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:1. INLEIDING. 

1.1 Dr~'3l van het experiment. 
Dit experiment heeft tot cloel het meten van het elynamisch 
gedrag van het Athene reaktorsysteem waarbij de overdrachts
functie van reaktiviteit naar nukleair vermogen wordt gemeten. 

De overdrachts~nctie van een lineair systeem kan worden ge
deîinieerd als de impulsresponsie in het tijddomein en het 
quotient van G.le Laplace of Fourrier ge trans forme ertle van 
uitgangs en ingangssignaal in het frekwentieclomein. 

In dit geval is het uitgangssignaal het nukleair vermogen 
te bepalen door het meten van de neutronenW.chthei<i in het 
reaktorsysteem .• Als ingangssignaal wordt bij àit experiment 
een verstoring in reaktiviteit gekozen. 
De reaktiviteit is een dimensieloze grootheid waarin voer 
een kernreaktor cle vermenigvuldigende werking van het aantal 
vrije neutronen wordt uitgedrukt. 

De over~rachtsfuncties geven &e nodige informaties over àe 
stabiliteit van het systeem; de mate van inhaerente veilig
heiu hiervan bij eventuele ongekontroleerde excursies van 
het nukleaire vermogen~ over ie noodzakelijke regelacties; 
en geven tevens een mogelijkheid om een aantal belangrijke 
reaktorparame ters numeriek te bepalen. Eel!ll. van deze belang
rijke reaktorparameters is het quotient van àe effectieve 
gemiclclel~e neutronen leeftijd en de effectieve fraktie ver
traagde neutronen. 

lo2 Het Athene reaktorsysteem. 
De reaktor Athene is van het Argonauttype. Het v~rm©gen 
ervan is 10 kw. 

De reakterkern is opgebouwd uit twee bakken vruat aluminium 
d.ie s:p:bijtstof kunnen bevatten (fig.J.1). De reaktor kan 
zowel met ~~n als met twee bakken gevuld met splijtstof
plaatjes kritisch gemaakt woràen. De splijtstof besta.at 
uit uranium tot 93% verrrijkt met de isotoop U-235. 

1viocl,eratie van neutronen en warmte afvoer vindt plaats met 
gedemineraliseerd licht water. De reflector besta.at uit 
grafiet. Hieruit kunnen verschillenàe verticaal geplaatste 
segmenten verwijderd worden voor experimentele ~oeleinden. 
Per kernbak zijn er ~rie neutronen absorberenQe en in ver
ticale zin beweegbare boralplaten aangebracht voor bevei
liging en regeling van de reaktor. 

De reaktor is omgeven door een betonnen afscherming tegen 
radioactieve straling. In deze afscherming is aan een kant 
van Gl.e reaktor een waterbassin aangebracht. Aan de andere 
kant van de reaktor is de afscherming uitgevoerd als een 
deur waaràocr men toe gar1g krijgt tot een grafie tstapeling 
tegen de reflector aan. Deze grafietstapeling kan dienst 
doen als "thermische kolom" doch eiok vo 0r een· deel verwi i-
0.erd word.en veor het Ópstellen van bestralingsexperiment;n. 
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Voer bestralingsdoeleintlen ziJn ook een aantal raàiaal 
gerichte horizontale kanalen aangebracht in de betonnen 
afscherming en de grafietreflector. 

De bovenkant van de reaktor is voor een deel uitgevoerd 
als een pneumatisch verplaatsbare schuif. Daaronder be
vindt zich een draaibaar deksel. Via pluggen in dit deksel 
heeft men toegang tot de componenten in de kern. 

Bij het meten van de overdrachtsfunctie zullen verschil: 
lende van de genoemde experimentele faciliteiten gebrui~t 
worden. Via de pluggen in het draaibare deksel kunnen de 
verticaal geplaatste segmenten in de grafietreflector be
reikt worden. Wanneer deze segmenten verwijderd worden 
kan in de ontstane ruimte het reaktiviteitsverstorings
mechanisme worden geplaatst. fig. 1.2 

1.3 Toe~epaste meettechniek. 
Voor de meting van de overdrachtsfuncties van reaktiviteit 
naar nukleair vermogen zijn diverse typen van stoorsignalen 
mogelijk zoals o.a. sinus, stap, puls- of blokvormig 
stoorsignaal. Hiervan wordt meestal het sinusv.ormige 
stoorsignaal gebruikt. 

Een vrij nieuw type stporsignaal in reaktiviteit is het 
binaire witte ruis signaal. Deze vorm van verstoren zal 
bij dit experiment word.en gebruikt. 

Het binaire witte ruissignaal heeft steeds een van de 
twee mogelijke waarden. De tijdstippen dat stapsgewijs 
wordt overgegaan van de ene op de an~ere waarde zijn 
vastgesteld volgens een speciale procedure gegeven in 
~20 Een voorbeeld van zulk een signaal is gegeven in 

figuur 1.3, waarin tevens de symbolen zijn gegeven voor 
enige karakteristieke grootheden. 

De meest belangrijke eigenschappen van het binaire witte 
ruissignaal zijn: 

a) Het vermogens dichtheid sp~ctrum is vlak tussen 
twee breekfrequenties. De laagste breekfrequentie 
wordt bepaald door de totale tijdsduur van het 
samengesteld signaal. De hoogste breekfrequentie 
wordt bepaald door de kortste tijd dat het signaal 
een van zijn twee waarden behoudt. 

b) De autocorrelatie van het ·binaire witte ruissignaal 
is een scherpe gelijkbenige driekhoek (fig.1.3 ) 

Deze twee eigenschappen geven twee belangrijke voordelen 
voor het bepalen van de overdrachtsfunctie. 

Door eigenschap a) kan namelijk de overdrachtsfunctie tussen 
de genoemde breek frequenties do or een enkele meting bepaald 
worden voor een groot frequentie interval. 
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Lit :i.n t0genstelling tot de genoemde methode waarbij 
sinusvormige verstoringen worden toegepast, waarbij 
voor iedere frequentie een aparte meting uitgevoerd 
moet worden. 

Wanneer? wat meestal gedaan wordt, de overdrachtsfUnctie 
in het frekwentiedomein bepaald wordt, biedt eigenschap 
b) een interessant voordeel. De overdrachtsfunctie wordt 
in het frekwentiedomein gedefinieerd als het quotient van 
de Laplace getransformeerde van de kruiscorrelatie tussen 
uitgangssignaal en ingangssignaal en de Laplace-getransfor
meerde van de autocorrelatie van het ingangssignaal. 

Als het ingangssignaal binaire witte ruis is, is de auto
correlatie van dit ingangssignaal een scherpe gelijkbenige 
driehoek (eigenschap b). Wanneer deze driehoek "voldoende" 
scherp is kan deze beschouwd worden als een impuls. De 
Laplace getransformeerde van een puls is een constante, 
bepaald door de 11 hoogte" van deze impuls. 

Het gebruik van binaire witte ruis als ingangssignaal 
wordt de overdrachtsfunctie in het Laplace-domein gelijk 
aan een constante maal.de Laplace'getransformeerde van de 
kruiscorrelatie tussen uitgangs en ingangssignaal. 

1.4 Blokschema van het experiment. 
In het blokschema van figuur ,1.4, zijn de diverse eenheden 
voor dit experiment weergegeven. 

Het door de digitale rekenmachine X-8 (blok 2) met de 
rekenprocedure (blok 1) gegenereerde binaire witte ruis
signaal wordt in papierband geponst. Dit geponste signaal 
wordt door de ponsbandlezer (blok 3) omgezet in spannings
pulsen. Dit spanningssignaal wordt door de stuureenheid 
(blok 4) omgevormd en versterkt. Het vermogen voor deze 
versterking wordt geleverd door de voedingseenheid (blok 5). 

De reaktiviteits-verstoring in het reactorsysteem (blok 7) 
wordt geintroduc eerd door de reakti vi tei tsverstorings
eenheid (blok 6) die gestuurd wordt door de stuureenheid 
(olok 4). 

De variatie in neutronenîlux ten gevolge van de reaktiviteits
verstoring wordt gemeten do or het neutronenîl uxmeetkanaal 
(blok 8). Dit signaal wordt zodanig geconditioneerd (blok 9) 
dat het kan worden opgenomen op magnetische band (blok 10) 

Voor het verkrijgen van de overdrachtsîunctie moet ook het 
ingangssignaal op de magnetische band worden opgenomen. Hier
voor komen twee signalen in aanmerking •. Namelijk het uitgangs
signaal van de stuureenheid en een signaal dat de verplaatsing 
van de reaktiviteitsverstoringseenheid weergeeft (zie 3.8) 
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;.:et ·oehulp van de analoog naar digitaal-omzet ... apparatuur 
(olok 11) en de ponsapparatuur (blok 12) worden de signa
len op de magnetische band gedigitaliseerd en in papier
band geponst t.b.v. verwerking met een digitale rekenma- . 
chine. 

Net de digitale rekenmachine X-8 (blok 13) worden auto
correlatie, kruiscorrelatie, Laplace transformatie en 
berekening van de overdrachtsfunctie uitgevoerd. 
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HOOFDS'rüK 2. 

REAKTIVITEITSVERSTORINGSEENHEID. 

2.1 Inleiding. 
Het accent van de afstudeeropdracht is gelegd op de 
konstruktie van een perturbatiesy~teem voor het ver
storen van het Athene reactor, met binaire witte ruis 
signalen in de reaktiviteit • 

. De konstruktie van dit systeem bepaalt in hoofdzaak de 
specificaties voor de andere eenheden uit het blokschema 
van fig. tq. 

Om deze redenen wordt het ontwerp van de reaktiviteits
verstoringseenheid het eerst aan de orde gesteld. 

2.2 Eisen voor de reaktiviteitsverstoring. 
Van belang voor de bepaling van de overdrachtsfunctie is 
de effectieve bandbreedte van het ingangssignaal. 
De hoogste breekfrequentie van de reactoroverdrachtsfunctie 
moet hier ruim invallen. 

Wanneer de reactor als êênpuntsmodel wordt beschouwd,wordt 
de hoogste breekfrequentie (radialen) bepaald door het 
quatient van de effectieve fraktie vertraagde neutronen~ 
en de effectieve neutronen leeftijd 1. _4 Voor het Athene reactorsysteem is 1 = 1,510 sec. 
f:; = 7 '510-3 

Hieruit volgt dat de hoogste breekfrequentie 
ongeveer gelijk is aan f = 8 Hz. 

Om deze breekfrequentie uit de metingen fe kunnen bepalen 
is een bandbreedte van 20 Hz gekozen. Dit is ruim genoeg 
om ook overdrachtsfuncties te meten van subkritieke sys
temen waarbij deze hoogste breekfrequentie toeneemt met 
de mate van subkritikaliteit. Dit laatste is vooral van 
belang voor gekoppelde kernen zoals het geval kan zijn 
voor het Athene systeem bij tweebaksbedrijf. 

In het reeds genoemde binaire witte ruissignaal moet de 
hoogste breekfrequentie van het vlakke vermogensdicht
heidsspectrum dus ook minstens 20 Hz zijn. Voor deze 
breekfrequentie geldt de volgende formule: f = 0,33/AT 
Hierin is fl T de minimale tijdsduur dat het binaire 
witte ruissignaal een van zijn twee waarden behoudt. 
Uit deze formule volgt dan dat AT ca. 16msec. moet zijn. 

Bij de realisering van de reaktiviteitsverandering is 
het praktisch niet te verwezenlijken dat de reaktiviteit 
verandert volgens het binaire witte ruissignaal.De tijd 
nodig voor de overgang van de ene naar de andere waarde 
van het binaire witte ruissignaal kan nl. niet infinite
simaal kort zijn. Deze overgang heeft een eindige tijdsT 
duur. Deze eindige tijdsduur heeft een effect op het 
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vlakke vermogensdichtheidspectrum bij de hogere 
frequenties. 

In het ontwerp wordt; er van uitgegaan dat de overgangs
tijd ca. 1/5 AT mag zijn, d.w.z. ca. 3 msec. Dit is 
gebaseerd op regeltechnische benadering voor secundaire 
componenten (bijv. filters) die het dynamische gedrag 
van een systeem niet mogen beinvloeden. Men kiest hier
voor gewoonlijk een breekfrequentie die een faktor 3 of 
5 hoger is dan de hoogste breekfrequentie in de over
drachtsfunctie van het desbetreffende systeem~ 

De invloed van de overgangstijd wordt in ':I. 9 bestudeerd. 

Een andere belangrijke eis voor de reaktiviteitsverstoring 
betreft de amplitude van het ingangssignaal. 

In eerste instantie zal de amplitude van het ingangssignaal 
t·.w. het verschil tussen de twee mogelijke waarden van het 
·binaire witte ruissigriaal, een voldoende energie per fre: 
kwentie moeten geven. Dit bepaalt de signaal~ruisverhouding. 
Deze eis voor de signaal-ruisverhouding wordt enigszins ver
zwakt wanneer bij de verwerking van de me etresu 1 ta ten ge
bruik wordt gemaakt van de correlatietechnieken (zie L/.ö. ). 

Een ander aspect is, dat een reactorsysteem geen lineair 
systeem is. De overdrachtsfunctie is dan: afhankelijk van 
de grootte van het ingangssignaal. De amplitude van het in
gangssignaal moet daarom instelbaar zijn, om nietlineaire 
effekten te kunnen bepalen. Verder mag deze amplitude niet 
te groot zijn. Voor de Athene bedrijfscondities wordt ca. 
100 pcm voldoende geacht. 

Resumerend volgen uit het voorgaande de volgende eisen: 

a) De effectieve bandbreedte van het.ingangssignaal 
moet ca 20 Hz zijn. Dit betekent bij dit binaire 
witte ruissignaal dat de overgangstijd ca. 3 msec. 
moet zijn. 

b) De amplitude van het ingangssignaal moet instelbaar 
zijn. 

c) De maximale amplitude van het ingangssignaal wordt 
gesteld 6p ca. 100 pcm. 

2.3 ·Principe van het introduceren van:. een reaktivit~itsverandering. 
De reaktiviteit is gedefinieerd als een dimensieloze groot
heid waarin voor een reactorsysteem de vermenigvuldigende 
werking van het aantal vr:Cje neutronen wordt uitgedrukt. 
Deze grootheid wordt bepaald door o.a. de splijtstof, de 
splijtstofconfigurati@, moderatie materiaal, reflector 
materiaal, totale neutronen absorptie in het reactorsysteem 
etc. 
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Wannee:c een van deze grootheden wordt gevarieerd kan dit 
worden geinterpreteerd als een reakti vi tei tsverandering. 

VJ an neer de reakti vi tei t van een reactorsysteem veranderd 
moet wordèn, wordt meestal gebruik gemaakt van de veran
dering in _ de totale neutronen absorptie in het reactor
systeem. Bijvoorbeeld het gebruik van neutronen absorberende 
regelstaven. 

Aan de eis ~an een snelle stapvormige verandering in reak
tiviteit kan voldaan worden door het systeem dusdanig te 
maken dat hierbij kleine massa's over korte afstanden ver_ 
plaatst worden. Om dit te bereiken moet men media toepassen 
met een zo groot mogelijk rendement voor het wegvangen van 
neutronen per oppervlakte eenheid. 

Wannet;;r gebruik wordt gemaakt van sterk neutronen absorberende 
media kan nog onderscheid gemaakt worden tussen twee ma.nieren 
om een reaktiviteitsverstoring te introduceren nl. 

a) Bij sterk neutronen absorberende media geschiedt de 
neutronen absorptie in een dunne oppervlakte laag. 
Wa.:irmeer twee onderling verplaatsbare componenten 
van deze media worden gerealiseerd, dan is de toe
stand van minimale neutronenabsorptie die, waarbij 
het ene oppervlak het andere volledig bedekt. De 
·toestand van maximale neutronenabsorptie is die 
waarbij de twee componenten elkaar volledig onbedekt. 
la ten. 

b) Een andere msnier is die waarbij een neutronen 
absorberend objekt wordt verplaatst in de richting 
van een fluxgradient. Immers, bij een hogere neu
tronen dichtheid is de absorptie hoger dan bij een 
lagere neutronendichtheid. Het me est e ffektief in 
dit opzicht is het verplaatsen van zulk een objekt 
tussen een positie midden in- en een een geheel 
buiten de reaktorkern. 

Bij dit ·experiment wordt gebruik gemaakt van het principe 
genoemd onder a). 
Dit omdat onafhankelijk van de manier van verple atsen een 
zeer snelle reaktiviteitsverandering noodzakelijk is en dus 
een kleine verplaatsing gewenst is. Principeschetsen hiervoor 
zijn gegeven in de ficurcn 2.lA en 2.2. 

2.4 Het aandrijven van een. vernlaatsingsmechanisme. 
Zoals in het voorgaande is gesteld moet een neutronen 
absorberend medium verplaatst worden. Voor deze verplaatsing 
is een mechanisme nodig dat binnen 3 msec •. een voldoende 

-. 10 -



- 10 -

g~ote verpJaatsing bewerkstelligd. Dit mechanisme moet 
zo d.s.nis i)<'::~onst:ru ee:rd zijn dat hiermee het binaire 
witte ruis patroon gevolgd kan word.en. 

Voor het verwezenlijken van een dergelijk systeem zijn 
de volgende mogelijkheden overwoge~1 

pneumatisch 
hydraulisch 
mechanisch 
elektromagnetisch 

De mogelijkheid om deze verplaatsing pneumatisch oî hy
c~r&:).J..isch te verwezenlijken, zodanig dat aan de gestelde 
eis2n wordt voldaan~ is bepaald door de snelheid van 
str:.ü:ckleppen. Deze stu urkleppen zouden aa:o.merkelijk sneller 
r;-,o.:::ten zijn dan 3 r:1sec. eD. deze zijn niet in de handel ver
lci.;g~aa:.~. Eet ontwikkelen van zulke stuui~kleppen lijkt 
eer1 b~rzonder moeilijke en zeker ook kostbare zaak te zijn. 
Geconcludeerd kan worden dat voor de gestelde eis van 3 
:'l:~.:.:c. of r:La.w. een bandbreedte van 20 Hz, een pneumatische 
of hydraulisch aa:::-1drijfmechanisme niet net meest geschikt 

3an mechanische oplossing wordt niet onmogelijk geacht. 
Doch ook hier schuilen de grote problemen in het realiseren 
v&n de zeer korte rijs·;:;ijden, met behoud van het binaire 

b=:_2ktromagneten zi Jn weliswaar relatief snel (snelle 
' ., 1 - ' .J.. +. • ) "il k . , c·c-J.ur1u.eppen werKen e..LeK(,romagne-.iscü 1 maar we.Le in a.e 

'.1.s.nO.el verk:..~ijgbaar zijn blijken toch niet voldoende snel 
~·-· 2.c..:1 de .:;estelè.e ei.:oen 'ce voldoen • 

. ~::::.. een orieterende studie is voor dit ontwerp een combi-
r~e.tie gekozen van :nechanische en elektromagnetische mogelijk
~~ ien. Het mechanische gedeelte bestaat uit een veren systeem, 
~:eet elekt:.~o::G.gnetisc'r~e ;edeelte bestaat ·u.it een elektromagne
ti~ch ~C)~elingssysteem. 

::,~ ~ een pneumatisch of hydraulisch systeem was de beperking 
in snelheid te wijten aan de traagheid van de noodzakelijke 
st~urkleppen. Bij elektromagnetische koppelingen komt een 
::.~rg.::::2_ijk prooleem ook voor, nl. het schakelen van voldoende 
g~o~e stro~an. Eiervoor bestaan echter wel voldoend~ snelle 

~'::·i.ncipe van het -::crplaa tsingsmechanisme met massa veer 
__ _!_~:_0r1 e~~-~ l ~~~_j:- ~o rû~P~.~~~i se he kOEP e lin_"'"p:~e_r_1 _o --------

~./~~.;~ p~:-i:.~cj_~=: (figç 2.1") van het iJerplaatsings-mechanisme 
is ~=3 volgt. De potentiele energie van een gespannen veer 
v:cc;<t geco::0er-Ieerd è.oor een elektromagnetische koppeling.
·_-;;_r_~::J.0e ~c &e ale ~~--:1~:... sc:r:e ~~elu~&c::t igi :rÀs 'lé~:.--i de ze koppeling 
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wordt opgeheven draagt de gespannèn veer zorg voor 
·d.e uit te voeren beweging. De potentiele energie van 
de gespannen veer wordt omgezet in kinetische energie 
van de bewegende massa. 

Van dit verplaatsingsmechanisme wordt geeist dat een 
beweging volgens het binàre witte ruis patroon kan 
worden uitgevoerd. Dit betekent dat heen en weergaande 
beweging noodzakelijk is. Om deze reden wordt het boven 
genoemde principe dubbel uitgevoerd. 

De werkingswijze is dan als volgt (zie fig.2.~2.'3,:~.f./.)In 
midden positie zijn beide veren 1 en 2 ontsp~nneno 
Wanneer het systeem in een der uiterste posities is ge_ 
bracht, stel veer 1 gespannen en veer 2 niet actief, moet 
de houdkracht van de elektromagnetische koppeling behorend 
bij veer 1 voldoende groot zijn om de veerkracht van veer 1 
en de eventueel veroorzaakte kracht door de elektromagne
tische koppeling behorend bij veer 2 te overheersen. Wanneer 
de b.ekrachtiging van de koppeling behorend bij veer 1 wordt 
opgeheven zal het systeem in beweging komen. De beweging 
wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door veer 1. 

De kracht veroorzaakt door de elektrowagnetische koppeling 
behorende bij veer 2,is in het begin van de beweging erg 
klein. De potentiele energie van veer 1 wordt omgezet in 
kinetische energie van de bewegende massa. 

Na doorgang door de middenpositie, d.i. overgang van. veer 
1 naar veer 2, wordt de kinetische energie omgezet in po_ 
tentiele energie van veer 2. De elektromagnetische koppeling 
behorend bij veer 2 moet dan voldoende grote houdkracht op
brengen om het systeem in deze uiterste positie in rust te 
behouden. Veer 2 is dan gespannen en kan,na een stuursignaal 
voor de elektromagnetische koppeling 2,de beweging in omge
keerde richting initiëren. 

In principe zorgen de veren voor de overgang van de ene naar 
de andere positie. De koppelingen dienen enkel voor de con
servering van de potentiële energie in de uiterste posities. 
De totale energie ihhoud van het massa~veer systeem blijft 
constant tijdens bedrijf. M.a.w. in het ideale geval (geen 
wrijving, geen demping,ideale veren) zou geen energie toevoer 
voor de bewegingen noodzakelijk zijn. 

In het niet ideale, praktische geval t~eedt wel wrijving, 
demping e.d. op. Deze effecten worden teniet gedaan door 
de aktieve elektromagnetische koppeling die ook werkt als 
elektromagneet en zodoende de beweging stimuleert. De 
kracht van de actieve koppeling is van dezelfde orde als 
die van de tegenwerkende veer. 

- 12 -
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2.6 Translatie versus rotatie. 
In 2.3. · is gesteld dat een neutronen absorberend medium 
verplaatst dient te worden. Voor deze verplaatsing kan 
onderscheid gemaakt worden tussen translatie en rotatie. 
In beide gevallen is een verplaatsingssysteem denkbaar 
dat berust op het principe geschetst in figuur 2.t, 2."J,2.'J. 

De rotatiebeweging heeft het voordeel dat de zwaartekracht 
geen invloed heeft op de beweging. Dit is wel het geval 
bij een translatiebeweging wanneer de richting van de be
weging niet loodrecht op de richting van de zwaartekracht 
geschiedt. Verwacht zou kunnen worden dat hierdoor de 
heen en weergaande beweging niet aan elke.ar gelijk zijn. 
Uit berekeningen in 2..j) blijkt dat het effect van de 
zwaartekracht volledig verwaarloosbaar is. De optredende 
versnellingen veroorzaakt door het verensysteem zijn vele 
malen groter dan de versnelling van de zwaartekracht. 

Wannèer het rotatiesysteem zou worden uitgevoerd als ge
schetst in fig. 2.q is nog een voordeel op te merken. Er 
zou op een vrij eenvoudige manier een de~ping van de be_ 
weging gecreeerd kunnen worà.en. De werkingswij ze van een 
dergelijk rotatie systeem zou als volgt kunnen zijn. 
Door juiste bekrachtiging van de spoelen op rotor en 
stater wordt voor de rotor op de cirkelomtrek een poten
tiaal-put geschapen. De potentiaal-put veroorzaakt een 
koppel dat werkt op de rotor. Dit koppel moet dan voldoende 
groot zijn om het koppel veroorzaakt door de veren te over
heersen en het systeem rust te houden. Door juiste bekrach
tiging van de stator spoelen kan de potentiaal-put ver
plaatst worden langs de stator omtrek. Deze potentiaal-put 
dempt aan het doorslingeren van de rotor aan het einde van 
de overgangsbeweging. 

Bij het trans la tie systeem (fig. 2.1.R) en het rotatiesysteem 
(fig. 2.ö) zal aan het einde van de overgangsbeweging een 
botsing optreden van metalen delen. Hierdoor zouden ver
vormingen op kunnen treden. Berekeningen in2.1gtonen aan 
dat dit echter niet het geval is. 

Voor het rotatie systeem volgens fig.2.4 en het translatie
systeem volgens fig. 2.1 zijn modellen getest op de analoge 
rekenmachine PACE. 

De resultaten van het rotatiesysteem waren niet bevredigend. 
De oorzaak hiervan is dat de houdkracht, of beter het houd
koppel niet voldoende groot kan worden. Dit houdkoppel bepaald 
nl. de sterkte van de veren en deze bepalen de snelheid van 
het systeem. De reden waarom het houdkoppel niet voldoende 
groot wordt is o.a. dat er steeds een luchtspleet aa.'lwezig 
is tussen rotor en stator. Het aantal Ampere windingen van 
de spoelen zou dan uitzonderlijk hoog gekozen moeten worden. 
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Bij het rotatiesysteem volgens 2.3 en het translatie 
systeem volgens fig. 2.1 treedt dit verschijnsel niet op. 
Hij dit systeem kan de luchtspleet tussen de koppelings
platen in gesloten toestand verwaarloosbaar klein worden. 

Uit de resultaten van het analoge computermodel voor het 
translatiesysteem, zie 2.8. en appendix] , die ook 
toepasbaar zouden zijn voor een rotatie systeem, volgens 
figuur 2.3, is geconcludeerd dat het zinvol is een derge
lijk systeem verder te ontwikkelen. 

Hierom en mede omdat de bouw van een translatiesysteem 
aanmerkelijk eenvoudiger en goedkoper is, is gekozen 
voor het translatiesysteem. 

2o6a De slap,lengte van het translatiesysteem. 
De amplitude van de reakti vi teitsverstormng, wordt bij 
vastgekozen absorptie materiaal en positie in het reaktor
systeem, bepaald door de verandering ·in. effektief neutronen 
absorberend oppervlak. 

De diameter van de verstoringskanalen, die voor dit experiment 
worden gebruikt zijn 60 mm. (zie fig. ~.2 ). Door dit vast 
gegeven is de verandering het effektief neutronen absorberend 
oppervlak bepaald door de slaglengte van het systeem. 

Deze slaglengte moet om verschillende redenen klein gekozen 
worden. 

Een eerste voorwaarde is dat het systeem snel moet zijn en 
dus een kleine verplaatsing gewenst is. 
~en tweede reden is dat voor de ene bewegende ring.twee 
afschermende ringen nodig zijn, waarvan de lengte minstens 
gelijk is aan de slaglengte.(f'Ö.i.tfJ) 

Door deze ringen ontstaat een plaatselijke afname van de 
flux, waardoor het effekt van de te verplaatsen ring geringer 
wordt. 
Bovendien wordt een negatieve reaktiviteit in het reaktor
systeem gebracht, hetgeen in beperkte mate toelaatbaar is. 
LJeze negatieve reaktiviteit moet teniet worden gedaan door 
tet toevoegen van splijtstof, wil het systeem kritisch 
kunnen zijn. 

Als laatste reden kan aangevoerd worden dat de systeem 
constructie moeilijker wordt bij groter wordende slaglengte. 

Van de andere kant kan de slaglengte niet te klein zijn 
omdat dan de afschermende ringen te veel randeffecten 
gaan geven op de bew~gende ring. 

- 14 -



2.7-1 

2.7.2. 

- 14 -

Voor dit translatie systeem is een slaglengte van 
10 mm gekozen. De verandering van neutronen 
absorberend oppervlak wordt, wanne er gebruik wordt 
gemaakt van één verplaatsbare ring, ca. 20 cm2. 

Dit wordt mede op grond van metingen in een soort
gelijk reaktorsysteem (ref. 5 ) een accepteerbare 
waarde geacht. 

A1p;emene formu~es voor het_translatiesysteem. 
Voor de gebruikte symbolen in deze paragraaf wordt 
verwezen naar fig. 2. 5 en de lijst op pag. 7 Z.. 

Om het dynamisch gedrag van het systeem te beschouwen 
zijn 3 evenwichtsrelaties nodig, t.w. 

a) spanningsevenwicht in het electrisch circuit 
b) spanningsevenwicht in het magnetisch circuit 
c) krachtenevenwicht aan mechanische zijde 

§~~~~~~g~~~~~~~s~!-~~-e~!-~~~~!E~~S~-S~ES~~!· 
Dit wordt berekend met de 2e wet van Maxwell: 

- - c/cj - at /2. J 1./ 

Geschreven in meer bruikbarè grootheden wordt dit: 

V.: 1<1 

~~E~~~~~~~~~~~~~c~~~-~~-~~!-~~~~!!~s~~-s~~s~!~: 
Dit wordt berekend met de le wet van Maxwell: 

+ 
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L;r ,,, _/ (!). fJ) cl/l 
/! 

tr 
Y f/, tlf = I omsloten - -

wordt verwaarloosd 

/2 .1.Gj 
[J [/. d/ }yw + { ! ;-1".clt 7 .::!Vz/2 ... 7.7i1. LJ - -J 1. ;.u~ht .. 

/-/: 4 
fa,,;,t:r 

. /2 .. '7e 8/ 
Uit deze formules volgt 
uitdrukking voor ~ 

met behulp van /2.7.2./ een 

~ = .~/:; /f IV ~l 

.z ~ + ~,,;;{" 
2.7.3 ~~~s~!~~~~~~~~s~!-~~~-~~s~~~~~~~~-~~~~~-

voor de kracht veroorzaakt door de elektromagneet geldt: 

Voor de afleiding van /2.7.10/ zie Appendix.ZZ: 
Voor het krachtenevenwicht geldt: 

Km = + °' clx 
clt 

Met /2.7.9./ en /2.7.10/ gaat /2.7.11/ over in 

2.7.4. De dynamische vergelijking. 
VÖorÏÖpig-wÖrdt-hët-ëîîëkt van de wr1Jv1ng verwaarloosd. 
Uit de bovenstaande even\vichts-vergelijking volgt dan de 
volgende relatie voor het dynamisch gedrag. 
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2.8 Model op de analoge rekenmachine PACE. 

Van het translatiesysteem is een eenvoudig model gemaakt 
op de analoge rekenmachine PACE voor een parameterstudie. 

Hierbij zijn de volgende veronderstellingen gemaakt 

0 

0 

0 

geen wrijving 
.;Ur= oO voor ijzer 
de verenka~akteristiek is 
d. w. z. K tï = J':v X z. 

kwadratisch 

Door de veronderstelling dat de relatieve permeabiliteit 
far van ijzer oneindig groot is word·t,Km fl'""Or)C.....,,..o ook 

oneindig groot. Dit is duidelijk te zien in /2.7.12/. 
Voor een practisch geval is dit uiteraard een onmogelijkheid. 
Cm deze reden en om reden dat de stootvergelijking in dit 
eenvoudige model niet wordt gebruikt, is de analoge reken
machine als volgt geprogrammeerd: 

/x I > -.l. 
0 i.J·S 10 In 

I 
dan woll"ctt clx == o ...eh 

Tt 

/ / 
,a .1 o

1 
.JJgg a /O-.:i/Jn 

X w~rcll J ~f)·1c. C<.-Q..h 7 .::; 

De systeem vergelijkingen worden: 

.l{ = ~ ·'1 ..,. ~ ;l ;y;·~ cl.Lï 
J(x 1-x,) ilt 

t~ ~ Î( Tz ~ /tw /l #<.~ 
z(x,-x) 
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De vergelijkingen worden in machinetaal: : 

_ Q.z.<-j (x; ·rX) -Qo6lfx,·+X.) +?at J; f_ 
· (X, ·t- x) 

c!Z_ ·- 6!ri.{x,-x) -Oo·sl; &1 --x) + '?o-s- I;_ /1 
ctc Ó', -x) 

r;1'7 ?o~j . l)i -
clz-

7o2. - z. c?oo Y; 2 ~o·xz X c(t; 7; + -.::::: 

{i; r-xjz Jx1 ë!F (x·J -x)4 

Voor de gebruikte symbolen en resµltaten zie Appendix.!". 

Met dit analoge model is de invloed op het dynamisch 
gedrag bestudeerd van de volgende parameters, 

spoelweerstand R 
aangelegde spanning V 
veerkonstante K 
rr.assa van bewegend deel N 

- 18 -
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De spoelweerstand R bepaalt mede de tijdkonstante van 
het elektrische systeem,enisvtorali,a:\belang bij het 
opvangen van induktiestoten. Een te snelle afname van 
de magneetstroom bij induktie verschijnselen en de ef
fekten hiervan op de aantrekkende kracht VaJrD. de koppel
magneten zou het systeem niet realiseerbaar maken. De 
aangelegde spanning speelt in deze ook e.en rol. 

De veerkonstan te K en de massa Iv1 bepalen mede de tijd
konstan te van het mechanisch deel. '\ 
De analoge studie toonde aan dat bij zulk een elekt~
mechanisch systeem, met de stringente eis voor de . ' 
rijstijd, realiseerbaar is met praktisch te verwezenlij)l;.~ 

~ . ..," 
waarden voor de bovengenoemde grootheden. ·"'"''-

Heà.e op grond van het feit dat een stroomgestabiliseerde 
voea.ing het effekt van induktie verschijnselen nog ge
ringer kan maken, is na deze oriënterende studie besloten 
om het ontwerp volgens bovengenoemde opzet verder uit te 
werken. 
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2.9 Berekening van de mechanika aspekten. 
In deze paragraaf wordt een meer gedetailleerde 
berekening van het systeem uitgevoerd. 
Alleen het elektrische gedeelte wordt hierbij nog 
wat vereenvoudigd. Deze elektrische details worden 
behandeld in paragraaf 2..12 

De veronderstelling dat~~ oneindig groot is voor 
ijzer, die gedaan is voor het analoge rekenmodel, 
is in een praktisch geval niet houdbaar. Deze ver
onderstelling is juist voor relatief voldoend 
grote luchtspleten. De relatieve permeabiliteit 
is afhankelijk van de magnetische inductie B en 
deze is weer afhankelijk van de. lucht spleet. Deze 
samenhang is niet eenduidig in formules te schrijven. 
Om deze reden zal in deze berekening gebruik worden 
gemaakt van gemeten waarden voor,)-4~ 

De veronderstelling dat de wrijving nul is (cl= o ) 
is praktisch ook niet houdbaar. De wrijving is 
echter verwaarloosbaar klein in vergelijking met de 
optredende krachten. 

In het analoge rekenmodel is verondersteld dat de 
verenkarakteristiek kwadratisch kan zijn. Dit is 
wel praktisch te verwezenlijken, maar stuit op werk
tuigbouwkundige moeilijkheden. Om deze reden zal in 
de volgende berekening een lineaire verenkarakteristiek 
worden verondersteld. 

De waarden voor het magnetisch materiaal die in de 
volgende berekeningen worden gebruikt, zijn overge
nomen uit ref.J./. 
Als magnetisch materiaal wordt gekozen 2t% Si-ijzer. 

De berekeningen worden uitgevoerd voor. 
a) stationaire toestand 
b) dynamisch gedrag 

2.9.1 De stationaire toestand. 

De volgende formules kunnen uit 2.6 worden afgeleid 
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// ó:6~R h.g.3 / liml --
/-t-o 

. J('h?~ 
'2. p /2.9.'f / - D:;, {x) 

1 .. /v..o 

Wil het systeem in rust blijven dan moet, bij gesloten 
koppeling 1, voldaan zijn aan de volgende voorwaarden: 

Uit /2.9.5/ volgt een voorwaarde voor de veerkracht resp. 
veerconstante. 

> 
De veerkracht is bij een lineaire veer evenredig met de 
indrukking. 

volgt uit /2.9 .• 5/ en /2.9.6./ 

Een analoge 
" 

. #,11··· A4 . 
De versnelling van het bewegend deel wordt hoofdzakelijk 
bepaald a.oor de veerkracht. De magneet'kracht is in.het 
begin van de beweging nl. relatief klein. · 

Uit 2.9.11 blijkt dat de veerkracht of beter de veercon
stante wordt bepaald door A en B. De maximale waarde van 
B wordt hoofdzakelijk bepaald door de materi.aalkeuze 
(bij de ijzersoorten maximaal ca. 2 iv'mf2.) 
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In tabel :Cen fig. 2.6 wordt het ·verloop van 

f l3~ti.. {x = - ii 1ct>) - "B: (x:: - -s 10"l.) S 
weergegeven als ·functie van het aantal Amperewindingen 
per cm. Uit deze figuur blijkt dat verhoging van het 
aantal Amperewindingen per cm niet veel effect heeft. 

De veerconstante J; wordt dus hoofdzakelijk bepaald door 
het koppelingsoppervlak A. 

- c", p h_g 1z/ 
< [ ~/-r x "'-'5 10-"?:.) - 732 ... (x"' - ~-10-·9] /2.g .13/ 

2.9.2 Het dynamisch gedrag. 

~~~~~~~~~~~Î-~~~-~-=:510-3 m d.w.z. koppeling 1 is gesloten. 
VJanneer L1 wordt uitgeschakeld zal B1 (x) afnemen. Koppeling 1 
zal als permanente magneet werken t.g.v. remanent magnetisme. 
Deze invloed wordt verwaarloosd om twee redenen, nl. 

a) trafoblik heeft eensmalle hysterese-lus en daarom 
zal Br klein zijn, 

b) wanneer niet meer wordt voldaan aan voorwaarde /2.9.5/ 
komt het systeem in beweging. De luchtspleet zal 
toenemen· en daardoor het effect van Br snel afnemen. 

Noemen we de resulterende kracht (die de beweging veroorzaakt) 
Kres dan geldt: 

Kres = «v-1 + Kmz. 
_)Vj x 

2 lfr = + ''82 {x) 

= - Cv,/l x -+ 7.>{{x) 11~ 
= /Cx) ~ /2 .g. 1'// 

f(x) is volledig bepaald door de keuze van het materiaal 
en het aantal Ampérewindingen. Kres wordt na deze keuze 
dus nog bepaald door de waarde van A. 

Om het verloop van f(x) te vinden is het noodzak~lijk B(x) 
volgens formuÎe 2.9. l. te berekenen. Hierbij moet er 
rekening mee worden gehouden dat ~~ een functie is van B: 
/r-~/r ('e>) Daarom is het volgende rekenschema gebruikt: 
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13" Cx) = Ar.; ;'-/;,_ J;. 
2(x~ -x:; + ~~ 

IVZ =. 6 ooo 

~-:: 

Veronderstel /ilr = '5000 

/ - -2 
0, %ace-;;; (:;. 10-~m. Dit is verwaarloosbaar t.o. v. 2 .10 m. 

Dus: 

Uit ref. ij , volgt dan dat bij deze B-waarde ~rca. 5000 is. 
De veronderstelling is· dus juist. Met deze schatting voor / ... wordt 
de waarde van B2(x = -410-3) berekend. 

B2 Cx= -410-3) = o, 415 ·~v rrn~z. 

Bij deze waarde voor B2 wordt een nieuwe schatting voor 
gezocht en deze schatting wordt gebruikt voor de berekening van 

B(x= -310-3) 

De berekeningsresultaten voor verschillende waarden van het 
totaal aantal Amperewindingen zijn gegeven in tabel II en 
fig. 2.6. 
Uit deze figuur en de veerkarakteristieken (behorend bij het 
aantal Ampere windingen) kan f(x) bepaald worden (fig. 2.8) en 
dus ook Kres(x) = f(x) A. 

De versnelling die door Kres (x) wordt veroorzaakt wordt 
gegeven door 

" kJ d 
11 

/J.g .16 / 

In/2.9.16/is ·11 de totale massa van het; bewege;nde gedeelte van 
het translatiesysteem. Deze massa kan gesplitst worden in: 
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a) de massa M van de constructiematerialen die 
onafhankelijk van de grootte van de koppelingen 
(t.w. A) noodzakelijk zijn om de reaktiviteits
verstoringen te introduceren, zoals stangen, 
cadmiumringen, cadmiumhouder, veren etc. 

b) de massa M2 van de koppelingsplaten. Deze massa 
wordt bepaald door o.a. de waarde van A 
(zie fig. 2.5) 

Om deze reden kan J2x;c1t~ 

/) 

geschreven worden als: 

cl~ -/t.2 
t~ . 

; h.g. 1j/ 

waarin 

Deze formule 2.9.17 als functie van A gezien, heeft 
geen extreem. 

Om .een indruk van de beweging en van de noodzakelijke 
waarde van A te krijgen zijn de volgende berekeningen 
en afleidingen gedaan: · 

a) berekening van de beweging uit het verloop van Kres. 

b) afleiding van een grof cr~terium voor A 

' C) berekening op de analoge rekenmachine van een benaderende 
differentiaal vergelijking. 

ad a Berekening van de beweging uit het verloop van Kres 
~~ K~~~c~)-i~-;i;t-i;-!;;;~ï;;;;~-~it-t;-d;~kk;~:-ö~--
ceze reden is een rekenschema ontwikkeld waarin KresCx) 
benaderd wordt (zie ApP,endix :zii ). De resultaten zijn 
weergegeven in fig. 2.7. A.o,., 2.7a, 2.7h 
Bij de keuze voor A = 20 cm2 M = 2 kg en NI = 6000 is de 
tijd voor de verplaatsing van 10 mm ca 3 m.sec. Dit is de 
gesteld.e eis. 

ad b ~!~~~~~~-~~~-~~~-5E~!-~E~!~E~~~-~~~~-~· 
Uit fig. 2.~Ablijkt dat het krachtverloop benaderd 

kan worden door de karakteristiek van .één ènkele veer. Het 
ef~ect van de 2e veer wordt zoals ook blijkt uit fig. 
2.7nvrijwel nihil door de aantrekkingskracht van de elek
trorr~gnetische koppeling. 
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De afleiding van dit criterium gaat als volgt. 
De potentiele _energie van het massa-veer systeem 

{ x::. - 5 1,i"" m) is: 2. 

'%, Jv {--s 1o ~'3) 
Beschouwen we dit massa-veer systeem met trillings
tijd T ·dan is de poten tiele energie na 1/4 T geheel 
omgezet in kinetische energie 

,'f:,T is de snelheid na il._, T v.;lt l'7 

Omdat de 2e veer (tegenwerking!) zoals reeds is opge
merK~, teniet wordt gedaan zal het systeem de rest 

. van de beweging afleggen met snelheid Ll'I" T 

De peri ode T is: 

il t = 

r-e s t 
l/y,/I' 

~ t:1 + .'1 tz 

-=-5.10 

=[f + nsf~-Vf -s.'/0-"3 :J(/. 

=fr + res~~ v n~ + 11,.' 
5.'/o . cl/';; 
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Voc~beeld 1) veer 1 is effectief van x = -510-3m tot 
x = 0 > rest = 510-3m 
Voor M = 2 kg en CvA = 106 = kv geldt 

At= /:t-r;) ~ ~ ~.7 ofo·°'~.ec... 
"' 

Voorbeeld 2) Uit fig. 2.7A is te bepalen dat een veer 1 
effectief is van x = -510-3m tot 
x = 10-3m ~ rest = 4 10-3m 

A t =- ( o_ e + :!f:) ~ ,,.._,_ 5. ~ ..-10·"5 ~.-~. 

ad c. Berekening op analoge machine voor een benaderende 

~~!!~!~~!~~~!-~~!§~~~j~~~~!------------------------
Ui t fig. 2.G, waarin B (x) is uitgezet als functie.van x, 
en de tussenresultaten uit de berekening van B(x) zal dui~ 
delijk zijn dat de functie B2(x) == /U> NI benaderd 
kan worden door: .z (x, ·• x) t '&ju" 

/f.rto NI 
? ,(, . ') "-12:1-X 

E
1
,a.w. _,,,ur wordt (in dit gebied) zo groot verondersteld dat 

J.i-;;!J,1,- verwaarloosd kan worden t.o.v. 2('K, -x) . 
Voldoende ver van de verzadigingstoestand van het magnetische 
materiaal is deze verwaarlozing zeker accepteerbaar. 

·O 
Het deze veronderstelling wordt tl"'-) 

ll) 
I 

/1.,.., Àv'.1.z - ei/ X + ,C;::.- Il /,lt)()Y' :x < 

- Cv x fJ 

1.j(X
1 

-X)'.l. 

+ /-'~ # 2IJli ·j/.}~" x < 'I ;/() - '!l,'7" 

LJ(!, - x.) l. 

+ ~c, #2.r fl . 
. L;IJ (x, ~ x.) z 

Deze niet lineaire vergelijking geldt in het gebied 

- -s .//o-'"5 ~ X < 'f 10- °'5 

De beginvoorwaarden .zijn: 

: 0 x(!:: o) -
-~ 

- "5 10 

\ 
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In Appendix$ is deze vergelijking verder uitgewerkt en 
geprogrammeerd voor de analoge rekenmachine. De berekeningen 
zijn uitgevoerd voor verschillende waarden van A, M, NI 
De resultaten zijn weergegeven in de figuren 2. -8~.i.!_g··~ 2 .fo,2.11, 

2.9.3 Slotopmerkingen. 
---------------
De rekenresultaten zijn bevredigend te noemen. Opgemerkt 
moet echter worden dat met een geconstrueerd systeem minder 
goede resultaten worden bereikt. Immers, het effect van 
wrijving en 4e werking van de koppeling als permanente mag:
neet zijn bui ten beschouwing gelaten. Deze zullen echter een 
vertragende invloed hebben. Aangenomen wordt dat deze invloe
den gering zullen zijn. 

De rijstijd zoals die door het reactor systeem "gezien" wordt 
is aanmerkelijk te verkorten. Uit fig. 2.7 blijkt dat de ver
plaatsing van het neutronen absorberende media over de eerste 
mn; verpleatsing relatief lang duurt. Wanneer zoals in fig. 2.ll, 
geschetst het startpunt zodanig gekozen wordt dat de verplaatsing 
van x ::: -510-3 m naar x = -410-3 m niet 11 zichtbaar11 is voor het 
reactor systeem wordt de voor de reactor systeem "zichtbare" 
rijstijd aanmerkelijk korter. 
Uiteraard moet de eind-positie die immers startpositie is voor 
de teruggaande beweging ook zodanig gekozen worden. Op deze 
manier wordt ook de blokvorm van de verstoring beter benaderd 
(fig. 2.12). . 
Weliswaar gaat deze effectieve verkorting van de rijstijd ten 
koste van de maximale amplitude van de verstoring (fig. 2.12). 

Meting van de magnetische eigenschappen van het ijzer voor 
de koppelinge:rm. 
Voor het verkrijgen van nauwkeuriger ontwerpdata zijn bere
keningen noodzakelijk geacht gebaseerd op de specif:it.<:e 
eigenschappen van het gekozen konstruktie materiaal. 

Voor dit doel is de magnetisatie-funktie-alsmede de elek
trische conduktiviteit proefondervindelijk bepaald. 

De opstelling voor het meten van de magnetisatie kurve van 
het ijzer is schematisch weergegeven in fig. 2. 'l?L 

Door de primaire wikkelingen van de elektromagneet wordt 
gelijkstroom gestuurd. 
In het circuit van de secundaire wikkeling wordt een bal
listische galvanometer met een lange slingertijd opgenomen. 

Door een stapvormige verandering in de stroom door de primaire 
keten, geinitieerd door het inschakelen va..~ een weerstand, 
wordt in de secundaire keten een inductie stoot veroorzaakt. 
Deze is evenredig met ~ • Door de integrerende werking van 
de ballistische galvan8meter wordt de uitslag, of beter de 
hoekverdraaiing van de galvanometer, een maat voor de ver
andering van de magnetische inductie in het magnetische 
materiaal. 
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De gelijkstroom door de primaire keten moet voordat de stap
verstoring wordt ingevoerd, zodanig zijn dat het magnetisch 
materiaal voldoende verzadigd is. Op deze manier wordt bij 
de maximale gelijkstroom steeds een eenduidige toestand 
van het magnetische materiaal gerealiseerd welke onafhanke
lijk van de voorgeschiedenis is. 

In figuur 2 .1. 4is een volledige hysterese lus weergegeven. 
In figuur .2.. t 6is de magnetische inductie weergegeven als 
functie van de stroomsterkte en van de luchtspleet. 

Uit deze figuren kunnen enkele belangrijke conclusies ge
trokken worden. 
a) De hysterese lus is smal. Dit betekent dat de hys

terese verliezen klein zullen zijn. Temeer omdat in 
dit geval de hysterese lus niet volledig doorlopen 
wordt. De stro om wordt geschakeld van een bepaalde 
waarde naar nul en weer terug naar de oorspronkelijke 
waarde •. 

b) De remanente inductie Br is laag. Om deze reden zal 
de aant1~ekkende kracht van de permanente me.gneet 
die ontstaat wanneer de stroom nul wordt, klein zijn. 
Deze is in de berekeningen steeds verwaarloosd. 

c) De overgang van verzadigde naar niet verzadigde 
toestand is scherp. Schakeling rond deze overgang 
heeft het voordeel dat bij een kleine stroomver
mindering de magneetkracht sterk zal afnemen. 

d) 

De energieinhoud van het systeem rh.oet. zö klein 
mogelijk blijven~ 
In de voorgaande berekeningen is uitgegaan van 
een stroomsterkte van 5A. Uit figuur l. î b blijkt 
dat deze zelfs tot 2A zonder een sterke afname 
van de houdkracht verkleind kan worden. 
Deze instelling bij een kleinere energieinhoud 
vamt het magnetisch veld zal het schakelen van 
de stromen vereenvoudigen. 

De verzadigingswaarde, d.w.z. na de overgang 
van onverzadigde naar verzadigde toestand is 
weliswaar afhankelijk va.."1 de stroomsterkte, 
doch niet erg sterk. Een verhoging van de 
stroomsterkte boven 2A is daarom nauwelijks 
zinvol. 

2w1 î. Het elektrisch sche.kelsysteem vo.C?_r de magneetstroom. 
In de berekening van paragraaf2.g.2 is gesteld dat voor 
de gesloten koppeling de stroom nul wordt binnen oneindig 
korte tijd en voor de geopende koppeling de stroom zijn 
eindwaarde bereikt binnen oneindig korte tijd. 
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Dit is uiteraard praktisch niet te verwezenlijken. De 
energie van het magnetisch veld moet of afgebroken of 
opgebouwd worden, hetgeen een zekere tijdsduur vergt. 

Voor het 
a) 

b) 

schakelen zijn de volgende aspekten van belang: 
Het afnemen van de stroom en dus van de magneet
kracht moet zodanig zijn, dat bij het bereiken 
van de waarde van de veerkracht, de afname als 
funktie van de tijd groot is. 
Tussen het schakel-moment en het starten van de 
beweging treedt dus een vertraging op. Bovenge
noemde eis is noodzakelijk om deze vertraging 
constant te houden. 
Bij het inschakelen moet de opbouw van het magne
tisch veld korter zijn dan ca. 16 m.sec, de minima
le tijdsduur dat een koppeling geopend blijft. 

Als schakelelementen worden thyristoren gebruikt. 
De inschakeltijd van een thyristor is ca. 1 micro
seconde. De uitschakeltijd is ca. 10 microseconde. 
Deze .tijd is J.,anger omdat bij het uitschakelen de 
op.gehoopte lading uit de thyristor moet wegvloeien. 

Een belangrijk aspekt van thyri storen is, dat wanneer 
er een stroom loopt in doorlaatrichting, deze niet ge
sloten kunnen worden. De organisatie in een schakeling 
met thyristoren moet zodanig zijn dat door schakeling 
van een ander element (bijvoorbeeld het opensturen van 
een ander thyristor) de stroom in sperrichting door de 
te sluiten thyristor wil vloeien. 

Dit snelle veranderen van de energie in het magnetische 
veld kan gerealiseerd worden door'energie reservoirs" 
te creeren· in de vorm van condensatoren. Met deze con
densatoren en de magneetspoelen worden trillingskringen 
gevormd. In deze trillingskringen is een relatief snelle 
overdracht van energie van magnetisch veld naar condensa
toren en omgekeerd mogelijk. 

Het principe van de schakeling die voor deze koppeling 
wordt gebruikt en die voldoet aan de bovengenoemde spe
cificaties is weergegeven in figuur 1.17. 

De werkingswijze is als volgt: 
a) Het inschakelen van de stroom. 

In eerste instantie zijn alle thyristoren gesloten. 
De condensatorspanningen Vc1 en Vc2 hebben dezelfde 
polariteit als V2 respectievelijk v3. 
De thyristoren T1 en T2 worden zodanig getriggerd 
dat deze willen openen. Voor T1 is dit zondermeer 
mogelijk. Voor T2 is dit niet mogelijk. De conden
sator C1 wil zich nl. ook ontladen via de voeding 
V2. Hierdoor zou een stroom in sperrichting willen 
vloeien door T2. Deze blijft dus gesloten totdat 
Vei~ V2. Wanneer de stroom in de trillingskring 
gevormd door Ci en de magneetspoel van richting 
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wil veranderen, w~rdt T1 automatisch dicht 
gedrukt. Dus de energie van de condensator C1 
wordt omgezet in magnetische veld energie en 
deze wordt in stand gehouden door de voeding 
V2. Immers wanneer Vc1 gedaald is tot V2 zal 
de voeding V2 de stroomvoering door de spoel 
overnemen. 

b) Het uitschakelen van de stroom. 
Door V3 is de spanning over T3 zodanig dat 
deze op~ngestuurd· kan wór:den. Wanneer T3 wordt 
opengestuurd zal door de polariteit van de con
densator C2, T2 worden dichtgedrukt. Wanneer de 
stroom in de trillingskring gevormd door C2 en 
de magneetspoel van richting wil veranderen, 
wordt T3 automatisch gesloten. 

Tijdens het proces voor het sluiten van T2 en T3 wordt 
door de inductiespanningen de polari"teit van C1 omgekeerd. 
Wanneer in deze trillingskring (Cl en de magneetspoel) de 
stroom van richting wil veranderen wordt T1 dichtgedrukt. 
1~a dit proces zijn dus alle thyristoren gesloten. De ener
gie van het magnetisch veld is opgeslagen in de condensa
toren C1 en C2. 

Na deze cyclus van in en uitschakelen van de stroom is de 
polariteit van de condensatoren zodanig dat een nieuwe in
schakeling onmogelijK is. De condities voor het inschakelen 
worden herkregen door de thyristoren T4 en T5 te openen. 
Dan ontstaan de trillingskringen die gevormd zijn door Cl 
en 11, resp. C2 en 12. Ook in deze trillingskringen kan de 
optredende stroom niet van richting veranderen omdat dan de 
thyristoren T4 en T5 automatisch worden gesloten. Het gevolg 
hiervan is dat de polariteit van de condensatoren omkeren, 
zodat deze weer de juiste begincondities krijgen voor het 
starten van de schakeling. 

l.12. Het dynamisch gedrag van het elektromagnebmsysteem. 
Het dynamisch gedrag van het verplaatsingsmechanisme in 
combinatie met het elektrische schakelcircuit is een vrij 
ingewikkeld samenspel van magneetstromen, magneetkrachten 
en veerkrachten. 

In het volgende zal een kwalitatieve en waar mogelijk kwan
titatieve benadering-van het systeem worden gegeven. 

In de cyclus Fan de heen en weergaande beweging kunnen· 3 min 
of meer afzonderlijke fasen worden onde:'.'scheiden, nl. 
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l. Begintoestand is zodanig dat koppelingigesloten is en 
dat in de geopende koppeling 2 de stroomvoe~e 
toestand hersteld moet worden. In deze fase wordt het 
herstellen van de magneetstroom in koppeling 2 uitge
voerd. 

2. Deze fase vangt aan bij het uitschakelen van de magneet. 
stroom door koppeling l. De magneetstroom in koppeling 2 
blijft gehandhaafd. 
Deze fase' eindigt wanneer het anker begint te bewegen. 

3. De fase waarin het anker overgebracht wordt na.ar 
koppeling 2. 

Bij deze drie fasen vormen de optredende inductiespanningen 
steeds het centrale probleem. 
Deze inductiespanning is gelijk aan: 

V: - t:! (/> 
l rï cL - - --;cl ·c 

;2.12.1./ 

De magnetische inductie B is afhankelijk van de momentane 
stroom en de lengte van de luchtspleet. 
Dus: 

- IV/) c!B 
/? tlt 

= - f/;?/ (14 ?f + ~:).. #}/vu/ 
(o%i )x eV) ~J~:it)~ \\j~:,.hi\b~paald door het gekozen materiaal 
è'n de geometrie, ()~t wordt bepaald door het ge-
kozen schakelmechanisme 'îJY../M: wordt bepaald door de re
sulterende kracht die de verplaatsing bewerkstelligd. 

In het volgende zal het inschakelen van de stroom steeds 
betrekking hebben op de geopende koppeling 2 en het uit
schakelen op de gesloten koppeling 1. 

Voor beide koppelingen zijn de volgende grootheden i~entiek: 
Áantal windingen ~ = 1100, het oppervlak A = 3,4510 3 m2 
IJzerlengte in het "magnetische circuit l.s.= 0,25 m ) de 
spoelweerstand R = -'"IO .0.. , en· de geometrie volgens figuur2. 'S. 
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12.l Fase 1. 

Uiteraard moet de houdkracht van de gesloten 
koppeling zo groot zijn, dat bij inschakeling 
van de geopende koppeling het systeem niet in 
beweging komt. ~ 
Wanneer het systeem niet in· beweging komt is 11~t:. O 
Het inschakelen van de magneetstroom gebeurt in 
eerste instantie door het sluiten van de trillings
kring waarin C1 en de magneetspoel is opgenomen 
(zie figuul" 2~17, ). 
Voor deze trillingskring geldt dan de volgende dif fe
rentiaal vergelijking uitgedrukt in de condensator 
spanning ii1 . · 

7Je b~int anCf/lk& --iJ/h: Jft {é::o) ::; ){ 

/(t::()) ;: 0 

=:O 

De differentiaal vergelijking /2.-12. "5/ is niet lineair. 

t-it f-J· guur 2 .1 6 blijkt echter dat wanneer 

'(i'B4t constant mag worden verondersteld' l () p;r:-/() 

èroor een stroom van 0 tot 2A 

x = 10 mm 

De kromme in deze figuur is gemeten uitgaande van· 
maximale stroom , m.a.w. in het werkelijke geval wordt 
een kromme in de hysterese lus doorlopen die onder 
deze kromme ligt. 
Doordat de hysterese lus zeer smal is zal deze gein
tro duceerde onnauwkeurigheid erg klein zijn en zeker 
verwaarloosbaar. 

De oplossing voor de differentiaal vergelijking wordt: 

1/ ". - a..t j ;J t --:::;,. . t 1 
Yc 1 - ../:!. . / I' c..-n 4J + t..J />'m cv . 1 

12. -12. f / 

Hierin is a = _E._ 
2L i cU : v;-~-.· :-_-L.--J-~--\ 

1 "' /J fè.-eÀ .\ 
'1- .:. /'1t n '(" re;IJ 6 x. :::- 10 

Uit de beginvoorwaarde \(4=o) .:: V, volgt dat A = V1. 
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De .stJ?oom in de trillingskring is gelijk aan 

. c /'/ K." .• " l: - IV•" 
rif 

/2. -12.s/ 

De beginvoorwaarde t"{ f-:. o) = O 
geef·c: 

w 
De oplossing van de differentiaal vergelijking wordt dan: 

!11 - 1,i e_a.t { w~ wt + ..fb "il7 wt J 
h.12.ll - w 

. 
w /{~ _c:c,t ~ ' 1) si '1 t.<.J t (.. - .e a". + - \ w"4 

Op het moment dat Vc1 is afgenomen tot V2 wordt de stroom
voering van de magneetspoel medegevoed door de voeding V2. 

Wanneer de voeding wordt beschouwd als een spanningsbron 
wordt het gedrag van het systeem bepaald door de volgende 
differentiaal vergelijking: 

I dl · T> ll 
;;...~+ t.K. :Y 

ott 
l~et begincondities i ( t=t1) = 

De oplossing va.~ deze differentiaal vergelijking 

"Ré) l ;. ~ VL (1 - .L - ï: ·+ "~1 
K 

Eet een spoelweerstand R = 10 n 
wordt de tijd constante in deze vergelijking 

L / 1<. ""' 0 o ·j' 'I '3 e c . 

is: 

En dit betekent dus een zeer langzame toename van de stroom. 
Het toenemen van de stroom kan aanzienlijk versneld worden 
door een stroom gestabiliseerde voeding te gebruiken. 

l2"2 Fase 2. 
Deze fase begint bij het uitschakelen van de magneetstroom 
door de gesloten koppeling. 
De stroom zal niet in oneindig korte tijd nul worden. 
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Voor dit geval moet aan de niet lineaire differentiaal 
vergelijking voor de trillingskring worden opgelost. 

Bij het ins(chë1;ke~n kon uit figuur l" 16. geconcludeerd 
worden dat ...-e-e/$,tjx 111 .Jo constant mag worden genomen. 
Dit is duidelijk niet het geval metf-z>""'öi.) 

. \..- !QL x~o 

Een procedure voor het bepalen van het dynamische ge
drag is als volgt. 

Benader de magnetisatie krommen uit figuur 2.16 voor x = o 
door rechte lijnstukken. Uiteraard wordt de nauwkeurigheid 
hiervan door de stapgrootte in magneetstroom bepaald. 
Wanneer de magnetisatie kromme op een dergelijke manier 
wordt benaderd kan de differentiaal vergelijking voor 
de trillingskring voor het desbetreffende stroom interval 
worden opgelost. 
De eind.voorwaarden in het ene interval zijn de begin
cond~ties in het volgende interval. 

Wanneer de stroom afneemt zal ook de magneetkracht ver-
anderen. Deze is gelijk aan: , 

Il( - j:;I() 2 /75. i o/f, /2. /2.0/\. 
1 /17 - i/ l'7 (1 /( X: L'11'iH '.J \. 

Uit figuur 2.16' is de complementaire energie-inhoud van ''\ 
het systeem.Je:.. di bepaald. Deze is weergegeven in figuur 2..tee,i1'(5 
Door uit deze figuur de afgeleide naar x, d.w.z. de · 
helling te bepalen is een maat voor de magneetkracht 
verkregen. De waarden voor J{JBc~t zijn weergegeven in 
de figuren 2.~o. €,ri i.. ~i à 

Door nu parallel aan de oplossing van deze differentiaal 
vergelijkingen in de stroomintervallen het verloop van de 
magneetkracht te bepalen, kan voor de koppeling het tijd
stip worden bepaald waarop de koppeling verbroken wordt. 

De kracht die de beweging veroorzaakt wordt dan Km2+K~1-Km1 
Bij het begin van de beweging treden in\de differe~ti_aal 
vergelijkingen.voor de trillingskring sterk~ veranaeringen op. 

Zoals uit de figuur 2.16 blijkt, verandert onder meer~~/()r)>' 
Uiteraard is dit een gevolg van het ontstaan van de 
lucht spleet. 

1-·~ \ '1x1 
De term\'(; %)(h ltJê , die in rusttoestand nul is, gaat nu 
eveneens een rol spelen. 
Eet de uitvoer van bovengenoemde procedure is een aanvang 
gemaakt. 
De re.sultaten zijn gegeven in de figuren 2.Zo ei-i J..~1 
Geconcludeerd werd dat dat bij deze rekenmethode de kracht 
als functie van de stroom voor x = o te onnauwkeurig be
paald kan worden. Het is noodzakelijk gea<;::ht om deze 
functie experimenteel te bepalen. 
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Dit za: worden uitgevoerd, maar dit experiment vormt 
geen deel meer va:'l deze afstudeeropdracht. 

Het wordt niet zinvol geacht om de analyse methode meer ge
detailleerd op te zetten cbch na deze voorbereidende ontwerp
berekening het accent te leggen op een empirische optimali
satie~ 

Het is zondermeer duidelijk dat de hierboven beschreven 
analyse de nodige informatie oplevert om deze optimalisatie 
efficiënt te kunnen uitvoeren. 

:.:io kunnen ondermeer uit de gemeten krommen belangrijke 
grootheden geschat worden. 

De eigenfrequentie van de trillingskring.en~gevormd door de 
eenden sa.to ren C1 en 02 en de magneetspoel_, veranderen sterk met 
de waapde van de stroom. 

In formule/z.-12. 1,t/ is gesteld dat · 

H . . . / tt/n/?YB \ :i.erin is ._ -:: t Y f7 f~. j 
\Cl" };: 

I . 

7?,p' 
f I /) "" -.=>. ,, 
\,Il -; 
~/ l'?>i. X.::O 

(..(,.,..:: t~-/-
\ LC 

I 

De minimale waarde van 

De waarde van is dan ~~ 

De grootte van de 
micro-Farads zijn. 

condensator G! kan in de orde van 

Het deze waarde is t</ïL' verwaarloosbaar t.o.v. 1;{.c, 
Dit betekent dat è.A..J voor deze kring hoofdzakelijk bepaald door ir . 'lf fLC.o 

.:'°Qb/ . \ t .L b. . f d ' d . d \... /~Oi. ;x~0 neem 1,,0e :i.J a name van e s-croom en e perio e van 
de trillingskring neemt hierdoor eveneens toe. De stroomafname 
zal dus steeds trager verlopen. Dit iS voor deze kring globaal 
ge.schetst in figuur 2. 2 ~ 

De snelheid vam. de stroomafname in deze kring kan dus worden ver
groot door voldoende kleine C1. Voor deze keuze van C1 kunnen 
C.e functies geschetst in figuur ~. 2. 6 gebruikt worden. 

De houdkracht wordt bepaald door de stroom. De afname.snelheid 
van de hoµdkracht zal dus ook afhankelijk zijn van de waarde van C1. 

I~ de kring gevormd door C2 en de magneetspoel speelt ook de in
v:<:::r~ä.ige weerstand van het voedingsapparaat een rol. 
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r.ls voedingsapparaat is gekozen het type D050-10 van 
Delta Elel{tronica Zierikzee. Dit voedingsapparaat kan 
zowel spanning als stroom gestabiliseerd worden gebruikt. 
Voor details wordt verwezen naar ref. 

Wanneer dit voedingsapparaat met stroomstabilisatie wordt 
gebruikt is de inwendige weerstand ca 10 k.n voor lang
zame belastingsvariaties. 

In dit geval is in de formule voor(,;.}' /l12. ~) 
de falctor RYLfL• niet meer verwaarloosbaar t.o.v. K'• 
Deze faktor gaat zelfs domineren. Afhankelijk van de waarde 
voor C2 zal deze kring al of niet oscila torisch zi jnh ) 
Uit er.aard speelt de veranderlijke waarde van L = N~ v~%t x 
hierbij ook een rol • 

. De wortels van de karakteristieke vergelijking voor de t.ril
lingskring zijn: 

\ - - 1( + 1 
Al '2. ... . 

' i L - L Cl. 

ln eerste instantie is L, hier gedefinieerd als NIJ ~~hl )Y:>=-0 > 
gelijk aan 0,4 H wanneer de stroom wordt geschakeld van 2 tot OA. 

Uith.1.i.10Jblijkt dêM-sr:iet deze waarden voor R en L3dat er zeer 
kleine·tijdconstanten ontstaan (ca. 0,0410-3 sec.) · 

De karakteristieke grootheden voor beide kringen, speciaa{7i%r.)x 
veranderen snel,echter op een geccmpliceerdè manier zoals 
reeds is uiteengezet bij de behandeling trillingskring met C1. 

Een ander aspekt is dat bij deze snelle veranderingen de in
wendige weerstand van de voedingsbron niet meer gelijk aan ~" k..t:J.. 
gesteld kan wordeno Deze waarde geldt alleen voor langzame 
belastingsva~iaties. 

Door een eenvoudige uitbreiding van de schakeling is het toch 
te realiseren om de weerstand in deze kring groot te houden 
(zie paragraaÎ2.12.'f). 

2.12.3 ~:::~!:-2:. 

In deze Îase wordt het bewegen beschouwd van het ankersysteem 
rr,et de daaraan gekoppelde onderdelen. 

1.'ie_::meer het systeem beweegt zullen inductieve effekten optreden 
i~ de stroomvoerende spoelen. 

De iniluctiespanningenJ/~~:) ~-jdens /~~Îw~;g;elijk aa..."'l: 

J1nd:: - ll/9l(-2i/x -pt + l~Äj,· ()t /z."2.-'!-t/ 
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Het systeem is niet meer in ru·st .en dus zal de vormf:'9fDx)?%t 
nu een rol gaan spelen in de dynamische vergelijkingen 
van het systeem. 

· Bij de koppeling die vyrbroken wordt za~h-ro,) 1 ~t indirect 
beinvloe d word.en door f'!'ibfi>'l.)i ?~t \ X 

Gelijktijdig wordt deze faktor mede bepaald door het afnemen 
va."l de stro om. 

Bij de koppeling die gesloten wordt zal de faktorÎ?i~i):~flleen 
bepaald worden door de inductiespanning. \- ~ 
Het· ontstaan van de luchtspleet vangt aan op het moment dat de 
resulterende kracht nul wordt en van richting verandert. 

De volgen~e differentiaal vergelijking zal gelden voor net 
dynamische gedrag: 

/(;1 'f- ·Jö, di2 + j(v - JV/l~x, /131 clt;::. 11 j/" /uz.d 
v "" . . 

De begincondities hierbij zijn: J4.,{t:o) fn d-~t&:.o).; O . 
Een neven voorwaarde is: /xJ +/Xi./ = 10 mh1 
De indices verwijzen respectievelijk naar koppeling 1 die 
verbroken en koppeling 2 die gesloten wordt. 

De magneetkrachten zijn ondermeer afhankelijk van de magneet
stromen die zoals reeds gezien ook veranderen ten gevolge van 
de optredende inductie spanningen. 

Voor deze stromen gelden de V'Çtlgende differentiaal vergelijkingen: 

Uiteraard met de juiste begincondities zoals besproken in 
fase 1 en 2. 

Je drie simultane differentiaal vergelijkingen ziJn niet lineair. 
Je differentiaal quotienten die in deze vergelijkingen voorkomen 
veranderen nl. zeer sterk als functie van i en x. 

Het is zondermeer duidelijk dat de samenhang van de systeem 
pars~eters byzonder gecompliceerd is. 

~~ èit is dan nog alleen maar voor een sterk vereenvoudigde be
schrijving va.YJ. de verschijnselen. Lekfluxen, wervelstroomeffek
ten, etc. zijn hierbij nog verwaarloosd. Het ligt dan ook niet 
in de bedoeling een volledige systeemanalyse op te zetten. 
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Er ~unnen wel enkele kwalitatieve conclusies getrokken 
worden. 

Uit figuur 2.2.o blijkt dat de tegenwerkende kracht van 
de verbroken koppeling zeer sterk van x afhankelijk is. 
Reeds bij een zeer kleine luchtspleet is deze kracht 
verwaarloosbaar t.o.v. de veerkracht. Door de snelle af
name van de kracht als functie van de luchtspleet zal 
deze weinig effekt meel" hebben op de beweging wanneer 
deze is aangevangen. 

De in de vergelij.king/2.11.1s/voorkomende faktor ,(%L·) neemt 
dan even eens snel af. l1.1 /'1. 

Deze faktor, die de zelfinductie bepaald, zal bij het groter 
worden van de lucht7spli/~~t .e{~kJ,.einere trillingstijd geven 
(zie formule/2.42.f ) l~'S~itfi• -rZ>t speelt dan nog geen rol 
omde.t 1>:-X~t in eerste inst'ántie weinig van nul vers~hilt 
en (?~/otJx.' een maximale waarde bereikt van ca. 4103 wm·3 bij 
ca. 0,25A (zie îiguur 2.4b ). 

Ook de magneetstroom in koppeling 2 wordt beinvloed door de 
inductie spanningen. 
Wanneer voor dit geval gesteld wordt dat de stroom weinig 
varieert, m.a.w. dat de stro omsta.bilisering goed functioneert 
z~ de verandering van de fak.tcrT?fB/. ) .. 'JX l. relatief gering 
ZJ...Jn. \_. /()t, x Oi!i 

De term ~3>t)t l)~t- verandert wel sterk. Wanneer de koppeling 
2 gesloten 14..ordt, dan is bij eE'.n luchtspleet van ca. 1 mm 
à.e fa.k tor l v ~~.x)~::;z.f} ca. 600 Vy1 '»li. Aan het einde van de 
beweging is 'VX/()t 'ca 5 m/sec. (zie para.graaf"1-jun/f.52·7a.) 
Met deze waarden wordt de inductiespanning in koppeling 2: 

~·"' Çt =- -1{ fl ti §. 
oil: 

~ J ~-Nfl ~%x)i"~f} .%1: ~ tt.to f:tt 
Het effect van deze inductiespanning wordt bepaald door de 
inwendige weerstand van de voedingsapparatuur. Wanneer deze 
voldoende groot is zal de veroorzaakte inductiestroom in 
deze kring klein zijn. 

Vlordt de magneet stroom niet zo goed constant gehouden, 
zal de inductiespanning nog verhoeê_d wor~en, omdat bij 
lagere magneetstroom de fak.t or l o ~/ox )• aanzienlijk 
grot er zal zijn (zie f:iguur .2. 45 ) • 11. 

dan 
een 

üit deze redenering kan eens te meer geconcludeerd worden 
dat een hoge inwendige weerstand van het voedingsapparaat 
g.erealiseerd moet worden onder de verschillende belasting
cond.i ties. 

In paragraaf 2.42. ij worden hiervoor enkele mogelijkheden be
sproken. 
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Es;i:Lfl[:;}ktr.i.scb.e_s:is t~.em. 

Uit voorgaande paragraaf2.1:u- ~is zonder meer 
duidelijk geworden dat een elektrisch systeem dat 
voldoet aan de gestelde eiser-, bij zeer sterk va
riërende bedrijfscondities, niet eenvoudig reali-
seerbaar ié~ · 

In deze paragraaf zullen enkele numerieke benaderingen, 
voorgestelde oplossingen en conclusies worden behandeld. 

In paragraaf 2.-12,'S is de conclusie getrokken dat een 
hoge inwendige weerstand van het voedingsapparaat 
gewenst is. 

De oorspronkelijke voorgestelde voeding (fabrikaat 
Delta-Elektronica type D050-10) is zodanig geconstrueerd 
~at aan de uit~an~ een t~tale capaciteit vru: 100~"'1=' 
is opgenomen. Weliswaar is, wanneer de voeding 
stroom-gestabil:j.seerd woldt gebruikt, als uitgangs
impedantie opgegeven 10 K...s::l. , doch bij de vereiste 
snelle variaties en inductieve belasting gaat de 
uitgangscapaciteit een rol spelen. Er zal een wissel
werking ontstaan. Er zijn twee mogelijkheden overwogen 
om dit traag,oscillerende effekt te voorkomen. 

' 
De eerste is, het loskoppelen van de uitgangscapaciteit'", 
en deze vervangen door een kleine - kwàli tat·ie f hoog
waardige capaciteit. In overleg met de leverancier 
is dit mogelijk gebleken~ met inachtneming van een 
aantal andere modificaties die dienen om de werkings-
wi jze van het voedingsapparaat niet te verstoren. 

Een tweede mogelijkheid is om tussen het schakelcircuit 
en de voedingseenheid een actieve impedantie - aanpas
singseenheid op te nemen. 

Dit kan ondermeer met een anode volger; die de eigen
schap heeft van een hoge inwendige weerstand te be
zitten, welke onafhankelijk is van de belasting. 

Voor het inschakelen vande stroom wordt gebruik gemaakt 
van een trillingskring. Voor een condensatorspanning 
en de stroomgelden de volgende uitdrukkingen: 

;/ -at( . ·)· l{ -:::. Yt f. ·l o~ 0 f + ~Sin w t 

-~t( ~~ ) 1: .• - tv i/,e e ..fL + 1 ,~/n tV -l "'"'.' I I W'l. . 
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'.:'ijdens het inschakelen geldt: 

.-J() ...... 
-.-................. ..._ 

1. '-/ ;;; 

\f 1 . R'" 1 f;' {. ~ ) 
w:. /Le., - "'-z ~ Vu wa.l'meer (! ':!::' /0- 'F 

De spanning Vc neemt af tot de waarde van de spanning 
over de spoel. Deze is gelijk aan i R . 
V/anneer weer geschakeld wordt tot een stroomsterkte van 
2A zal Vc a~nemen tot 20 Volt. 
Van belang is nu de tijd die daarvoor nodig is. 
Deze kan als volgt bepaald worden: 
De tijdconstante in de formule/2. 42.41.1/: 2.fR. ~ '11-S ~ec::. 
is relatief zo groot dat de e-macht zeker geen rol zal spelen. 

. _, -r 
Wanneer C:.1 Ga.. lo ris zal de term 0/ S1i1 IA>f 
verwaarloosbaar klein zijn t.o.v. {.,,()<:,wt/ w 

Voor het bepalen van deze schakeltijd geldt dus: 

~ ~ (; lo ~ l-u 1: 
Stel dat de condensatorspanning 
Volt bereikt op het tijdstip t1. 

Vc, (t i) ~ 2 c ~ ~ c 0 'S. w '-1 

vo ~ ""' t, = 2 °/ Jt: 
Uitgaande van ~ 

wordt 
yt ·~ '-jooVoLt 

L1 """ " tl Yw 

Z1Jn eindwaarde van 20 
dan geldt hiervoor: 

t 'l moet korter zijn dan de beschikbare schakeltijd van 
16 msec. Dit was de minimale tijdsduur dat het ver
plaatsingssysteem één van zijn twee posities kan innemen. 

h.an deze waarà.e is voldaan door W voldoende groot te 
kiezen, d.w.z. C1 klein. 

Een ander criterium voor de waarde van de condensator C1 
is de stroom die op het tijdstip t1 door de spoel loopt. 
Deze is gelijk aan: W Î'j C.1 • · Immers de E!ndere termen 
in de stroomformule zijn bij benadering gelijk aan 1. 

Wordt 
wordt 

gesteld dat deze stroo~ ca 1,5 A moet zijn dan 
met behulp van w ::q r-r:- en J:::::::: i/OO Ut.t-

m 
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r~de gezien het eerste criterium is dit een acceptabele 
waarde. 

Bij het verhogen van t1 , hoort een grotere stroom
sterkte. 01 kan daim. kleiner zijn en het systeem wordt 
dan sneller. 

Bij het uitschakelen van de stroom door de gesloten 
koppeling worden twee trillingskringen gevormd, nl. 
door C1 met de magneetspoel en door C2 met de weerstand 
van de voedingsbron en d.e magneetspoel. 
Het uitschakelen moet snel gesC:hieden. 
Zoals reeds gezien in paragraaf '2./12. 2 is de tijdconstante 
van de kring waarin C2 is opgenomen zeer klein, mits de 
inwendige weerstand van het voedingsappa'raat voldoende 
groot is. 

Dit is niet het geval voor de kring waarin C1 is opgenomen. 
Immers C1 moet groot zijn. Dit is vereist bij het inscha
kelen van de stroom door de spoel. Dit betekent relatief een 
lange trillingstijd. 

Afgezien van het effekt van de trillingskring waarin C2 is 
opgenomen, moet voor het uitschakelen C1 klein zijn om een 
korte trillingstijd te verwezenlijken. Een oplossing voor deze 
tegenstrijdige eisen is geschetst in figuur 2.22-
Bij het inschakelen worden de condensatoren C11 en C12 gebruikt. 
Bij het uitschakelen is enkel de condensator C1 actief. 

Dit kan een nieuw probleem opleveren. Immers de energie 
die

4 
was opg~~~afen in condensator C11 + C12 

_J %"tti1 +C1·.t.)Vi:<.. l wordt overgedragen aan de spoel. 
ha het uitschakelen van de stroom door de _spoel wordt deze 
energie opgeslagen in à~ condensator C11 \ Yi.. C11 y<- ~ 
Het is mogelijk~ afhankelijk van de keuze van C11, dat de 
maximaal toelaatbare spanning wordt overschreden. Deze 
\'Jordt bepaald door de toelaatbare sperspanning over de 
thyristoren. 

Wanneer het hierboven geschetste probleem moeilijkheden 
geeft, kan gebruik worden gemaakt van clipcellen die 
parallel aan C11 wordt geschakeld (zie figuur l" 2.2 ) . 

Clipcellen zijn in wezen twee tegen elkaar ingeschakelde 
zenerdiodes. Dit betekent, dat wanneer, met welke polariteit 
ook de spanning over de clipcellen boven de doorslag 
spanning van ean van de zenerdiodes komt, deze zal doorslaan 
en fungeren als kortsluiting. 
De stroomspanning karakteristiek is weergegeven in figuur 2.2~ 
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)'11,q,rmtGontwikl{.eling in het koppelingssysteem. 
~w~-------------------------~~--------------
Een minder belan~rijk, doch niet te verwaarlozen 
aspekt is de warmteontwikkeling in de magnetische 
koppelingen. 
Deze wordt veroorzaakt door: 
a) Ohmse weerstanden 
b) 
c) 
d) 

hysterese 
wervelstroom 
botsing 

In het volgende zal een grove schatting worden gemaakt 
voor de· warmteontwikkeling in één koppeling: 

Ohmse verliezen. 
De gebruikte spoelen hebben een weerstand van 1oQ 
De stroomsterkte is 2A. De warmteontwikkeling is dan 

l:J ·-;") '}/ l.j. 
" A. : L/ () Jr ,~ "-"' 

Dit is echter niet de warmteontwikkeling in de koppeling, 
immers, de stroom van 2A gaat niet continu door de mag
neet spoel. 
:0eze vJOrdt nl. gedurende een bepaalde tijd uitgeschakeld. 
Ook is de stroom niet direct gelijk aan 2A na het in
schakelen, doch zal relatief langzaam toenemen. Om 
deze reden wordt gesteld dat de 11 effectieve 11 waarde 
van de stroom ca. 1,8 A 

Dit betekent dat de warmteontwikkeling ca 32 Watt is. 

Hysterese verliez~n. 
De hys terese verliezen ontstaan wanneer in het mag
netische materiaal de magnetische inductie wordt ge
varieerd. Wanneer de totale hysterese lus wordt do or
lopen, d.w.z. van de ene verzadigde toestand naar de 
andere en weer terug, is het energie verlies per volume 
eenheid, dat wordt omgezet in warmte gelijk aan het 
oppervlak van de hysterese lus. 
Dit oppervlak is gelijk aan .,,f //v/8 
In dit geval wordt de hysterese lus niet helemaal 
doorlopen. De stroom wordt enkel in en uitgeschakeld 
en niet van richting veranderd. j . 
Om deze reden is als schatting genomen 'f,; Il cl-8 

Berekend uit figuur 1" fi.j blijkt dat deze waarde gelijk 
is aan ca 200 Watt sec 

De inhoud van een koppeling zoals deze in eerste in
stantie is ontworpen is 815 cm? 

Dus de totale warmte ontwikkeling per cY-clus in één 
koppeling t.Q.v. hysterese is gelijk aan: O, l"J- 11/a./fsec. 

" 
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Wanneer deze cyclus van schak0lon ca. 30 maal per seconde 
gebeurt, wordt h0~ verlies 4~5 Watt. 

Deze faktor 30 is gebaseerd op het volgende. 
De minimale tijdsduur dat het binaire witte ruis signaal 
één van zijn twee waarden behoud is 16 msec. In het 
theoretisch denkbare geval zou dus ca 60 maal per seconde 
van positie verander~ worden. 

Bij deze pseudo - stochactische signalen is het aantal 
overgangen hier de helft van, dus 30 schakelingen per 
seconde. 

Wervelstroomverliezen. 
Voor de gebruikte notities zie figuur 2. Z'-/. 

~= 7!;2-zl 
De opgewekte inductiespanning in de geschetste kring is: 

11. tl tJf ,., "7 ,t;P ?/ B 
Vhiçf .::::. - il"'/.- :::::: - ~ J;;- L atf" 

De hierbij behorende veldsterkte E is gelijk aan 

E .:. Y:-'1ct 
27:,;-it 

2z is nl. te verwaarlozen t.o.v. 21. 

De veldsterkte E veroorzaakt een stroomdichtheid ~: 

dan geschreven worden als : 

--

Dit 17ordt per volume eenheid: -r- 'c>/13 } ~2A ·2 

t>fre. dt/ 
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Stel dat bij het inschakelen van de stroom een trillings
kring wordt gebruikt m0t een trillingstijd van ca 12 msec. 
Er wordt geen volledige periode van de trillingskring 
doorlopen. 11 
De condensatorspanning i'rJ I daalt enkel tot ca 20 Volt 
en h0eft hiervoor bijna éénvierde periode nodig. 

De magn~tische inductie neemt dan toe van O. tot ca. 0,4 «Jm·3 

(zie figuur l • 1 6 ) . 

Hieruit volgt: ()/%1: .~ '1 l?J .10;; Jl~2 Sec.. . 

De warmteontwikkeling bij het inschakelen wordt dan: 

!?.. 
/{) 

7P: ! Je 

Tijdens de beweging t/eedt een andere verandering van 
de magnetische inductie op<l).f.. ~13hx 
Uit figcrnr 2.-1.5 blijkt dat deze het grootst is bij een 
luchtspleet variati.e van cae 3 tot· 0 mm. 
Als gemiddelde waarde voor dB over het trajekt van 3 tot 0 
mm wordt genomen: 

o, :o ~ A o~ v';) (M-~ 

Als gemiddelde waarde voor de snelheid.over dit trajekt 
wordt gekozen ca. 4 rn/sec (zie figuur 2. 7"a) 
Tezamen geeft dit: 

o/8 
vl 1: 

De tijdsduur nodig om het trajekt van 3 tot 0 mm af te 
leggen is dan ca. 0,75 10-3sec. 

De warmteontwikkeling tijdens dit :proces is dan 

Het uitschakelen van de stroom geschiedt via een trillings
kring met een trillingstijd van ca. 6 msec in een kwart 
periode. 
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Wanneer de stroom afneemt tot ca. 0, 25A is de verandering 
in magnetische inductie ca. 0 ,25 i/m-l. (zie figuur 2. 16 ) • 
De waarde 0,25 A is gebaseerd op :figuur 2.2.P "21'1 2.z-1. 
waaruit blijkt dat de koppeling bij ca. 0,25 A wordt ver
broken. 

Het deze veronderstellingen wordt . olBJc/t ca 4. 'S 1o" o/ml'$Q.(. 

De warmteontwikkeling· tijdens het uitschakelen wordt dan: 

.Ja · 2,"ö4o"I. 1;-$40--o 
t/~ 

Wa.r.J.n0er het anker wordt verwijderd van de koppeling ont
staat een verdere daling van de magnetische inductie. 
Enerzijds omdat de magneetstroom nog meer a:f'neemt, ander
zijds doordat de iuchtspleet toeneemt. 
Het toenemen van de luchtspleet gaat relatief vrij traag 
omdat de snelheid nog niet hoog is. 

Als schatting wordt voor dit geval genomen 
een afname in B van ca 1 V'1rn~ in een tijdsbestek van l msec. 
Dus 

De warmteproduktie in dit tijdsbestek is dan gelijk aan 

~<, 

q;;: 
Net deze vier schattingen wordt de warmteproductie per 
cyclus per m3 gelijk aan: 

l;oo 
~re. 

Hierin 1is b de dikte van de lamellen en fTe. de 
soortgelijke weerstand van het ijzer. 
De dikte van/de lamellen is 0 ;j /O~~ ?n 

De waarde van de soortgelijke weerstand is voor 
dit materiaal gemeten. Deze is 41./ 'f 40-~"2.m 
Dus de warmteontwikkeling per cyclus per m3 is gelijk aan: 

Q, 3 
2, "5 A O J1/~tl: ~.ec. in-

Evenals bij de hysterese verliezen wordt gesteld dat deze 
~ycl~s 30 ~aal per se~onde wor3t doorlopen. 
he~ Koppelingsvolume is 815 Qm • 

Het deze waarde wordt de warmteontwikkeling gelijk aan: 6 Watt. 
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!êE t si 118:~.I!...~r. rnt e • 
De kinetische energie van 

~ N'tJJ. ~ oo 
het bewegende systeem is: 
w a. tl: s e.c.. 

Wanneer deze bij het botsen wordt omgezet in warmte, 
en dit even•eens30 maal per seconde plaatsvindt, wordt 
de warmteontwikkeling ca. 900 Watt. 
Totale warmteontwikkelin!• 
Uit deze schattingen kan bepaald worden dat de totale 
warmteontwikkeling in het systeem per seconde ca. 1 kWatt is. 

Hierbij moet opgemerkt worden dat de botsingswarmte niet 
volledig in de koppeling wordt opgenomen. Het ontwerp is 
zodanig dat het botsen in eerste instantie geschiedt tegen 
dedeksels waarin de koppelingen zijn gevat. 

De schatting voor de wervelstroom verliezen lijkt on
waarschijnlijk laag. Immers, de kwaliteitsfaktor voor dit 
magnetisch materiaal is 2,6 Watt/kg. Dit betekent dat de 
v:a~mt:~ntwikkeli~p ?,ij een varia~ie va~ de magne~ische 
:i..ne1.uc·cie van 1 Wi"in- met een fr~quentie van 50 Hz 2,6 
Watt per kg is. Dit zou voor deze koppelingen een warmte
ontwikkeling geven van ca 15 Watt. 
ïJeliswaar is de frequentie in dit geval lager, maar de 
amplitude en de snelheid waarmee de magnetische inductie 
verandert is hoger. De waarde 2,6 Watt/kg zijn gebaseerd 
op wisseîstromen waardoor in de hystereselus volledige 
cycli doorlopen worden. 

Uit deze resultaten kan geconcludeerd worden dat een 
koeling noodzakelijk is. Zie paragraaf 2.18.l.f 

Slotoumerkingeno 
De in voorgaande paragrafen gesignaleerde problemen zijn 
zodanig, dat een realisering van een dergelijk systeem 
mogelijk wordt geacht. Het is wel dui.delijk dat een en 
ander grenst aan het technisch realiseerbare. 

Na deze kwalitatieve analyse dient het accent te worden 
gelegd op een empirische optimalisatie. 

Voor de theoretische kanten van het ontwerp is het zeker 
interessant om de sterkte van de magneten als functie van 
de stroom proefondervindelijk te bepalen. 
Hiermee kan een minimale stroomsterkte Voor de noodzakelijke 
houdkracht bepaald worden. 
Ook het optimaliseren V&.'1 het schakelcircuit zal in een 
reeel experiment gedaan moeten worden. De veelheid en ver
scheidenheid van de optredende effecten zijn zodanig, dat 
slechts zeer grove dimensie schattingen gedaan kunnen worden. 
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In de voorgaande paragrafen is ge·t:racht een probleemstelling 
te ver1"..rijgen en waar mogelijk belangrijke informatie te ver
krijgen op welke punten' het systeem geoptimaliseerd kan worden. 

het al de in vo or~.smde :pa.ragraf en uiteengezette wetenschap 
is ov er gegaan tot een werktuigbouwkundig en electro1î.isch 
ontwerp. 

2.15 Het ontwerp vo o:r de constructie. 
De samenstelling van het ontwerp voor het reak.tiviteits
verstoringsmechanisme is gegeven in de constructietekening WW16. 
In het volgende zal de werkingswijze en de realisatie van dit 
verplaatsingssysteem aan de hand van deze tekening worden be
sproken. De gebruikt'e nummers en benamingen verwijzen naar 
deze t6kening en de postlijst hierop. 

De deksels (26), de flens(23) en het eindblok (65) vormen 
het huis waarin ondermeer het koppeling- en het verensysteem 
zijn gemonteerd. Het verplaatsings mechanisme wordt met de 
flens (23) op het ··roterende' deksel van de reactor geplaatst. 
Het gedeelte onder flens (23) bevind zich dan in de reflector 
van de reaktorkern. 

De elektromagnetische koppelingen zijn samengesteld uit de 
lamellen (63) en de spoelen (32). Met behulp van de drukstukken 
(95), de bouten (97) en de staf (96) worden de koppelingen 
ingespannen in de klemstukken (34). De klemstukken (34) worden 
met de bouten (35) aan de deksels (26) verankert. 
De spoelen (32) worden in de daarvoor bestemde ruimte opgesloten 
door de strippen (36). Zie ook doorsnede (B-B). 

Het magneetanker bestaat uit de lamellen (4), de houders (41) 
en (42). De houders (42) dienen voor magnetische isolatie. 
De lamellen (40) worden samengehouden door de penrien (39) 
en aan de houders (41) en (42) geklemd door de klinkbevestiging 
(38). 

De houder (42) en daarmee dus ook het anker, wordt op het aan
lasstuk (43) bevestigd. 

Het aanlasstuk (43) is een onderdeel van· de stang waaraan ener
zijds het stootblok (49) is bevestigd en anderzijds de cadmium
houder (9) waarin de cadmiumring (8) is gevat. 
De stang is samengesteld uit verschillende onderdelen. Dit is 
om twee redenen gedaan, nl. om de constructie mogelijk te maken 
en om het systeem demontabel te houden. 
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Het stootblok (49) wordt in het verensysteem heen en weer 
bewogen. E0t verenmechanisme is opgebouwd uit de veren (46) 
de schuiv0n (Lr8) de veerhoud~rs (47) en de veerhouders (45). 
In de v~erhouders (47) kunnen de schuiven (48) op en neer 
bewegen. De veerhouders (47) zijn geschroefd in de veerhou
ders (45). Deze zijn ineeklemd in de deksels (26). 

Evenals het ankersysteem en het stootblok wordt de cadmium
houder (9) met daarin gevat de cadmiumring (8) heen en weer 
·oewogen. 
Doordat de cadmiumring (8) wordt verschoven t.o.v. de cadmium
ring (7) wordt het effectief' neutronenabsorberend oppervlak 
gevarieerd. De cadmiumringen (7) zijn bevestigä aan de cadmium
houder (10) en de bus (13). Deze zijn respectievelijk geschroefd 
aan de pijpen (21) en (22). 
Beide pijpen zijn voorzien van draadbussen (29) en (30). 

De noodzaak en het nut van de diverse andere onderdelen zullen 
in het kort in het volgende worden uiteengezet. 

Het behulp van het handwiel (67) waaraan de spindel (66) is 
bevestigd kan het systeem instart positie worden gebracht, . 
d.w.z. een koppeling wordt hierdoor gesloten. Immers, de kraèbt 
die een koppeling veroorzaakt is niet voldoende groot om het ·\ 
anke rsysteem tegen de veerkracht in te trekken vanuit de midden:",, 
pos:iltie. Wanneer de koppeling is gesloten m.a.w. het handwiel 
voldoende ver is ingedraaid, kan het systeem in deze stand ge
blokkeerd worden met knop (73) en pen (74). In deze geblokkeerde 
toestand kan het handwiel met spindel teruggedraaid worden. 

Na het inschakelen van de magneetstroom van de desbetreffende 
koppeling kan de blokkeerinrichting teruggenomen worden. 

De blokkeerinrichting heeft nog een tweede doel. Wanneer de 
r~ak.tor met daarin de reaktivi tei tsversto ringseenheid opge
start wordt moet de stand van de cadmiumringen zodanig zijn 
dat het effekt van het cadmiumoppervlak minimaal is. Bij 
eventuele storingen kan dan het effektief absorberend oppervlak 
alleen maar groter worden. Zou dit niet het geval zijn, dan 
zou het reaktorvermogen toenemen zonder dat de regelplaat be
diend wordt. 

In de spindel (66) is een breekplaat (81) geconstrueerd. Wanneer, 
om welke reden dan ook, het handwiel niet voldoende ver is 
teruggedraaid en het systeem begint met het bewegingsprogramma, 
dan ontstaat een botsen van de aanlasstomp (78) en de spindel · 
(66). Hierdoor zou schade ontstaan aan het systeem. Om dit te 
voorkomen is de breekplaat (81) geconstrueerd. In een geval 
als bovenbeschreven zal deze breekplaat kapot gestoten worden 
en ontstaat in de spindel een ruimte zodat de beweging van de 
aanlasstomp verder ongehinderd door kan gaan. 
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Wordt pen (74) tijdens bedrijf foutief bediend, dan zou 
or ook schade aangericht worden aan het systeem. Om dit 
te voorkomen is de volger.1.de constructie gerealiseerd. 
Wordt het handwiel en spindel ingedraaid, dan wordt de 
veerhouder (76) meegenomen. De veer (64) wordt ingedrukt. 
Is de veerhoudor (76) voldoende ver meegenomen, dan kan 
de pen (74) zodanig geplaatst worden dat het systeem ge
blokkeerd wordt. 
Als het handwiel en spindel is teruggedraaid en de pen (74) 
wordt teruggenomen, beweegt de veerhouder (76) onder invloed 
van de ingedrukte veer (64) zodanig dat deze pen (74) 
blokkeert. 

Met de me et schijven (27) kunnen de cadmium af schermringen 
( 7) axiaal verplaatst worden. Doordat '.de spie en (28) zijn 
aangebracht gaat de roterende beweging van de meetschijven (27) 
over in een axiale beweging van de draadbussen (29) en (30) en 
dus ook van de cadmiumring (7). 

Op deze manier kan bij een vast gekozen slaglengte de ampl;i.-
tude van de verstoring worden ingesteld. ~ 
Ook is hiermee de effektieve snelheid van de verandering van\, 
het effektief absorberende oppervlak enigszins te beinvloeden .,\ 
(zie ook paragraaf2.9.'3). \:. 

·-.:: 

Het systeem is voorzien va~ een op afstand te bedienen ont
koppelmechanisme voor de bestraalde cadmiumringen. Afhankelijk 
van de duur van de bestraling en het stralingsniveau zullen 
de bestraalde onderdelen radioactief worden. Deze onderdelen 
moeten op afstand van het systeem kunnen worden ontkoppeld·. De 
werkingswijze van het geconstrueerde ontkoppelmechanisme is als 
volgt. 

Wanneer de inbusbout (50) wordt verwijderd kan het aanlasstuk 
(54) met pijp (20) en spie~houder (15) axiaal worden bewogen. 
De pennen (14) kunnen de uitsparingen in de ca~~iumhouder (9) 
opzoeken. De spieen (56) zullen dan springen in de uitsparingen 
va.~ de cadmiumhouder (10) en bus (13). Door nu het aanlasstuk (59) 
te doen roteren zullen in eerste instantie de klinknagels (51) 
breken omdat de draadbussen (29) en (30) zijn geblokkeerd voor 
rotatiebewegingen door de spieen (58). De klinknagels (51) zijn 
gemaakt van zacht materiaal en dienen om lostrillen van de 
cadmiumhouder ( 10) en ( 13) te voorkomen. 

Als deze klinknagels zijn gebroken, zal tengevolge van het 
roteren van aanlasstuk (54), de cadmiumhouder (9), (10) en bus (13) 
van de desbetreffende schroefdraad lopen. Op deze manier worden 
de cadmiumhoudende onderdelen ontkoppeld van de rest van het 
systeem. 
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Om te voorkomen dat, wa.~neer tijdens bedrijf de cadmium
~ouder (9) los zou trillen, deze in het reaktorblok zou 
vallen is aan de onderkant van bus (13) een gaashouder (2) 
met gaas (1) gemonteerd. 

2.16 Flexi,biliteit van het ontworpen systeem. 
Bij dit ontwerp is gestreefd naar een zo groot mogelijke 
flexibiliteit van het systeem. 
Dit is enerzijds gedaan om een praktijk optimalisatie 
mogelijk te maken, anderzijds om diverse bedrijfscondities 
te verwezenlijken. 

De magnetische koppelingen ziJn zodanig geconstrueerd, dat 
het oppervlak hiervan eenvoudig kan worden veranderd. Hier
door kan de verhouding ankergewicht en het overige te ver
plaatsen gewicht worden geoptimaliseerd. Dit is van groot 
belang voor de snelheid van het systeem. 

Het koppelingsoppervlak bepaalt de houdkracht en het is 
duidelijk dat de veerkracht hierbij aangepast moet worden. 
Het verensysteem is om deze reden zodanig geconstrueerd 
dat~door al de schroefdraadverbindingen~eenvoudige montage 
en demontage van andere veren mogelijk is. 

De amplitude van de verstoring wordt bepaald door de ver
andering van effektief neutronen absorberend oppervlak. De 
slaglengte van het systeem is vast gekozen. Er is echter 
een eenvoudige uitbreiding van het aantal cadmiumringen te 
realiseren. Dit is getekend in figuur 2.2~ 

Bij dit ontwerp is overwogem ook sinusvormige verstoringen 
mogelijk te maken. Wordt het aandrijfmechanisme, koppeling 
en verensysteem verwijderd, dan kan een mechanische sinus
generator1gekoppeld worden aan de te bewegen cadmiumhouder. 

Ook is overwogen dit mechanisme als monsteroscillator te 
gebruiken. Door het reaktorsysteem te verstoren met een 
cadr1iumring in de cadmiumhouder~neen materiaal waarvan de 
stralingseigenschappen bestudeerd moeten worden, kan 
het effekt van dit materiaal t.o.v. cadmium bestudeerd 
worden. Hierop wordt verder niet ingegaan. 

2.17 Materiaalkeuze. 
De elektromagnetische koppelingen ziJn opgebouwd uit trans
formatorlamellen van het fabrikaat Ets. Bourgeois S.A. - France. 
Deze zijn gebruikt om de volgende reden. 

Een geometrie met een vrij grote wikkelruimte was _nodig. 

,, 
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Lamellen met deze speciale geometrie waren niet zonder 
meer in de handel verkrijgbaar. 

De E.M.F. Dordrecht heeft zich bereid verklaard de nodige 
lamellen vol~ens specificatie te ponzen tegen betaling 
van de stempelkosten. ·:' , 
Tijdens de markt-onderzoek bleek de firma Roba N.V. IJse!ètein, 
lamellen bc:schikbaar te hebben die voet dit" doel bruikbaa:r 
geacht werden ale een compromis oplossing tussen deze e~,en 
van uitzonderlijke maatvoering; en de kosten. 

De samenstelling en eigenschappen van dit materiaal waren 
onbekend. VJat het l~atste betreft zijn metingen gedaan van 
de n:a gnetische eigenschappen en de elektrische soortgelijke 
weerstand, (zie paragraaf ::i .-10 ) 
Deze eigenschappen bleken voor dit doel byzonder geschikt • 

.l.ls neutronen absorberend n:a teriaal is cadmium gekozen. 
De stralingseigenschappen van cadmium en borium zijn verge
lijkbaar. Cadmium heeît ec.n.t.er het voordeel dat dit aanzien
lijk eenvoudiger bewerkt kan worden dan borium. Een tweede 
reden was dat cadmium makkelijk verkrijgbaar was. Dit werd 
door de zinkfabriek Budel ter beschikking gesteld. 

De magneetspoelen zijn gewikkeld van koperdraad. De stralings
eigenschappen van koper .zijn niet zo gu:c.s-cig. Bij bestraling 
v1ordt dit radioactief. Het gebruik va'l aluminiumwikkelingen 
is overwogen. Het bez1Haar hiervan is de ~-iogere soortelijke 
weerstand, hetgeen nog me er ruimte voor de wikkelingen zou 
vragen. Omdat de wikkelingen zich bui ten de reactorkern be
vinden en in de const~~ctie een afscherming opgenomen kon 
wo:rden, is de keus toch bepaald op koper. 

rtet gebr~ik van roestvrijstaal in de reaktortechniek is al
geffieen gebruikelijk. Speciaal is gelet op het lassen. Hier
door zouden vreemde materialen geintroduceerd kunnen worden, 
welke niet accepteerbaar zijn in de reactor. Voor het lassen 
zijn bij de bouwopdracht dan ook speciale instructies gegeven. 

Het gebruik van roestvrijstaal voor het huis waarin de onder
delen zijn gemonteerd heeft nog een andere reden. De magne
tische eigenschappen VBJ..'l roestvrij staal zijn vri jv1el nihil. 
Hierdoor kunnen de magnetische koppelingen worden ingeklemd 
in roestvrijstalen onderdelen zonder dat er magnetische 
kortsluitingen ontstaan. 

Dat betreft de aluminiumonderdelen geldt hetzelfde als 
voor roestvrijstaal. Ook dit materiaal wordt algemeen ge
bruikt in de reaktortechniek, doch in zeer zuivere sarnen
st el lingen. 
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Berekeningen t.b.v. het ontwer:e. 
Voor enkel<e onderdelen van het ontwerp zijn bere
keningen uitgevoerd. 

2.18.1 ~~-~~~!~-~~~-~~-~~~~~~~E~~S~~· 
De diameter van de cadmiumringen is bepaald door de 
constructie van het Athene reactorsysteem. 
heer in het byzo'nder door de diameter van de beschik
bare verstoringskanalen. 
De dikte is van belang voor de onderlinge afscherming 
van de ringen en voor de technische realiseerbaarheid. 

In deze eenvoudige berekening is geen rekening gehouden 
met de zelfafschermende werking van cadmium. Dit werd 
niet noodzakelijk geacht voor dit doel. 

Voor dit geval is de belangrijke parameter van cadmium 
de macroscopische werkzame doorsnede va or thermische 
neutronen Eo.. 
Hiervoor geldt: '!'o:. • /l/OQ.. , waarin ;?/ het aan tal 
atomen per cm3 voorstelt en c:r""~de werkzame doorsnede 
per cadmium atoom voor thermische neutronen. d~is 
gelijk aan ca. 2500 barn = 2500. 10 ·l'I c m2. 

Het soortgelijk gewicht van cadmium is 8,65 gram/cm3. 
Het atoomgewicht is 108. Dit betekent tf,'5-s/_-toë>= q 1)8gram
atomen per cm3. 
Het aantal atomen per cm3 wordt dan: 

6 "~ 2~ 
~ oá' 11. -to = o. "5" 10 

-'f 
Het deze waarden wordt ~ a... = 12. 'S c. rn -l:Q.. )( 
De stralingsintensiteit neemt af volgens e 
Wanneer voor de dikte x va.'1 de cadmiumring 1,5 mm 
wordt gekozen is de int en si teit van de straling na 
het doorlopen van deze dikte gedaald tot e,--19 van de 
oor spro nkeli jke waarde. 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de cadmiumring 
waarvan de dikte 1 ,5 mm is, de andere cadrniumring 
volledig afschermd. 

2.18.2 ~~f~E~~!~~-~~~-~~-~~EE~!~~~~~-iE~!:_~~--2 
De sterkte van materialen wordt gemeten volgens een 
standaardmethode. Het proefstuk wordt aan twee zij den 
opgelegd. Door een vallende hamer wordt het test 
materiaal getroffen. Afhankelijk van de snelheid 
van de hamer zal de breuk ontstaan. Dit is dan een 
kriterium voor de sterkte. 
Opgemerkt zij dat bij deze methode het w~teriaal 
op buiging wordt belast, terwijl bij deze koppelingen 
trekoelasting optreedt. 
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Voor week ijzer wordt een sterkte-coëfficient gegeven 
van 7 kgm (Dit is een s'i;elc0l waarin kg een maat is 
voor de l\.racht). 

De vergelijkbare kracht t.g.v. de beweging bij deze 
koppelingen is 1/2 m i.r-i. wat voor dit geval gelijk 
is aem ca 1/2. 01 ~"S . ..f6 ::::: :Z, Elkg;,, 
lii<eruit kan de conclusie getro kKen worden da.t demping 
van het systeem niet noodzakelijk is, 

2.18.3 De verbindingstang tussen anker en cadmiumhouder (ref. 12. ) 
-----------------~---------------------------------In eerste instantie is de keuze van het materiaal voor 
deze stang van belang. 
Voor toepassing in de reactor kan deze keuze gedaan 
worden tussen roestvrijstaal en aluminium. 
Aluri1inium heeft een lager soortgelijk gewicht, maar is 
minder sterk dan roestvrijstaal. 

Voor deze keuze zijn twee criteria berekend waarbij uit
gegaan werd van een staafvormig model. 

Wordt dit model op trek belast dan is de massa en de 
schuifspanning van belang. Een maatgevende faktor wordt 
het quotient van soortelijk gewicht(> en de trekspanning~ 

Voor aluminium wordt dit 2,'J/?>:: 0 '3 en voor roestvrij
staal '/• %o ~ 01 '{. 

Wordt dit model op buiging belast, dan speelt· de elastici
~eitsmodulus E ook een rol. Een maatgevende faktor hier-
voor wordt f>/e ~ -6 
Voor aluminium wordt dit 2,'% '?000 ~ l"t.o 1o en voor roest-
v ri j staal )f, ó7 / 

2 
.::::::: 1.010- ~ 

/~o. 100 v. 

In beide gevallen is, om een maximale sterkte te koppelen 
aan minimaal gewicht, roestvrijstaal in het voordeel t.ó.v. 
aluminium. 

Een belangrijk verschijnsel, bij deze verbindingsstang is 
het optreden van knik: buiging bij axiale belasting. Hier
voor is een berekening opgezet waarin de volgende groothe
den voorkomem. 

Pknik de kracht waarbij kni~ optreedt 
E de elasticiteitsmodulus van het materiaal 
Imin het z.g. traagheidsmoment. Bij een ronde buis 

is geen sprake van een minimaal traagheidsmoment, 
omdat dit in alle richtingen gelijk is. 
een gecorrigeerde lengte 
de werkelijke lengte van de stang. 
de correctie faktor voor de lengte. 
een maat voor de slankheid van de stang. 
de materiaaldoorsnede. 
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:Je gecorrigeerde lengte 1 is gel ijk aan ot. / 
o<.. is een faktor die bepaald wordt door de manier ·van in

spannen van de stanCT• In dit geval kan deze stang aan beide 
kanten schuiven door geleidingen. 
De waarde va..n ~ is dan 0,5. De lengte l is in dit geval 
150 cm. Dus L = 75 cm. 

De maat voor de slankheid wordt gegeven door L/t waarin 

l ::. ffh 
Voor deze lange buis met uitwendige diameter D = 1,3 cm 
e11 inwendige diameter .d::.1,o'mworden de diverse grootheden 
bepaald. 

I 

7 7Z. {ui.- ot~) s Lj 
4 

°' 
Cm 

Lj 

. ffr Dan is: 1. - - 0, l./ 1 '-1 c.m 

11?0 

\'Janneer À) 100 mag de formule van Euler ·gebruikt worden. 
Deze is: 

40. 

Hieruit blijkt het belang van een goede geleiding voor deze 
stang, immers de optredende krachten zijn vele malen groter 
dan 4 kgf. 

2. î 8. 4 '.?~E~!.:~~~~gL~:~-~~-~~~!~~g; (ref. 12 ) . 
Zoals geschat in paragraaf Z,!S is de warmteontwikkeling in 
éé:c1 magnetische koppeling 1 K, Watt. Zoals ook toen reeds is 
opgemerkt is deze warmteontwikkeling hoofdzakelijk te wijten 
aan het botsen van de onderdelen. Deze botsingswarmte wordt 
niet volledig opgenomen in de elektromagnetische koppeling, 
omdat het botsen in eerste instantie geschiedt tegen de in
sparingen in de deksels. VJordt gesteld dat ca. 250 Watt ont
wikkeld wordt in de koppeling, dan kan de volgende schatting 
voor de warmteafvoer gemaakt worden. 
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Tegen de elektroroo.gnetische koppel:i.ng zijn twee koelplaten 
gacons'Crueerd.. Het oppervlak dat beschikbaar is in deze 
platen voor de overdracht van warmte aan de omgeving is 
ca. 0,08 m2. 

De warmteoverdra.chtscoëfficient vanKeen vlakke plaat naar 
stilstaande lucht is gelijk ~an 10 '~'In h?~ ~ • Dit komt 
ov ere en met ca. 10 VJatt/m2 C. Voor een plaat, zoals hier 
toegepast met groeven kan een warmteoverdrachtscoëfficient 
word.en genomen van oa 1.5 Mil,tf/;,.,' t 

VJord.t gesteld dat de maximale temperatuur in deze koppeling. 
8o0 c mag zijn, dan kan met bovengenoemde gegevens een waarde 
worden gevonden voor de snelheid waarmee de koellûcht door 
de kanalen in de koelplaten gestuurd moet worden. 
De warmtecoëfficient neemt nl. toe volgens //o,c waarbij 
de snelheid van de lucht voorstelt. 

De warmteoverdrachtscoëfficient moet dus gelijk worden aan: 

2 so 

ao G3 oe 
- L; !l 

D.w.z. de warmteoverdrachtscoëfficient moe·t worden vergroot 
met een îaktor -3,25. Dit kan door een juiste luchtsnelheid 
gerealiseerd worden. 
Uit tl o,Q '::: ~. i. "S volgt dan nl. datl!.- 4/, 5 "'/re~ 
moet zijn, hetgeen zonder veel moeite bereikt kan worden. 
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HOOFDSTUK 3. 
BIJKOHENDB COMPONENTE.LïJ. 

3.1 ~nl~;i;'2:inz.!. 
In hoofdstuk 2 is het ontwikkelen van de reaktiviteitsver
storingseenheid en het elektrisch schakelcircuit (de stuur
eenheid) aan de orde gesteld. 

De theoretische onderdelen uit het blokschema, het samen
stellen van het binaire witte ruissignaal en de analyse 
programwa's, zullen in hoofdstuk 4 worden behandeld. 

Het re&ktorsysteem is beschreven in paragraaf 1,2. 

De overige onderdelen uit het blokschema (figuur-f.L/ ) 
zullen in het kort besproken worden in dit hoofdstuk. 

3.2 De d~gitale rekenmachine x-8. 
----------~-----------------
Deze rekenmachine is binnen de T.H. E. aanwezig en beschik
baar om de nodige berekeningen uit te voeren. Over deze 
machine worden verder geen byzonderheden vermelà. 

3.3 De ponsbandlezer~ 
-=~--------------
Het binaire witte ruissignaal wordt samengesteld via de 
rekenprocedure m.b.v. de x-8. De resultaten worden in pa
pierband geponst. Deze ·signalen dienen door de pons band
lezer gelezen en omgezet te worden in een spanningssignaal 
t.b.v. de stuureenheid. 

Zoals reeds is uiteengezet in hoofdstuk 1 is de minimale 
tijd dat het binaire ruissignaal een van de twee mogelijke 
waarden behoud ca. 16 msec. 
Dit betekent, afhankelijk van de programmering, dat de tijd 
tussen twee ponsingen ook 16 msec.kan bedragen. De ponsband
lezer moet dus minstens 60 karakters per seconde kunnen lezen. 

De genoemde frequentieband wordt bepaald door de minimale tijd 
dat de binaire witte ruissignaal een van zijn twee waarden 
behoudt. Wordt een andere frequent ie band gewenst, dan is dit 
het meest eenvoudige te verwezenlijken door de transport
snelheid van de papierband te variëren. 

Het is echter noodzakelijk dat een ingestelde snelheid con
stant blijft. Is dit niet het geval, dan zou dit vervorming 
van het binaire witte ruissignaal betekenen en dit is niet 
gewenst. 

Op grond van de bovengenoemde voorwaarden is, na een markt
onderzoek, overgegaan tot de aankoop van de ponsbandlezer 
van het fabrikaat Infranor (type 2000 SP). 
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Dit is een fotoelektrische lezer. Het maximaal aantal 
te lezen karakters per seconde is ca. 150. Deze lezer 
is voorzien van een snèlhei<lsregeling. Als specificatie 
hiervoor wordt opgegeven dat een ingestelde snelheid binnen 
0,1% constant blijft. 

Metingen, verricht voor de bepaling van het constant zi Jn 
van de ingestelde snelheid, hadden een minder gunstig resul
taat. De spreiding in de tijd tussen het lezen van twee op
eenvolgende karakters bedroeg ca. 1 %. 

De oorzaak hiervan móet in eerste instantie gezocht worden 
bij de ponsbanden. Van twee ponsbanden, geponst op verschil
lende apparaten is de spreiding in de afstand tussen de pons
gaten gemeten. Hierbij werd een spreiding gevonden van dezelfde 
grootte als bovengenoemd (zie tabel 111- ) • 

Verbetering van het constant zijn van de leessnelheid moet dus 
in eerste instantie gezocht worden in de ponstechniek. Hierop 
wordt in dit rapport niet verder ingegaan. 

3.4 Het neu,tronennuxkanaal (ref. ~1 ) 

Voor de meting van rea.l..:torruis is een neu tronehfl uxme etk.anaal 
noodzakelijk dat aan hoge eisen moet voldoen: 

a) een frequentieband tot 20 Hz moet haalbaar zijn. 
b) een zeer gevoelige detector vQor lage neutronenfluxen 

(•IO-.;i1/Sec./c1n'l.) is noodzakelijk. 
c) versterking van kleine variaties bij een relatief groot 

gemid.delde waarde. 

In eerste insta..~tie is overwogen om voor deze metingen BF3 tellers 
te gebruiken. Het meetbereik van deze tellers bleek echter zodanig 
dat ofwel ver van de reaktorkern, ofwel bij subkritieke reactor 
gemeten moet worden. 
Hierbij doet zich dan no~ het probleem voor dat de telsnelheid 
te hoog wordt voor de in de handel verkrijgbare rate meter. De 
dode tijd van deze meter gaat dan een allesbepalende rol spelen. 

Op grond hiervan is overgegaan op het gebruik van een ionisatie
kamer en wel een gecompenseerde. Deze is minder gevoelig, maar 
heeft wel een bruikbaar meettechniek. 

In figuur 3.1 is het vervangingsschema geschetst van de ioni
satie~..amer. Hierin is ook opgenomen de ingangsimpedantie van 
de versterkerschakeling en eventuele parasitaire capaciteiten 
en weerstanden van de bedrading. 

De RC tijd van de te gebruiken ionisatiekamer is zo groot dat 
een frequentieband van 20 Hz zondermeer niet haalbaar is. 
In figuur 3.2 is het principeschema geschetst voor de signaal
verwerking van de ionisatiekamers. 

Door de sterke tegenkoppeling worden de eigenschappen van dit 
systeem hoofdzakelijk bepaald door de terugkoppelelementen. 
Deze terugkoppelelementen zijn samengesteld uit kwalitatief 
hoofwaardige componenten. 
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Deze ingangsimpedantie staat :parallel aan de impedantie 
van kamer en de bekabeling. Deze ingange impedantie 
wordt relatief laag en bepaald dus hoofdzakelijk de RC 
tijd van het circuit in figuur -.:S • .-J 

Net deze opzet is een systeem verkregen waarvan de tijd_ 
constanten zodanig zijn dat een frequentieband van 20 Hz 
makkelijk haalbaar is. 

De Am:pexap:paratuur is een magnetische bandopnemer. De in-en 
uitgangssignalen van het reactorsysteem kunnen op de magneet 
banden worden opgeslagen en bewaard blijven voor verdere 
bewerkingen. 

~en reactorsysteem bevindt zich in een labiel evenwicht. 
Om deze reden is het wenselijk dat de meet~ijd kort is. 

De ampexapparatuur biedt, wat dit betreft de volgende moge
lijkheid. De hoogste opneemsnelheid is 60 inch/sec. De 
laagste snelheid is 1 7/8 inch/sec. 
Dit betekent dat voordat het signaal gedigitaliseerd wordt 
een vertraging van de opgenomen signalen van 32 maal mogelijk 
iso 

Verdere gegevens van dit apparaat ziJn: 
maximaal ingangssignaal 1.0 Vtt, maximaal uitgangssignaal 3 Vtt. 
ingangsimpedantie is 1ok...s:::?.. • Deze gegevens zijn van belang 
voor de aanpassing bij de rest v~"l het signaal verwerkings
systeem. 

3.6 De analoog-naar-digitaal-omzetter. ------------- --------------------
Het maximaal aantal digitaliseringen, met dit apparaat 
haalbaar, bleek 16,66 punten per seconde te zijn. In dit 
geval wordt er ook een getalscheider geponst, hetgeen 
wenselijk is voor een digitaal computer programma. 

Het totaal aantal meetpunten per seconde meettijd wordt dus, 
met de rraximale vertraging van de ampex, 32 x 16,66 : 534 

In dit geval worden twee kanalen opgenomen, nl. het ingangs
en het uitgangssignaal van het reaktorsys teem. Met bovenge
noemde resultaten worden voor elk van deze kanalen 267 punten 
per seconde experimentt~jd gedigitaliseerd. 

Bij de werkingswijze van deze analoog-naar-digitaal..-omzetter 
dient nog een opmerking geplaatst te worden die belangrijk 
is voor de correlatieberekeningen. Hierbij worden nl. de 
waarden van het ene signaal op een bepaald tijdstip vermenig
vuldigd met de waarden van het andere signaal op hetzelfde 
tijdstip. 
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De werkingsv\i jze van deze analoog naar digitaal omzetter 
maakt dit niet zondermeer mogelijk. 
Op het tijdstip t1 wordt de waarde van het signaal 1 ge
digitaliseerd, dan zoekt het systeemsignaal 2 op en digi
taliseerd hiervan de waarde. Dit is echter niet op het
zelfde tijdstip. (zie figuur L/.1 ). 
In het desbetreffende computerprogramma wordt hiermee 
rekening gehouden. 

De maximale ingangsspanning van deze analoog naar digitaal 
omzettet" is 1 ~t • Dit maakt een aanpassing nodig tussen 
de ampex en dit apparaat. 

3.7 ~fl-PODS.er. 
De ponser wordt gestuurd door de analoog naar digitaal om
zetter. Deze ponser geeft geen beperkingen voor dit systeem. 
Deze kan nl. 110 karakters per seconde ponsen. 

Aangezien de kunstgreep van het vert:raagc!afdraaien van de 
ampex wordt toegepast, vormt deze maximale snelheid geen 
probleem. 

3.8 net ingangssignaal van het reaktorsysteem. 

Er is in het voorgaande steeds gesteld dat als ingangssignaal 
var1 het reakt orsyst eem de reakti vi tei t wordt genomen. Dit is 
echter een dimensieloze, niet meetbare grootheid. 

Een maat voor de reaktivi tei tsverstoring is de verandering 
in efîektiefneutronen-absorberend oppervlak. Deze maat is 
ondermeer afhankelijk van de positie in de reaktor waar de 
oppervlakteverandering c plaatsvindt. 
Toch moet er een maatgevende ingangssignaal gedefinieerd en ge_ 
registreerd worden voor de bepaling .van de overdrachtsfunctie. 
Hiervoor kunnen twee mogelijkheden gebruikt worden. Dit is 
reeds in het blokschema (figuur 1. lj ) geschetst. 

De reaktiviteitsverstoring moet geschieden volgens het bi
naire witte ruispatroon. 
De meest zuivere vorm van dit patroon wordt gegeven door het 
uitgangssignaal van de ponsbandlezer. 

Een ander signaal dat in aanmerking komt is de verplaatsing 
van het neutronen absorberend oppervlak. Dit is het meest 
realistische signaal. 

In het eerste geval, waimneer de uitgangsspanning van de 
ponsbandlezer wordt geregistreerd, moet nog een extra 
correctie ing~voerd worden, nl. met de overdrachtsfunctie 
van deze spanning naar de reaktiviteitsverstoring. 

In zowel het eerste en het tweede geval speelt de po si tie 
waar de verstoring in het reaktorsysteem gebeurt een rol. 
Ook speelt de instelling van de afschermringen een bepa
lende rol. 
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In beide gevallen is 13Cl'l calibratie van de amplitude nood- : 
zt~kelijk. D:Lt geschiedt door middel van een op reakti vi teit 
gacalibreerde ragalplaat in het Athene systeem. 

3.9 0~~~~g:_~~~E~~::~~~~~!-
Voor het testen van de sigr.aal verwerK:i.ng is een reactor
model gebruikt op de analoge rekenmachine PACE. 

Dit reactormodel is verstoort rrtet sinusvormige signalen en 
sign<Üen volgens binaire witte ruis. 

Ook zijn binaire witte ruissignalen met niet oneindige 
korte ov er gangsti jden samengesteld om het effect van deze op het 
vermogensdichtheidspectrum te onder zoeken. 

De ervaringen met de combinatie ampex en analoog naar 
digitaal omzetter zijn redelijk te noemen. 

Eindresultaten over deze studie kunnen in dit rapport 
niet gegeven worden, omdat het in hoofdstuk 4 behandelde 
ans.lyseprograr.1ma nog niet naar behoren functioneert bij 
het verschijnen hiervan. 
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li1.)CJTDSTUK 4. 

D IG I'l' ALE COMPUTERPROGRAMf-'1A 1 S. 

L~.1 Inleiding. 

4.2 

Voor dit experiment zj. jn twee digitale programma 1 s nood
zakelijk. Het eerste voor het samenstellen van het binaire 
witte ruissignaal, het tweede voor de verwerking van de 
meetresultaten, t.w. berekening van de overdrachtsfuncties. 

r~~~j: binaire witte ruis signaal. 
De procedure voor het samenstellen is als volgt{'l'~f.10) 
Kies een priemgetal N dat tevens voldoet aan de formule 
N; 4K - 1. Bepaal dan de kwadratische residuen module N 
voor de natuurlijke getallen >? ~ 1, 2. "· • y"-(r\l-1) 

De kwadratische residuen module N worden ~,., g~noemd. 

Dan is .: -;;. ~ /1 -1- "'N-
of ov,.,= ha - /1 N 
Komt in de tij natuurlijke getallen qn voor, dan wordt deze + 1 
genoemd. Alle andere natuurlijke getallen worden -1 gesteld. 

Een voorbeeld wordt gegeven voor N = 19 (K = 5) 

1 
2 

1 ïfi 0 q1 1 n = n2 ~ = = 
n = 2 n2 = 4 H = 0 q2 = 4 

3 9 ' 0 q3 5 n = n2 = Fl = = 
n = 4 ·n = 16 1'·1 = 0 q4 = 16 

5 
--2 

25 M 1 q5 6 :n = n2 = = = ,.. 
36 H 1 q6 17 n = 0 n2 = = = 

n = 7 n2 = 49 M = 2 q7 = 11 
n = 8 n2 = 64 M = 3 q8 = 7 
n = 9 n = 81 N = 4 q9 = 9 

Dit signaal is geschetst in figuur "· 3. 

Voor deze procedure is een digitaal programma geschreven. 
De autocorrelatie vru1 dit signaal is een scherpe gelijkbenige 
driehoek. iiierbij behoort een vlak vermogensspectrum. De 
breekfrequenties van dit vermogensspectrum zijn: 

p - 0>'33 Jl - o,-s6 1 ho'3 - -AT J O.Q.<3- - á T 
Hierin is Li T de minimale tijd dat het binaire signaal 
een va.~ zijn twee waarden behoudt. 
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De analyse van de meetresultaten. 
:En"nen-de'7u'deling zijn programma-'s aanwezig, gebaseerd op 
correlatietechnieken , voor het berekenen van overdrachts
functies uit ruismetingen. Deze programma's zijn voor deze 
metingen niet optimaal. In het volgende worden de problemen 
en lacunes van deze programma's aan de orde gesteld en een 
oplossing hiervoor gegeven. 

Allereerst zullen enkele voordelen en ei gen schappen van 
correlatietechnieken worden behandeld. 

Bij ruis analyse wordt meestal gebruik gemaakt van correlatie 
technieken. De auto en kruiscorrelatie zijn gedefinieerd 
voor de niet deterministische signalen a(é) en b Cé) als: 

tT 

,0aa(T) = lim ~- fa_ (t) o,{I. y. 'i>') PI 1 
.,.. ... ~ 2;.1j_; .r 

,<óab('t)') = lim / Ja {é) t(!-1- 7:) d t 
. r ... ~ 'Z.T.T . 

/l1.z.1./ 

De autocorrelatie is in wezen een byzonder geval van de 
kruiscorrelatie. 

De auto en kruiscorrelatie hebben enkele eigensche.ppen die 
hier zonder bewijs: zullen worden gegeven (zie ref.6> 7) 

0 )Oaa ( 'C) ~ 
0 ,0aa(O) = 
0 0aa("l") = 
0 95a+b(i'")= 
c .0ab(t-) = 

}?5aa(O) 
7 

,0aa(-~) 
X)aa + ,0ab 
.0ba (-2"') 

+ ,0ba+}?5bb 

/f.t"3.2/ 
/ J.;,6.~ / 
/ 1./. 3 ./../ / 
IL/· 3.S I 
/lf.,3.b/ 

De fouriertransforrraties van de correlatiefuncties worden 
vermogensdichtheidspectra genoemdo 

+r -iû.7?>-

. ,0aa( i, w ) = J r)a.o.. (ê) .e. o/Z- } j 
-~ ,-/ . 1;. 3 . 7 

,0ab(i w ) = J C/"Cl.l:.{Z-) e -1.--;;-d? --
,0aa ( 1;) is een even functie (eigenschap lf.'5.~) en daarom is 
0aa(t;t.>) te schrijven als co 

tj a.a. (J w) = tJa.,,., t w) = 2 j (t" ,,Jt) c.o s w/:: olz-
o 

Hieruit volgt dat de fouriergetransformeerde va."'l de auto
correlatie geen fase-informatie en het oorspronkelijke 
signaal bevat. 

Uit de statistiek is een interessante eigenschap af te 
leiden voor de kruiscorrelatie. Voor twee ongekorreleerde 
signalen is de kruiscorrela tie gelijk aan nul. /LJ. 3. fJ/ 
·vJanneer van een systeem, in dit geval dat van de reaktor 
i~.thene, een in- er: uitgangssignaal worden gemeten dan zal 
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bij beide signalen een ruiscomponent aanwezig zijn. 

Wordt gebruik gemaakt van de kruiscorrela tie, dan zal, 
door eigenschap /ij.3.&/ de bijdrage van de ongekorre
leerde signalen gelijk aan nul zijn. Uiteraard geldt dit 
mits de integratietijden oneindig groot zijn. Dit is 
praktisch niet te verwezenlijken. Over het effect van 
eindige integratie-tij den zijn de nodige correcties 
in de literatuur bekend. Hierop wordt verder niet 
ingegaan. 

Door deze eigenschap vervalt de bij signaalmetingen altijd 
belangrijke eis voor de signaal-ruisverhouding. In het 
extreme geval is het zelfs mogelijk om verstoringen aan 
te brengen die van dezelfde grootte orde zijn als de in
herente ruis van het systeem. Bij deze metingen worden de 
desbetreffende systeemcondities zo goed als ongewijzigd 
gelaten. 

Na deze e.lgemene inleiding ov er correlatietechnieken wordt 
overgegaan op de specifieke problemen met binaire witte
ru is metingen. 

De overdrachtsfunctie van het reactorsysteem d~ent bepaald 
te worden. Weliswaar is de nulvermogensreactor geen lineair 
systeem' doch wanneer de verstoringen klein zijn mag dit 
als zodanig beschouwd worden. 

Voor de notaties zie figuur Lf.f. 

Stel de impulsresponsie van het lineaire systeem iS haJ. 
Dan geldt de convolutieintegraal: 

PO 

~ (!} == j<>o h {u) x(t-u.) pf u. /11. ~.9/ 
De kruiscorrelatie van x (t) en (j(t) is: 

T 

rA" t-c-) = 1,. h. J.v x (f) lt (t 7' i-) of t 
<:/ T-;;;e>o -T d 

+T ~ t><:> 

= L/rn -f.r j x(é)/ j j~} x{t- i:)olu.7 ol é 
T-:;:i.t,;o - T - (X) J 

Verwisseling van integratie volgorde levert 

d {7;) = fo)du /l·W? -1=:1·: (f-r 1:- u} X f) tit 7 
lf/xj -oa ï...,,,oo 21 _r . J 

= j~ {u) r/xx {~ -u) du /4. 3. 10/ 
- C>c 

In het frequentiedomein wordt dit: 

rJ-,l "') = L"'° rJ 'J .e - " ... ... ol?:' 

= /Lh(û)~ -iw~i 
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I 6' ,)/ /i;. ?J,12./ 
Hieruit volgt: J/ft· w} == (J;tJ tw/~>c'(w) .tri dit is 
de gezochte overdrachtsfunctie in het frequentiedomein. 

De auto correlatie van het bina. ire witte ruis signaal 
is een scherpe gelijkbenige driehoek die benaderd kan 
worden door 

rJ. ""') = C t'f..c) ( ~t..' ~de 7;i""'o.c/u11r•-f1·~) ~x x t'- a' • t..'--/ 
/LJ. 7 . .f3/ 

· VJordt deze benadering gebruikt dan volgt uit formule//;. ?J .• 1"/ 
de impulsresponsie in het tijddomein 

De overdrachtsfunctie in het frequentiedomein 
(zie f ormuleq.3.12) 

J-/~w) =--f- ç{J' te) 
Voor de benadering van de scherpe gelijkbenige driehoek 
door een del ta±'unctie zijn in ref. .9 correctie formules 
afgeleid. Hierop wordt verder niet ingegaan omdat deze 
benadering bij deze analyse niet wordt toegepast. 

In voorgaande afleidingen is steeds gebruik gemaakt van de 
definitieformules. Deze zijn in een prakiijkgeval onbruik
baar. Het middelingsinterval voor de correlaties is steeds 
beperkt door de eindige meettijd. 

In het volgende zal een praktijkmeting aan de orde worden 
gesteld. Voor de gebruikte notities wordt weer verwezen 
naar figuur L/. 4 

Stel de. signalen x.l t)~n ~{ t) zijn gem~ten in het tijd~interval 
7;.,. A/;is het mons-cer1:rn~e1~val. Deze is bepaald door Ampex

apparatuur en de analoog naar digitaal omzetapparatuur 
(zie hoofdstuk 3 re. ragraaf'S°en 6) 

Wat betreft de eindige meettijd worden in het algemeen de 
volgende formules gebruikt= 

- 65 -



- 65 -

Dez:: formules worden mine.er correct geacht. Het middelings
interval is dan nl. een functie van toe nemende ?: • 
De interpretatiewaarde van de correlatieberekeningen neemt 
dan ook af met toenemende ~ Dit speelt vooral een rol 
voor de lagere frequenties. 
Bij ruismetingen wordt een signaal genomen dat enkele 
malen (ca. 10) de periode bevat van de laagste frequentie 
waarin men nog geinteresseerd is. 

Bij de metingen met binaire witte ruis wordt dit ook gedaan. 
Is de lengte van het samengestelde binaire witte ruissignaal 7; > 
dan wordt dus een periodieke verstoring gecreeerd met periodeï~ 
Tp is gelijk aan y:io {/'/-1) t.i.ï (zie paragraaf 4.2). Het meet-
int erval dient dus een aantal perioden -rp bedragen. 

Op grond n1..o"l. dit gegeven kunnen drie stellingen worden ge
poneerd. nier zal slechts de laatste van deze drie worden 
bewezer:.. 

Stelling 1 

Stelling 2. 

Als x(t) = x (t+kTp) dan geldt voor een 
lineair systeem 
y(t) = y(t + kTp) 
metk=l,2,3 ••• 

Als stelling 1 toepasbaar is geldt ook 
0xxC 'L ) = 0xxC 1: + kTp) 
en 0xyC~)= 0xyC~ +kTp) 
met k = 1, 2, 3, ~ o • 

Stellin 3 Als stelling 1 en 2 .toepasbaar 
dan geldt·: 

zijn 

/ Jip 
t/xx (r-) = _d_ xl) x (/r1:) ()// 

~ 0 

rJx/i-J =t j 7;iJ ,y(i-rt;)tJI; 

o<7:<7j, 

/'1:3.17/ 

o<"Z:<l;o 

waarbij de signalen X {é) en :;(t) gemeten zijn over minstens. 
2 peri oden. 
Bewijs van stelling 3 +/ 

f2Sx {-;;-) = t/n? 4 j X (1) !f (In:) ol t 
d T...:vt<> 2 ' -T. (/ 

Stel nu dat 2 T.: n""f., .;. A lp met 

l1 = 1, 2, 3 

Voor Alp geldt: Ll Tp < Tp Is dit niet het geval, dan 
wordt n één waarde hoger gekozen. 

- 66 -



- 66-

Jan wordt: 

uit deze formule kan geschreven 
Ïp 

h j x ll/.!flt+·.z) vl f 

worden als 

0 

4. T,? ,-
1 I xttJ y{l+c:J o1t =- o 

n~CQ htp+-ATr- J.-r 0 
-~ 2. 

Y<>-n N~..-ott ;iif!- 4 j-rpx(i') y(/n) t>/f 
~ 0 0 

~ 
Di:m geldt ook: ÇÓxxfr;):::. -'/ j Xff)X(f·rt:)o//-

~ 0 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat meting van de signalen 
X. (i) en .!:)tt) gedurende 2 perioden lp voldoende is om de 

correlaties te bepalen. Voor een meting is Z--,..~o..~ = -r;;. 
Di t is voldoende omdat de corre:Ls. ties da.c-i periodiek kunnen · 
worden voortgezet. 
De nauwkeurigheid van deze correlaties ïs dan nog slechts 
afhankelijk van de meet- en rekennauwkeurigheid. Door van 
deze correlaties de fourier getransformeerde te bepalen, kan 
de overdrachtsfunctie worden afgeleid. 
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~~ t~0odt echter nog een nnder verschijnsel op, nl. 
n.::;y~Hcem" r··,~is, omdat hier de ::ieri.e"ming binaire witte ruis 
[>:.b;:·uikt wordt, znl de systeemruis 'sekundaire 1 ruis 
word.en genoemd. 

In fi,guur L/. 2 is het systeem met sekundaire ruis geschetst 
en zijn de te gebruiken notaties gegeven. 

Is XI" ( t) = X (t) -t- ~ {t) dan wordt de auto-correlatie 

{dx;<~ ä:) = Pxx (?) + dJ tl-) -J. ~x (z:-) + q.! (~) jL;. 3 ·" ~ / 

In deze formulè is tJx-x fc-) de gezochte torm. 

In de limie ttoe stand zijn de termen, omdat de sigmüen 
X ( () i! n J; {é) . o:ne;:kor r.e 1~ erd zijn, ç;J1 J fc) .en {4/t:) 

gcl:t.Jk aan nul. In het praKtl. sche geval z:l.Jn deze !ermen 
ni~t gelijk aan nul omdat do meettijd eindig is. Wanneer 
het middelingsinterval voldoende lang is zal dit effekt 
verwaarloosbaar klein worden. Voor deze term zijn in de 
literat~ur correctie formules gegeven. Hierop wordt niet 
op ingegaan. 

De term ~J geeft de autocorrelatie 
Deze zal een verloop hebben volgens 
of Gaus verdeling in de statistiek 
é:. -macht.) 

van de sekundaire ruis. 
een .e. -macht. (De normale 
heeft de vorm van een 

Het effekt hiervan zal dus 
De vorm van autocorrelatie 

sr:.el nfnemen als functie va."1. 'è' 
>4~x/r)is geschetst in figuurL/.7>. 

Eie:C'ü.it kan geconcludeerd worden, dat het zinvol is de corre
latie periodiek uit te breiden daar waar het effekt van se
kundaire ruis minimaal is. Meting van de signalen over een 
tijdsinterval van meer dan twee periodieken is dan noodzakelijk. 

Om deze reden wordt in de volgende correlatie formules de faktor 
die het aantal perioden Tp aangeeft uitgedrukt in het verschil 
tussen twee integers (m-q). Hierin is m het aantal gemeten 
perioden en q het aantal perioden dat het 1:" -interval bepaalt. 

Bij ûe k~uiscorrelatie geldt iets dergelijks als bij de 
autocorrelatie. 
Is fjr(f) = jjff)+ ~~)dan wordt de kruiscorrelatie met xl"'(I) 

gegeven door: 
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I I 

Vco:: de termen Ç}Xl'J? en ÇZJ· ;'? geldt weer dat deze gelijk 
zijn aan nul voor hët limietgeval. Verder kan voor dez.e 
termen dezelfde redenering als bij de overeenkomstige 
termen in bij de autocor~elatie worden gebruikt. 

De term r/J}~L~)is hier niet gelijk aan nul. 
Deze term ~evat een informatie over het systeem. Hierin 
zit nl. de overdracht van het systeem van _j {t) naar..;;{t) 
verwerkt. 
De kruiscorrelatie van het uitgangssignaal en ingangs
signaal neemt eci1ter snel af bij toenemende 7:: wanneer 
het ingangssignaal witte ruis is. 

Ook hier zijn dus betere resultaten te verwachten wanneer 
de correlatie periodiek wordt voortgezet vanaf {t:p "'1)/p 

De kruis correlatie wordt dan : (m-i)Tp 

@x i., {1:) = (i 
4 /x&J~(l-1-'i:')"ll ê< ~ ~· 21/ 

1" .,,;/"' m-'};)Tp. <> 'P'lr-
Voor de fourier-transforma tie is het nood zake lijk dat 
de correlaties bekend zijn in het interval van - 0otot" c:>o 
Uit het voorgaande blijkt dat voor periodieke s:ii..gnalen 
alle informatie aanwezig is in een periode lp .. Door 
nu het integratie interval te nemen van(cp-1)ïr.- tot ci,--r;.. 
kan bovendien het storende effekt van sekundaire ruis 
geminimaliseerd worden. 

De kruiscorrela tie is een periodieke functie van ?:' 
Deze kan dus geschreven worden als 

Hierin zijn Q"' de fourier coefficienten en Wo is 
gelijk aan ~'"o/,r-> 

()/ l:' 

De fourier getransformeerde van de kruiscorrelatie, die 
noodzakelijk is voor de bepaling van de overdrachtsfunctie 
wordt dus· jo-o 

dix l li ~) :::: ~.\'"" l1 ft) e. - / "-' :1 l" )t".,l1r .._;~ - . 
..; -Oo 

J
C>O 00 - ( \ . it.Von) _,·v"è - l L_ Gr, e .t clz:-

- 00 -"'-:;) /;.2. 2v/ 



"'Joor de autocorrelatie geldt een dergelijke afleiding ook 

= 

'r7P . 
b A j ,,{ t.... -lw.nr-

,., o;;;a ~ fl/x,x~ ,t;) e dl 
{q,,-1)~ 

Met 

i'l:9;t het vermogensdichtheid. spectrum betreft kan hier een 
b~zonder interessante opmerking geplaatst worden. 
Bij dit soort metingen wordt altijd uitgegaan van een 
continue vermogensdiohtheidsspectrum. Dit blijkt met deze 
beschrijving over te gaan in een discontinue lijnenspec
trum, waarvan alleen de omhullende vlak is binnen de breek
frequen ties. 

De overdrachtsfunctie wordt met deze formules 

M.a.w. de overdrachtsfunctie is nie~ bepaald voor alle 
frequenties in een bepaalde frequentieband, maar voor 
een grondharmonische en de hogere harmonischen hiervan. 

Op grond van deze afleidingen is een digitaal computer 
programma geschreven (ref. IL/ ) • 

" 
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een translatie. 
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Bij dit rapport hoort de samenstellingstekening 
WW - 16 d.d. 1-10-1968. 
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~ neut~onen leeftijd 
fo functie vertraagde neutronen 
,t:.ï minimale tijd dat het binaire witte ruissignaal een van de 

twee mogelijke we.arden behoud. 
Ë elektrische veldsterkte 

-=:a magnetische inductie ..... 
J:i ~agnetische veldsterkte 
'l.fS' elektrische flux 
~ ~aenetische flux 

/-'~permeabiliteit van vacuum 
/"',..relatieve permeabiliteit 
IV nantal windingen 
/l. eff~ctief koppelingsoppervlak 
~ magnetische weglengte door ijzer 
X luchtspleet 

/(," magneet kracht 
kv veerkracht 
k:~~s resulterende kracht 
~Jt? veerconstan te 
N me..ssa 
cX wrijvingscoefficien t 
y voedingsspanning 

"'R spoclweerstand 
~ condensatorspanning 
V{,,"f inductiespanning 
L. zelfinductie 
f/V hoekfrequentie 
a R/21 

1.A d stroomdichtheid 
(~~ soortelijke weerstand van ijzer 
,_ macroscopische werkzame doorsnede 

o.;: microscopische werkzame doorsnede 
(? soortelijk gewicht 
9,~~ autocorrelatie 
pció kruiscorre~atie . 

9_(h-;) vermogensdic hthei dspectrum 
hgj impuls responsie 

f/(iw) overdrachtsfuncties 
) 1ff sekundaire ruis 
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Appendix I. 

Berekening op de analoge machine PACE. 

ol x 
dl'-

- 4 --Xrnf 
-~ L [Äf)N/tb, l~ ,_ + A-o.JÎ !Y, ["' 

J 
A l Jtlt(x, - )() '1. (x:=x) rn;- " ,,., -_L 

Jxl 

Hierin zijn de volgende waarden gesubstitueerd 

/-fo = 4 10-7 . 
A = 9 10-4m 
N1 = N2 = 100 
im = 50A

2 xm = 10- m 
ym = xm = 3 m/sec. 
(x4-x)m= (x1-x)m= 10-2 
~ = 2000 /..3. I.- ~ .. -
l. .> x1+x, x1-x, j ~'., 'è' zijn de machinevariabelen. 

De machinevergelijkingen worden dan: 
c!T.t = Q24 (x1+x) - Q06 Z"j (i1'+X) + P06 
clJ:: 



:r- 2. 

""""' P01 y 

-2 
P02 t..2 . 2 { x.j='i() . + QOO 

Q22 = Q24 = o,007ov 

Q06 = P65 = ,<P ,3540 R 

QOO = P02 = ··4,7 -3 10 /M 

Q05 = P06 = 0,0600 

fo1 = o ,0600 

P03 = 0,66k 10-B 

..,,,...2 
_!:./ 
f-:;;-:-\ 2 - P03 x 
i,.x1+xJ 15è'l 

-2 x 

Het analoge machinemodel voor deze vergelijkingen met de 
uitbreiding die beschreven is in paragr~af 2.8 is gegeven 
in figuur I - 1 

Enkele resu.lta.ten zijn gegeven in figuur I - 2oi2.11 L·- "!> 
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• 1 1 )(1J 
1 . !7

88r , 
8 1b .ll./ 32 m.sec' 

V:: 10 v R = 1..n. 
11 c 2 K'~ k: 1.8 IOi "'fm 

ÎI 

1 

1 

1 

1 

l 

[:~-
~ 

8 tb .JJ./ 3.2 'IO m. s eé 

V:: 10 v R = 1 Jt 

11: 2 k'j '<= '1.S 10 1 J//m 

"'!,' 1 /(es <t 1 :a.Jo, /"ah ole 

.,_,;,_,,.,· ... ~ o. nat~<. :;,c-u::;l/e.. 

1 1 

Fig. I·.2 

" i! 
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Appendix II 

Afleiding van d~ formule voor de magneetkracht (refo 3) 

Voor de afleiding va.'11 de formulevorm voor Km wordt uitgegaan 
van de energietoev.oè'r aan het systeem in een ~ijdsinterval'"·'dt. 

Aan elektrische zijde wordt toegevoerd 

Vidt = - Vind i d t + i 2 Rdt 
en aan mechanische zijde, wanneer geen uitwendige kracht 
werkzaam is: 

0 = - Kmdx 

= - Kmdx 

Totaal wordt dit ·dus · 

Vidt = i
2

Rdt +>:X(~~) 2 dt + dJj-M (~~) 2+ i k (x-xo)~ 

- Vind idt - Kmdx 

Deze termen geven respectievelijk weer: de warmteontvükkeling, 
de verandering van kinetische en potentiele energie en de ver
meerdering van de ~agnetische veld-energie. 

Deze laatste is gelijk aan: 

- Vind idt - Km dx = dWm 



Appendix III. 

Berekening van het dynamisch gedrag. 

In paragraaf - 9 :i.s een vorm afgeleid voor de resulterende 
kracht kres, ~~e de versnelling veroorzaakt. 

Kres = Kv + Km2 - Km1 

Omdat gesteld is dat de stroom binnen oneindig korte tijd nul 
wordt en remanent magnetisme geen rol speelt, is Km1 = 0 

Kres = - kv1 x + 
13 2 . \ '\ ~)- ix. / -,t 
~~ 

... -,2,/1.A:.-o., 

= CvxA + b; {X.) ·» 
f (x) 

,..",/tf..(..,.o 

= A 

De optredende versnelling is dan: 

i·x 
dt2 = Kres = 

M 
f(x)A 

M 

Zoals reeds gezien wordt de vorm van f(x) bepaald door 
materiaalkeuze, geometrie en aantal ampere windingen. 

Voor A en M zijn voor deze berekeningen de realistische 
waarde11geko~en van 20 cm resp. 2 kg. 

De vorm van Kres is gegeven in figuur 2.7 

Voor de berekening van dx (t) en x(t) is het volgende 
rekenschema gebruikt. dt 

De · slaglengte ( 10 mm) is verdeeld in 40 stappen AX 
van 0,25 mm. Voor deze berekening wordt aangenomen dat Kres, 
constant is in,D.x. Uit figuur 2.7 wordt de waarde van Kres 
bepaald voor x = -510-3m tot 4,7510-3m. Hieruit volgt de 
waarde van de vers1ielling: i/ r- o! 

cl Xftli 1 = tl r c:.) / f.~ 
De tijd to nodig om het eerste interval AX te doorlopen is 

te berekenen uit: % ft'/{/t' )
0 

f"~ == {.c, X )
0 

De snelheid, na het doorlopen van het eerste interval wordt 

dan: '.,,... - (t)2x/, :;,l i. 
i1 -- !dt Ïo 0 

(Immers de beginsnelheid is nul). 

De eindsnelheid "IÎ1 in het eerste interval (,6X) 0 is begin
snelheid in het tweede interval {.6. X )1 

Voor het tweede interv<>.l ( AX)1 
(van x = 4,75 tot x = - 4,5010-3m) wordt uit figuur 2.7 

de resulterende kracht Kres1 bepaald. 
Hieruit volgt dan: (:i.i ~ \ 

,,, /':) 
tlt/ t 

- 1 

• I 



• 

l 
De waarde vam l1 ~ de tijd nodig voor het doorlopen van het , 
tweede interval (,C:..~)1 kan woràen berekend uit: 

De resultaten van deze berekeningen zijn gegeven in 
tubel III - 1 en de figuren 2.7, 2.?a en 2.7b • 
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Appendix IV 

Oplossing van een niet lineaire differentiaal vergelijking 
m.b.v. de analoge rekcnmachinè PACE. 

In p;;;.ragraaf 2.9.2" is gesteld à.at de beweging van he-t systeem 
.,.. _..,. 1 10 ]' in het interv4 L-510 .?m, + '-i- -3m wordt beschreven door 

de niet-lineaire differentiaalvergelijking. 

;:> 
d-x 
-:r+"Za' t = - Cv XA rr-

met begincondities: ~c~-o) 
dt v-

zoals beschreven in paragraaf 2.9.2. kan de rnass~ M worden 
gesplitst in M1 en M2. 

Voor M2 geldt: M2 = 16 (J4 ab
2+ 16 f1 ab

2 

(notaties: figuur 2.5) i 

= soorgelijke gewicht van ijzer (7,8 gs/cm3) 

soortelijke gewicht van de magnetische 
isolatie (fiber: 1,3 gr/cm3) 

Met deze waarden wordt M2 ca. 0,15 ab2 

De differentiaal vergelijking kan worden herschreven als: 

C1 = 
C2 ::: 

c3 ::: 

A ::: 

M = 

c tT " 
~fv:i:)fa; 

M2 = o, 15 
2 ab 

1,2 kg. 

+ 

ab2 

C2A 
M1+C3 

, -," •1'•} • 1'• '\.~- '·''. ' 

1 
(x1-x)2 

De differentiaal vergelijking is geprogrammeerd voor de 
analoge rekenmachine PACE. Het schema hiervan is gegeven 
in figuur IV - 1. _Bepaald is de ti;j_,d nodig voor het doorlopen 
van het interval L-510-3, + 410-3mJ 

De oplossing van de diîfcrentiaal vergelijking is gedaan voor 
verschiililende waarden van (NI), A, a en b. 
Vanzelfsprekend hoort bij een andere waarde van NI ook een 
andere waarde voor Cv = C1. (zie figuur 2.6B en formule 2.9.13 

De tussehberekeningen "r;n resultaten zijn gegeven in tabel IV-1'1v;2. 
en de figuren 2.8, 2.9, 2.10 en 2.11. 

'. 
i ! 

/' 
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