtheid. In figuur 19 is het verloop van 

Bz(r,O) langs de r-as weergegeven voor het veld van een 

kringstroom,(~4~ Opdat de veldlijnendichtheid afneemt 

voor r<1 en toeneemt voor r>l, moet bij dit veld een an

der veld worden opgeteld waarvoor B overal op de r-as 
/ z 

hetzelfde teken heeft. Deze 'mengvelden' kunnen 

eenvoudige oplossingen van (4.2) zijn, bijvoorbeeld 

't'; :::: , . .! en r ~ :0 ,..z( ,.2_ ~z2 ~ ) de eerste twee exemplaren 

van een hele reeks oplossingen van 

(~.Ji) 

Deze formule is met behulp van volledige inductie formeel 

af te leiden, door rechtstreekse substitutie in (4.2) is 

gemakkelijk aan te tonen dat (4.15) voor elke n= 0,1,2, ... 

een oplossing van de evenwichtsvergelijking in vacuüm is. 

'Jl;)lv = een homogeen veld // aan de z-as, Bz (r ,0)= constant. 

Het veld f~' is afgebeeld in figuur 20. Zie ook 
16

) 

B (r,O) is nu evenredig met r. 
z 

Voor de mengvelden f
111

h 
2n is B (r,O) evenredig met r 

z 

De grootheid [ f",.,
11

/ bepaalt de relatieve sterkte van f~7;~(r,-z}. 
Voor m., < 0 kan de nesting in de juiste richting worden 

be1nvloed. Het effect van de hier beschreven bijmenging 

wordt in de volgende paragraaf onderzocht. 
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.. 
4.3. Een klasse van oplossingen voor vacuum. 

De voor numerieke verwerking zeer geschikte formule ... 
(~.r) hebben we gebruikt voor de berekening van 

het kringstroomveld. 
. 1.1 .t 

Alleen bijmenging met het homogene veld ~v~ : r gaf goede 

resultaten. In de figuren 21 t/m 23 ziet men enige con

fig'\lrat.ies van '-('-lijnen. We zien dat vanaf (r,z)= (1,0) 

vervorming optreedt van cirkels tot ellipsen en Fingerring

achtige curven, totdat de gesloten lijnen openbreken en het 

homogene mengveld geleidelijk gaat overheersen. 

De resultaten zijn samengevat in figuur 24. Elke berekende 

f -lijn correspondeert met een punt (C,t), gedefini-

eerd door (2 .tb) en ( î .2]). Elke doorgetrokken curve repre

senteert. een verzameling 'f -lijnen met dezelfde waarde van ,.,.,
0 

Buiten de --- lijn treedt teveel vervorming op of zijn de 

t-lljnen niet gesloten. 

De nesting N wordt. wegens (iJ~ qualitatief ~n quantitatief 

bepaald door de richtingscoëfficiënt van de raaklijn aan de 

~).~tkromme door dat punt. De -1-•- lijn correspondeert met 

N= 0 en begrenst het interessante parametergebied. 

De aspectverhouding A van een f-lijn in een punt wordt be

paald door de tangens van de hoek die de voerstraal n~4r 

dat punt maakt met de r-as. In het ~ -gebied worden 

geschikte oplossingen gevonden: I 1 ..( fl .(. ~.0 

0.7 ~ hJ 0 ~1o 
-1> ~IV~ o 

~ 

Op de plaats van een f -lijn kan de metalen wand van een 

torus worden aangebracht. Een kleinere 'f-lijn kan die ... 

nen als de wand van een scherp begrensde plasmakolom, in

dien binnen die plasmakolom een oplossing van de M.H.D.

vergelijkingen kan worden geconstrueerd die aan de nu vast

gelegde randvoorwaarde op de plasmawand voldoet. 
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4.4. Oplossingen van de evenwichtsvergelijking 

voor een krachtvrij veld. 
'" 

Uit symmetrie·-overvJeging~n zou men, uitgaande van 4. 3. , 

de volgende oplossing kunnen proberen voor de beschrij

ving van het krachtvrije veld: 

j}Cr·..;&<~)~~ .jJ•· t-P -tó(2 )yt~, vq· (- h) dh 

met li 
4). u 

o< 2 
::: 2 k.2 

{ oC t· PC 2. J/ f ( r.. z, ~ \ : 0 

{;)1/ 
/r'\ '1 or 

Analoog aan (~J1) kan een set van eenvoudige oplossingen 

van (~.11) worden verkregen: 

(.t7} 

met numerieke integra-

tie berekend. De t-lijnen voldoen aan de eis van gesloten

heid en symmetrie en bovendien worden configuraties verkregen 

waarin locaal N<O door bijmenging met 

( 4.'1) 

volgens (~.IS). Voor <4.1b) geldt echter dat (zie figuur 25) 

de f -lijnen een keerpunt vertonen voor ct =f 0, tg CW is eindig. 

Deze klasse van oplossingen van (~.~) is daarom niet 

acceptabel. 

(~.tb) 
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De integraal (~~b) blijft niettemin interessant, omdat 

deze, in een enigszins gewijzigde vorm, wellicht met een 

andere keuze voor f:{fc) dan plk)t:J 1Ut1 tci\"t~t te maken moet 

hebben met een formulering van oplossingen voor het 

TRKAL-veld die uitgaat van (~.~).De numerieke problemen 

die samenhangen met de berekening van de integraal {~:t&} 
of daaraan verwante formuleringen zijn in ieder geval op

gelost. Hierop wordt in het volgende hoofdstuk ingegaan. 
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5. NUMERIEKE BESCHOUWINGEN 

5.1. Inleiding 

In figuur 26 wordt een overzicht gegeven van de namen en 

de samenhang van de verschillende rekenprogramrna 's. 

Het rekenprogramma STRELI berekent configuraties van 

~-lijnen van de in 4.3. besproken oplossingen voor 

vacuüm, met ( ~i.')) en ( ~.rl')) • Wegens de g c ringe eisen die. 

in numeriek opzicht aan deze berekeningen werden gesteld, 

allqs kan worde6 uitgedrukt in makkelijk te berekenen 

functies, konden de benodigde rekentijd en geheugenruimte 

beperkt blijven en zijn deze berekeningen verricht op een 

PDP 15 machine van DEC. 

De programma's DOOS en PUNT voeren de berekeningen uit voor 

redpectievelijk de in 3.2. en 4.4. besproken oplossingen. 

Deze berekeningen werden gedaan met een CDC 6600 systeem. 

De programmatuur is zodanig ingericht dat de relatieve on

nauwkeurigheid van alle te berekenen r-waarden i% bedraagt. 

PUNT is getest met behulp van STRELI, terwijl DOOS o.a. is 

getest door de resultaten voor ~= 0 te vergelijken met die 

van Maschke. 

In 5.2. t/m 5.4. worden achtereenvolgens behandeld de bere

kening van de benodigde functies, de gebruikte integratie

methodes en de 3 manieren waarop de rekenresultaten worden 

uitgevoerd. In 8.2. worden de programmateksteh· gegeven. 
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5.2. Het berekenen van de benodigde functies 

De verschillende speciale fun~ties worden berekend met 

benaderingsformules die, met uitzondering van die voor 

Co Lo · 7 ) ld H' . . . k \ ~. U M, 1n staan verroe . 1er1n ~l~o~,H 1\'wlel\ v::l _ c:e\1-

voor de functies. 
"''"'t\~ 

BETSIE berekent de Besselfuncties J
1

(x) en N
1

(x). Omdat 

deze subroutine zeer vaak moet worden aangeroepen, kan 

niet gebruik worden gemaakt van library-routines die 

J (x) en N (x) berekenen met recurrente betrekkingen. n n 
EXPINT, GONNIE en ELLIE berekenen respectievelijk de 

/ 

exponentiële, sinus-, cosinus- en elliptische integralen 

E
1 

(x), Si(x) en Ci(x), K(m)en E(m). 

COULOMberekent de Coulombgolffuncties F0 (?,9) en G0 (~,~) 

voor · îllv ~ ~~ ~ -t 'iitu i.V. o ~ y ~ 1iil!v Dit programma is be

schreven in 17 ). Zie verder 7 ) en B) voor de berekening 

en voor eigenschappen van deze functies. Omdat we F
0 

en 

G0 ook nodig hadden voor ll 4 o , kan niet worden vol

staan met een kleinere rou_tine die we ter beschikking 

hebben, geschreven door CERN, die de functies berekent in 

het gebied C.1 ~ IJ ~.10 eil f~ 9 ~ 311 • 

ETARHO berekent de maximale tl waarvoor ~{7 J ?~~o voor ge

geven ~* )o, In figuur 27 zijn curven weergegeven in een 

(1,?)-vlak die corresponderen met de verzamelingen (~,~)-

waarden waarvoor f:./1,)>):" De kromme;!> bevinden zich in het 

gebied 7<~~.Voor elke ?>O bestaat er een aftelbaar onein

dige reeks ?- t..~•::.'~d~~ met ~{llt.,,yj:=o, m= 1, 2, 3, ...•.. 

Het is duidelijk dat voor ~ 1 {~'J voldaan wordt aan de eis 

dat ~:{7/rJtc, voor o<p<p+ , zoals in 3:1, is gesteld. _ 

ETARHO bepaalt door intervalhalvering IJ,/fJ, voor .t< ~"" < 1~1; 
Dit ~t-gebied is voor ons doel voldoende groot. De start

waarden 1,,.",~, nr I(,,,,')~ van de intervalhal veringsberekening 

moeten de te bepalen 7
1 

'omvatten'. In ErrARHO wordt dit 

gerealiseerd door 
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I] I~Ïtt ~ ( -· tJ. 'I 19 )/tfi { :; 
ry lil~,( ~ ~/:!.; 
'1"_j,, : - 3. ~ '1 o. t, ~ 
'i~~~ :> 1.1 .,. ~.~ ~ 

Het intervalhalveringsproces wordt gestopt wanneer 

voor de benadering 1~· geldt dat 

~ { ïz ~·) \}) ( E 

t( ~ r.,:l~ ~ 1h j~ \I ( 
Voor { ~ ro·Jj· is de onn~\lwkeurigheid in 11 verwaarloos

baar klein ten opzichte van andere onnauwkeurigheden . 

(r. 3) 

De hierboven ge~chetste methode voor ETARHO bleek in de 

praktijk beter te voldoen dan een methode die uitgaat van 

een zuiver analytische aanpak met reeksontwikkelingen van 

r~t,. ç). 

5.3. De integratiemethodes 

5. 3. 1. Voor de integralen U1. l b) denken we in de eerste 

plaats aan de integratiemethode van GAUS8_-LAGUERRE, die 

berust op het feit dat 2V 
tC 

Tt;: > ;: f ·J ('-') e- 't lt. d t 
fÎ b 

(f.~} 

exact oplosbaar is wanneer f(x) een polynoom is. Dan is nl. 

De gewichten w. en steunpunten c. zijn getabelleerd. 
l l 

GAUSSL maakt gebruik van deze methode met n= 15. De on-

nauwkeurigheid in de som (5.b) neemt sterk toe naarmate z 

kleiner is en f(x) meer nulpunten bevat. GAUSSL berekent de 

integralen (~.1b) op 5~ nauv;keurig voor Z ~ o. ~ + o.lt r (1.{/) 
Voor kleinere z-waarden moet een andere methode worden toe-

gepast. 
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5.3.2. Voor de (r,z)-waarden waarvoor GAUSSL niet voldoen

de nauwkeurig is , en tevens voor de integralen (3,~-?) , kan 

~iEecte __ int~g:atie niet wordev vermeden. De integraal wordt 

nu.bepaald door sommatie over geschikt gekozen deelinterval

len. Hierbij moeten speciale technieken worden toegepast, 

wegens het oscillerende karakter van de integranden en om

dat het integratie-interval oneindig groot is. Bij het be

palen van een geschikte integratiemethode denken we eerst 

aan de meest eenvoudige, nl. de trapeziumregel. Eerste af

geleiden van de integranden, die vaak als*bijproducten' be

schikbaar zijn, kunnen in correctietermen worden verdiscon

teerd. COULOH berekent naast J:~(i1,~)ook ~ FJ?,v) , d~ afgeleide 

van l
7
W is uit te drukken in de functie~van orde 0 en 1. 

In ATINT is een SIMPSOM 5-punts methode toegepast, 

die t \\jd'Lh4tr bleek te functioneren dan de trapeziumregel. 

We maken gebruik van foutafschat.ting met de vierde afgelei

de van de integrand naar de integratievariabele, en tevens 

van een geschikte variabele-stapgroottebepaling: 

1) 

I~- I {(J;) r{ Je .!. .. 12 -
~ 

De functiewaarden gedefinieerd door: 

x. 
J 

h. 
l 

is de waarde van het argument waar. met de stapgrootte 

wordt begonnen. De correctieterm T. hangt als volgt samen 
l 

met de vierde afgeleide 

~· ~ Îa - lt tl + b f". l, t ~ + l4 
De stapgrootte h. is steeds zodanig dat 

l 

1~C 

/ I 1 ' - ~~- rr~,' i (P>-fJ) 
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De waarde van de parameter EPS ~oet bij het begin van het 

rekenproces worden opgegeven eh is een maat voor de maxi

male absolute fout van het resultaat. 

De bepaling van f. ( 4 ) met 5 steunpunten volgens (5.6) functio-
l 

neert slechts betrouwbaar wanneer de integrand over het in-

tegratie-interval niet teveel nulpunten bevat. We moeten 

daarom voor onze oscillerende integranden gebruik maken van 

deelintervallen Ak, waarvoor ATINT achtereenvolgens wordt 

aangeroepen. A~wordt bepaald door frequentie-eigenschappen 

van de integrand. 

5.3.3. De volgende functies bepalen het frequentiegedrag van 
-·-... ---·-··-/ 

de integranden: 

I,(kJ - j.,],,(k)} 
~ 

> ~ 1{~) ::: ~l~l.-tt(Z)~ (~··") 

T.,lk~ .... 11 ithlk}f -· 
~ 

j ~2(~) - )· {-·f·i~Z\1 (~".11) 

T3/kl :::: ·~ (~l(kl '~) 

!~{ k) "' (V) i~/k} t 
Voor de Besselfuncties geldt dat de afstand 4Y tussen twee 

nulpunten van J 1 (y) groter is dan 1r . Met behulp van figuur 

~1 kan ~orden afgeleid: 

( ï.tl.\ 
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We bepalen differentieformules voor de minimale afstanden 

~~~i : l.l -k.i(l:._ A~;\ .. L-: 1 ))s~• Van de optredende vierkantsver

gelijkingen zijn slechts de positieve wortels bruikbaar: 

1.1 ~ 1 :: - fu + { ~t 'i ~~ I ~ t' i .t { r.<' 1 kl! ~ ] ç ~l { ;·. Jj) 

IJ k .2. ~k 1 ·r~ 2 -+ 1L I ïr 1 lt/- ,~2}~2 J r "t ( ,.,, ~J :. -t ,. -- f· '-f 

/.&~ ' i ~~ '1' ; {.îf;;hS'1. ~ '~z ( ?.Jq) - - P.- t 

A#~ ::: .. TC/l- (Lt~~ 
De funct:ies {?.ft}!/"' ('i.tt,j bevatten over een afstand Ûè; noo.i t 

meer dan 2 nulpunten. Daar de oscillerende delen van onze 
/ 

integranden steeds zijn samengesteld uit deze functies, 

kunnen de benodigde formules voor Ll k met behulp van 

{~··'1) t;~." ('). iC) worden opgesteld. 

Uit ('i .1]) volgt nog dat tik 1 kleiner wordt bij afnemende o<,.. 

en/of afnemende k. Een simpel en veilig kriterium voor de 

PUNT-integralen is dan: 

(S.tl} 

Op een wijze analoog aan hierboven kan een kriterium worde~ 

voor de som ('i./.,) van de Gauss-Laguerremet:hode: (o\"(fJ.r.~T 

i ' 2. Tt '2:. l û z ( ~ l \ ~] \ ~ 
- ~ z + 'h 1 "'·" ,,, •I h,"(,_,j + t ~. i * r {5.ll\ 

} ~ ~A.\(t .. r) 
De som van de functiewaarden wordt het slechtst benaderd voor 

kleine Ak, dus voor kleine z of grote r (bij de nulpunten 

treden de grootste relatieve fouten op). Dit is in overeen

stemming met de proefondervindelijk verkregen formule ( ;.~'/ . 

Aangezien het kriterium ( f.t') via de STRELI--waarden is 

verkregen en IJ. 'k in ( f JZ.) het kleinst is voor ex = 0, is het 

kri terium ('i. t') des te veiliger voor ~ > 0. ! 
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5. 3. 4. I~-t~~ra~iegrenze~ In het algemeen mogen oneigen

lijke integralen .,oo 
I 7 f ~(k) d tv 

-PO {, 

niet worden berekend door te integreren over een interval 

N1-N
2 

dat zo groot is dat de relatieve verandering van het 

resultaat voldoende klein wordt bij vergroting van N2- N~. 

Dit is des te gevaarlijker bij oscillerende integranden, 

zie figuur ;(.8, 

Deze methode zou slechts betrouwbaar kunnen werken bij 

oneigenlijke integralen die monotoon en voldoende snel door 

eigenlijke integralen kunnen worden benaderd door vergro-

ting van het integratie-interval. Dan moet het staartstuk rr 
N·J ·t LIO "" 

T :: -I, rl,~·~) dt - f 1 (k) (·' k 
v-.: b fv'l ~ 

ook geschat kunnen worden, te formuleren in een kriterium 

voor de numerieke grenzen N 1 en N2 als functie van de t.oe

laatbare afbreekfout Cr ,·waarvoor geldt : 

fit 

, TI ~ fy . f fUG) al~ ('i.tll) 
Yt ~ 

Voor de DOOS-integralen is de bovenbeschreven methode niet 

nodig, omdat we gebruik kunnen maken van de eigenschappen 

van de Gauss-functie. In het rekenprogramma PSIBOX zijn 

als grenzen voor de integratievariabele k genomen k" ;l. ~ 6' : 

waardoor de relatieve afbreekfout Kteuq• ~ ciilt~ o.1~ ... ..Jven-vaar-

loosbaar ten opzichte van de andere onnauwkeurigheden. 

Voor de PUNT-integralen moet de restintegraal T, 

cc 

T tf J,1ü' i"'\'' I . l ,ftlk' t <~'l~ ~ t~~ l- h 1 c~k /!J'l 
f( 
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naar beneden worden geschat. We gebruiken hiertoe de 

asymptotische ontwikkeling van de Besselfunctie J
1

(k), 

waarbij de termen vanaf () {1~~ 'niet mee I" worden meegenomen. 

l '"zi~ à.t. ·\.,r~"('\\., .. t'lt ... , 'n\'~· 1\ IJ\'')\. 
Substitutie in ( f.,l{;.) levert na enige goniometrie: 

c.ç ' "T ~ l:._t J {~ - -_~"'-./il +·~_,.,, f\ txr(· b) d~ 
Tr . 1 ~.k. ' {,l,.j-r~-. 3 :ti IV / ' . ,,.,_ 

voor l t ">'> PCt e11 ·k 2. '>"> 1 

Hierin is F 1= (c. .. , y•-\. - ">Hd\-it.\ 
I. ~. ~\ .tr (tth (~-k - )\1<1 "'k'_ F 2 == t.,(ll'\ 'l1~ 'i \\VI \H! ) ;- ~ t' ) 

p
3

:::: {t<~'> \•-fz + \tv,c\k \ 

p = 1; r 

q= 1 + r 

Voor z 10 leidt dit tot 

{iî.l)) 
('f.i8) 
( ').if) 

('i. }v} 

( Jj_j '1) 
( ~·.31) 
(7".33} 

( ~-.M) 

hetgeen kan worden uitgedrukt in{lineaire combinaties van 

exponentiële integralen)E 1 (zN)~ waarvan we er één overhoude~. 
Dit leidt tot het volgende kriterium voor z1 0 

/T} 

\ '1. t, ~. 1 

/hl I 11 (tv r ~ tv) ). 1-o 

Indien z= 0 kan (~t0 met sinus- en cosinusintegralen worden 

geschat(7Jct-ri?J, formules 333.4 en 333.5)# 

Na enige transformaties van variabelen en substituties in 

('f . .tb) verkrijgt men als kriterium voor z= 0: 



rr/ï J 

voor 

met 
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i C, ~i ( q_ N) t c. .t ( t'( f• t'f \ -+ 

1 c '1.. l1h lr ~ \ + .~ r '~i" q ti ) 

Jél N ~ 1 
ll tv ~ 1 

hlt~lNr> k\> 1o 

I 

( :: -
3
/g tV 

G 

Terloops zij vermeld dat schatting in ö(l/k), 

JT 1 ( 7 / Si ( 't rv)- cl'( r N) j 
te grof is. 

I .R. 74/025 

('iJS) 

(?. 4o} 

(~'.1'1) Cl1 ff.lj) bepalen een schatting voor T, onder .de voor

waarden ("Ï.\L) u, /•f. 1S). In de praktijk bleek {f,H'\ bruikbare 

waarden van de bovengrensNop te leveren, terwijl(1.31)hoge 

waarden voor N vereiste. In het programma PSIPNT hebben we 

de rekentijd beperkt door alleen ( ~-. )f) te gebruiken en voor 

z ~ 0.01 extrapolatie vander-waarden toe te passen. 

5.3.5 De on~auwkeurighei~ van de integratiemethode wordt be

paald door de sommatiefout en de afbreekfout. Onder de son~a

tiefout wordt verstaan de onnauwkeurigheid van de integratie 

over een eindig interval,(een eigenschap van de Simpson-methode), 

de afbreekfout treedt op doordat de oneigenlijke integralen 

worden berekend door integratie over een eindig interval. 
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In de prograrnmatuur worden de volgende fouten onderscheiden, 

aangeduid met de in de progr~nmateksten gebruikte variabe-
le.n: ~,,, 

EPS absolute sommatiefout vóór een aanroep van ATINT 

relatieve 11 na één 11 11 11 EPSR 

EPSTOT 11 11 na meerdere aanroepen van ATINT 

er treedt accumulat.ie van relatieve fouten EPSR op 

EPSINT toegestane relatieve sommatiefout 

EPSREL 11 11 afbreekfout 

In figuur ~~ js weergegeven hoe in PSIPNT de integralen 

voldoende nauwkeurig worden berekend. In PSIBOX is de

zelfde methode toegepast, daarvoor vervalt echter de 

controle op EPSREL. 

Een instelling van EPSINT= EPSREL= 5 ~. garandeert een 

maximale integratiefout van 1%. Aangezien alle berekende 

functiewaarden voor minimaal 5 cijfers betrom·1baar zijn, 

is de onnauwkeurigheid in .de '/' -waarden nooit groter dan 

1%. 

5.4. Het uitvoeren van de resultaten 

Naast uitvoer in tabellarische vorm zijn nog 3 methodes 

toegepast , t.w. uitvoer in de vorm van t -lijnen, 

hoogtekaarten en profielen. 

5.4.1.Het programma STRELI berekent de coÖrdinaten van 

punten die corresponderen met een opgegeven waarde van 

f nl.~* . De methode berust op intervalhalvering. Het 

resultaat wordt in de vorm van een _f_-lijn weer~egeve~ op 

plotter of display. Eerst worden de snijpunten r en r 

met de r-as berekend, vervolgen~ wordt voor 1-- < ti < ~-+ 
4 

zi bepaald waarvoor ~frt;zJ :: r . 
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De subroutine PSILIN berust op de algoritme van STRELI, 
+ behoudens kleine verschillen in de r en r bepaling en 

in de eindkriteria, waardoor de rekentijd begrensd wordt. 

5.4.2. De subroutine PSHKRT verzor9t uitvoer in de vorm 

van hoog!:_e~aarte_!:!:_. In een rooster van 26 x 26 punten 

worden de waarden van r uitgevoerd, waarbij de positie 

van elk getal correspondeert met de plaats in het (r,z)

vlak. Een hoogtekaart geeft een ruw beeld van een con

figuratie van f-lijnen, biedt zo nodig informntie voor 

verdere verwerking, zoals startwaarden voor de interval

halveringsberekeningen met PSILIN. Het grote voordeel van 

deze uitvoermethode is dat me~ kaarten kan maken van een 

willekeurig groot gebied ~ op elke plaats in het (i,z)

vlak, ook indien nog niets bekend is van de te berekenen 

configuraties van ~-lijnen. Uitvoer met PSILIN zou in 

dat geval problemen kunnen geven, bij gebrek aan start

waarden. 

5.4.3. Uitvoer van resultaten in de vorm van een profiel, 
--~~ - -· ~- -·~ 

t.w. een grafiek van bijvoorbeeld de waarde van de grootheid 

p(r,z) als functie van r bij constante z, wordt verzorgd 

door de subroutine PROFil,. De werking spreekt voor zich

zelf en wordt door de programmatekst, blz. U , duideli:jk 

aangegeven. De gebruik(st)er heeft de keuze de schalen van 

de assen zelf op te geven, of een optimale 

schaling door PROFIL te laten bepalen, wat handig is wanneer 

het bereik van de weer te geven grootheid niet bekend is. 

Een dergelijke keuzemogelijkheid biedt PSILIN eveneens. 

Door deze organisatie is het ook mogelijk 

meerdere profielen in één 

grafiek weer te 

geven. 
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6. CONCLUSIES 

We hebben gezien dat door superpositie van basisoplossingen 

van de ideale M.H.D. evenwichtsvergelijking in sonunige 

gevallen configuraties van t-lijnen kunnen worden gecon

strueerd met geschikte nesting en aspectverhouding. 

Superpositie van de oplossingen van Maschke met behulp van 

een Gaussisch profiel leidt tot acceptabele oplossingen 

in een groter gebied van drukken en aspectverhoudingen dan 

mogelijk is met de basisoplossingen afzonderlijk. Door 

instellen van u/en b kan de vorm van de if -lijnen worden 

beïnvloed. 

Uitgaande van het veld rond een kringstroom kunnen,door 

toevoegen van een homogeen verticaal veld,acceptabele 

toraidale configuraties van magnetische oppervlakken in 

vacuüm worden geconstrueerd. 

Het is nog niet gelukt deze laatste klasse van oplossingen 

uit te breiden tot een TRKAL-veld. Dit leidt tot super

posities van basisoplossingen met behulp van Besselfuncties. 

Wel kunnen de benodigde integralen voldoende nauwkeurig 

worden berekend met geschikte integratiestappen en eind

kriteria. 

In principe is het aantal mogelijkheden om basisoplossingen 

samen te stellen onbeperkt groot. Blijk~ns dit onderzoek 

hebben superposities met Gauss-profielen en Besselfuncties 

enig succes. 
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----------------------------SU8ROUTINE BETSIECX, BJ, BYJ 
-CO~~~I;ON/CS--.f /PI 
OlMENSION FAKREGC7J, FAKIRRC7) 
OlMENSION AMP(7), ANGC7) 

.DATA ANP/ +0.79788 456, 
$ +0.00000 156, 
$ +0.01659 667, 
$ +0.00017 1059 
$ -0.00249 511· 
$ +0.00113 653t 
$ -0.00020 033/ 

DATA ANG/ -2 .. 35619 449, 
$ +0.12499 612, 
$ +OsOOOOS 650, 
$ -Oo00637 879, 
$ +0.00074 348, 
$ +0.00079 8249 
$ -0.00029 166/ 

DATA FAKREG/ +0.5, 
$ -0.56249 985, 
$ +0.21093 573, 

. $ -0.03954 289, 
$ +0~00443 319, 
$ -0.00031 761, 
$ +0.00001 109/ 

DATA FAKIRR/ -0.63661 98, 
$ +0.22120 91, 
$ +2.16827 09, 
$ -1.31648 27, 
$ \ +0.31239 51, 
$ -0.04009 76, 
$ +Oo00278 73/ 

IFCX.LT.O.,) PRINT lE3 
18 FORMAT(* *'*FOEI, GEEN NEGATIEVE ARGUMENTEN, WAARDE GEBRUIKCST>ER. 

$ *> 
IF<X .. EO.O.) BJ= O. 
IF<X.EO.O.) BY= -l.E+320 
IF<X.LE.O.> GO TO 21 
ZL= X* X/9. 
Z= 3 .. /X 
BREG= FAKREGC7) 
BIRR= FAt<IRRC7) 
f::: M~P(7) 

T= ANG(7) 
DO 26 I= 1,6 
M:: 7- I 
BREG= BREG* Zl+ FAKREGCM) 
BIRR= BIRR* ZL+ FAKIRR(M) 
f:: F* Z+ AMP(M) 
T= T* Z+ ANG (t~) 

26 CONTINUE 
IFCX.LEe3.> GO TO 22 
TH= X+ T 
XH= SQIHCX) 
BJ= f* COS(THJ/XH 
BY= F* SIN!TH)/XH 
GO TO 21 · 

22 BJ= X* BREG 
~- BY= BIRR+ (2./PI)* X* ALOGCX/2.)* BJ 

BY= BY/X 
21 CONTINUE 

RETUHN 
END 



·--
SUBROUTINE ELLIEU<?! __ K, E) ....... 

c '" 
c 

REAL K,KB,K2,K3,!'\t+ 
OlMENSION A(5) ,L-H5) tCCS> 90(5) 
A ( 1>::: .. 138 629 '+36 112 E+l 
A(2)= .966 634 /. ';lC + (__ ::::> 9 E-1 
A<3>= "3:59 009 238 3 E-l 
A(4)= .374 256 371 3 E-l 
A(5)= .145 119 621 2 E-l 
B<l>= .5 
8(2)= .124 985 935 97 
B <3) = .688 024 8S7 6 E-l 
8 (ld::: .332 835 53'+- 6 E-l 
B<S>= • '+'·d 787 012 E-2 
c;.cu= l • 
CCé?>= • 4'~3 251 'd '+ 63 
CC3>= .626 060 122 0 E-1 
CC4>= o4 ·rs 73_8 35'+ 6 E-l 
C<S>= .173 650 645 1 E~l 

D ( 1>::: Ûo 

DC2)= .21t9 9B3 683 10 
0(3)::: .920 018 003 ., E-1 
D(lt)= .406 969 752 6 E-l 
0(5)::: .. 526 '•49 639 E-2 
K= A(5) 
E= c ( ~_;) 
1'\3= 1.- K2 
K4= l./K3 

300 G:: ALOGCK4) 
DO 100 J:: 1 'lt 
N= -J 
K:: K:PK+ ACN+5) 

100 E= K3*E+ CCN+5) 
KB= 8(5) 
EB= 0(5) 
DO 200 J:: 194 
N= -J 
KB= K3*KB+ BCN+5) 

200 EB= K3>-•EB+ DCN+5) 
K= K+ 1'\8-!:·G 
E= E+ EB*G 
RETURN 
END 



c 
c 

21 

22 
25 

c 
c 

$ 
$ 
$ 

SUBROUTINE EXPINTCX, El> 

D H1ENS I ON 
DATA A/ 

DATA B/ 
$ 

A(4), 8(4) 
8.57332 

18 .. 05901 
8.63476 

.. 26777 
, 9 .. 5-(332 

25.63295 
21 .. 09965 

87'~01, 

69730, 
089259 
3"73Lr31 
2JL}~)4, 

614(-36, 
30827, 
69228/ 
x 

$ 
$ 3.958'+9 

IFCXoLT.lo) PRINT 25, 
IFCX.GE.25> El= 0 
IFCCX .. LT .. l>.OR.,(X.GE.25)) GO TO 22 
ET= EN= 1 

.DO 21 M::: 1,4 
ET= ET* x~ A(M) 
EN= EN·:< X+ 8 00 
CONTINUE 
El= ET/CEN* X* EXP{X)) 
CONTINUE 
FORMAT(* *'*ARGUMENT VAN EXPONENTJELE 

$NL .. ' '' lX,F-1 .2> 
RETURN 
END 

SUBtWUTINE GONNIE (X, Cl' SI) ----
DI MENSION A C!S) t 8 (5l 9 C (5), 0 (5) 

. DATA A/1,., 38.027264t 
$ 265 .. 1870339 
$ 335.677320, 
$ 38.102495/ 

DATA B/1., 40.021433' 
$ 322o6249ll9 
$ 570.236280, 
$ 157.105423/ 

DATA C/1., 42.242855, 
$ 302.757865, 
$ 352.018498, 
$ 21.821899/ 

DATA D/1., 48.196927, 
.$ 482.4859849 

$ 1114.9788859 
$ 449 .. 690326/ 

IF <X.LT .. 1. > Pf~INT 25, X 
I F C X • LT. 1 .. ) GO TO 22 
Y= X*X 
FT= A ( 1) 
FN= 8 <1) 
GT= C<l) 
GN= 0 ( 1) 

DO 21 M= 2,5 
FT= FT*Y+ A0-1) 
FN= F N*Y + B 0·0 
GT= GT{}Y+ C<M) 
GN= GN*Y+ D<M) 

21 CONTINUE 
F= FT/(fN*X) 

·~ G= GT/CGN*Y) 
CI= F* SINCX>- G* COSCX) 
SI= -F* COS<X>- G* SINCX) 

22 CONTINUE 

INTEGRAAL IS TE KLEIN, 

25 FORMATC* *t*ARGUMENT VAN GONIOMETRISCHE INTEGRAAL IS TE KLEIN, 
.:tNL.*,lX,F7.2) 



c 
c 

77 

7f3 

c 
c 

SUBROUTINE ETARHOCETA, RHO, EPS) 

DHJ,ENSION H1<2) 
DATA TM/+0.451 612 903 2~ 

$ -3o387 096 774 2 / 
LMIN= LMAX= LBER= 1 
EPSETA= EPS* loE-3 
IF(RHO.LT.20) GO TO 77 
ETAMAX= TMCl)* RHO 
ETAMIN= ETAMAX+ TMC2) 
ETAMAX= ETAMAX• 5 
GO TO 78 
CONTINUE 
ETAHAX::: RH0/2 
ETAMIN= (-32+ 7*RH0)/l8 
CONTINUE 
ETAST= ETAMIN 
ETABE.N= ETAMAX 
CALL COULOMCQ, ETAMIN, RHO, F, FP, G, GP, IEXP, SIGMA) 
IF<ABSCFJoLE.EPS> ETA= ETAMIN 
IFCABS<F>oLE.EPS) GO TO 80 
Ff,HEI\:; F 
CALL COULOM(O, ETAMAX, RHO, F, FP, G, GPt IEXP, SIGMA) 
IFCABS(Fl$LE.EPS> ETA= ETAMAX 
IFCA8S<F>.LEGEPS> GO TO 80 
Ft·HEK= F* FNIEK 
IFCFMIEK.GT.OJ PRINT 20t ETAMINt ETAMAX 
IFCFMIEK.GT.O> GO TO 22 

79 ETA= (ETAMIN+ ETAMAX)/2. 
IFCABSCETAMAX~ ETAMINJ.LE.EPSETA) GO TO BO 
CALL COULOMCOt ETA , RHO, F, FP, G, GPt IEXP, SIGMA) 
lF(ABSCF)gLE.EPS) GO TO 80 
IF(F.GT.O> ETAMAX= ETA 
IFCFuLT.O) ETAMIN= ETA 
LBEH= LAER+ 1 
GO TO 79 

BO CONTINUE 
ETABEN= ETABEN- ETA 
ETAST= ETA- ETAST 
DETA= ETAMAX- ETAMIN 

19 FORMATC*0*,4C5X,lPE20.10)) 
20 FORMAT(* •,*STARTWAARDEN!*92(5XtlPE15.2}) 
21 FORMATC* *,lOClX,Fll.6),3(1X,I3)) 
22 CONTINUE 

RETURN 
END 



c 
c 

-1.:~2..-

= • .., .. _ .. .., .. _...... ..... --~-·-·---,-~.---~··-"'""''"""_ ...... _........,__,."..,. .... ~,-.. --...... ·--~ ....... -------~--
SUBROUTINE PSILINCPR~F,RMINtRMAX9ZMIN,ZMAXtYMN,YMX,SCH,VERFtTUS) 

COMMON/COORD/R,z 
-LOGICAL SCH, TUS 

DH1ENSION Y<l,5U9 IV(l), TITLE{8) 
VERFJE= ABS(YMX-YMNJ/200. 
OR= <RMAX- RMIN)/50. ~ 

R= f~MIN 
1=1 
IASP= 1 
ASPl= ASP2= 0 
SMN= SNX:.: 0 

31 CONTINUE 

c 

Z= ZMIN 
CALL PRCR, z, PSI> 
IFCPSI.LE.F) GO TO 25 

C INTERVALHALVERINGSBEREKENING 
c 

IASP= IASP+ 1 
IFCIASP.EOs2> ASPl= R- OR 
XL= b1IN 
Z= XL 
CALL PRCR, z, PSIMIN) 
PSIMIN= PSIMIN- F 
Xl-1= Zfv1AX 
Z= XM 
CALL PRCR, z, PSIMAX} 
PSIM~X= PSIHAX- F 
IFCPSIMIN*PSIMAX.GT.O) PRINT 85 
lFCPSIMIN*PSIMAX.GT.O> GO TO 93 
L= 0 

23 CONTINUE 
L=L+l 
VGL= ABS C XL-X1·1> 
IFCVGL.GE.VERFJE) GO TO 26 
Z= CXL+ Xt-1)/2. 
GO TO 25 

26 X= (XL+ XM)/2. 
Z= X 
CALL PRCR, z, PSI> 
E= PSI- F 
VGL= ABSCE)/F 
IFCVGL~GE.VERF> GO TO 28 
GO TO 25 . 

28 CONTINUE 
IFCE.LT.O.) GO TO 32 
XL= X 
GO TO 23 

32 XM= X 
GO TO 23 

c 



c 
c 
25 

33 

c 
c 
c 

WEGSCHRIJVEN VAN DE RESULTATEN Z(R) 

CONTINUE 
Y<ld>= Z 

· IFC .. NOT .. SCH) 
IF <Z.LT .sr~1N) 
IF<Z.GToSMX) 
CONTINUE 

GO TO 33 
St1N= Z 
SMX= Z 

IFCTUSJ PRINT 87, ZMIN, XL, z, XM, ZMAXt VGL, ASPl, IASP, L 
R= R+ DR 
I= 1+1 
IF<I.LE.51> GO TO 31 

PLOTTEN 

ASP2= IASP 
ASP2= ASPl+ ASP2*DR 
ASP= 0 
IFCASP2.NE.ASP1) ASP::: (ASP2+ ASP1>/CASP2·; ASPl) 
N:::: 51 
M= 1 
NV::: 1 
IV<l>= 1 
IFCSCH) YMN= SMN 
IF ( SCH) Yl'-lX= SMX 
READ 10, TITLE 
CALL YPLOTCN, M, NV, IVt y, YMN, YMX, TITLE> 
PRINT B6 
PRINT 8At F, VERF, RMIN, RMAX, ASPl, ASPZ, ASP 

10 FORMATI8Al0) 
85 FORMAT(* *t*INKORREKTE STARTWAAROEN ••••• *) 
86 FORMAT(* *t*PARAMETERS VAN DEZE PSI-LIJN!*) 
87 FORMAT(* *t712X,Fl5.3>,Z<2X,!5)) 
88 FORMAT<* *t*PSI-WAARilE=*tFS.3,5Xt*VERFIJNING!*,EB.J,5X, 

~*R-GEHIED:*,2CIX,F5.3),5X,*STRALEN:*,2(1X,F5.3),5X, 

$*ASPEKTVERHOUDING!*,F5.1J 
.. 93 CONTINUE 

RETURN 
END 

.. 



c 

c 

SUBROUTINE PSHKRT(PR~ RMIN, RMAX, ZMIN9 ZMAXt SCHFAK>, 

LOGTCAL TUS 
COMMON/COORD/R, Z 
OlMENSION ARRPSIC26,26) 
OlMENSION SCHRC26), SCHZC26) 
OR= CRMAX-RMIN)/25. 
DZ= CZMAX-ZM!N)/25. 
R= f1HIN 
Z= Zt~AX 

IR= 1 
IZ= 1 
PFHNT 80 

C BEREKENING VAN OE BENODIGDE PSI-WAARDEN 
c 
21 CONTINUE 

CALL PRCR, z, PS!) 
ARRPSICIR,IZ>= PSI 
AHRPSICIH,IZ>= AHHPSICIR9IZJ/SCHFAK 
SCHRCIR):: R 
SCHZCIZ>= Z 
IFCR.LE.CRMAX-OR)) GO TO 25 
IRHAX= IR 
PRINT 30,SCHZCIZl,CARRPSICIR,IZ>tiR=ltiRMAX> 
IF<Z-ZMIN) 27,27t26 

25 IR= IR+l 
R= R+ OR 
GO TO 21 

26 IZ= IZ+l 
Z= z-oz 
R= R~1I N 
IR= 1 
GO TO 21 

c 
C UITLEZEN VAN DE HOOGTEKAART 
c 
27 CONTINUE 

PRINT '•0 
PRINT 40 
PRINT SO,(SCHRCIR>,IR=ltlRMAX) 
PRINT 95, SCt-JFAK 

23 FORMAT<* *'*R=*,lX,F5o3,5X,*Z=*•lX,F5.3,5X,*PSI=*'lX,El0.3t 
$SX,*DRUK=*,lX,El0.3,5X,*FI-STROOM=*'lX,El0.3?5X,*FI-VELD=*'lX, 
$El0.3,5X,*HEKENTIJD=*tlX,F4.1) 

30 FORMAT<*O*,F5.3,1X,26ClX,F4.1)) 
40 FORMAT<*O*) 
50 FORMAT<*O*~*R=*,4X,26{1X,F4.2)) 
60 FORMAT({}O*•*PARAMETERS VAN DEZE HOOGTEKAART:*,5X,*PROFP=* 9 F9.4, 

i5X9*PROFK=*,F9.4,SX,*SIGMA=*•f9.5t5Xt*RO=*,F5ol,5X,*B=*tF5.l) 
80 FOR~AT(*l*) 

95 FORMAT<* *•*WAARDEN VERMENIGVULDIGEN MET*,JX,F9o4> 
100 FORMAT<* *,*OR OF DZ INKORREKT : DR=*tF5.z,a DZ=*tF5c2) 

RETURN 
END 



1. 

c 
c 

c 

-6r-
---------------------- -------0··-------------
SU8ROUT I NE PROFIL ( PF~ 9 RfH N., FH~AX ~ Z V., Yr·lf,h Yt,1X, SCH, Tll2 >_, 

LOGTCAL SCH, TUS 
COMMON/COORD/R9 Z 

. DH1ENSION Y<l,SU, IV(l)9 
OR= CRMAX- RMIN)/50. 
R:: RMIN 
Z=- ZV 
St~N= SMX= 0 
I= 1 

TIE.EC8) 

C BEREKENING VAN DE TE PLOTTEN PUNTEN. 
c 
22 CONTINUE 

CALL PR(R, z, PS> 
YCl,I>= PS 
IF<oNOT.SCH) GO TO 33 
IF<PS.GT.SMXl SMX= PS 
IFCPS.LT.SMN> SMN= PS 

33 CONTINUE 

c 

IF<TUS) PRINT 35, R, z, PS, S/.1X, Si'·1N, I 
I= I+ 1 
R= R+ OR 
IF <I .LE .51> GO TO 22 

C PLOTTEN 
c 
25 CONTINUE 

I F C SCH l YMN= S~~N 
I F ( SCH) Yt~X= St,! X 
N= 51 
H:: 1 
IV(l)::: 1 
READ 10 ,TITLE 
CALL YPLOT(N, M, NV, IV, Y, YMN, YMX, TITLE> 
PRINT 36t RMIN, RMAX, z, Y~Nt YMX 

10 FORMATCBAlOJ 
35 FORMAT(* *•*R=*,lX,F5.3,5X,*Z=*tlXtf5.395X,*PS=*•ElOo2'5X, 

$2ClX,F9.2),5X,I5l 
36 FORMAT<* *•*PARAMETERS VAN DIT PROFIEL~*,5(5X,Fl0.5)) 

RETURN 
. END 



-l,b-

FLJNCTION GALJSSL(F, A, ALPHA> -----------------------c 
c 
c 

D li~ENS I ON ANULP <15), COEF <15) 
DATA ANUL.P/ c.09330 78120 1 ., ' 

$ o.49é~69 17403 
0 '~' $ 1.215::i9 51tl20 71, 

$ 2. ?699'+ 95262 04, 
$ 3.66762 27217 51, 
$ 5.42'533 662"ftt 14, 
$ 7.56591 6ê266 13, 
$ 10 .. 12022 H56110 19, 
$ 13 .. 13028 21+821 .,6' 
$ 16.654't-O 770g3 30, 
$ 20.Tf647 88994 L}9' 
$ 25.62389 lt-226., 29, 
$ 31.'+0-(51 91697 54, 
$ 38.53068 33 06'+ 86, 
$ 48.02608 55726 86/ 

DAT/\ COEF/ 2.lt:1234 885940 E- 1' 
$ 3. '+-221 0 1 Tf923 E- 1' 
$ 2 .. 63027 577942 E- 1 ' 
$ 1.26425 Hl8106 E- 1 ' 
$ 4.02068 649210 E- 29 
$ 8. 563fi7 780361 E- 3t 
$ 1.212'~3 614721 E- 3, 
$ 1.11614 3923'~4 E- '} 9 

$ 6.45992 6"{6202 E- 6, 
$ 2.22631 600710 E- 7, 
$ 4.22743 0381t98 E~· 9, 
$ 3.92189 7é~6704 E-11, 
$ 1.45651 5261-t 0 7 E-13, 
$ 1.48302 705111 E.-..16, 
$ 1 .. 60059 490621 E-20/ 

AMACHT= EXP<-ALPHA*A)/ALPHA 
TOT::: 0 
DO 1 I= ld5 
X= (ALPHA*A+ ANULP(!))/ALPHA 
TOT= TOT+ COEFCI)* F<X> 

1 CONTINUE 
GAUSSL= TOT* AM.ACrlT 
RETURN 
END 

, ...... . 



c 
c 

1 

c 

FUNCTION ATINT(Y, OGR9 HGR, EPS, EPS~t. EENl) 

EXTERNAL Y 
LOGICAL EENl 

COMf,10N/f~ELF /EPS 1 
LOG I CAL EEN, HjEE 
IF<OGR.EQ.BGR) ATINT= 0 

·IF<OGR.EOuBGR) GO TO 501 
!TEL== 0 
CONTINUE 
ITEL= !TEL+ 1 
IF<ITEL.GT.lO) GO TO 502 
DMAX= EPS*lBO/ABSCBGR-OGR) 
SOM=O. 
VT=O. 
V=l. 
EEN=.FALSE. 
Sl=OGR 
S2=BGf~-OGR 

XXX=ABS($2) 

C STAPGROOTTE-BEPALINGS-STRATEGIE. 
ç 

c 

10 Al=Sl+S2*VT 
Bl=Al+S2*V 
IF<ABSCBl-Al>.LT.XXX) XXX=ABS<Bl-Al) 
CALL FOUT(Y,Al,Bl,TWEE,T,F09Fl,F2,F3,F4,DMAX) 
IF<TWEE) SOM=SOM+(8l-Al)*(4.*lFl+f3)+2.*F2+FO+F4-T/15.) 
IF<HiEE) GOTO 20 
v=o.s>~v 

EEN=.TRUE. 
GOTO 10 

20 VT=VT+V 
IF<EENJ GOTO 11 
IF<VT.GE.l.> GOTO 40 
VK=2 .. 0 

30 IF<AINTCVT*VKJ.NE6<VT*VK)) VK=VK*2.0 
IF<VK.GT.2.**40) PRINT 31 

31 FORMAT<* VK IS GROTER DAN 2TDM40GEWORDEN*) 
IF<AINT<VT*VKJ.EO.<VT*VK)) GOTO 32 
GOTO 30 

32 CONTINUE 
V=l.O/VK 
GOTO 10 

11 EEN:::.FALSE. 
GOTO 10 



c 

26 

41 

500 

40 ATINT=SOM/12 .. 
IFCATINT.EOoO) EPS1= 0 
lf(ATINT.EQ$0o) GO TO 26 
EPSl= ABS<EPS/ATINT) 
IF <EPSl oGT .. EPSR) GO TO 500 ... 
CONTINUE 
YYY-:::.XXX/A8S(S2) 

IFCEENll PRINT 'd-;XXX,YYY 
IF<EENU PRINT 400,EPS1 
FORMATC*O*t*MINIMALE STAPGROOTTE=*,E20e5,5X•*RELATIEF:*,El5.3) 
GO TO 501 
CONTINUE 
EPS= 0.95* EPS* EPSR/EPSl 
GO TO 1 

502 CONTINUE 
PRINT 503,ITEL,EPSl,ATINT 

503 FORMAT<* *'*NA*,I59*ITEt<ATIES IS DE RELATIEVE FOUT*, 
$Fl0o3t*EN OE INTEGRAAL *,El2.3) 

400 FORMAT(* OE GEMAAKTE RELATIEVE FOUT IS*,Fl0.3) 
501 CONTINUE 

c 
c 

RETURN 
END 

LOG I CAL HIEE 
TI~EE= o FALSE. 
X2= (0GR+·E3GFn /2. 
X=<OGR"'X2)/2. 
FO=YCOGH) 
Fl=Y<X> 
F2=Y(X2) 
X=CX2+BGR>I2. 
F4=Y<BGR) 
F3=Y<X> 
T=6.*F2-4.*CFl+f3)+fO+F4 
IFCABSCT>.LT.OMAX> TWEE=.TRUE. 
RETUHN 
END 



c 
c 

PROGRAM OOOS(!NPUT,OUTPUT,TAPE6= OUTPUT) 

COW~ON/CST /PI 
COMMON/PAR/RO, B, PROFPt SIGMA 
COMMON/VAR/XO, Ot RHOO, ETAO 
COMMON/PROF/PROFK 
COMMON/STAP/OETA,OY 
COMNON/SUP/L, EPSINT 

·EXTERNAL PSI80X 
EX TERNAL DRUI\ 
LOGICAL TUS, SCH 
PROFP= 5.00 
SIGHA= 1 
L= ~~ 

EPSINT= S.,E-3 
PI= 3.14 159 265 358 979 324 
DETA= 1 
DY= PI 
RO= 1 
8= 2{:· RO 
RMIN= 0 
RMAX= 2*f~ 0 
Zfv!IN= 0.04 
ZMAX= ZMIN+ 8/RO 
Yt·1N= 0 
YMX= YMN+ 1.2* <RMAX- RMIN) 
TUS= .TRUE. 
SCH= .FALSE. 
VERF= 5 .. E-3 
RHOO= ETAO= 0 
CALL VALUES 
P!HNT ·21 
PRINT 25 
PRINT 23, RO, g, PROFP, PROFK, SIGMA, RHOQ, ETAO 
PRINT 21 
DO 22 I= 1,5 
PRINT 46 
F= l/10. 
CALL PSILIN<PSIBOX ,F,RMIN,RMAX,ZMIN,zMAX~YMN9YMX,sCii,VERFtTUS) 

22 CONT HJUE 
PRINT 46 
SCH= .TRUE. 
Z= Z~1IN 
CALL PROFIL<ORUK t RMIN, RMAXt z, YMNt YMX, SCHt TUS> 
PRINT 21 
PRINT 25 
PRINT 23, RO, 8, PROFP, PROFK, SIGMA, RHOO, ETAO 
PRINT 21 ' 

21 FORHAT(* *'*----------------~---------~--------------------*) 
23 FORMAT(* *t7(5X,Fl0.5)J 
25 FORMAT<* *t* EEN DOOS BEREKENING MET PARAMETERS:*) 
46 FORMAT(*l*J 

END 



c 
c 

COMMON/CST/PI 
COMHON/PAR/RO, B' PROFPt SIGMA 
COMMON/CONT/Al,A2 
COMMON/SUP/L, EPSINT 

· COMMON/VAR/XO? Q, RHOO, ETAO 
COMMON/PROF/PROFK 
Cl= 3.83171 
Q= SORTCPROFP)/2. 
Al= SQRTC2*PIJ*SIGMA ~ 

IFCSIGMA.NE.Ol Al= 1/Al 
A2= SORTCQ*PIJ 
IF<O~NE.OJ A2= l/A2 
EPS= l.E-8 
XQ::: PI/(2*8) 
PROFI\= XO*XO 
IFCPROFP~EQ.O) PROFK= PROFK+ Cl*Cl/(4*RO*ROJ 
IF<PROFP.EQ.O) GO TO 10 
RHOO= 4* 0* RO* HO 
IFC CRHOO.GT.lOOJ .OR. CRHOO.LT.2>) PIHNT 86 
IF<CRrlOO.GT.lOO).OR.CRHOO.LT.2>) GO TO 20 
CALL ETARHOCETAQ, RHOO, EPS} 
PROFK= PROFK- 8*0*ETAO 

10 CONTINUE 
S!Gt·~AC= 0 
IFC<PROFP.EQ.OJ.AND.<SIGMA.NE.Ol) SIGMAC= Cl*B/CPI*ROJ 
IFCCPROFP.EQ.O}dAND.CSIGMA.NE.OJl SIGMAC= SIGMAC*SIGMAC+ 1 
IF<<PROFP.EOoOJGAND.<SIGMA.NE.OJ) SIGMAC= SQRTCSIGMACl- 1 
IFC(PROFP.EQ.OJ.ANOGCSIGMA.NE90)) SIGMAC= SIGMAC*PI/(2*l*8) 
IFCCPROFP.EQ.OJ.ANO.CSIGMA.NE.OJ) GO TO 19 
GO TO 22 

19 CONTINUE 
PRINT 85, SIG~~AC 
IFCSIGMA.GT.SIGMAC) PRINT 84 
GO TO 22 

20 CONTINUE 
STOP 

22 CONTINUE 
84 FORMAT<* *t*AAN DEZE EIS WORDT NU NIET VOLDAAN*) 
85 FORMAT(* *t*SIGMA MAG NIET MEER OAN*,lX,FlO.S,fX9*BEDRAGEN*) 
86 FORMAT<*O*,*WE ZITTEN BUITEN HET ETA-RHO GEBIED*) 

RETUim 

l; 

c 
c 
c 

END 

LOGICAL TUS 
COMMON/PAR/RO, Bt PROFP, SIGMA 
COMMON/PROF/PROFK 
TUS= .FALSE. 
CALL SECONOCCPl> 
CALL PSIBOXCR, z, PS!) 
CALL SECONDCCP2> 
CP= CP2- CPl 
IFCRoEQoO) PRES= BFI= CURFI= 0 
IFCReEQ.O) GO TO 19 
PRES= PROFP* PS!* PSI 
CURFI= -2*PSI* (PROFP*R*HO+ PROFK/CR*RO)) 
BFI= SQRTC2*PROFK)* PSI/CR*RO) 

19 CONTINUE 
IFCTLJS) PRINT 23, R, z, o-· 

23 FORMAT(* *t2ClX,F5.2)~' 
PR= Pf~ES 

RETUHN 



i 
.. ! 

··- .. 

c 
c 
c 

PROGRAMMA STRELI, VOOR HET BEREKENEN VAN 
. ---~------·-·----DE PUNT OPLOSSINGEN IN VACUUM 

c '" 
c 
c . • 

DIMENSION DHC3), RADHC3) 
OlMENSION AR<500), AZC500) 
OlMENSION IBUFCiOOO) 

11 FORHAT(l3) 
12 FOF:t·l(...JT ( 2F 15. 10) 
1 :::: FOf\t'1fH CF 1 ~:ï. 1 0) 
14 FORt·1AT<F1~5. 2, 2F15. 3) 
15 FOF:r1t:ff(4F1':•. ~3. 1P1E15. 2) 
16 FORMATC1P1E15. 2) 
17 FORMAT<2G10. 2,F15. 3,2G15:3,2G15. 2,2G15. 4) 
18 FDHi'hYf ( LJF 1 ::::. 7) 
19 FOF:t·JAT ( :~:F 15. 10) / 

(:{è;LL VP IN I T ( :;:: ) 
2(J()' ~<= () 

l·JR I TE U:., ·:n) 
97 FORMATC51H NUMBER OF UNITS PER INCH IN THE PLOTTING PICTURE :) 

RE?'iD ( l:n 13) ~:::CF 

f;f::: 5. -!-;-:::c:F 
DF:= ~::CF/ 1 0. 
t..JRITE ( 6, 20) 

20 . "" FORMAT(36H COEFFICIENT OF MIXING FUNCTION R*R:) 
REf-iDU:., 1:".::) Cl 

30 FORMATC50H COEFFICIENT OF MIXING FUNCTION R*R*<R*R-4. *Z*Z) .) 
F\E{iD(6, 1::::) C2 

1 oo w:n TE< 6, 1 ei) 
10 FORMATC18H TYPE FLUX-VALUE :) 

F:Et~DO:f:.., 13) F 
21 CONTINUE 

XL= 0. 
Hl= 1. 

79 lF(f-iB':::CXL-·Xt·n. CiE. (10. -!::·-1>-(-5))) GO TO f:H 
ni'1IN::: <XL+Xt'l)/2. 
ÖO TO €:2 
X=-= (XL -1· Xî'D ./2. 
~At L ~TPr'Y (1 F'~I' 't·:-t .. _ .;:,,,\,-\.,./ •.. I -=• .{ 
PSI= PSI~Cl*X*X-C2*X*X*X*X 
ZK\·J:::.o P::::r- F 
I F ( FiB·::; ( z;.-J.J). GE. ( 10. ~-~- ( -5) ) ) CiO TO ::::4 
Rt'1!N= X 
GO TO ::::2 

84 I F < ZKH. LT. 0. GO TO 8t:. 
85 Xt-1=--= X 

GO TO 79 
E:6 XL"-": X 

GO TO 79 
82 X= XM-XL 

x t·Jo::: 1 00. 
XL=== l. 



/:..0 IF<m:::;:;( XL-Xl~D. GE. ( 10. -**(-~5))) GO TO 62 
61 Rl'1(-;X:::: (XL+ Xt·1) /2. 

GO TO 5 1) 

/:..2 X= <XL+Xt'l)/2. 
CALL STRF(X,O. ,PS!) 
PSI= PSI-Cl*X*X-C2*X*X*X*X 
ZKI"l== p·::I- F 
I F (Ar=:·::;\ Zn·n. GE. < 10. ~-~-<-< -5) ) ) GO TO I.A 

é,:::: RJ"'r1{.1X:::: X 
GO TO 50 

64 IF<ZKW. LT. 0. GO TO 66 
65 . XL=-" X 

GO TO 60 
66 Xl1~ X 

50 
GO TO t;.o 
X= Xt·1--XL 
DH ( 1 ) ::z ( f·\t·1?"~X +F:!·1 IN) /2. 
RAD~Cl>= CRMAX-RMIN)/2. 
ASP= DH(l)/RADHC1) 
A':::PI== 1. /rr:::f· 

,• 

WRITEC4, 17) Cl,Ó2,F,RMIN,RMAX,ASP,ASPI.RADHC1),DH(1) 
I= 1 
R:::: F\f'JIN 

::.::1 I::: I+1 
f\:::: R+ DH 
IF<R. GE. RMAX) GO TO 300 

22 XL== 0. . 
xr·1== 1 oo . 

. 23 IF(t,E:·;;(XL-Xf'1). GE. (10. *~·(·-~5))) GO TO 26 

. 24· Z= (XL .. ,.. Xt1) . .12. 
GO TO 275 

26 X:::: (XL+ Xl'1) /2. 
CALL STRFCR,X,PSI) 

I F u.m-:; ( E >. GE. ( 10. ~·~· ( ·-5) ) ) GO TO zr:;: 
27 Z=-:: X 

GCt TO 25 
2:::: IFC E. LT. 0. ) GO TO :::~2 

2';;r Xl_::: X 
GO TO 2:::: 

::.:2 xr-î= x 
GO TO 2::::: 

25 AR ( I ) =~ F~ -
!F(Z. LE. SF> GO TO 56 

55 FORMATt11H CUT-POINT!) 
56 AZC!)= Z 

GO TO ::.::1 
3()') AZ ( I ) == 0. 

AF\< I ) = f\i'1t~X 
{f]_ ( 1.) = 0. 
?~F:;: ( 1 ) :::.: F:l·l IN 
·x 1~-= I+! 
I2= 2-l='·I .. 

. I 



.J ·~ • .. 

DO ·;100 ,_1:::: I 1 1 I 2 
r::::==I2+1-.J 

AZ ( ·-') ""- {4 Z ( I 3) 
900 CONTINUE 

I=I2 
AF: ( I+ 1 ) ::: 0. 
AZCI+l)= -5. *SCF 
PIF~ ( I +2):::: ::;CF 
AZ (I +2)::: ::;C:F 

400 KK:.:=--I 

600 
40 

c 
c 

IF<t:::. EO. 0) t<K::::I 

l·JP I TE ( (:., ll-0) 
FORMATC28H TYPE 1 FOR ANOTHER MIXING :) 
HE m:r ( ,_;, , 1 1 ) t·1I Ef:: / 
I F ( !1 I EK NE. 1 ) GO TO 1 00 
GO TO 200 
~::;TOP 

SUBROUTINE PSIVAC<R,Z,PSI> ------ -------

COMMON/CST/PI 
REAL t..JU, K 
IF<R~EOoO) PSI= 0 
IF(R.EQ.O) GO TO 22 
IF< <H .. EQ..!) .AND .. <Z.EQ.O)) PSI= l.E+lO 
IF ( CHoEO.l) .MJD. <Z.EQ.,O)) GO TO 22 
MU= 4.*R/((R+l.)*(R+lo)+Z*Z) 
CALL ELLIE<MU, K, E> 
PSI= <l.-MUI2.l*K-E 
PSI= PSI*2.*SORTCH/MU)/Pl 

22 CON ri NUE 
RETUHN 
END 

• ' • . • • 4 • ...... ., ... ..; ..... ~.·~ ........... ·' ...... -"- .... 



c 
c 

2 

c 
c 

-- -:.J tl
SUBROUTINE PSIBOX<R~ z, PSIJ i 

COH~~ON/CST /PI 
COMMON/PAR/RO, 8, PROFP, SIGMA 
COMMON/VAR/XO, Q9 RHOOt ETAO 
C01~1-10N/PNT /RrlO 
HMIEK= ABS<2*RO*Z*X0) 
IF ( (H.EQ.O) .. OR. ( (Ht•!IEK.,EC~.PI) .ANDo <SIGr~f\oEOoOJ)) PSI::: 0 
I F ( ( R .. E Q ., 0 } .. 0 R o ( ( H t-1 I E K .. E Q e P I ) • A N D • ( S I G t··1 A • E Q o 0 ) ) ) G 0 T 0 2 
RHO= R·::- R* RO* RO* Q ' 

IF<SIGMA.EQ~O> PSI= YGF(XO) 
IF(SIGMA.NE.O> CALL SUPPOS(PSI> 
CONTINUE 
HETUF~N 

END 

SUBROUTINE SUPPOS(PSI) ___ .. ________ _ 
EX TE fiN AL YGF 
COHMON/CST/PI 
COMMON/PAR/ROt g, PROFPt SIGMA 
COMMON/VAR/XO, Q, RH009 ETAO 
COMMON/SUP/L, EPSINT 
COMt1,0N/f~f::LF /EPS l 
COMMON/PROF/PROFK 
COMt·ION/COORD/R, Z 
LO(JI r 1-\L TUS 
IF(R .. EOoOJ PS!= 0 
IFCRoEO.OJ GO TO 14 
IF ( O<.ECl.O) .OH. <HO.EQ.O)) PRINT 59, RO, H 
TUS= .FALSE .. 
GR= L~1 SIGMA 

FAK= 1 
EPSR::: l .. E-3 

21 CONlir~UE 

12 

15 
13 

1 '~ 
59 
60 

EPSTOT= 0 
PSI= 0 
EPSR;;:; EPSR/FAK 
DO 13 I= 1,2 
GRMIN= XO+ <I-2>*GR 
GRMAX= XO+ (l-1J*GR 
OGH= G~HHN 
CONTINUE 
BGR= OGR+ DX<OGR) 
IF<BGReGEeGRMAX) BGR= GRMAX 
EPS= 1.E-3 
PSI= PSI+ ATINT<YGF, OGR, BGR, EPS, EPSR, TUS) 
EPSTOT= EPSTOT+ EPSl 
IF<BGRoGE.GRMAX> GO TO 15 
OGR= LiGR 
GO TO 12 
CONTINUE 
CONTINUE 
IF<EPSTOT.GT.EPSINT> FAK= 1.1* EPSTOT/EPSINT 
IF<EPSTOT.GT.EPSINT> GO TO 21 
CONTINUE 
FORMAT<* *'*RO=*,lX,Fl0e3,2Xt*R=*•lXtF10.3) 
FORMAT<* *'12ClX•F9.3)) 
RETU~m 

END 



c 
c 
c 

29 

30 

17 
28 

c 
c 

FUNCTION DXCX) 1 ' 

COt1t-WfUCST /PI 
COMMON/PAR/RO, s, PROFP, SIGMA 

.CQMMON/VAR/XO, Q, RHOO, ETAO 
COMMON/PROF/PROFK 
COM~10N/COORD/R, Z 
COMMON/SUP/L, EPSINT 
COMMON/STAP/DETA,OY ~ 
IFCPROFP.EQ.O) GO TO 29 
IFCX.GE.XO) DX= L*SIGMA 
IFCXoGE.,XO) GO TO 30 
DX= -XO+ SQRTCXO*XO+ 8*0*DETA) 
DX= -X+ SQRTCX*X+ 8*0*DETA> 

'GO TO 30 
DX= SQRTCPROFK- X*X> 
DX= 2* DX- DY/R 
DX= x~}X+ DY*OX/R 
DX= -X+ SORT (OX) 
CONTINUE 
IF<Z.EQ.Q) GO TO 17 
DZ= PI/CZ*RO) 
IFCDZ.LT.,DX> OX= OZ 
CONTINUE 
FORMAT(* *t120X,2F5.1) 
RETURN 
END 

FUNCTION YGF(X) ._;..._.;___;; __ __;_...;..__ 

COMMON/CST/PI 
COMMON/PAR/RO, 8' PROFPt SIGMA 
COMMON/CONT/Al,A2 
COMMON/VAR/XO, Q, RHOO, ETAO 
COMMON/PROF/PROFK 
COM!.t!ON/PNT /RHO 
COM~10N/COORD/R, Z 
HMIEKE= ABS<2*RO*Z*X) 
IFCHMIEKE.EO.Pl) YGF= 0 
IFCHMIEKE.EQ.PI) GO TO 4 
DELTA= PROFK- X*X 
IFCPROFP.EO~Ol GO TO 1 
ETA= -DELTA/(8*0) . 
CALL COULOM<O, ETA, RHOt F, FP, G, GPt IEXP, Sl 
QQ= F* A2/RO 
GO TO 2 

1 IFCDELTA.LT.Ol PRINT 27 
IF<DELTA.LToO) GO TO 5 
TAU= SQRT\DELTA>* R* RO 
CALL BETSIE<TAU, BJt BY> 
QQ= R* BJ 

2 lF<SIGMA.EGoOl BETA= 1 
IFCSIGMA.EOoO) GO TO 3 
BETA= <X-XO>*CX-X0)/(2*SIGMA*SIGMA) 
BETA= Al* EXP(-BETA> 

3 YGF= BETA* QO* COS<RO*Z*X> 
4 CONTINUE 

GO TO 6 
5 CONTINUE 

STOP 
6 CONTINUE 
27 FORMAT(*O*,*DELTA IS NEGATIEF •••••• *> 



22 

24 

21 

10 

27 

28 

29 
30 

SU f3 R 0 UT I NE PS I P NT <F? , Z , PS T_l 
EXTU<NAL Y 
COMMON/PROF/PROFK 
COMi·WN/H I X/CM I X 
cm~HON/CST /PI 
COMMON/INT/DGR9EPSTOT~EPSR 

C0!·1MON/ME TH/GL 
LOGICAL GL 
IFCR.EQ.O) PSI= 0 
IF<R.EQ.O} GO TO 30 
IF ( (R.EOol> .AND. (Z.,EO.O)) PSI= l.E+lO 
IFC <H.EOol> .. AND. CZ.EQ.O)) GO TO 30 
Af~G= SQRT <PROF!\) 
ZGR= 0.7 
IF(R.GT.l) ZGR= 0.3+ 0.4*R 
GL= .FALSE. 
IFCZ.GE.ZGR) GL= .TRUE. 
IF<Z.GE.ZGR) PSI= GAUSSLCY, 
IF<Z.GE.ZGR) GO TO 28 
PINT= 1 
EPSINT= EPSREL= EPSR= S.E-3 
FREQ= 1. 

/ 

IFCR.GTul) FREQ= R 
OGR= PI/FREQ 
GRMAX= 20 
BH= 10* ARG 
IFCGRMAXeLT.BHJ GRMAX= BH 
IFCR.LT.l> GRMAX= GRMAX/R 
IF<Z.NE~o> GO TO 22 
8H= 1./ABS<l-R> 
IF<GRMAXGLT.BH) GRMAX= BH 
GO TO 2'• 
BH= 1./Z 
IF(GRMAX.LT.BH) GRMAX= 8H 
CONTINUE 
Gf~MAXH= GRiv1AX 
F A.K= 1 
CONTINUE 
EPSTOT= 0 
GRt...fiN= 0 
GRf.iAX= GRI·1AXH 
EPSH= EPSFUF AK 
PS!= 0 
GRMAX= GRMAX+ PINT* OGR 

o, Z> 

PS!= PSI+ OSCINTCY, GRMIN, GRMAX) 
TMAX= ABS(EPSREL*PSI> 
CALL STAART(R, z, GRMAXt TBMIN> 
IFCTBMINoLE.TMAX> GO TO 27 
GRMIN= GHMAX 
GO TO 10 
CONTINUE 
IF<EPSTOT.GT.EPSINT) FAK= lol* EPSTOT/EPSINT 
CONTINUE 
PSI= R* PSI 
IFCPROFK.EQ.O) PSIMX= CMIX* R* R 
IF<PROFK.EQ.O) GO TO 29 
PSIMX= 2* R* CMIX/ARG 
AHG= R*AHG 
CALL BETSIECARG, BJ, 0) 
PSIMX= PSIMX* BJ 
PSI= PSI- PSH~X 

CONTINUE 
RETUHN 
END 



c 
c 

65 

66 

25 

SUBROUTINE STAARTIR, z, BGR, TAIL> 

COMMON/PROF/PROFK 
COHHON/CST/PI 
IFCZ.EO .. O.) GO TO 65 
ZN= Z·:l- BGR 
CALL EXPINTCZN,T) 
T= 2.* T 
GO TO 66 
CONTINUE 
P= 1.- R 
Q= 1+ R 
PN= P-l< BGR 
QN= 0'' BGR 
APN= ABSIPN) 
CALL GONNIECAPN, çr, 0) 
CALL GONNIECQN, D, SI) 
11JHl= +3/8. 
\.YH2= !tHH/f~ 

Y.IH3= 9./Cl28''"R) 
~JH4= 1./R 
\VHS= 3 .. 1 < 16"rn 
WH6= -3/(8* BGR) 
Wl= ~- 0* CWHl+ WH2)+ WH3* Q* Q 
W2= 1- P* (WHl- WH2>- WH3* P* P 
~!2= -~·J2 
W3= WH6* (1+ WH4- WHS* Q) 

W4= WH6* Cl- WH4+ WHS* P) 
WS= WH3/CBGR* BGR) 
T= Wl~ SI+ W2* Cl+ W3* COS(QN)+ W4* SINCPN)+ W5* COSCPN) 
T= T+ W5* SINCQN) 
CONTINUE 
TAIL= T* SQRT<R>IPI 
TAIL= ABSCTAIL> 
F 0 H MAT ( ·:~- ïl- , i< 8 0 VEN G ~~EN S I S TE KL E IN : 8 G R = * , 2 X t F 8 • 2 , 1 0 X , *PROF~=* 9 2 X t 

$F8 .. 2) 
RETURN 
END 



c 
c 

c 
c 

-:J6"füNë T_l_O_N_O_S_Ç_-!_-~-T· -, -y -, __ -G-.J-~·-,1-It_-~ .~----G--F-~ M_A_0_J i 

COMMON/INT/DGR,EPSTOT,EPSR 
COHt~ON/r~ELF /EPS 1 
EXTO<NAL Y 

. LOGICAL TUS 
TUS= .FALSE .. 
OSCINT= o. 
OGR= GRHIN 
BGR:: GRMIN+ DGR 

15 CONTINUE 
EPS= 0.005 
OSCINT= OSCINT+ ATINTCY, OGR, BGR, EPS, EPSR, TUS) 
EPSTOT= EPSTOT+ EPSl 
IF<BGR.GE.GRMAX) GO TO 16 
OGr~= BG!~ 

BGR::: BGR+ DGR 
IFCBGRoGE.GRMAX) BGR= GRMAX 
GO TO 15 

16 CONTINUE 
RETURN 
END 

FUNCTION Y(X) ___ _,_.,._ ·-

COMMON/COORO/R,z 
COt-H~ON/HE TH/GL 
COMMON/PROF/PROFK 
LOGICAL GL 
DELTA= SQRTCX*X+ PROFKJ 
TAU;: R"~ DEL TA 
CALL BETSIECDELTA, BJl, 0) 
CALL BETSIE<TAU, BJ2, 0) 
Y=- BJ l >} 8J2 
IFC.NOT.GL) Y::: Y* EXP(-Z*X) 
RETURN 
END 


