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1. Inleiding • 

De stroming van gassen in buizen voor willekeurige knudsengetallen 

is een probleem dat niet alleen maar academisch interessant is. 

De rekenresultaten kunnen worden vergeleken met de resultaten van me

tingen, die in de groep Warmtetransport worden uitgevoerd. Op deze 

wijze worden dan kinetische modellen en methoden getest, die ook voor 

geheel andere problemen belangrijk zijn. Hierbij kan o.a. gedacht wor

den aan de berekening van de snelheden waarmede kleine deeltjes zich 

bewegen, in een niet-uniform gas. 

Voor kleine waarden van Kn((0.01) wordt in feite berekend de 

snelheid waarmee een gas zich langs een wand beweegt bij aanwezigheid 

van gradiënten in de temperatuur, de concentratie en de snelheid. 

Dit is het z.g.n. grenslaagprobleem van de gaskinetica. 

Het probleem zou moeten worden aangepakt met de Maxwell-Boltzmann

vergelijking1), die echter zelfs met behulp van een computer bijna on

oplosbaar is. Dit geldt ook voor de gelineariseerde versie ervan. 

Men heeft daarom benaderende methoden ontwikkeld met reeksontwikkelingen 

of momentmethoden. Deze werkwijzen zijn gebaseerd op het feit dat alleen 

de laagste momenten (dichtheid, gemiddelde snelheid, temperatuur, druk

tensor, warmteflux) van de distributiefunctie belangrijk zijn. Er zijn 

nu kinetische modellen gemaakt, die voor ééndimensionale problemen nume

riek wel goed oplosbaar zijn en goede resultaten blijken te geven voor de 

laagste momenten. Bij het gebruik van een model ziet men af van een nauw

keurige berekening van de distributiefunctie maar beperkt men zich tot 

de fysisch bepalende (momenten) grootheden: dichtheid, gemiddelde sn~lheid, 

temperatuur, de druktensor en de warmtestroom. Zelfs deze zijn niet altijd 

vereist. Bij een stroming door een buis bijvoorbeeld is voor de praktijk 

de gemiddelde snelheid niet belangrijk, maar wel het stromingsdebiet, de 

warmteoverdracht aan de wand, het impulsverlies aan de wand etc. 

Wij zullen met behulp van een gelineariseerde B.G.K2) vergelijking de 

stroming door een buis van een gasmengsel behandelen, waarbij we de volgende 

gevallen onderscheiden: 
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a) een drukgradiënt in de stromingsrichting 

b) een temperatuurgradiënt in. de stromingsrichting 

c) een concentratiegradiënt in de stromingsrichting 

d) een combinatie van a), b) en c). 

De berekening zal gebeuren met een variatieprincipe en numeriek 

voor twee verschillende typen buizen: 

1. Een buis met spleetvormige doorsnede 

2. Een buis met cirkelvormige doorsnede • 
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2. De botsingsvergelijkingen 

De basisvergelijking voor de gaskinetica is de Maxwell-Boltzmann vergelijking1) 

waarin men alleen botsingen veronderstelt van twee deeltjes. De botsings

integraal is echter nog dusdanig gecompliceerd dat men meestal op vereen

voudigingen is aangewezen.-

Bhatnagar ,Cross en Krook hebben voor de botsingsintegraal een eenvou-

diger uitdrukking afgeleid2). We zullen met dit B.G.K. model onze berekeningen 

uitvoeren. 

2.1. De botsingsvergelijking voor een enkelvoudig gas. 

1 De M.B. vergelijking ) heeft voor een enkelvoudig gas en voor station-

naire problèmen zonder uitwendige krachten de volgende gedaante: 

ë• ~ =fc f(.-lt,)9bdbdt dê. 

waarin: t =( Cs. ey' ez) 
1 =CX. y • z) 

J=!cr;ê> 
r= 1 (r; ë-) 

f•=f(f';ë,) 

f,= f er; C:') 

9,ben E worden gedefinieerd in figuur 1. 

Interpretatie: 

de term L(f) =Jf, ,, <J bdb ,k d~ 

de deeltjessnelheid 

de plaatsvectot' 

(. 1) 

de snelheidsverdelingsfunctie 

(.2) 

L(f )dë clr : Het aantal deeltjes in dr met snelheden 

in dë dat per seconde door botsingen van snelheid verandert. 

de term: G (f) = ff f',: 9 bdbdE d~ 
(. 3) 

G'(J) dl dr : Het aantal deeltjes in dr dat per seconde door 

botsingen in dë terechtkomt • 

Wanneer voldaan wordt aan de voorwaarde dat de deeltjes elkaar slechts 

binnen eindige afstand beïnvloeden, zijn de termen L(f) en G(f) eindig 

en mag de vergelijking (.1) geschreven worden als: 
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g 

2 

----1- referentie
Tliak 

Fig. 1: Het referentievlak beweegt mee met molecuul 1. 

Molecuul 2 heeft t.o.v. molecuul 1 een relatieve snel

heid g. De botsing wordt gekarakteriseerd ~oor de para-
_.. .... 

meters ben~ en door hun snelheden c 1 en c2• 
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In het B.G.K.-model worden nu de volgende vereenvoudigingen gemaakt: 

a) ff f, 9 b cl b cl f cJ.t, wordt vervaiigen door V (f) 
de botsingsfrequentie. Deze grootheid wordt niet direct berekend met 

behulp van de integraal maar op een indirectere wijze die in Hfd 2 

behandeld zal worden. 

b)'f': wor~ :"'~ .. Jokale Maxwellverdeling r -G(f) is dan: f'Y(r) 
Men stelt t.~at de verdelingsfunctie van de moleculen die juist 

gebotst hebben, de Maxwellverdelingsfunctie is. 

ê• ~ = Y· ( î° - ~ ) Dus: 

ar" --• 1, -.1. f rtt(C ·C)} 
~ = n ( l.,, M ) i ex p r 21 T 

k: konstante van Boltzmann 

m: de massa van een deeltje -_ C: de relatieve deeltjessnelheid 

C =ë-V 
n: de deeltjesdichtheid 

"=={f d.~ 
~ : de gemiddelde deeltjessnelheid 

;;= 1.-(I ê cJ.ë: 
T: de temperatuur van het gas 

(.4) 

(. 5) 

(. 6) 

(.7) 

(.8) 

(.9) 

De formules (.7),(.8),(.9) zijn momenten van de verdelingsfuntie 

f. Belangrijke momenten zijn verder nog: 

~Y de componenten van de spanningstensor 

~y ~ WI f f c;. c" d~ (. 10) 

p : de statische druk 

p = i i; gy = ~ /f.(C ·C)dä (. 1 1 ) 

Uit (.9) en .1 1) volgt dan: 

(. 12) 
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De toestandsvergelijking voor het ideale gas, waarvan stilzwijgend is 

uitgegaan. 

qr de componenten van de warmteflux vector 

q,,.= ;/~ c,,.(C·C)oë c.13> 
Uit de formules (.5) t/m (.9) blijkt dat de vergelijking (.4) 

een nietlineaire vergelijking in fis. Deze kan analytisch niet exact 

opgelost worden. Chapman-Enskog J) maakten voor f een reeks in f 0 en 

zijn afgeleiden naar de plaats waaruit dan momentvergelijkingen konden 

worden afgeleid. 

2.2. De botsingsfrequentie. 

In het B.G.K.-model is de botsingsfrequentie een parameter die onaf

hankelijk is van de deeltjessnelheid en via de dichtheid en temperatuur 

een functie is van de plaats. De parameter wordt zodanig gekozen dat we 

voor het limietgeval Kn- 0 met het model de juiste waarde voor de 

viscositeitscoëfficient of warmtegeleidingscoëfficient vinden. 

Het Knudsengetal Kn is gedefinieerd als: 

- ~,,= l (. 1 ) 

waarin: l Q. 
de gemiddelde vrije weglengte 

O. een karakteristieke lengte in het beschouwde probleem 

Met de juiste waarde wordt bedoeld, die waarde die men voor Kn _. 0 

met de Boltzmannvergelijking berekenen kan. Het B.G.K.-model is vooral 

handig in het moeilijke gebied met O << Kn <€( oc , dus in 

grenslagen en stromingen bij lage druk. 

We zullen nuf volgens Chapman-Enskog ontwikkelen en daaruit achter

eenvolgens de viscositeitscoëfficient en warmtegeleidingscoëfficient 

berekenen. 

Om de orde van grootte van de botsingsfrequentie vast te stellen kan men 

ruwweg zeggen: 

waarin: 

-"- ~ Y- l 
: de gemiddelde absolute deeltjessnelheid 

(.2) 
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We nemen nu voor a de lengte waatover de snelheidsverdelingsfunctie 

"merkbaar" verandert. -We stellen verder: U ~ ! 
Hiermee en met (.1) en (.2) wordt de B.G.K. vergelijking (2.1.4) 

'= f- Kn -f. a ~ · C a U. 
(. 3) 

In eerste benadering zal voor Kn - 0 dan gelden: 

r=r 
We kunnen nu een iteratieproces uitvoeren. In tweede benadering geldt 

dan: 

In derde benadering: 

etc. 

c af K.-.-•-- -C 3 \.4. 
(.4) 

De reeksontwikkeling die men nu krijgt is dus een ontwikkeling naar 

machten van het Knudsengetal • 

Voor 1-{., _,.O is de tweede benadering voor ons doel voldoende nauwkeurig. 

Opmerkingen: _ 

a) Voor de factor ~ 
C 

Men kan hieraan dus 
geldt: o<I ~ \ < 00 

niet de orde I of kleiner toekennen, 

benadering (.4) twijfelachtig wordt. 

zodat dan 

Men is echter zelden in een correcte uitdrukking voor f geïnteresseerd, 

maar in de momenten van f. In een moment van f zal de term ~ wel 

een invloed hebben die van orde I of lager is. 
ë 

b) In (.4) komt alleen een eerste afgeleide van f 0 voor, dus na uitwerking 

met (2.1.5) alleen de eerste afgeleide naar de momenten n,v en\. 

Dit is dus in feite een linearisatie van de B.G.K.-vergelijking (2.1.4) 

c) Met de keuze van a betekent k".odat de distributiefunctie weinig 

verandert over een vrije weglengte. 

Na terugsubstitutie van (.1) en (.2) wordt (.4): • 

(.5) 
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Voor r• V geldt in de hydrodynamische benadering de fenomenologische 

betrekking 

bijv. 

P~1L = -~ ~~ - /Y/ t~ (. 6) 

waarin 1 • de viscositeitscoëfficient 

Volgens (2.1.10) geldt: 

P~2 = m / f C:. Cz d ~ 
Dit uitgewerkt voor een isotherme stroming in de x-richtit\,8 onder 

invloed van een druk p<~ volgens figuur 2 geeft met(.5) en (2.1.5) 
1\1;. 

en 
-x. 

Px1L = _ hlt T . à'\T"JL 
'l o-r V ë> z 

Wl'\r « .-k I geldt altijd voor onze problemen. 

Dus: 

Voor de warmteflux geldt: 

q~=-À dT 
d~ 

waarin À : de warmtegelcidingscoëfficient. 

bijv. q - _ \ d_I 
"'- /\ dX. 

Volgéns (2.1.13) ge1dt dan: 

q" = v; f J c. ( C · c) ~~ 
Met (. 3) en(. 7) vinden we voor een isobare stroming: 

q 
___ sniT _! clT ~-

'l y Wl dX. 
Dus: 

(. 7) 

(. 8) 

(.9) 

(. 10) 

(. 1 1) 

(. 12) 

(. 1 3) v.- ½! -t 
De relaties (.9) en(. 13) zijn hier alleen volledigheidshalve afgeleid4). 
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Het getal van Prandl is gedefinieerd als: 

Pr:: (p f: 
Voor een ideaal ééntonig gas is 

Met (.9) en(.14) vinden we dus: 

Pr=' 
Dit getal is voor de meeste gassen niet gelijk aan 1. Door de eenvoud 

van het model is het dus niet mogelijk om tegelijkertijd èn de viscosi

teitscoëfficient en de varmtegeleidingscoëfficient correct te berekenen. 

De botsingsfrequentie beschouwen we dan ook als een parameter die qua 

grootte afhangt van het beschouwde probleem en voor K .. -o het resultaat 

van het probleem gelijk stelt aan het resultaat dat met exactere methoden 

gevonden kan worden • 
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2.3. De botsingsvergelijking voor een binair gasmengsel. 

De M.B.-vergelijking1
) voor een binair gasmengsel en stationnaire 

problemen zonder uitwendige krachten heeft de volgende vorm: 

ê-~ = ff ( n:,-{+) q b;; d.b;;d.E dê, + 

ff ( 1: r~-H·•) q b,id.b,1,ch cJ.ê, 

met 

De eerste term in het rechterlid vertegenwoordigd de botsingen van de 

deeltjes van dezelfde soort en de tweede term de botsingen tussen de 

deeltjes van de verschillende soorten. 

De interpretatie van deze vergelijking is dan verder analoog aan die 

van het enkelvoudige gas in Hfd. 2.1. 

De B .G.K.-vergelijking voor het binaire gasmengsel zal dan ook verder 

ánaloog aan (2.1.4) luiden 5)6): 

ê- ~= -Yuq,_p - Y;A({• -f) (. 1) 

o· 'po 
waarin l• de lokale Maxwellverdeling van de deeltjes i is en t,een 

Maxwellverdeling is die door de deeltjes i enk bepaald wordt. 

(.2) 

(.3) 

(.4) 

-- - -C. = c-1\T; (.5) 

- . -;:::r 
Hierin z1Jn V.: 
vastgelegd5) 6): 

en T. parameters die door de volgende eisen worden 

a) Behoud van massa, impuls en energie bij een botsing 

b) De relaxatietijd voor (v, -iv; ) en T,-1: in een ruimtelijk homogeen 

systeem, moet voor dit model gelijk zijn aan die voor de exacte 

Boltzmannvergelijking. 
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Uit deze eisen vindt men dan: 

met m-m1+m2 -b-..l. o( 

- t n,Y.2 

( .6) 

(. 7) 

(. 8) 

Uit de totaalbalans· van de botsingen (aantal van component I met 2 

is gelijk aan aantal van 2 met 1) volgt: 

n, V.i = n1. Yi, < • 9 > 
De grootheid êé hangt van het gebruikte molecuulmodel af. 

Voor het harde bollen model wordt dit: 

;; = ~6:;;:'• [ 2J m,m.(m.T. + m.T. J]~~ 
Q,,. = ( d,;d,,.)' 71 

waarin d, en d1 de doorsneden van de bollen zijn. 

Voor Maxwellmoleculen ( kracht tussen de moleculen -r·") is Ö< onafhanke

lijk van de temperatuur. 

Hame1 7> heeft voor Maxwellmoleculen 

volgende waarde afgeleid: 

Deze waarde heeft Oguchi 8) met 

ook gevonden. 

Voor onze problemen stellen we: 

voor b de 

(. 1 O) 

!1et harde bollenmodel 

(. 1 1) 

wat exact kan zijn voor een isotherme stroming, maar in benadering zal 

gelden voor een niet isotherme stroming. 
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Verder geldt nog: 

(. 12) 
Dus met (.8)(.10)(.11),(.12) worden (.6) en (.7): 

--W (. 13) 

(. 14) 
en 

f;=rl; 1i11 !J; fi eicp\- m;~~f)} (. IS) 

waarin -- - -C::. C-\,J (. 16) 



-16-

2.4. De botsingsfrequenties. 

We gaan weer op dezelfde manier te werk als in Hfd. 2.2. 

In eerste benadering geldt voor f: uit(2.3.1)· 

I. _ ~. i." +-Yi·.i Î~ ,, - .) 

~ •• · + ril 
In tweede benadering wordt f.: 

l 

(. 1) 

(.2) 

Voor een ééndimensionale stroming in de x richting ten gevolge 

van een concentratiegradient,geldt de wet van Fick: 

waarin: 

D: de diffusiecoëfficient 

Voor 'V::i ·geldt ook: 

V.· - _, 10, ~ cLt" ,x- r), t, 

(. 3) 

(. 4) 

Met behulp van (2.3.2 ), (2.3.3),(2.3.11), (2.3. 15), (2.3.16) en 

(.2) wordt dit: 

)-
a ( ~.·V.·; L T + n,· v.-1, l T ) 
ax m.- ( v.·, + v.·!) 

of met (2.3.13) T 
w,1 

1f.·,c.-1ftt~ = - M, m~rl; •,/.·k_ 
Met ,3) volgt dan hieruit: 

-" T 
D 

(.5) 
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Hieruit volgt ook wat we met (2.3.9 ) al hadden gezien: 

n, v,'- - rttt v1, 
Als nlt=O zal vergelijking (2.3.1) de B.G.K-vergelijking voor het 

enkelvoudige gas moeten worden. Uit (2.3.9) volgt dat dan geldt V.·i-o 
De overblijvende '/i;, zal dan op dezelfde wijze als in Hfd. 2.2 

aan de viscositeits- of warmtegeleidingscoëfficient van gas 

gerelateerd kunnen worden. Dus: 

Formule (2.2.9): 

,) .. - Ji 
y" - IY/; 

Formule (2. 2.13): 

(. 6) 

(.7) 

We kunnen ook op dezelfde wijze als in Hfd. 2.2 de botsingsfrequenties 

en de viscositeitscoëfficient van een gasmengsel met elkaar in verband 

brengen. 

Er geldt: 
p_. • .- + fZ • ._ __ m •. , c)I\T,c _ M o'\la 

- « ,., .f( a ~ t;Jc a ;,C,. 

(. 8) 

waarin nu '\J"'.ll en '\Ji de gemiddelde massasnelheden voorstellen of: 

(. 9) 

en 

Dit uitgewerkt voor een isotherme stroming in de x-richting onder 

invloed van een druk P{x)volgens figuur 2 geeft met formule (.2): 

n.lT 
=-

V.·.- ... Y.·Jc 

d 
ê)Z 

(. 10) 

Voor k" - O geldt door het grote aantal botsingen van de moleculen 

onderling in eerste benadering: 

(. 1 1) 
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Deze benadering volgt ook uit het feit dat de diffusiesnelheden in (.3) 

erg klein zijn t.o.v. de snelheden t.g.v. een drukgradient als de relatieve 

drukgradient in grootte vergelijkbaar is met de relatieve concentratie-
7) - ~ . 

gradient. Hamel behandelt 'lf,='Vl als een bijzonder geval van lineariaatie 
van het model. 

Als (.Il) geldt dan wordt (.9)en (2.4.13) 

~=~ .. =-~" =-~ 
Dus (. 10) wordt: 

Of: 

Vergelijken we dit met (.8) dan vinden we: 

(. 12) 

Als men nu in(. 12) de uitdrukkingen (.5), (.6) substitueert krijgt men 

niet dezelfde uitdrukking als die men met de Boltzmannvergelijking 

berekenen kan. Kwalitatief komen de uitdrukkingen echter wel overeen7>. 

We kunnen ook nog de warmtegeleidingscoëfficient van het mengsel berekenen. 

We doen dit op dezelfde wijze als in Hfd. 2.2. beschreven is. 
Het resultaat wordt dan: 

Deze theoretische warmtegeleidingscoëîficient van een gasmengsel kan men 
""'" w "'"'rio 

niet~eten omdat er door een temperatuurgradient thermodiffusie ontstaat 
die ook een bijdrage tot het warmtetransport geeft. 
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3. De vergelijkingen voor het deeltjestransport in een lange cilindrische 

buis bij aanwezigheid van een temperatuusdruk· en concentratiegradient. 

We nemen een rechthoekig assenstelsel, waarbij de x en y as in de door

snede van de cilinder liggen en de z-as in de lengterichting. 

3. 1. De gelineariseercle hotsingsvergelijking met de randvoorwaarden. 

I~ Hfd. 2.2 (blz.1O opmerking c) hebben we gezien dat als de snelheidsverde 

functie weinig verandert over een afstand van een gemiddelde vrije 

weglengte we de Chapman- Enskog benadering kunnen toepassen. Indien we 

nu de temperatuurgradient en het concentratieverschil over de uiteinden 

niet te groot maken zal aan de gestelde eis in de z-richting voldaan 

zijn. In de x en y richting zal dit niet zo zijn doordat aan de wand 

een grenslaag onstaat waarin grote snelheidsgradienten in de x en y 

richting optreden. We kunnen dit aan de hand van het onderstaande model 

plausibel maken. 

--- -- -- v+ is de gemiddelde tangentiele snelheid 

van de deeltjes die van de wand komen. 

v is de gemiddelde tangentiele snelheid 

van de deeltjes die naar de wand gaan. 

Op een afstand van de orde van grootte 

van een vrije weglengte van de wand zal 
+ - -door onderlinge botsingen ongeveer gelden: v =v. Dus: v-v. Over de af-

stand van,:J zal de snelheid v- ongeveer constant blijven. Door de 

diffuse reflektie echter zal v+ aan de wand nul zijn, ;odat de totale 

deeltjessnelheid ongeveer de helft is van die op korte afstand van de 

wand. 

We zullen alleen in de z-richting de Chapman-Enskog benadering toepassen 

(linearisatie in de z-richting). We 

(2.4.2.) in de vergelijking (2.3.1) 

zullen dus overeenkomstig formule 

~ 
vervangen door: ~ " 

· V.·, î~ .Jo \>,.& Î7 
v.,·+~-.. 
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Waardoor de vergelijking wordt: 

~o. 0 0. ( " 1 ,> o0 0# a V.,~ +v.1:..,~ 
Cv.~+ Cy ~ + ~' + r,tc) ti = Vi, t;+ ~,,l t• - ~~ oi . . Y,· ox. ay u + ll (. 1) 

De randvoorwaarden: 

We veronderstellen: 

a) een niet-poreuze wand. Uit de voorwaarde dat er geen deeltjestransport 

door de wand gaat volgt dan: 

(.2) -waarin: rw de plaatsvector aan de wand is. 
Ïle(nae,rly,na) de naar binnen gerichte normaal op de wand. 

Voor een ~ilinder geldt: 
n :.(t'\~ 1 ny ,0) - -b) Voor r = rw is de tangent iele snelheid in het vlak van de doorsnede 

gelijk aan nul. Met (.2) wordt dan de randvoorwaarde: 

(. 3) 

c) de d~eltjes worden volkomen diffuus gereflecteerd en zijn tevens vol-
tlit•rmi1,~ 

komen"Y"geaccommodeerd.Het probleem voor niet-diffuse reflectie bij iso-

therme verschijnselen is niet wezenlijk moeilijker. Bij niet-isotherme 

verschijnselen gaat echter de temperatuurssprong aan de wand meetellen, 

waardoor het probleem te lastig wordtS) om met de hier gehanteerde 

methode te kunnen worden opgelost. 

De randvoorwaarde wordt nu: 

Voorl ~-:)> 0 

r= rw 
1 .l --) 

0. O.c~ ·--) = 2.ri~ ('1..11 l lw r 1 exp {- Mi { e-c } 
f" - t~ 1w, c l rY\; '2-fcTw 

geldt: 

(.4) 

+ waarin: n de dichtheid is van de deeltjes, die de wand verlaten. 

T de wandtemperatuur. 
w 

Verder moeten nog bekend zijn als randvoorwaarden 

Voor: 

r_(x,~.o) 

7=()(.y,L) 

n; =Yl;o (x., y) 

(); = Yl•L ( ~. '1) 

(.5) 

(. 6) 

Waarin z•O en z•L het begin respectievelijk het einde van de buis 

voorstellen. 
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3.2. Vereenvoudigende veronderstellingen. 

In het rechterlid van vergelijking (3.1.1.) zitten nognegen onbekenden 

nl.: 
"· =n, (r} 

l "" ='V'. er) i ~ /, 2 

T = T (r) 
(. 1) 

We zouden dus negen vergelijkingen moeten afleiden waaruit deze onbekenden 
no~"' 

berekend zouden worden. Dit wordt te gecompliceerd. We zullen daarom 

het aantal onbekenden beperken. 

De gradient die men volgens Hfd. 3. 1 voorV,~ aan de wand verwachtert kan, 

kan men niet voor de andere grootheden verwachten. We maken nu de volgende 

benaderingen: 

ni. = n, (2) 

VIx. = 'llill..(i:t) 
l'\T.·y = 'V.:y ('%) 

T = T ('l.) 

(.2) 

(.3) 

(.4) 

(.5) 

Met de randvoorwaarden (3.1.3) en (3.1.5) worden (.3),(.4) en (.5) dan 

bekende grootheden nl.: 

'lJ'. ·x. - '\.T. - 0 1 - c.y-

waardoor we nog vier onbekenden over hebben: 

of met 

n, = I r· dê 

'Vit= ~i f f .- Ct. J.7! 

7., ==f f.: e~ «'ez 
~~= ~./Z,; cle)( d.Cy 

De vergelijkingen voor de onbekenden (.8) en (.10) zullen uit de 

(.6) 

(.7) 

(.8) 

(.9) 

(. 10) 

vergelijkingen (3.1.1) afgeleid worden en wel door uitvoering van de 

integraties (.8) en (.9) over de vergelijking: 

Uit (.3.1.1.) (.8) en (.2) volgt: 
;g;,v.-~ =-0 

Dit is de-continuiteitsvergelijking. Het blijkt handig te zijn om in 

plaats van n.-1\T.·2 de deeltjesflux als in deJl,richting als onbekende te stellen: 

( • 1 1 ) 
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Dus: 

(. 12) 

Integratie (.9) over de vergelijking (3.1.1) met (2.3.3), (2.3.16) en (.6) 

levert: 

waarin met (.10) 

9~ jz .. de~ote.y (. 13) 

De vergelijking nog wat verder uitgewerkt geeft: 

(. 14) 

Vergelijking (.14) vormt met (.13) een integro-differentiaal-vergelijking 

voor g .• In Hfd. 3.4 zullen we hiervoor een integraalvergelijking afleiden. 
1. 

De randvoorwaarden zijn: 

Voorn. met (3.1.b): 
1. 

r = (x~~- o) 

r =- (:x, y, L) 
Voor Z .iet ( 3.1.4): 

(. 15) 

(. 16) 

Deze laatste randvoorwaarde zou men ook kunnen krijgen met een andere 

dan randvoorwaarde (3.1.4). 
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3.3. De dimen~ieloze vergelijking. 

Voor de wiskundige behandeling van vergelijking (3.2.14) is het 

gemakkelijker om deze dimensieloos te maken. 

Stel: 
( c . e . ) _ {c., , Cy) 

I' I "'• - V-, ,:r 1 

"' wa. 

en 

a. is een karakteristieke lengte in de doorsnede. 

a. 

o(. - W'J. ..!'.l! _v Je_._· -

' - Yl-1 11 , "l·, +i·i 

'3: = g" 0• + "',..4 a w,, 
n .L T 

We voeren nog een grootheid Z~ in via, 
l 

Dus: 
qf = j Z/ d t!,~ o{ C2, 

z~ = z,. v.,Y)+ ~1s 2a. 

(. 1) 

(.2) 

(. 3) 

(.4) 

(.5) 

(. 6) 

(. 7) 

(.8) 

(.9) 

Met (.9) vervalt de zin van de index i bij de C,i en lzi zodat we die 

in het vervolg maar weglaten. 

Vergelijking (3.2.14) wordt nu met (.1) t/m (.9): 

(. 10) 

waarin: t { Û, U l ; C, , Ca) =-

+ ½ ex pf- l';' - e: J[o- o<;) ~ • .,_ <XJ, q'•- H~; -W(C,'..è.)+ ~~J (. 11) 
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In Hfd. 2.2 hebben we gezien dat ongeveer geldt: 

waarin: 

Î de gemiddelde vrije weglengte 

c de gemiddelde absolute snelheid 

- ,fiiT' c-:-y-;-w, 
er zal dan ongeveer gelden: 

b a. k _, ·- - -' - - - " l 

Uit (.7) en (.4) volgt: 
, h.· 

(3. =q.: \rfi' 
n V ~: 

Met (2.4.5) en (.4) en (.5) vinden we: 

Dus: 

(. 12) 

(. 13) 

(. 14) 

(. 15) 

(. 16) 
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3.4. De integraalvergelijkingen. 

De nu volgende methode om van de vergelijking (3.3.JO)een integraal

vergelijking te maken wordt wel "de methode van integratie over een 

karakteristieke lijn van de differentiaaloperator" genoemd. 

De vergelijking (3.3.IO)is: 

c-s~+b,z: _ l/c·(ü;Z) 
• ê) lA,. 

waarin: 1t = ( u,, u,) 
ë = ( c,. c~) 

De randvoorwaarde is (3.2.16) 

r=r.., 
(rt. ê) > o z:. = o 

(. 1 ) 

(.2) 

(. 3) 

We hebben in vergelijking (.1) een afgeleide in u
1
- en u

2
-richting. 

Om daarvoor een afgeleide in slechts één richting te krijgen draaien 

we ons assenstelsel zodanig dat één as met de richting ê samenvalt 

en de andere loodrecht daarop staat. 

- ë Stel: ..n.= l-C-I 

ît-==lr,, +-CC. 
de eenheidsvector in dec-richting en: 

.... . . ---waarin u11 in de richting van .n. WlJSt en LLJ. er loodrecht op. 

Dus: 

en: 
(11.L. • _]t ) = 0 

71.L = 1t - (ït.Jt)Jt 

Met deze transformatie wordt de vergelijking (.I); 

waarin 
C =iêl=(ê ♦ 1t) 

De nieuwe variabele is dus Cu·..n..) 
Als we vergelijking (.5) aan beide kanten vermenigvuldigen met 

c- 1 e ,c p { 6",(t ·Z.> J 
dan is eenvoudig te zien dat (.5) te schrijven is als: 

(. 4) 

(.5) 
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Dus: 

(.6) 

Met de randvoorwaarde (.2) moeten we nu de ondergrens bepalen. 

Als we de integratieweg kiezen zoals in figuur 3 is aangegeven zal voor 

het beginpunt 1/.., aan de wand altijd gelden: {fl·C))Odus Z, =0 

-0'/l 

Fig. 3 -Voor Uw zal dus gelden: 

-- - b__. \.lw =- U - \ \ St.. (.7) 

waarin \bi dusdanig groot is dat \Aw op de rand ligt. 

Vergelijking (.6) wordt nu met de randvoorwaarde Z. == 0 

• 

{. 8) 

Volgens formule (3.3.8) geldt: 

9',· =-;z; cJ. ~, d. Cz. 
In cilindercoordinaten wordt dit: 

(.9) 
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De integratie over de- hoek fJ vindt plaats vanuit het punt 1! 
Het 1 igt daarom voor de hand om een nieuwe oorsprong 0' te 

~ 

kiezen in het punt U. -We voeren een nieuwe variabele '\f in zoals in figuur 3 is aangegeven 

en in onderstaande formule gedefinieerd. 

Er geldt: 

Stel 

dan is: 

- - -u~ + s _n. == I\T 

s + 1 v - u- 1 - trr ·1t.) 

s' = 1 V-1t 1 

0 

Z, ( û, 1.1,; c,,c,) = -j r,-( 'V, u,; ck'e><p l- ó/ l cl.s' 

l"tt-llw \ 

(. 10) 

(. 1 1) 

(. 12) 

We vinden dan met <.;:> voo~J'i: J r:t- "iA..., J 

q'; ( U, U1) ==IC de/ cl (p Jr.- ( 'lr, ul; c) C-1 exp i- ~~ sjc!s' 
0 0 

0 

Nu is: fcl -;;f 
gelijk aan: ·v 

L 

waarin ! : de oppervlakte van de doorsnede is (. 13) 

Dus: 
04 . , 

9; /û, u,) = f olc j 1/. (~ u,; c) c.., expj- ~/ J,Hf 
(. 14) 

0 ~ 

Substitutie van (.12) in (.14) en verwisseling van integraties geeft dan 

de vergelijking: 

· o- { ó.l~-vl 1 
g;(û., u-) = f r1w fr. <~11,; c) exp _ c_ ale 

1: o /1.,t -~/ 
De Ambramowitz functie~ is gedefinieerd als: 

00 

T,. ( s) = / c" ex p { - <: 2 
- {} rJ.c c.1s> 

C) 
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Met deze definitie en formule (3.3.tl)wordt dan de integraalvergelijking 
, 

voor 9t= 

Uit (3.2.12) volgt de integraalvergelijking: 

j q i ( 'Ct, u. 1 ) cJ. cl = c..o nstc.u-1 t 
~ 

(. 17) 

De vergelijkingen (.16) en (.17) zijn nu de vergelijkingen die met de 

randvoorwaarden (3.2.15) opgelost moeten worden. 

In de oplossing van vergelijking (.16) zal nog als onbekende parameter 

n:-n. ( 1.A.\) en T .• T ( u)) voorkomen. 

Dikw~jls zullen we voor deze parameter op fysische gronden een ver

wachting hebben die voor onze berekeningen voldoende nauwkeurig is 

bijv. ~.•constant of hangt lineair-'ftlr\.l3 af. Het exact berekenen 
l 

van n, uit vergelijking (. 17) langs analytische weg is niet steeds 

mogelijk. 
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De meeste van de in dit hoofdstuk afgeleide integraalvergelijkingen 

zijn al eerder door verschillende auteurs gevonden 9-JS). 

Dit werk onderscheidtzich daarvan door de algemenere opzet en de 

verschillende wijze waarop het resultaat is verkregen. 

4.J. De ver ·· · en voor de verschillende radiënten. 

• 

We zullen drie oorzaken onderscheiden die aanleiding zijn tot een 
deeltjesflux ( in dimensieloze vorm) nl: 
a) Drukgradiënt: 1 M 

p ëJü, 
b) Temperatuurgradiënt 

c) Concentratiegradiënt 

Er geldt: 

omdat P= ,,.1T 

1 oT 
T"Tu'\ 

(. J ) 

Substitueren we (.J) in vergelijking (3.4.J4) dan staat er: g~{û)-

71_,{,-o<-) lq!{'iiJ) T,( bd tt-ïJ 1) d. b,· Ï\r + ,,-, °'l /q!(N) Îc,( ~ IÛ-VI) cl Ó.·N 
'}~. t tf-VJ 1/ 1 JTJ-VJ 
~ ~ 

_ _, rJ. !!!/To c ~.:1tt-v, d'5, ïï1 _ 77.,A Mj,: < 6: 1ü-v~) d& "lv' 71 
tlus n rtt- ~, np c,lu, 11%-i\11 

~ l 

+~-, .Di.._ <JTj_:r:(ó,f~--v,)-T& (6:Ju-~1 d!i,•ïv 
n T c:t u3 nr - ïv- 1 

I (.2) 

We kunnen deze vergelijking nu splitsen in drie vergelijkingen waarvan 

elk de deeltjesflux geeft ten gevolge van één van de drie genoemde 
oorzaken. 

Stel; waarbij: 

(. 3) 
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1 sLe. 0 p cl")= 

d rt~ -0 
Tu; Yl -

Dan geld: als alle drie oorzaken aanwezig zijn: 

De verschillende vergelijkingen worden met (.3), (.4) en (.5) 

(.4) 

(.5) 

(.6) 

'l~ r a>=11·• r ,-«,f qi 111 J T.. <,~ ~ ~ ~~ db,ni + 11"otf 11;;;1 r.u;~ ~~;> dli:it 

~ ~ 

+- lr' !1ij T.l ó.-1ct-v1) cl s,,; 
. n \u-iitl 

(.7) 

~ 



• 
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De vergelijkingen (.9) is al eerder afgeleidll). 

We kunnen nu met de vergelijkingen (.7) en (.8) ook de vergelijkingen 

voor een enkelvoudig gas afleiden. 

Er geldt dan: 

en met (3.3.4) en (2.3.10) Ó= v.·; a 

~ met (2.3.10) 
o<,·=0 

De index i laten we weg, omdat die overbodig geworden is. 

g'(Ü)= r,-f To(blu-vl) q'l~)cl~v+n·/T,,(6/it-~1) rJ.l,v 
Jft-if11 1tt-v-1 (. JO) 

t ~ 
en 

Ji(4 ) -/T.{ólr:-~1) T{-)c.U-+ _,/Tó(ólit.-y_i)- "J;{6\(t-V1)ol.~~ 
'j I u =11 Ji7-ïfl g v- " .,, / I IJ. -VI 

r ~ (. 1 1 ) 
. 9 )10) 

Deze vergelijkingen zijn ook al eerder afgeleid b • 
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4.2. 
s leetvormi e doorsnede. 

"'-
______ f ..... L_--------------, -u. --------~=-------------., 
We stellen de dikte van het capillair 2a en de breedte oneindig groot 
ten opzichte van de dikte. 

Er geldt dan: 

a) ~, = 'J, ( u, , U1) 

b) <-3~·(1.t,, u,) = ~d- u.,, ui) 

Uit a) volgt dat we de integratie over '\Ji van -«>tot uo in de vergelijkingen 
(4.1.3) t/m (4.1.8) kunnen uitvoeren. 

Er geldt volgens de appendix Hfd.10.2 formule(J0.2.6) ~.-

/ 
l;,(ó; lit-"11) d'V"~ =V77 Î,(ó.ll.l,-1\J,I) 

10:-~J --
formule ( 10. 3. 7) : 

(. 1) 

Uit b) volgt dat we de integratie over tr, van O tot I kunnen laten 
lopen. 

,t I 1 

j T.,. { fi: 11.l,-V. rhrv,)clv, - /["r..(&;11.<~v;~-T .. ( ó. lu. .-,v;1)}q1v.)dt 
3
> 

_, ~ 

We laten in het vervolg de index I in U, en '\T, weg. 

We stellen: 

waarin n == -J-> + I 

(.4) 
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Met de formules (.t) t/m (.4) worden de vergelijkingen van Hfd. 4.t 

voor de buis met spleetvormige doorsnede: 
1 , 

~r tv.)= c, -Cl/.;)/ grt"l) K_, (& u.; o: N) c1. ~: v + otlc f g' (N) 1-<_,( ó;U; cS.w)dcS:I\T 
0 , 0 

+ ~; /K-, {ó:u.;ó:l\l)c.lt'\f c.s> 
0 

1 

c[ ( u.)-= l,-ot:if q! ( I\T) ~-,l ó: IA; b, "') clb: N + «~/ qJ( "') 'n.., { o: u.; ó.-1\J) d.b: /\}" 
0 

I o 

+ % j~I~-,{ o; u; c(I\I)- \,{., (ó; t.t ~ O;l\l]c.l O;/\J 
(. 6) 

0 

1 1 

'lf {.ü = (1-•.J/ci•/,v-l l<..(6. l.l; ~;"' )ctó: /IJ -f(1qî. /,,,) K,(t-u.: J.-,v) J..J:"' 
0 1 0 <. 7) 

+ jl{, { ó: u; ó~ "')clJ: I\T 

" 
I ' • 

qP(u) = /cl{v)k-,(bu; d-v-) r.16 ,v- + / K- (óu.; Ov) Jd1T (.8) 

0 O 

' , 
CJT{1.1) - /~T(J\1')1,{_, { ó u. ~ ol\l) cl J '\T + IU- k-, ( 01.( j ó v)- ~ •. (6 ui d,v~ cJJ,,,--; ~ JE <-9> 

0 0 

De vergelijkingen (.7),(.8) en (.9) zijn op een andere wijze al 
afgeleid 14 ) 9a) ll). 



• 
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4.3. De vergelijkingen voor de buis met cirkelvormige doorsnede. 

We stellen de diameter 2a en 

V " 1 • v. = u, + I.Á1, (. 1) 

V l i• 
I\T = 1\1, +l\li (.2) 

Er geldt: 

We kunnen dus in de vergelijkingen (4.1.3) t/m (4. 1.8) de integratie 

over </> uitvoeren. 

Nu is: 

Stel: 

(. 4) 

met n=0 en n=2. 

Volgens de appendix Hfd. 10.2 geldt:(10 .2. 17) -
'\f<"- K0 (6.-u;ó:v) =~ / Y'2 t2xp\- 1~,1} K0 (~) I 0 (~)J~ 

0 

waarin K 
0

en I 
0

gedefinieerd zijn in Hfd. 10.2 (.5) 
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Met de formules (.3) en (.4) worden de vergelijkingen van Hfd. 4.1 

voor de buis met cirkelvormige doorsnede: 
1 ' ~r {\.t)~ó- o<.J / qr(v) Ko ( à, u.~ 0, I\T)&vcA á:I\T + o(" / ql ('\rlKo (a: lA; ~: N) ó.·vtttl\1 

0 ' 

+ ~ / Ko(ó;V-~ö:v)o:Vdoil\T O 

0 (.6) 

' 1 

g! { \.\)= (J-«-,}/ q;('tl) K0 ( d; u; Ó;v-)J;'\T cJ. t \f 4-o/.J,. j q1 ( v) Ko(tl.A; Ó;v) ~.·vclJ.•'\T 
0 ' ~ 

+ ~ .. f { K.,(~:u.; ó;v) -K,/ J,.,; ö.-vj !.v,U:"' 
0 (. 7) 

I I 

'3r ( I.()= (1-o(Jf~:"'(v) K.,(cS:u; ó:v)~:v-J&v- iif q){"')~o(J:t.t~t\f)ó:vcA~:v--
o ' 

. + j k o( t U.; ó.' v-) ó; 'IJ Ó..d;'\J" 
0 

(.8) 

I 1 

gPLt.t) = /9P[v)ko(,h.c;Jv)c\vdov + /Ko{Jv.~ov)Jv<Á~'II" (.9) 

0 O 

1 ' 

q~u)=/ '3T(v) ku(Jt.i; óV)~volbv+/[1<0(6u;J-v)-K1(bu;d'V~6vcÁ~V 
0 ° (.10) 

Op de kernen na zijn deze vergelijkingen bijna hetzelfde als de 

vergelijkingen (4.2.5) t/m (4.2.9). 

In het vervolg zullen we met de notatie 

bedoelen voor de buis met spleetvormige 

doorsnede (. 11) 

voor de buis met cirkelvormige 

doorsnede (. 12) 
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5. De oplossingsmethode 

5. 1. De variatiemethode voor kleine Knudsençetallen. 

De oplossing van de vergelijking 

Au= f (P) 

waarin A een positief definiet operator is en f(P) een bekende 

functie, kan worden herleid tot het vinden van het minim&,1m van 

f . l 16) de unctionaa : 

r t u) = / ( u A u. - 2. ll f ) d .n. 
-11. 

Cercignani en Pagani 17 ) hebben bewezen dat voor de integraal

vergelijking 

q l u) = f K ( u. ~ v) <3 ( v) cA.1\1" + 5 { u) 

î 
eenzelfde functionaal &eldt 

T{ 9) = /du. g(u){<3lt.t) _h(u.;,v-)13(v)c!'V -ZS(u)} 
2 lr\ 

(. 1) 

(. 2) 

De integraalvergelijking (. 3) is een Fredholn:-integraalvergelijking 

d.w.z.: f f k"-(u.;'ll)~I). ctv- < 0-,:, 

~ ~ 1 J Slu) d.u. < oa 
~ 

/ 9 'L ( 1,() <:Á u < c:::<:> 

~ 

-Als het mogelijk is on door een eenvoudige transformatie van g(u) de 

functie s(u) gelijk aan I te maken zal voor het minimum van de 

functionaal (.3) gelden met (.2): 

T ( ~·) = - / g'(u) d.u. 
~ 

het minimum krijgt dan een fysische betekenis, n.l. als g' (u) eenmaat 

is voor de deeltjes-flux, wordt F(g') een maat voor het stromingsdebiet. 

l. bl. · 1 d 17 ) d d. . . l . . k . 1 f iet iJtt an at it minimum a vr1J nauw eur1g resu taten gee t 

bij probeerfuncties g{u) die zelf niet zo goed de fysische realiteit 

benaderen. 
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Ben andere methode om tot een benaderende oplossing te komen van 

Fredholmse integraal vergelijkingen is de Bubnov-Galerkin methode 
16

). 

We zullen deze methode afleiden uit het behandelde variatieprincipe. 

Dit is een wat o~gewone werkwijze omdat de Bubnov-Galerkin nethode 

een groter geldigheidsgebied heeft dan de methode waaruit we hem 

nu afleiden. We doen dit echter om aan te tonen dat de resultaten 

van beide methoden exact hetzelfde kunnen zijn. 

Stel we kunnen g(u) willekeurig goed benaderen door het volledige 

stelsel van gegeven functies 

" g ll.L) = L Ài· 1,•lv.) (.4) 

i.= I 

Het probleem zal nu zijn om de parameters ).~ te bepalen 

zodanig dat g ( l.l) de exacte oplossing g(u) zo goed mogelijk 

benadert. 
Substitueren we (.4) in (.3) dan wordt de functionaal 

T ( }, , Àl, - ... \.,) = P· u. #,'>-; Y,·l '-') { t.. >-.; fd 1A) - p-< (IA; v) Ïf i f i (11)J-J-2S{,,.) ! (. 5) 

De parameters À.fc. kunnen nu bepaald worden uit de vergelijkingen: 

=0 (. 6) 

Als geldt K (u;v) = K (v;u) dan zal men na verwisseling van 

differentiatie, sommatie en integratie het volgende stelsel lineaire 

vergelijkingen in À,Jr krijgen~ 

t À; / '/,,.lu.) 'f.·(u)cfa = l { 'fl.{,,.) {Klu;,v) '/,(11) du.i'II 
~ ~ f 

+! ~; / Y,._[u) S(u) cll-l (. 7) 

~ 

Deze laatste vergelijking krijgt nen ook bij de toepassing van 

de Bubnov-Galerkin methode. We zullen deze laatste nethode toe

passen op onze vergelijkingen. Om tot een enigszins nauwkeurig 

resultaat te kunnen komen met een minimum aan rekenwerk zullen 

we het verloop van de exacte oplossing g(u) ongeveer moeten kennen. 

Alleen voor de limiet K -- ~ weten we dit, zodat we de methode alleen 
n 

voor K _. o zullen toepas3en. 
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a) Toepassing van de Bubnov-Galerkin-methode op de 

vergelijkingen van het binaire gasoengsel. 

Deze zijn volgens Hfd. 4.2 en Hfd. 4.3. 

g,(v.)=a,/ K., (ö,u ~tv)<3
1
(1\f)dó,'U' + ~.{V\vi(~,v.: ~,'\T)q1 hr)cló,'\f t- c,Sl~.u) 

i ~ 

qi(u.)= Q" f 'r<itt ( ~1 U ~ Ói ") ~ibr)cAái \T + ~rv\"'( o~ \A~ S~ v)~,('V)cA Ja'V-tC1Ç(~C4) ( • 8) 

~ ~ 

We nemen maar twee onbekende parameters ~. en À\. on de 

berekeningen eenvoudig te houden. 

Stel:. êS, t \A) = )., rtu) 

9-i l "') =- À -z y> L IA) 

We nemen voor 'f{v..) een op een genormaliseerde functie: 

We stellen verder: 

c.( 6;) / d..u. 'f { uj K~ ( 6; '-< ; ó:v) 1/{v)rJ.ó,'lf" 

d. lo,) = I c).u 'f L e.c.) S{ ó: u.) 
~ 

waardoor de ver&elijkingen oet(.7) dan worden: 

Deze vergelijkingen zullen we later. Hfd.6 en 7 voor Kn_.. o 

uitwerken. 

(.9) 

(. 10) 

(. 12) 

(.13) 



• 

b•) Toepassing van de Bubnov-Galerkin methode op de vergelijkingen 

van het enkelvoudige gas. 

De vergelijking is volgens Hfd. 4.2 en 4.3.: 

"J t IA.) =-/ K" ( 6 v. : bv) '1 ( v) c;l & v + S ( u) 
î 

We nemen weer twee parameters: 

(f, {Ll) en 'f1.{1A.) nemen we genorr.1aliseerd en orthogonaal: 

j <f«· { u) ~ (u) = Ó,·Jc 
î 

waarin: 

I 
0 ,: "# Je 

0,:1 =-
,.: = .L. I 

We stellen verder: 

C,1(1>) = / rlu_ ~· l u) / Kri ( Óu.j Jv) 'f.1c (v) r1 J 'IT 

~ ~ 
De kern is syr.unetrisch, dus: 

dhl(c\) = {du. '/i· (w) 5(1Jw) 
î 

De vergelijkingen worden dan r.1et (.7): 

( 

I - c11 

~a., 

( .14) 

(. 15) 

(. 16) 

(.17) 

(. 18) 

(. 19) 

( .20) 

(.21) 



• 
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5.2. De methode voor grote Knudsengetallen. 

a) De bepaling van de deeltjes flux met behulp van de integraal 

vergelijkingen. 

00 

We stellen de oplossing g.(u) voor door een reeks: 
l 

==L Q • ..., (1.t) f""' <· 1 > 
'°''-0 

waarin de termen Q.-.,... ("') van de orde I zijn ( O~ IA~,) 

Substitueren we deze reeks in de vergelijkingen (S.1.8)~ 

+b;/K .. (ö;IA; d;v-)[a&o+c(t,,ö~ t ... a1.,..ót·]di;l1" ~C; S(~;lA) (.2) 

~ 

~u blijkt te celden (zie appendix formules (10.3.10) en (10.3.11), 

/Kn{ó;u;J,-v) C<.-_ (v) clö;I\T = Ü{8:J 
~ 

als u,""" (-v-) = 0(,) 

Verder geldt steeds: 

Voor ö; - O wordt de vergelijking (.2) dus: 

ct.: 0 =- 0 

lodat blijkt dat: 

'3; l 1.\) =<' (S:) 
en de vergelijkinr; (.2) wordt: 

(.3) 

(.4) 

13~f "') =et,·, ( Le) + .... a,_.{ 1.t) ~r-, =-aif K.,. (!,• L<; ó: v)[a.-,-.. -.. a.·.,.,. d ;.-:~] c.LJ.- v 

+ b,/K.-.(ó,·'4~ó,•v-)[o&, ~ + ·· · a1,_ fJdcJ.·v + c,t S(J: <A) 
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1-iet O.k =O(b:) en (,3) en (.4) vinden we nu voor 

i.- .... o 

We zijn alleen in de gemiddelde g.(u) geïnteresseerd bij 
l 

k~ _. oO (gemiddeld over de doorsnede). 

Dus met (. 5): 

q, c. 
~f S ( ó; u) olu. 

- I ó.u. 
î" 

(,5) 

(.6) 

De dee 1 tj es flux q,. hangt nu niet r:ieer af van grootheden 

van het gas (k). Dit is te verwachten, omdat er voor ~~-Cd 

geen botsingen meer zijn tussen de deeltjes onderling. 

Voor een enkelvoudig gas wordt de r,eniddelde deeltjes flux 

voor ' K"' _,.. c;:,,o analoog aan (.6) met de vergelijking 

(5.1.14): 

(.7) 

b) De bepaling van de deeltjes flux voor Knudsengas met behulp van 

de Clausing-factor. 

Er wordt verondersteld: 

a) De deeltjes in de buis botsen alleen maar met de wand (Kn•o) 

b) De deeltjes worden diffuus verstrooid aan de wand. 

Stel: KAB is de gemiddelde kans dat een deeltje dat de opening 

A binnengaat de opening B verlaat. 
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Er geldt dan: 

b) Kis alleen een functie van de geometrie van de buis. 

De factor Kis de Clausing-factor. 

Het aantal deeltjes dat per seconde de opening A binnengaat is: 

waarin: de gemiddelde absolute snelheid van de 

deeltjes 

A = oppervlakte van de doorsnede van de buis. 

Voor het netto deeltjestransport zal nu gelden: 

-r = xA~ i=A - K&.A -rb 
= K ~ ( Y)A CA - Yl!!> C ö) 

De gemiddelde deeltjesflux is: 

Dus: 
g-

- K /. - ) g = Lf \.nA C.A - YI ~ C ~ 

(.8) 

(.9) 

(. 10) 

(. 11) 

Als de snelheidsverdel ingsfunc tie ongeveer de llax"'e 11 verdelingsfunctie 

is geldt: 

Dit is voor ons nauwkeurig genoeg. Met (.12) wordt (. Il) 

~ls L de lengte is van de buis zal in de eerste benadering 

gelden: 

Of: 

L d nv=P 
olz 

(. 12) 

(. 13) 
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Met: 

wordt dit: (. 14) 

a:= KL \(iî:!' (- Vl; J_ o(p + n;_!_ il - () J.. ~ ). 
-J. 4 V ~- P r):z. '2T d- z li t'1 

We vinden dus voor de afzonderlijke gevallen 

enkel drukgradient: (. 1 S) 

\J}T' _I J.T 
enkel temperatuurgradient: g; = Vl; K l 2 ?11'"': 2. T ~ z (. 16) 

enkel concentratiegradient: (. 17) 

Voor een lange buis met spleetvormige openin~ Geldt 18): 

(. 18) 

Voor ~en lange buis met cirkelvormige opening celdt 18): 

K_l__~ 
- '3 L (. 19) 
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5.3. De numerieke oplossingsmethode. 

We zullen hier behandelen hoe men door discretisatie van 8; en 

de integraal tot een stelsel lineaire vergelijking kan komen die 

door een computer opgelost kunnen worden. 

De vergelijkingen zijn: 

g, = a, f k.,. ( J, u j 8, "') q,('\T) & cS,v + b, / K.., (c\,1-t_; ~. v)g 1 (v-)iJ",v + ,, S(J,tA) (. J) 

2 f 

(.2) 

g1 = cti / K~( J1v. ·, &i v-) ~2w,d. ~2 v- + b2 /k"' (ói u ~ Ó1 v)q,{"')J. J, u- + ,~S(J,.,.) 
~ i 

We zullen het betoog in drie stappen doen: 

a) discretiseren van jK(óu~6\1")~(v)ol~'\J'"naar ,.,,,.
~ 

b) discretiseren van de vergelijking naar l\l... 

c) het vormen van het stelsel lineaire vercelijkingen. 

, 
a) I(l.() = jK{óu.,óv-)glv)rJ.bv 

0 

We kunnen de integraal benaderen door de sommatie over een, 

groot aantal stapjes tussen de plaatsen: '\-'i c" = O, I. 2, ..... , N 
We passen hierbij de trapeziur.irer,el toe: 

~ K { cS'-<-~ 6v,) <3(v.-) 

~1- --.;_ ku .. ; c1v,~)0!v,~) · 

------ o ~c•r. -'V:·) k (óu; c! V:)~(v;) ~ )<.(<5u ;d \lj+,)<iv:◄J 
oV.· -S\1.·+1 -'\1 b -· -v.+, • 2 

:[(I.() =- k(S1.c.;ÓV0)9(vo); K(6 u; c\v,)~(v;) ó('Vj-Vo) 

. _, I< ( ó lA : ó v,) 9 { '\Ji) 4- K l ó u ~ b tT2) ~ l v 1) 6 ( "'· _ v:) 
- w ~ • I 

- - . . 

(.3) 
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Dus: 

Stel: 

voor 

2. ~i = {'\!,·,., - ~-,) 6 voor 

('lf w - ¼-,) ó voor 

Dan: 

L: 0 

,: -: I, '2, ... ,W-1 

b) Allereerst zullen we I (u) naar u discretiseren met dezelfde 

steunpunten als v. 

(.4) 

(. 5) 

De kern Kis singulier voor u.=v. zodat we dan in moeilijkheden 
l l 

konen. Deze kunnen opgelost worden doordat de kern de volgende 

eigenschappen heeft: 

1 ) 
k k ( ö l.c.~ Ó'\1) { ~(\1)- <3(lA)) = 0 

lt.A.-1\J'l -o 
I 

2) / k ( 6 u; ó'\.r) ei o V- is niet singulier in u • v 

0 

We schrijven nu voor (3): 
1 , 

I ( u) = / K(óv.; Jv) f ~lv)-c_)( \.t)} cÄÓ'\J + ~l"') / K{ólA; óv)cA~ \l 
0 0 

Omdat de steunpunten hetzelfde zijn wordt met (.5) : 

(. 7) 

Dus: 1 1 

I(LAj) -/K( oU;; óv){<3lv)-qJc.lb'\f+ ~l /k(bU.j jchr)clóv-
0 0 
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cet (.6) wordt dit als we nog stellen: 

(.8) 

N ' 
I(uJ=f.

0
k \<ii \ ~-~;}-+- ~j j'r--(ó\J.) ,&"'")cl&'\J 

0 

W · N 1 

='fo \,,; Kj, q; + ~t (-f.}d<;; +jv.(óu.;;~v)d.b'v' 
i~ '~ O 

Stel: 

Dan wordt 

1 
h; K~~ 

N 

1 
-L\.i·\<·· 1 ) l 

, .. 0 

i:,j 

i -t l 
1 

+ /v,:(bv.;6-..r)J..Jv 
0 

(. 9) 

(. 10) 

De gediscretiseerde vergelijkincen (.1) en (.2) worden dan 

met (.7) en (.10) 

c) Als T de matrix is met componenten T;, dan kunnen we de 

vergelijkingen (.IJ) en (.12) als volgt schematisch schrijven: 

11 q,., 
ei]"( S,) bTl&,') c, S{~,~ 

11 0 ~., c, su,u,> 
t ' ' .. - + a, S{&u,,) Q,,v -c:., 4S{~uJ 

0 ' b:f(ó2) ~T{c\1) 
1 

\ 1 
1 

1 
'3a,a, Ca S(t".,) 
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We vormen nu een vector q , t ·en een matrix J')_ op de 

volgende wijze, waarbij we de in verband met de oplossingsprocedure 

van de computer de indices vanaf I laten lopen: 

Componenten van ~ 

Componenten van ..Cl. 

(. 13) 

I ~ i ~ N + I , 1 i j ~ N+ 1 ( • 14) 

waarin 

Componenten van .i 

b I i;_N,2,j _, 

bi. 1;_, .j-N-2 

L =J 

Nn ~ '° ' 2 W-n. , 1 ~ j ~ N + 1 

lti ~t\l+I 
(. IS) 

N♦l ~ i ~ 2 tJ +-2 
ilet (.13), (.14) en (,IS) worden dan de vergelijkingen (.Il) en (.12): 

..fl..g=t -
De oplossing g •= .S'C1 j_ is een standaardprocedure voor de 

computer (oplossen van 2J+2 lineaire vergelijkingen van de Ie graad 

met 2N+2 onbekenden, 

Voor het experiment is belangrijker dan ~ • ~ (.l.c.) de grootheid 

~ ~ !'3 (14)ol$ l.t./{-1ó_U. 
z ~ 

met (.4) wordt dit voor de buis met spleetvormige doorsnede: 

"' 

(. 16) 

~ =- i- ~ \1, <3, 
• '6(1 (. 17) 

Voor de buis met cirkelvormige doorsnede wordt dit: 

(. 18) 
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5.4. Berekening van het deeltjestransport en de drukverschillen. 

Uit de integraalvergelijkingen (4.1.7), (4.1.8) en (4.1.9) vinden 

we als oplossing resp. qr = '3i (u., P"T, ~) 
-r r( T .,,.) q .. =~, u J p, '-;:-

en 

We krijgen een·oplossing, die is uitgedrukt in deze variabelen als 

we weten hoe Ó, en c<., van deze variabelen afhangen. De berekening 

van de afhankelijkheid van ~ van p yt; 
en -;;r zal met de 

randvoorwaarden aan de uiteinden van de buis en de 

continuiteitsvergelijking (3 • .:..17Jmoeten gebeuren. • 

Met (3.3.14) en (4. 1.3) t/m (4.1.u) wordt de algemene niet dimensieloze 

oplossing: 

Stel: 

De randvoorwaarden zijn (algemeen) 

• ~-. o : ( P-P0 

j ti: = n,. 
l rl rlo 

De onbekenden zijn 

P== Pl,_) .. 

z-L 

.!!...L = vi.· ( ,z) 
.,, V, 

Dit zal in het algemeen een moeilijk oplosbaar probleem zijn. 

(. 1) 

(. 2) 

(. 3) 
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We zullen nu achtereenvolgens enkele problemen behandelen. 

a. De stroming van een enkelvoudig gas in een cilindrische buis volgens 

formule '2) geldt hiervoor de vergelijking: 

[-PI'. T'" olP -Te T) Q otTJnV!!Î -L ~ilp., / p ö[%- + 'd P" T dZ ; ~ C3,Cot-1stcw,t 
(.4) 

We kunnen nu als eenvoudige gevallen onderscheiden: 
. ~•' jPC~. e Isotherme stroming ~=O }F(L)aftof met (.4) 

-9'(p) ~ ~ ., '1f' = 9 
De oplosstng voor 9 is dan met de randvoorwaarden: 

, j~ n \fiif. 
~ = - -C <3 p(f) s&- t ot.p (. 5) 

Po o ., -
Indien geldt l r'-- Pol ~c:::. u-;L• = p is deze integraal te 

btmatleren do(o~ ~ 41, (l) P&. _ P. 

g: - C3 {wP) ó P P· P L 

lsobare stroming °'f.- 0 c:h,- -,--; ''"' l-z.) 
ln een buis is dat in het algemeen niet mogelijk. 

(.6) 

plaats van tA,/Jtt. 
heeft men de randvoorwaarde Pc,:l{. Evenals bij de isotherme stroming 

heeft de vergelijking twee onbekenden nl. p.p(~) en ë5" , die met de 

randvoorwaarden opgelost kunnen worden. AlsP:f(~) bekend was zou de 

oplossing voor ~ zijn met (.4): 

L 'r:;:F' L. 
a - - _L.fä '{i' TJ ~ V r,;.:; Ei. .at> d ~ + J... (;:; T.(y., T' ~ Yf-C ~ d' eA ~ 
-J - 1- -J , ~ p ol ~ /_ / <:, , J ö I d2 

0 0 

Door de keuze van de temperatuurgradient is het mogelijk de eerste term 

in het rechterlid verwaarloosbaar klein te maken. 

De oplossing is dan: 

1i: vi.T--, 
n -::. 4 ..L f oï('() T) Y'I îïZi .9.- ol T 
-J /.. J ... 6 T 

To 
(.7) 
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Indien geldt l~-Ï:l~<¼-t-T!:Twordt dit evenals bij (.6): 
' 

- (-T(-r) V\ ~ _g_) ,Z-T._ 
<3 - q 6 -r - L <. s> T::::T 

De temperatuurgradient waarbij de stroming zuiver isobaar is volgt uit: 

-Tt ~ -n~ ~ 
g. t J-eyT(T)VI ;- +crr=t /"ö:i(T)V\vr~J.T (.9) 

-r;, ~ 
Het thermomoleculair drukverschil -g-=- 0 
De buis is aan weerszijden afgesloten zodat in het stationnaire geval het 

deeltjestransport nul moet zijn. 

Uit (.4) volgt dan: 

äT(y, T).J_ 0J: 
;; J T oC'2. 

in eerste benadering zal gelden als l fl- 'Po I t::_ ~ p 
\rz- -ï;)~<:-r 

- fg-r(~T)J 7°Z _,: 
L~P(~ï) P: p T 

.-:. -=r 

(. 9a) 

(. 10) 

b. De isotherme stroming van een binair gasmengsel in een cilindrische buis. 

Voor deze stroming geldt volgens (.2) de vergelijking: 

r Q ~(p ~} ~ 4f - ëi".' (p ~) Q. ~ ~J Y\'f!if: _ 0.-sCO"'\,S~t r J • ' V\ P or-~ J• ~ "' ""~ v, ~: - Y (. 11) 

Om onnodig schrijfwerk te vermijden zullen we in dit Hfd. stellen: 

a,, (p,!!;f;)= 13f ( f'. ~) VI ~a ; a.:.( P, ~) = CJ?(P. '!,i )~ v'f', . (.12)· 

Vergelijking (.11) is een niet-lineaire differentiaal vergelijking die 

we niet exact op hebben kunnan lossen. We voeren dan ook eeQ ben~4ering 
in. 
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Stel: AP~ << p waarin: (. 1 3) 

AP""'o.x : maximaal optredend drukverschil 

(. 14) 

(p -:p de exact gemiddelde pin de buis). 

Als aan(. 13) voldaan is kunnen we dep afhankelijkheid in de 

<L·.&. (Y', ~) verwaarlozen. We krijgen dan met (.12), (.14) en (.11) 

Voor is een analoog geval als bij p niet interessant 

ken gemakkelijk voorkomen: 

~ =- I ~ =- 0 _. ~ = o" s-
~t> n~ n 

Als we ~ :: ?: ('1) opgelost zouden 

L 

~i - - z Ja..,(r>J V\J)t~ olL 
0 

hebben volgt g, op eenvoudige 

~ ~; r- Vl:) .J Idi. '- a.-i. r. ï:' Ol "" 

~ ~., 
We behandelen nu enkele eenvoudige gevallen. 

(. 15) 

wijze uit: 

(. 16) 

Stroming van een binair gasmengsel die veroorzaakt wordt door alleen maar een 

drukverschi 1. 

Ue randvoorwaarden zijn dan: p(o) =- P. 

P(i..)-= Pa. 

De tweede term in het rechterlid wordt nu gelijk aan nul omdat de randwaarden 

hetzelfde zijn. Omdat de samenstelling van het gas aan weerszijden van de buis 

gelijk is verwachten we geen relatief grote afwijking in de buis, zodat we 

stellen: 

Door deze benadering kunnen we de eerste term in het rechterlid van (.15} bere

kenen en wordt de oplossing: 

• 
(. 17) 



Stroming van een binair gasmengsel die veroorzaakt wordt door een verschil in 

concentratie-verhouding aan de uiteinden van de buis. 

De randvoorwaarden zijn dan: 

Gesteld dat de eersteterm in het rechterlid van (.16) te verwaarlozen is, 

is de oplossing van dit probleem: 
~ 

- - g_)"'a."· (P. !'.l.!:'..)ot L •'2. o • .,, 

~ 
Opmerkingen Y\., 

\Il; y; 
(. 18) 

1. Uit de numerieke resultaten (zie Hfd. 9) blijkt dat er in het laatste geval 

een drukgradient moet zijn en wel als volgt: 

Stel er is geen drukgradient. 

Uit (.Il) volgt dan: 

-111 \f.4T1 
< -q, Vl ~. 02. _ <=!, ~ '-~~ ... + ,: ~ ~z. - ~~ (.19) 

Het linkerlid blijkt bij een bepaalde p en verschillende ~ waarden niet 

constant te zijn. Dus contradictie. 

Conclusie: pis niet constant. 

Dezelfde redenering kan natuurlijk toegepast worden op de stroming ten gevolge 

van een drukverschil. Hier is er geen contradictie voor ~~,.oen voor wille

keurige Knudsengetallen is dit minder ernstig. 

2. Hoewel plaatselijk in de buis de druk- of concentratiegradient een bijdrage 

tot de stroming geven, is het goed mogelijk dat de netto bijdrage (de integraa 

over de lengte van de buis) van een van deze effecten te verwaarlozen is. 

Bijv. de tweede term van het rechterlid van (.15) is exact gelijk aan nul voor 
~~ h· -
~ =- •• maar geeft wel een bijdrage aan o;als we de integraal niet over 
VI,_ ,r. ~(~) _, 

de gehele buis laten lopen of: ~ /,.. (- vt\ ) ..1 }:L:. ....J.... 0 -z j..o 
'2. ,/;,,.. ..,.,, .. '°' "' Q\ V'I r 

V 111~ 
Voor n111....aC1blijkt later dat de door (. 17) en (. 18) gegeven oplossing exact is. 

We zullen nu een meer. gecompliceerde maar ook meer exacte oplossing behandelen. 

Uit (. 1 S) vo 1 g t: 

-0.u (~);; ~t 
( \1\,) ~ !}Je 

-et~, ~ is -'~ 

stel: \iil'>\?S.\ À= - q .. /q", (.21) 

À moet een constante zijn. 
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(.22) 

f ( À) is een bekende functie van À omdat a.-"' en de integratiegrenzen bekend zijn. 

Indien geldt P.,_ :a. P0 ::: p moeten we dus oplossen de vergelijking: 

f ( À) =- 0 (. 23) 

Dit kan met een computer eenvoudig gebeuren. Stel de oplossing is ).=- À. 

De grenzen waartussen /\.moet liggen zijn belangrijk voor de procedure. We 

vinden die als volgt; Aan de uiteinden van de buis is de druk hetzelfde.Dit betek 

dat er in de buis ergens een extreem in p moet zijn of: ~i. =-0 stel bij *: ~(-z.) 
De waarde van À, is dan met (. 20) 

À - - ë!./,r -" -.,, 
Hieruit volgt dan dat moet gelden: 

c:(,2 ( * l-...)1_ 
~.~ { ~ {-a;.J) 

"""""" [ Clu. C ~) J < À., ( W\~"' [Cl 1.2. l ~) l 
CC,-i. ( *) o.,,. ( ~) j 

Verder mag de noemer in (.22) niet gelijk aan nul worden 

>..)--.:..r•· c::>J 
Q,. (~) 

oi Ào <-~t.\Acct~,(~) 
Ol,, {*) 

De oplossing voor ~. ' 
volgt dan met (. 20) en (. 2 1 ) uit: 

(- Q,1. ct1., - at 1. a ,J CA ~, i;1~ = Ct1., ëf, + Ào Cl11 (3, 

dus: ~ 

7a
1 

= _ _9.. J ~ 0. tl. C'Jli1 + CA,aa., _1 ~• - "'- a 
~ J_ ------,,--- ~ .. , en ~~=-Ao ~,), 

~ '41., -t- >--o Cl11 

""" 

of: 

De correctie op formule 

'g, -1- tja. .. ( 'Z:)ol~ 
~ 

(. 18) word~ dus: 

g_ ~ .. Il\ )[~1'L(*)+et1aC:6TL~ 
== - Lj__ ot,,l~ L Àoa,.(~ )+a~,(~j· n 

"'• ... 

(.24) 

(. 25) 

( .26) 

(.27) 

We zien dat in formule (.26) de factor tussen haken hetzelfde is als de 

integr•~ van formule (.22). 



• 

ne diffusiedruk 

Hiervoor geldt ~~: o ~ 
De randwaarden van r::. p(~) zijn de onbekenden. 

Evenals bij het thermomoleculair drukverschil zal men deze situatie krijgen als 

de buis aan weerszijden met een groot vat is afgesloten en men wacht tot de druk 

niet noemenswaardig meer verandert. 

Als geldt: '3~=- 0 ==- g, + '?,-i. 

volgt met (.21) voor de daar gedefinieerde À: 

formule (.22) geeft dan onmiddellijk het relatieve drukverschil. 

(. 27) 

Dit drukverschil is dan de diffusiedruk • 
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6. Berekeningen·voor de stroming bij kleine Knudsengetallen. 

·wi_j a_utlen: in dit hoofdstuk de in Hfd. s. J behandelde •thode_ geb"ruilten. 

11( de ap5>eridix Hfd 10.3 hebben we functies van & uitgerekend die 

we hier steeds nodig hebben. 

6. r. De stroming van een binair gasmengsel onder invloed van e~n 

drukgradient. 

Voor de constanten van de vergelijkingen (5.1.8.) hebben we 

volgens (4.1.7) g~vonden: 

C . n.• -n 

Voor Kn ..... o zal de continuumslimiet moeten gelden, waaruit 

dan een parabolisch Poiseuille-profiel voor de deeltjesflux 

volgt. In eerste benadering is de snelheid aan de wand nul. 

We kunnen nu het volgende overzicht maken: 

buis met spleetvorcige 

doorsnede (1) 

buis met cirkelvormige 

doorsnede (2) 

k" l &,· u : 6: v) 

Ç (h: t4) 

K _, ( ó; u. ; ó. v) 
I 

j K_, ( ó .. u~ b; v )dö:v-
1 

/Ko { 1,_. u; ó: v) ó.-vrl ~:"'" 
,, 0 

,t Vf ( I - U2
} À;'t/i (i-ll) 

• 
Met Hfd. ((c>,•) 

IS( 11'_, v-• _, ) 
7 n,,-2n,1 + Kn t(k.~- z k.:+ 1<,:) 

10. 3 en . 
(5.1.11) 

, s-
+ O{ó;>) ,- if + O{!,;') met ( 10. 3. C/J,J ,- '16~ 

' 
16 t/m 18) 

en (10.3. çl(Ó:) \Jf (-t - & )+O{é,/) \Ji (f;-·rK! ) +O(öt) 
33 t/m 35) " 

• 

(.1) 

(.2) 

(.3) 

(.4) 
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·· Su~etitutie van (.1). (.3), (.4). in (5.1.ll)·geeft ons dan onderstaande 

· vttgelijldngen: 

.ll > 5' S°ol, . O(&-') - o<1+ 5'oe.2 + O{~ -s) ~ °'•-+ "t,~ - "s~ + , l/6,t , . . 
-

-c<,4-f;;: + 0('5;') «-,.ft:-;t/ + O(~;') ~t 

De oplossingen zijn: 

Dus eet (.2): 

(2) 

.,,4--1?: -1:,' + O(t') - 01,+ ~ <O{A:1 (À, 

De oplossingen van dit stelsel zijn: 

_J_ 6.'t c52 
)..· - ' 1 ol Jt ' - 2V6 o(' 6,t+ ~ .. ,: 

Dus me.t (.2): qt (u) =-
6" ~z ( I ...;., \.la) , ' ..(,1 
o<., 8,1 + -<, ~: 2 

• 

(.5) 

(. 6) 

(. 7) 

( .8) 
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Voor de niet-dimensieloze deeltjesflux geldt met (3.3.14) en (4.1.3) 

g,- _ n ~ a. ol.P 0 P 
6: p d'.t -J, 

Het de formules (3.3.4) en (3.3. 16) 

Geval (2) gi {7}= _ \1; [ n, 1T + 
V.,+ V., 

hieruit blijkt dat in beide gevallen met 'V"t'. = i~ de snelheden 

'\T, en '\12 aan elkaar gelijk zijn, zoals we in hoofdstuk 2 bij de 

afleiding van '1,,1. hadden aangenomen. 

We vonden toen (2.4.12): 

n. JcT 
V,,+ V.-i. 

(.9) 

(. 10) 

(.Il) 

(. 12) 

Substitueren we dit in (.10) en (.11) dan vinden we de Poiseuille-formules 

voor beide gevallen: 

Geval (1): V-= 
-, .a''-Xl ~p -/112. 2. ol '2. 

(. 13) 

Geval (2): 'lr= - 1-1 et'- (t _ç!_e_ 
•l l/ ol 2 

(. 14) 

De berekening geeft dus weinig nieuws. Voor k~ - <!J is de slipsnelheid 

aan de wand een orde 6 kleiner dan de gemiddelde r:iassasnelheid l'\r 

Om deze slip te kunnen herekenen nemen we een nieuwe probeerfunctie, 

waarin we bij de gevonden oplossing een constante optellen die we dan 

met de variatiemethode berekenen. 

Geval (1) Geval (2) 

c'ló.) 

C, cl. 1{ö;) 

(. 1 S) 

(. 16) 
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De functies C,· d,,' ( Ó,·) worden als volgt berekend: 

• 
Geval ( 1) 

n · ( I = -n• 1- __,=--""_ 
2 'fif6; )-

Geval (2) 

We vinden weer met (5.1.13) de volgende vergelijkingen: 

Geval (1): 

- °' + _!!(..L---, "LY'if 6~ 

De oplossing hiervan is: 

(. 18) 

Met (.15) wordt <3~(~) 

(. 19) 
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' ~ - °'i. + ~ À, n,VÏ "1 Gl.i &! + CX.ó7 oc,+-- -l. Y'i7'6, ' 1 ..,.,, 6, n 1' 4{.t.~~+ c(,&:.) , 

'Á, v- t 
- «, + o(. 1 ~ .!h 'h 2 

o(
1 61 ólài1j V11'6i. «i+ ~- Vrl nT 4( ol, 6~ + o<. i:) + , ' 6, 

De oplossing is: 

(.20) 

~let (. 15) wordt 

(1- u 2
) + v:;? ó, &, oLtt 

~ '2. ol,~, +o'1.Ót 
(.21) 

We zien dat in (.19) en (,21) de tweede term van het linkerlid een orde Ó 

kleiner is dan de eerste term wat we al beweerd hebben. 

Met (,9), (3.3.4) en (3.3.16) vinden we dan uit (. 19) en (.21) de 

snelheden aan de wand: 

Geval (1): 

Geval (2) 
, nW 

tr'"' =- v,.., - '\Ji.5 -î ..;.i-,_,_v;;;_""..:;· _+_n_,_v_M_,-. 

• 
Men definieert de viskeuze slipcoifficient wel met: 

fit, (oi\T). ~ = _ '3,,(Cl) 
'\T\,v = - '>11 a "Y LI '>,2 ,.,. ) ... ,.. rv~· 

volgt dan: \~ o. Uit (. 19) 

t2 = ~ _«_,_f-.;;..2 _+_o<_2 ..;.-î1-_. 0.. 

Hetzelfde volgt uit (.21): oc.., 6, + «, 6 , 

tiet (,13) en (.22) 

·n,V;;;:-'+n., ~ 
Dit volgt ook uit (.14) en (.23). 

a. 

(.22) 

(.23) 

(.24) 

(.25) 
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Voor de gemiddelde flux (gemiddeld over de doorsnede) vinden we: 

Geval (1): 

'f.· _ -"[-1 Il: O.~ fH_ _ il lii/f ~.- 0. ei I' 
, -

11 l d~ n,Vwt,' -t n, ~ 7 J. st (.26) 

'- - AIJ-
1 

( .!.. .f. Y,~) ft •o, 'I ~ 
- • ·111 3 CL • ol '.t 

• met formule (S.4.12) en (S.4.17) wordt dit: 

èi. = - rt~ l All_, ~ ~ .. ~ "{ifC' i {V,.-f>.) 
•• .. ,,-a l "'' Vt,VV:.,1-+Vl~'4'Y'lla' ~ L 

(.27) 

Op dezelfde ~ijze voor geval (2): 

(. 28) 
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6.2. De stroming van een binair gasmengsel onder invloed van een 

tecperatuurgradient. 

Voor de constanten van de vergelijkingen (5.1.8) hebben we 

volgens (4. 1. 8) 

Door het ontbreken van een drukgradient verwachten we voor 

\<.n - O een snelheidsprofiel dat constant is. 

Overzicht voor de constanten voor de vergelijkingen (5.1.6) 

(. 1 ) 

buis met spleetvormige buis net cirkelvormige 

doorsnede (1) doorsnede (2) 

K,,(ó:u;S:v) K _, ( ó: u ~ c5: v) 1 K. ( ó: u:, c\:I\J) 
1 1 s (J,· u.) IN K_, - K., )dó;f\J" / ( Ko- K2) ó.-vdö;'\J 

0 () 

g, LIA) À, )..i '12 
K-, 

2 k: [ del;) ,, 
Met Hfti. 

10.3 en c.Uo:) J.. K-' K•' \fi (K,,0 
- K~ ) 2. ,, - Il 

(5. 1. 12) 

Met ( 10. 3 •. 16C(ó,) I - I I - I 

t/m 19)en l 2 V775,· Vff c5: 

c10.3.33 d{J:) 
I 

1/2~ LtV'i76, 
t/bt~36) 

Substitutie van (.1), (.3), (.4) in (5. 1.13) geeft ons dan de 

volgende vergelijkingen: 

(1) cl,+_, __ - ~ 
2. 'fi'itó, 2Vn'6, 

-o/, I .,_ -o(""--

2 \.h'62 

De oplossingen zijn: 

À; = o(I c5,ói r~ , + !la _,_) 
'2.(o<,6,+ o(J Óa} •, 6, n Óz. 

À, .!1. 1 n _'1...,,V'7'_.6 ..... , 

(.2) 

(.3) 

( .4) 

(.5) 

(.6) 



• -60-

Vergelijkingen voor geval (2) 

waaruit volgt: 

'\ . I 
/ll=2Vi' 

met (.2) 

)., 

Deze formule is exact dezelfde als formule (.6) voor de buis 

met spleetvormige opening. Dit zou men ook kunnen verwachten 

voor Kn ---O en een snelheidsprofiel dat constant is. 

Voor de niet-dimensieloze deeltjesflux geldt met (3.3.14) en 

(4.1.4) 

:1et àe formules (3.3.4) en (3.3.16) 

vinden we voor (.9) in beide gevallen: 

De snelheid '\T: = ~ is voor beide gassen dezelfde en dus • n; 
gelijk aan de gemiddelde massasnelheid. 

~en definieert de termische slipcoëfficient wel met de formule: 

waarin À de warmtegeleidingscoëfficient is. 

liet probleem is nu aan welke grootheid we de botsingsfrequenties 

moeten relateren (zie Hfd,2) In (6.1) was dat niet zo'n probleem 

omdat we de formule voor Kn -o al van te voren kenden uit de 

continuurnsmechanica. Het meest consequente is om de botsings

freqhenties nu aan dezelfde grootheid te relateren n.l. de 

viscositeit. 

Indien geldt: 

dan wordt (.10) met 

(. 7) 

(. 8) 

(.9) 

(. 10) 
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De slipcoëfficient wordt dus: 

(. 12) 

Zoals we gezien hebben zal het alleen bij een bepaalde temperatuur

gradient mogelijk zijn orn alleen maar stroming t.g.v. de temperatuur

&radient te hebben. Deze temperatuurgradient volgt uit (5.4. 9) en 

(.JO). 

/

T-:-~-:)·--:--;::::::;::::::;::;:. 

fl, M,.o,Vm,Mi 

~ 

'l'.!L ~; T ..,-,-14'\-, ."".""n-,_'V;=""'=,::::;:wi:::;=2. [
ri, .CT 
v .. +v.1. .... 

,-0 
20) Voor het harde bollen model r.eldt : 

Dus de vergelijking wordt: 

/
-r~T - ...J:.... j-rd 

To Vr L \fr .,..0 
Hieruit volgt: 

L-rz. ,r-PÎ2. 
L vToJ 

Stel: 
A _-,:_ -7: 

- 2, 
dan: 

T- ~: ( 2.-=r -2 v Tl ó-i) - ~ c-i:-v,:. A
1
·) +1: 

Voor A Z< 1 wordt het verloop praktisch lineair: 

T = - Zrz ( T 0 - T) + To 
L 

De gemiddelde deeltjes flux uitgedrukt in de temperaturen van 

de uiteinden wordt met (5.4,9) en (.Il) 

(. 13) 

(. 14) 
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6.3. Qe stroming van een binair gasmengsel onder invloed van een 

concentratiegradient. 

Voor de constanten van de vergelijkingen (5. 1.8) hebben we volgens 

(4. 1.9) 

a.- = 1 - o(: 

Omdat er geen drukgradient is nemen we een snelheidsprofiel dat 

constant is over de doorsnede. 

Overzicht voor de constanten van de vergelijkingen (5. 1.13) 

(. 1) 

buis met spleetvormige 

doorsnede (1) 

buis met cirkelvormige 

doorsnede (2) 

K" ( ó:\.t: ó:v) 
S(cS.-u') 

K_,( ó: l.A ~ t I\T 1 
1 

f K-, (ó:1.t:<S:V) cl~:'\f 
0 

\-<o(Ó;~:ó:v) 
1 

r Vo(ó:U., ~:V-)ö:Vcltv 

ê( (u) ., '>..- Vl (.2) 

Met Hfd. 10. 3 

en (5. 1. 12) 

~ C( J .. ) 

1 dló:) 

Met ( 1 O • 3 • 1 6) { ( ( d;) 
en ( 1 0 • 3 • 3 3) 

i{J.-) 

I -

I -

\1 - ' n,, 

,--'-
Vf/o.· 

\h. (-t- 2Fnó; ) 

De vergelijkingen voor de parameters ).; worden dan met (5.1.13) 

( 1) 

À, 

-./ o<., ....... , - _2_Vn_à.,....~ 

Hieruit volgt: 

!.-tet (. 2) : T 
'3. = 

(.3) 

(.4) 

(. 5) 

(.6) 



• 

-63-

De vergelijkingen voor geval (2) worden: 

o(., + L.,__ ~ 
Vii'b, v,;,, 

Hiervan is de oplossing weer: 

ó· À·- 'l7i: . - o(,ó,+ O(~ ,SL 

met (.2) 9l' 6· -
oi., b, + c,(a t-1 

De oplossingen voor de buis met spleetvormige doorsnede is dus 

dezelfde als die voor de buis met cirkelvormige doorsnede. 

Voor de niet-dimensieloze deeltjes flux celdt met (3.3.14) en 

(4.1.S) 

:-tet de formules (3.3.4) en (3.3.15) vinden we voor (.9): 

(.7) 

(.8) 

(. 9) 

(. 10) 

Dit is hetzelfde resultaat als werd gevonden door l~ramers en Kistemaker 19) 

Voor de verhouding 
Q, 
~~ vinden we met (.JO): 

(. 1 1) 

Deze verhouding is ook experimenteel gevonden. 

Voor het verschil V'2 -'\1, vinden we: 

met (. 10): 

(. 12) 

Dit is, zoals te verwachten was, de wet van Fick. 

Men definieert de diffusieslipcoëfficient wel met de formule: 

9 = d.1 n J) j z ½ 
waarin 9 de totale deeltjesflux is. 



-64-

We vinden met (.JO) dus voor d.~ 

n{Vm: - Vm:') 
n, v~,· _,_ t1, Vrn2' 

Met (.JO) en (S.418) vinden we voor de gemiddelde deeltjesflux: 

I j~ ( l"\ \/ml ) 11,· 
q •· - - L n D n, Vm7-n, \l"rYi1 d n 

met ~ !1 _,_ !11.. 
n n wordt dit dan: 

--1 Vmi [In ( Ei Vrn; + !1k Vm.t:)]9t: 
L Vm7 -Vrn1..' n ,., 

1 '!ia. 
no 

nD ----
L vm:. '"[~Vm7+ ~~] \fiir-Vm~• n,·ovm.:' + Ol.• ~ 

no n. 
b.v. voor n;o :a-0 f'l,1. _, 

no n~ 

Met (.14) en (.IS) geldt voor de totale deeltjesflux: 

':1 = 9; - '3.l. 

=_n D l n [-i-~,_v m_,: _+ __ r:,"' ___ , L_V_m_ ... _'_] 

~=~ + ~;vm.1.' 
voor 

9= n 'D \ (m. \ 
'2. L n m.t. } 

(. 13) 

(. 14) 

(. 15) 

(. 15) 

(. 16) 

(. 17) 
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6.4. De stroming van een enkelvoudig gas onder invloed van een 

drukgradient. 

We neoen volgens Hfd5.J voor dit probleem twee parameters met 

twee functies</, Omdat de functie g(u) even is in u ligt het voor 

de hand om voor de functies f.· een constante en een functie 

evenredig met IJ,~ te nemen. 

Overzicht van de constanten voor vergelijkingen (S.J.21) 

K0 (b t-t~b'\1) 

S(b tA-) 

o/(u) 

Cn 

buis met spleetvormige 

doorsnede (1) 

, ~(,( 6U.', O'\l) 

f ~- ,( c} IA', &l\r) <:Áól\r 
0 \ lr 

À,+ À'l. V i., \3 u,. - I) 

lr' 
f'\ Il 

VJ. ( _, _,) 
., 1 K,,. - K .. 

..î:( K-'- 6 v-'+u·') '1 q 'U. n,'& 1\11 

buis met cirkelvormige 

doorsnede (2) 

1 
Ko ( ö t... ·, b ""~ 

J Ko:o v.',óV)dva~v 

\\/i +À2 \/6(2u1.-,) 

Vï' l'\~, 

(. 1) 

V'l ( 2 k ,: - K,: ) (.2) 

met ( JO. 3. 1 c,, 
t/m 18) en 

(10.3.33 C,t 

t/m 36) (72 

c1. 

I - 1Vfi'6 

ff ( - ~ó + M· ö(ó-, 

I - 2~~ + C(o·') 
, 

I - ~ 
1 2 Vllè 

cl2 
Met (5. 1.21) worden 

,!.r.(--L+ ...:L)·O~-,J 
V "' 'fio 2t

1 

dan de v~rgelijkingen voor 

_,_ 
tlfnb 

I ,- ""~ 
'IÏ2 (-~ • ~.)+ O(ó-, c. 3> 

I -~ ó + 0 l 5-3) ( • 4) 

1 \ Î-' ...L,_ "\ ) ~ V 2 { / - 'ff16 J ( • 5 

v6 (-tfff~+ ~)+ O(crJ c.6> 
À, ( 1) 

À, 
I 

/- 2ViJ'& 

.....E..- + 0'1>.1;' ?.v;;' b l' 
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Hieruit volgt: 
À,-= +61 

Als we (.7) en (.8) in (.2) substitueren vinden we: 

c{(u)= ib2 
+ (--t~-i + ó:t7')[3l41 -1) 

- (1-u1 )b2. + ~(?,u-i-,)S 

Voor geval (2) vinden ~ede vergelijkingen 

...L_ 
Vn'ó 

Dus 

~1e t (. 2) 

_L 
~/ 't Vï 

)i ' 6
1 

+ '\/77'2.71) c5 l. =vc(-~ 

ó 1 
( Ó

1 'fi?ó)( l ) 9 P(1.1) = ï:j' + - '1 + -'2- '2. U - I 

=(/-u7)~

1 

+ Vft2u.-i-,) 6 

Voor de niet-dinensieloze 9 vinden we eet (3.3.14) en (4.J.3) 

9 -

en gebruiker. we oet (2.2.9): 

V= L 
rYZ 

Dar. worden eet (3.3.4) en 'v.•fa =ode formules (.9) en(. 12) resp. 

( 1) 1f = -/Y/.. _, ,3 x'- o."" V T7 n= , d. p 
o.p 7m TT 

2.rLa~ y111<.T' .f!.p 
Cl p 8 m c;At;t 

Het eerste gedeelte van het rechterlid is in beide formules de normale 

Poiseuillestromingsterm. 

(. 7) 

(.8) 

(. 9) 

(. 10 

(. 1 1 

(. 12 

(. 13 

(. 14 

(. 15 
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voor de snelheid aan de wand geldt: 

( 1) Vw - - :1_ v 771T •~ 
- P 8m d 'Z. 

(2) 'llw- _ J.... V 11\T' otp 
- P Bm T'l. 

Voor de slipco~ficient: 

of: 

vinden we in beide gevallen 

Volgens Waldr.ann geldt t 9) 

Dus: 
az = O,'-tgt nm Vff:r 1 

~ =·o,'Jc9't 1 

Met de formule (S.4.6), (.14) en (.IS) vinden we voor de 

gemiddelde deeltjesflux: 

geval (1): g = 

geval (2): 
g 

We zien dat in de uitdrukkingen voor 9 geen slipsnelheid meer voorkomt. 

(. 16 

(. 17 

• • C • • 9a-9b) Dit resultaat 1s erg onnauwkeurig omdat door o.a. erc1gnan1 aangetoond is 

dat er slip is. Kennelijk moeten ~e een parameter meer invoeren voor het 

variatieprincipe • 
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6.5 De stroming van een enkelvoudig gas onder invloed van een temperatuur

gradient. 

Omdat <3(u.) even is nemen we zoals in Hfd. 6.4, voor de probeer

functies een constante en een functie evenredig met \A.~ 

Overzicht van de constanten voor àe vergelijking (5. 1.21) 

1 buis met spleetvormige buis met cirkelvormige 

doorsnede ( 1) doorsnede (2) 

Kn(~u~ Ó'\1) K_,{ cSu·, b1r') \\o(S\A; bv) 
' 1 s ( óu.) /({ K_, - ~+l) OOI\/ /~0 - l,<1 )bvd.óv 

1) 

c{ (u) À 1 + À_ 2 '{{- ( > U 'l_ /) À,\fF +'>--2Wf 2 u~- ,) 

C" K-' 
Il 2 K~ 

C,"l 
v! ( _, _,) ., 3~,"'- k,, Viz { 2K,: - K~) 

C1.1, 
!, ( - I - ' K-') -;; 9Ku - 6 k,ct· " 6 ( 'd<z:- 4 K,:-+ k,~) 

<.l, ik-' -1 ,, 1-{~ 1 ,, W( k~ -k~,) 

(. 1) 

di 'Vt'(3 k-~ ~C' )-~(1k~~W') 2 'f Il 11 'f tl lt 
\/6'(2K~-K,~)-W/zk,!-~!,) 

Met (10.3.16) l" /- 1 
2 v;i'6 

t/m (10.3.20) 
C,2 ~ (- Wrî + na) + c r 6-lJ 

en (10.3.33) 

t/m (10.3.37) Cu /- J__ 
1. '1716 +0(6·\) 

d, I 
4 Vïrb 

d1 \/f ( 2~6 - ?6~1+ ó(ó-') 

l1et ( S. 1 • 21) worden dan de ). l• vergelijkingen: 

2\m'ó 

De oplossinr, is: 
À,=+ 

Ài = - ~ '17 
Het (. 1) wordt dan ef[ 

/- _j_ 
V"6'6 

'{,?f 1Vnó + ~,) +- (i(ó")) 

1-m- +öUf 1
) 

\/i1 
4~~ 

'fi (ë/m -~-) + 0(6-1
) 

(.2) 

(.3) 

(.4) 

(.5) 

(.6) 

(. 7) 

( .8) 

(.9) 
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Voor geval (2) vinden we de vergelÎjkingen: 

À, = 

Dus nae: t ( . 1 i . 

g7 = ! - ~ ( 2 l..l
1

- ') 

== I -

t·let (3.3.7) en (4.1.5) en V.·.1c=O vinden we voor de niet-dimensieloze g 

Dus de dee:ltjesflux wordt voor geval (1): 

Voor geval (2): 

In beide gevallen geldt dan voor de wandsnelheid: 

Voor de gemirldelde snelheid over de oppe:rvlaktE geldt 1n beide 

gevallen: 

Het forniule (2.2.9) ..1T lt>:t Q. 

'lr== L/nm1 o( ~ 
De in Hfd.6.2. gedefinieerde slipcoifficient is dus (6.2.10) 

(. 1 

( • 1 

(. 1 

( • 1 

(. 14 

(. 15 

(. 16 

(. 17 

(. 18 
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Vergelijken ~e (6.2.12) met (.19) dan zien we dat de laatste 

kwalitatief i zo groo; is. Dit is gevolg van de betere probeer

functie die we voor de laatste hadden gekozen. 

Met (S.4.7) 
vinden we hier voor de gemiddelde deeltjesflux 

Jr\/T 
rn V 

(. 19 
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7. Berekeningen voor de stroming bij grote Knudsengetallen. 

wij zullen in dit hoofdstuk gebruik maken van de formules van Hfd.5.2 

We 1.ullen de resultaten vergelijken, die we met de reeksontwikkelingsmethode 

en de Clausingfactor-methode krijeen. We verwachten dat voor 

het resultaat hetzelfde zal zijn. 

De stroming van een enkelvoudig gas is dezelfde als de stroming van een 

binair gasmengsel omdat de deeltjes in de Knudsenliruiet niet zullen botsen. 

ï. 1. De stroming die veroorzaakt wordt door een drukgradient. 

Berekening voor de buis met spleetvormige doorsnede: 

Volgens formule (5.2.6), (4.2.5) en óe functies van Efd. 10.3 geldt: 

- r . n, \.1 _, ( <.) g = n n,, o, 

Met (10.3.23) en (6.1.9) wordt dan de niet di~ensieloze deeltjesflux voor 
\{n -c,,:7 

' 1 )1 ..9.. clp 
2\n\f6;'J p cl'X.. 

We zien dat voor 6;-o de factor L ] naar oneindig gaat. 

~et de alternatieve berekening rr.et de Clausinr,factor is dit niet het 

geval. Er geldt n.l. volgens (5.2.15) en (5.2.13) 

Bij de berekening van (.2) is verondersteld dat de buis oneindig lang 

is, zodat formules (.2) en (.3) niet tegenstrijdir, zijn. 

Berekening voor de buis met cirkelvormi&e doorsnede. 

In plaats van (.1) vinèen we nu met (4.3.6) en (5.2.6) 

11et (10.3.40) en (6.1.9) wordt dan c!e niet-dimensieloze cleeltjesflux 

voor Kn -e>o 

s!..e_ 
otz. 

• 
Hetzelfde vinden we met de Clausingfactor (5.2.15) en (5.2.19). 

(. 1) 

(. 2) 

(. 3) 

( .4) 

(.5) 
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Voor een enkelvoudig gas hoeven we slechts de index; weg te laten. 

Voor de stroming in een buis met lengte L vinden we met (5.4.17) 

dan voor de gemiddelde deeltjesflux: 

Voor (.3): 

Voor (.5) Q B.::.~ 
P L 

(.6) 

(.7) 
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7.2. De stroming, die veroorzaakt wordt door een temperatuursgradient. 

Berekening voor de buis met spleetvormige doorsnede. 

Volgens de formules (5.2.6), (4.2.6) en de functies van Hfd. 10.3 geldt: 

Ket (10.3.23) en (10.3.24) en (6.2.9) geldt dan voor de niet-dimensieloze 

deeltjesflux: 

- \W ( I , ) 0 cfT 9 ,· =- n,· V 17Ïm; - o, l 6 s B + n i i: 1 cl 'l 

:tet (S.2. 16) en (5.2.18) 

Voor de buis met cirkelvormige doorsnede worden de formules analoog: 

met (5.2.6) en (4.3.7): 

:-1et (10.3.40) en (I0.3.41) en (6.2.9): 

'3 ,· ==; n.- 3"' VJ.. T , 
'2 TTm: 

Dit vinden ~e ook met (5.2. 16) en (5.2. 19). 

Voor de ger..iddelde stroming in een buis vinden we r:,et (S.4.7 ) en 

Vo0r (.3): 

(. 4): 

• r'"I • - !1.:. J2.._ 
''· - n ..t.T 

q,= n,p~ 
n.lt 211m~ 

q .. =- ~~ n ,1,c 2.11m. 

l... 1.., 24 ~ ( J-ro- ~) 
et (_L _ _L) 
L- v-=r: \/1:' 

(. 1 ) 

(.2) 

(.3) 

(.4) 

(.5) 

(. 6) 

(. 7) 
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7.3. De stroming, die veroorzaakt wordt door een concentratiegradient. 

Berekening voor de buis met spleetvormige doorsnede. 

Uit de formules (5.2.6) en (4.1.7) volgt: 

Dit wordt met (10.3.23) en (6.3.9) 

Met (S.2.17) en (5.2.18) 

9 .. -= -n VIT 
'ZT1rr1; 

Berekening voor de buis met splretvormige doorsnede: 

Met (S.2.6) en (4.2.3) 

-~ ko g_ = 2 " 

ilet (10.3.40) en (6.3.9) 

n - - ~ n ' / J.. T' ;-, .4. .n_; -
-;ii - 'l V '211m~ v-- cl'? (1 

Het ae Clausingfactor (5.2.17) en (5.2. 19) vinden we 1r:e.er hetzelfde. 

Voor de verhouding ~•1. vinden we: 

5h - \f"ffi:' 
C32. - Vm. 

Dit resultaat werd ook gevonden voor lt1- 0 (6.3.11). 

We verwachten dat dit ongeveer voor alle Knudsen~etallen zal gelden. 

Voor àe stroming in een buis met als randvoorwaarden: 

2-0 

Voor (.3): 

Voor (.5): 

en z-L 

-n.i.'IXI' - "JVf;;ö,; 
_g_ 

L. 

vir,den we reet (5.4.18): 

(. 1) 

(.2) 

(.3) 

( .4) 

(.5) 

(.6) 

(. 7) 

(.8) 
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8. De numerieke berekeningen voor willekeurige Knudsengetallen. 

Het numerieke werk dat we verricht hebben in samenwerking met de Heer 

van Bree van de groep numerieke wiskunde heeft alleen betrekking op de 

stroming van een enkelvoudig gas ten gevolge van een temperatuur gradient 

in een buis met spleet- of cirkelvormige doorsnede en de stroming van een 

binair gasmengsel ten gevolge van een concentratie- en drukiradient in 

een buis met spleet- of cirkelvormige doorsnede. 

Cercignani9b) heeft numeriek het probleem van de stroming van een enkel

voudig gas ten gevolge van een drukgradient berekend. 

Van zijn resultaten maken we gebruik bij de berekening van het thermomole

culaire drukverschil. 

Voor het geval van de temperatuurgradient in een enkelvoudig gas en de 

concentratiegradient in een binair gasmengsel worden experimenten in de 

groep Warmtetransport gedaan (Slaaf,Larmit, Kops, Voûte). 

Een gedetailleerde beschrijving van de procedures waarmee men de matrixele

menten van de vergelijkingen (S.3.14) kan berekenen met behulp van de compu 

zal t.z.t. in een rapport van Van Bree verschijnen. 

Een van de moeilijkheden bij de berekening was, dat in het geval van een 

klein Knudsengetal, de grenslaag, waarin de grootste gradient is voorj(c...) 

een relatief klein gedeelte is van de totale doorsnede zodat er een zeer 

groot aantal stappen genomen moest worden. Later is dit probleem,(voor de • 
stroming van een binair mengsel) opgelost door eeu variabele stapgrootte ia 

te voeren die klein is aan de w•d en groot is in het midden van de buis. 

8.1. Numerieke berekeningen met resultaten voor de stroming van een enkel-

youdig gas ten gevolge van een temperatuurgradient. 

Met (4.1.11) en (~.~-11) wordt het stelsel op te lossen lineaire verge

lijkingen: 

waarin: 

~ C> voor 

1 I voor 

(. 1) 
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a) Voor de buis met de spleetvormige doorsnede worden de constanten 

in de vergelijking met (4.2.4), (4.2.9) en (10.3.10) en (5.3.9): 

(.2) 

(. 3) 

5{f:HJj) = - W;;- l:,(ó-dw;) - fVn T0 {dt~\4J+- -k T,(6-c\~i) i" V,:, T.{~•""•) 
We hebben voor deze berekening gelijke stappen genomen: 

Dus met (5.J.4) r fw voori:::ten ,•.N.,., 

~. = l -b voor ,· = 1
1 

l, . . >I 
en ,, . _ ~ 

~ .. - /\/ (.4) 
Voor 9 geldt(5.3.l7) 

[; , -'- J ' 9-=- ~ ':1,· ~ 1: q, .,. ~ q.., .,, ,v 
•• & (.5) 

b) Voor de buis met cirkelvormige doorsnede worden de constanten in 

de vergelijking(. l)met (4.3.4), (4.3.10), (10.3.27) en (5.J.9) ... ,, 

{ / /'·(óVt.t~ ♦ t,(-2UïU,i<:.o:><P 1 ) •• 

7i --;::;==::;=========~ d.~~ÓIA;~;voor /. ,1:- J 
o V u.!i i" '-<~ - 2. w..· u j '-d> J,' 

N• I 7' 

- ?. T.,- ~fT,(óL<j<ti>-it-6V1-u}~~•9)ol-8 +2T,{o) 
'.='. 0 (.6) 
'~J 

n ------ " S(ó'-<;) = - -¼ f T,(btc;c..w& ..- ó V ,~v;' ~,,,J )d..1' ,.. ~/T;.(6uj '°~'°' + &'/,-u},,._,a ')dtf) 
o t> , (. 7) 

We hebben weer gelijke stappen genomen of: u;- l.t,·_, :: ïJ 
Met (5. 3.4) wordt dan: l '::.1, voor '-• 1 , ,· := N-,., 

h~ \A.~.:: 
ZN 

,·_, voor ,:-: 2, l, .. •,N 
--\ 

Voor 9 geldt1"e.t (~.'\.18) N 

q = [t '3.- -u-,) + 1 '3.,., · ~ î1 
In beide gevallen geldt met (6.5.13) 

J T( -) Je c,1.T 9c~ = ca ~\.A. ~v ';ii 

( .8) 

(.9) 

(. 10) 
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De buis met spleetvormige doorsnede ( 1) 

aantal stappen: 

N b Tabel ~T -g-r; 6 

reeksontwikkeling 0 0 00 

(7.2.2) Il 0,0005 0,001845 3, 69• (3 ln(I cy-o, 3658) 

10 0,0005 0,00185 3,7 

JO 0,005 0,01235 2,4705 

10 0,025 0,04222 1 ,6888 

20 0,05 0,069 1 ,38 

20 0,25 0, 199 0,796 

20 0,5 0,285 0,570 

• 40 2,5 0,570 0,2280 

40 5,0 0,66 0, 132 

40 12,5 0,71 0,0568 

80 25,0 0,74 0,0296 

(6.5.9) 

variatierekening 0.0 0,75 0 

We zien dat de resultaten van Hfd. 6 en 7 goed aansluiten bij de numerieke. 

Het aantal stappen Nis zodanig gekozen dat bij een groter aantal het 

resultaat minder dan 0,5% veranderde. 

Om de invloed van N op het resultaat te illustreren hebben voor'• 25 

ook qTberekend voor N=IO: 91
= 0,64 

Het verschil met de waarde voor N•80 is dus erg groot. 

l,= 0,05 l>= 0 ,5 6~2,5 6-. 12,5 6, 25 

u. 1T u gT IA. ij-r u. q1' I.A. ~.,.. 
0 0,07505 0 0,340 0 0,663 0 0,756 0 0,75675 

o, 1 0,07495 0, 1 0,3385 0, 1 0,6615 0,2 0,7555 0,4 0,75665 

0,2 0,07450 0,2 0,3355 0,2 0,656 0,3 0,755 0,5 0,7557 

0,3 0,07375 0,3 0,3295 0,3 0,6465 0,4 0,7535 0,1 0,753)'· 

0,4 0,07270 0,4 0,3215 0,4 0,6325 o,s 0,7SJ5 0,3 0,74415 

0,5 0,0713 0,5 0,3105 0,5 0,6125 0,6 o, 744 0,85 0,73115 

0,6 0,06955 0,6 0,2965 0,6 0,585 0,7 0,731 0,9 0, 7011 

0,7 0,0673 0,7 0,278 O, 7 0,5465 0,8 0,601 0,92 1 0,67145 

0,8 0,06445 0,8 0,2545 0,8 0,491 0,9 0,620 0,95 0,67025 

0,9 0,0607 0,9 0,222 0,9 0,4055 0,9' '0,521 0,97 1 0,52075 

1 0,0548 1 0, 1655 ' 0,2135 1 o, 198 1 0,19795 

Tabel 2 
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De buis met cirkelvormige doorsnede (2) 

Aantal stappen:N b 1.,. ~"T / ó 
reeks ontwikkeling (7.2.5) 0 0 ri;; •O, 75 

10 0,000~ 0,000372 0,744 

10 0,001 0,000744 0,744 

10 0,005 0,00363 0,726 

10 0,025 0,01710 0,684 

10 0,05 0,0323 0,646 

10 0,25 0, 1251 0,500 

10 0,5 0,2064 0,413 

20 2,5 0,5360 0,214 

20 5 0,6581 0, 132 

20 10 o, 724 0,0724 

20 12,5 0,726 0,0581 

80 50 0,739 0,0148 

variatierekening (6.5.12 0 0,75 0 

Tabel 3 

Ook hier sluiten de resultaten van Hfd. 6 en 7 goed aan bij de 

numerieke. 

Numeriek was dit probleem veel moeilijker dan (1) omdat de matrixelementen 

• veel gecompliceerder zijn. De rekentijden waren veel langer dan bij 

( 1) zodat we bij de meeste 6 -waarden hier minder stappen hebben gekozen 

dan bij (1). (De rekentijd blijkt ongeveer evenredig te zijn met N3). 

In de nu volgende grafieken hebben we de botsings,frequentie Y aan 

de viscositeitscoëfficient gerelateerd volgens (2.2.9). 

De waarde die Maxwe11 27 ) vond voor de deeltjesflux is: 

(. 1 1) 

Met (2.2.9) en(. 10) vinden we dan: 

:::::. (. 12) 
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De waarde van & wordt met (3.3.4) en (2.2.9): 

~= Q. _f_ 
Volgens Waldmann20) geldt: ~ /tf 

/V/ = 0, "' I "" W\ \fif[ I 
Dus: 

Vn' a 
~ (. 13) 

Het Knudsengetal definieren we hier met: 

Ko-= L 
2c.c. 

Dus met ( • 1 3) 

(. 14) 

De experimentele kromme in de grafiek voor de buis met cirkelvormige 

• doorsnede is gevonden door A.J.F. Larmit 21 >. 

De buis met cirkelvormige doorsnede 

b: 0,05 6:. 0,5 ó:.2,5 E,-:::12,5 ó-:: 50 

IA, ~T u. 
_,. 
q u. 

_,. 
q \A - 1" ca ~ - 1" ~ 

0 0,0392 0 0,2669 0 0,6433 0 0,7594 0 0,7456 

0, 1 0390 0, 1 0,2660 0, 1 0,6414 0, 1 0,7592 0,7 0,7455 

0,2 0378 0,2 0,2632 0,2 0,6357 0,2 0,7586 0,8 0,7445 

0,3 0382 0,3 0,2585 0,3 0,6258 0,3 0,7575 0,9 0,7328 

0,4 0373 0,4 0,2516 0,4 0,6110 0,4 0,7553 0,925 0,7194 

0,5 0363 0,5 0,2423 0,5 0,5903 0,5 0,7513 0,9375 o, 7073 

0,6 0349 0,6 0,2303 0,6 0,5619 0,6 0,7436 0,95 0,6885 

0,7 0331 0,7 0,2148 0,7 0,5229 0,7 o, 7282 0,9675 0,6581 

0,8 0309 0,8 0, 1946 0,8 0,4676 0,8 0,6944 0,975 0,6059 

0,9 0279 0,9 0,1671 0,9 0,3830 0,9 0,6077 0,9875 0,5047 

1 0230 1 0,1179 1 0, 1956 1 0, 1677 1 0, 1727 

tabel 4 

1 



Velocity profile in a capillary bounded by two parallel planes 
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Velocity profile in a capillary with a circular cross section 
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8.2. Het thermomoleculaire drukverschil. 

We berekenen het drukverschil als functie van 6 voor de 

buis met cirkelvormige doorsnede. 

Volgens formule (5.4.9a) geldt: 

_!. ~ -:. 9, (v?,T2_ ~ ~ 
p d2 ~P(p,,-) T o\2 

Voor een enkelvoudig gas geldt: 
~.,.. = ~ T(d) 

~P,: ~p( ~) 

Cercignani 9b) heeft ~o/!) berekend en wij hebben in Hfd. 8. 1 

~'\"((>) berekend. 

We hebben gezien dat geldt: 
(l 

& :. o, "'~ \-\-;.' = 0, 1 -; 

(. 1) 

(. 2) 

De vrije weglengte 'fis omgekeerd evenredig met de dichtheid n 
Dus: 

(. 3) 

We zullen nu i.p.v. de variabelen y:> en T de variabelen ~ en T 
nemen omdat ~Ten ~Pvolgens (.2) alleen een functie van à zijn. 

Er geldt nu: 
J_~_..!...4!° +~~ 

p c,{'2 - -r . c.l~ 0 '"" .. 

Substitueren we dit in (.1) dari vinden we: 

'f"{~) . clb 
ó[~Tl&) - gf{ó.LJ (.5) 

Dus: J" 

J qP(b) ct.O = \V\C-... /-ro) 
6 [ ~Tl&)-~t>(6)] 

wa~~uit dan bij een bekende \&,.,To ,!o de ó"' volgt. 

Uit i::-, To,S._ en ó, is dan het verschil ft-Po te berekenen. 

Deze berekening is gecompliceerd. Voor {l{-P..\<<(Pa, .. +P
0

) kunnen 

we de benadering (5.4.10) toepassen: 

R-Po :. JTC~ p (,"--r.) -
~'lb) -:;=-

- 9 T(ó) Ó ~(T.:-,o) -
~ P(&) 6 (.6) 
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Nu is i(1',.-'1'.) met (. 3) een constante. 

We maken V~•Vo dimensieloos met de maximaal optredende P~-P. dus: 

(. 7) 

. P" - r. - ra..- P.,_ l\ _,) 
De grafiek lP .. -f.)_; l\? .. -9.)- ,n zal dus onafhankelijk van 

de gassoort zijn. We hebben deze berekend en in tabel (5) en de 

bijbehorende grafiek verwerkt. De experimentele gegevens zijn van 

A.J.F. Larmit. Het zijn de meest recente (juni 1970) en nog niet 

in een rapport verwerkt. 

b 
,"lcS) <a~'J§: <e.E,. K;' 5 ~P(b) ~f>...-

reeksontwikkeling 1 , 5 0 0 

0,0005 1,502 0,000248 0,00082 0,00112 

0,001 1,5004 0,000495 0,00164 0,00224 

0,005 1 ,4877 0,00246 0,00815 0,0112 

0,025 1 ,4580 0,0117 0,0388 0,056 

0,05 1 ,4370 0,0223 0,0738 o, 112 . 
0,25 1,3781 0,091 0,302 0,56 

0,5 1, 3889 0, 1485 0,492 1 , 12 

2,5 1, 7729 0,302 1 5,6 

5 2,3578 0,219 0,872 11 , 2 

10 3,5821 0,202 0,669 22,4 

12,5 4,226 0, 173 0,575 27,8 

50 13,537 0,0545 0, 181 12 

variatiemethode 0 0 

Tabel 5 

·-·-----------------' 
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8.3. Numerieke berekeningen voor isotherme stromingen. 

Om dit probleem algemeen voor een binair, gasmengsel te kunnen oplossen 

zullen we eerst de stroming als gevolg van een drukgradient en de stroming 

als gevolg van een concentratiegradient moeten berekenen. 

Beide stromingen worden berekend met het stelsel integraalvergelijkingen 

(5.3.J) en (5.3.2) waarvan voor de verschillende gevallen alleen de coëf

ficienten a,1,42,lo1,~2,~1,c2 en 61 en &2 verschillend zijn. 

De wijze waarop deze voor een bepaald gasmengsel berekend worden zal aan 

het einde van Hfd. 8.2 geschieden. 

De computer zal volgens (S.3.3) de volgende vergelijking moeten oplossen: 

_n g - t (. l) 

waarin ..0.. volgens (5.3.14) met bovengenoemde coëfficienten en de matrix 

T berekend wordt en! volgens (5.3.15) met c1 en c2 en de vector i(6"'1) 

a) Voor een buis met spleetvormige doorsnede wordt de matrix T met (4.2.4), 

(5. 3. 9) en (l O. 3. 10) 

7'Td b) = Vr, { T..' ( 6 l u ~ - u j 1) -1- 4' ( ó \ \.l ,· + l,(. 1) ! h ~ '6 L 1- J 

N 
-2. Tj~ 

i:. 
i~j (.2) 

De vectorj wordt met (4.2.4), (4.2.5), (4.2.7), (5.3.1) en ·(lO.J.10): 
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b) Voor een buis met cirkelvormige doorsnede krijgen we voor de matrix T met 

(4.3.4), (5.3.9) en (J0.3.27) 

T;-.C~) = l ~ r T.' b. V ~I .. ~!-2.u; u; to;, d > q6 l óu., h; ,·.,, j 
o Vv..,+u.j-2(,(~u~trJ><J 

_ fr;.- _ ~ JT. (&.,,; ltPt; + ó V 1-uJ ,..;...•,i,')d.; +2 T, {o) • = i 
i,:.(I . . 0 
'V:J 

(.4) 

De vector~ wordt dan met (4.3.4), (4.3.6),(4.3.8), (5.3.1) en (10.3.27): 
'11 

s, ( ó) = - % / T, [ ó '-' j c.i;, r/> + ó V ,- 1.A.J s.;..,.. -i <f,') cJ. </> + 2 T, l o) 
0 

(.5) 

Als ,·:1-; kunnen de termen Tj i ook met de formule (4. 3. 5) berekend worden. 

Uit gaat voor grote, waarden beter dan bovenstaande formule met de computor. 

Uit de oplossingen van de beide stelsels zal met behulp van de continuiteits

vergelijking op de in hfd. 5.4 beschreven wijze de oplossing voor de stroming 

in een buis berekend moeten worden. Omdat de gt e111 ~/'' niet zonder meer geintegreer 

mogen worden over P en !Jf- l~~HfJç,lf)voeren we een. andere rekengrootheid in waar

mee we dit wel kunnen doen en wel die, die gedefinieerd wordt door de formule: 

(.6) 

waarin '3; de totale flux is. 

Omdat ])oe.ï!; zal Vl]) bij een isotherme stroming een constante waarde hebben. 
p p "4 " Het verband tussen di en (3; of rc• en q,. wordt met (3. 3. 15): 

J'·p - '3! d· 
VI VI 

' - • vii rr.: (. 7) 

o/' - g;"" d.: .?!.... 
t'IJ. 

(. 8) 
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De constanten voor de vergelijkingen (5.3.1) en (5.3.2) worden dan met 

(4.1.7) resp. (4.1.9) 

Stroming t.g.v.· een drukgradient: 

(.9) 

Stroming t.g.v. een concentratiegradient: 
,. • .J lo . n.- _, . 
"""• s / --: '=-~Je-• 

(. 10) 

Voor beide stroming hebben we verder nog de constante S:. 
Bovengenoemde constanten zijn functies van~ en p bij een bepaald gas

mengsel. Voor het oplossen van de vergelijkingen (S.3.1) en (5.3.2) zullen we 

hiervoor bepaalde waarden moeten substitueren~ In plaats van de druk is 

een handiger parameter het Knudsengetal Kn: !, waarin a een karakteristieke 

• maat is in de doorsnede. Nu is de gemiddelde vrije weglengte van een gas

mengsel een fuctie van druk en concentratieverhouding, zodat we op verschil

lende plaatsen in de buis verschillende gemiddelde vrije weglengten kunnen 

verwachten. We zullen daarom i.p.v. Kn een grootheid nemen die niet afhangt 
,i. 

van tii en evenredig is met p. 

Deze is als volgt gedefinieerd: 

v,n,,, 

Want volgens (3.3.13) geldt: 

s~ ~ k;;' 
met (3.3.4) en (2.3.9) 

( - V.i ,.. J2. o(. 
Oo- VilT" ..... n~ 

,""', 
Met (3.3.4), (3.3.S) en (.12) geldt dan: 

en met ( 3. 3. 4) , ( 3 • 3. 6) , · ( • 12) en ( • 1 3) : 

(. 1 1) 

(. 12) 

(. 13) 

(. 14) 
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De constanten a.,b.,c., ~,/1,o ~Y~,worden voor een bepaald gasmengsel voor 
1 1 1 I 

de vers~hillende rt,('/\, waarden door de computer berekend op onstaande wijze: 

Als we Vil, volgens (2.4.5) aan de diffusiecoëfficient relateren en 

volgens (2.4.6) aan de viscositeitscoëfficient van een enkelvoudig gas 

dan vinden we met (3.3.5) voord:: 

VH -Y\ 

Dus met (. 9) en (. 10) wordt de C·= 
1 

I / (V11c. ~ +- YI. ~~~) C: ~ 

V\ vVI~ V') 

We nemen n, 
vi als variabele parameter ( vi~ - ,-ïiii -

er geldt: i'J,{ I 
C, (o): wi,. C,(,) ==-

W'I ~'t) WI, 

c, ( o):: '!1.'L c,.( ,) ~ \NI, 

vt-:Dwt~ 
w, 

111, -..., 
(. 15) 

) of: Ci :: C: ( ~) 

(. 16) 

De waarde van ~_.:blijkt voor het voor ons relevante gebied nagenoeg 

onafhankelijk te zijn van druk, concentratieverhouding en temperatuur zodat 

deze waarde alleen maar van de• gassoort afhangt. 

Uit ( • 1 5) en ( • 16) volgt: 

c, = ' / ( "'v,~ _j_. 4-
\11, c'. (,>) -C,(o) V' 

en 

C-, : / / ( ~ 
VI, ~) , 

+ 
Ci(d) Vl 

Verder geldt met (.9) of (.10) 

J Yllc. C. Ui= - °rl • 

Voor de stroming als gevolg van een drukgradient: 
L !:'!c, 
fl,· = + VI • 

Voor de stroming als gevolg van een concentratiegradient: 

b· Yl,· C· ' =- - vi " 
Voor beide gevallen met (.13) en (.14): 

c.. . c::. C, ( o) 
V1 ~ Do -

C, 

(. 1 7) 

(. 18) 

(. 19) 

(. 20) 

(. 21) 

(.22) 

( :23) 
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De getallen c
1
(o), c2 (o), ~ 1(1) en C2 (t) zijn input ~oor de computer. 

We berekenen C
1
(t) en c

2
(o) via een omweg met behulp van het harde bollen 

model voor de moleculen. 

Er geldt volgens dit model: 

Dus 

---==-.., 
'l ~Jc.T 

D = B \f71 \1 ~~~ 1 V',\, ma 

/Y1 ~ W\; ,{i:r' 
·t; ==- 16 'v-n' J.t V ~ 

(.24) 

De waarde van dien d 12 worden uit de experimentele waarde van Den 

lf'/., op bovenstaande wijze berekend en wij berekenen dan met deze waarden 

van C
1

(1) en c
2

(o). We hebben dit gedaan voor 2 gasmengsels. 

a) Argon (1), Helium (2) 

m1 • 39,948 dl= 3,66 ~ d 12 • 2,6 i 
m

2 
• 4,0026 d

2 
= 2,18 ~ m = 43,9506 

met ( 16): 

c 1 (0) = 0,09107 

c 2 (0) • ),59821 

C) (1) = 0 t) 7948 

c 2 (1) = 0,90893 

b) Argon (1), Kooldioxide (2) 

m1 = 39,948 d 1 • 3,66 R 
m2 = 44,0095 d2 = 4,62 R 
met (. 16): 

m = 

c
1 

(0) • 0,52418 

c2 (0) = 0,54997 

c 1 (1) = 0,91977 

c 2 {)) '"'0,47582. 

83,9575 

Ue constantetvoor de integraalvergelijkingen worden met (.17) t/m (.23): 

Argon (1) Helium (2) 

n,J,., 0 0. 2. 0.1,./ 0. 6 o.8' I 

Cl, 0.908<3 0-'31Cj2. o. q '!>2.0 o.c, "8 => 0.'3 6 ~'3 I 
I • 

O.i, 0-72.i S o. so~s "· 1»'1' 0 '3 O.2.0L-(2. 0.o 9107 

fio) I t~ 0.09 I 07 o.08oe2 0.06805" o.os 17 0.01»006 0 
0 0. 2 77~ o.4~os- o.6s-g, 0.79 S" 8 o.q 089 

C21) r-b. 0 0.02.020 0.04517 o.077s7 o., l oz 0.,7'35 
-b~ I. s-qB /. Il 0 0. 71e;7 0.4'.3 <34 0.198'3 0 
C, O.OCJI 07 O. JO( 0 0.1/ 3 '1' 0., 2.~ ~ 0./503 o. 179s 
C.i J. S" '3 8 ,. 3 8 8 /. 2. 2. 6 t. oqB 0.99 4 7 0. <3 089 

&a/E,, 0.1800 0.2100 0. 2922 0.1718 0477'3 o.6 218 
ó,Jó" I o.qo,s. 0. 80'30 0.704'( o.6osg o. '507'1 
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Argon (1), Kooldioxide (2) 

n 
1 /n 0 0.2 O.Lj o.6 o.e I 

CL, o.4758 O.S'1l'2 0.6101 0- 7 / 7 4 o.8402 I 

Ot I o.8~i) O. 7'3 2. 9 o. 6<382 0.6088 0.Sl.42 

(.io) { ~ 0. S2.','2 o.4~88 o. 37qq 0. ?...82 6 0.15 <38 0 

0 . 0.1067 0.2071 O.:,OI 8 0. 'l~ l '2. 0. ,.q58 

f-b. o.ssoo 0.11 ,.,., 0.1S'32 0. '1 'l 19 o. 6)q3 o. ~tg8 
(.1 i) - b~ o. Sllf2 0-42 67 o. )IO Ó O.'lO 12, 0.0~78 0 

<:, o.s2 'f2 o.s73s o.61'3/ 0.706s O. 799 I o.gt<j8 
c, O.S'SOO 0.533 3 0.'5 177 o. soi9 o.48qo c.4 1 s& 

6,./ Ó, o. '30 81 /.0 l "f S /. J 6 S / /. '3'38'1 /. ss 7 0 I. é/1.fJ 7 
ó,fbo I 0.<314O o.8i8o o. 7'11~ o.6S5Cj o. s6 q9 

Tabel 6 
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JO. Appendix. 

10 .t-1... • f . 22) .t. De AIIIUramow1tz unct1es. 

,,. 

Definitie: '" (X) = / ctt e~p (-c'l- z ) de 

" 
Recurrente betrekking: 

Differentiaalvergelijkingen: 

Tn' { X) = - l:_, ( X) 

Uit (.2) en (.3) 

Reeksontwikkeling: 

cw, 

(. 1) 

(.2) 

(. 3) 

(. 4) 

al = -2.at-'1 

l( t-, Hi-z) 
b,. = -2. b,1_2 - (31

1 
- 61 +2) o..tt 

,l ( .fc-1)( 1- 2) 

a, = -b. 

6. = / 
v"""=os771.1s66'fa ....• < 1 > I ' J constante van Eu er 

1 T, (x)= J - Vri' x. + o 6 3 42 x.2 +osg 08 x.1 - o, IL/ 31-:,.." - 0,01969 x.'+ 

0,003 2 4 .x6 + o. 000188 .x.7 + · · · • • • 
-x.2 ( 1- 0,0833 :x.z+o,0013 89 x+'-o, oooooe 'lx'+ •··•)Jnx 

27;,(x)= Vf1 -x + V: x2
- o,32,1sx 3-o,,"77X"+ o.~il9s- x'+ 

0,0032 8 x 6- 0,000491 x7 - o~oooo 2.3S" x. 8 ..... . 

+ :x:1(-t -0,01 6 bJ x.i + o ooo 1 <Jc9 x"- •· • • •) ln.x. 
(. 6) 



Il 

21; (X)-J- V: + f - 0, 2CJ S"I( X 3+ 0,(0/1./ -,:•+0,0zg$'1(:,cr 

-o,oos7ax'- o,ooo47x"+o,00006'-l.:x 8 ••••• 

-x"' { o,oe13-o,0027ax1+ 0,00O02.s x"- •.. .)l~x 
• 

Asymptotisch gedrag (. 7) 

,r;;, .. .!1 vf- ( a a o..t. ) T. (x) ~ v3 3 
2 

r ex p(-Y}. a.+ 7+* + .. + vi + •., 
x .... -

(. 8) 

ti(J" .i)ai.,1 --(12 Je•+ 361c-3n'-3n + 2 s )ai.., 

+ t ( l'l - 21) { 2. l + 3- n )( 2. .Ic+ 3 + 2. n) O..fc 

k-:0,1,2, .... 

i. /, '2, •• 

<. to) 
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9. Conclusie 

Het resultaa~ van onze berekeningen geeft een niet volledig bevredigende 

overeenkomst met het experiment. 

De oorzaak kan zijn: 

a) De toegepaste vereenvoudigingen om het B.G.K.-model op te lossen zijn 

te groot. 

b) Het B.G.K.-model zelf geeft te onnauwkeurige resultaten. 

We hebben gemeend dat het met veel moeite exact oplossen van het 

B.G.K.-model alleen maar een quasi-exact resultaat geeft omdat het B.G.K. 

model een erg grootte vereenvoudiging is. Een studie en uitwerken van de B.G.~ 

vergelijking is toch zinvol omdat het als basis kan dienen voor een zoeken 

naar en uitwerken van een beter model. 
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10.2. Berekeningen voor Hfd. 4. 

• 

De Integr~l: 

T -/ l;n ( 6 I Û - VI) ol 'Ui 
1

" ~O'I' / Û- V / 

waarin: r. ( U U ) U.::: ., 'l 

V=(V:,l\l~) 

I -a'- v l = V(u,-v,f"+ (v.'l-V~)
1

' 

Stel: S "6/ U,-V, I 

t :.6 / U.2-V~ I 

(.3) en (.4) in(.l)gesubstitueerd geeft: 

od 

j c•• e•p {-c•- Vs;+t' \ Je 
0 

Stel: t = e UJS cJ, 

t=c:sin, 
Dus: 

C cle cl <J = ei t c,l t 

+ E.. 
2. 

(. 1) 

(.2) 

( • 3) 

(.4) 
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Dus: 

(.5) 

Met (.3) 

(.6) 

Voorn= 1 - ~~ 

I2 ~ / t e x P \ - t 2 
- t Î rJ_ t / cl ~ e >< P \ - s \ 

0 -o,.-

e,4 ~-

+ j re• P { - '( - ·{ \ d 'ç jet~ ~•e•r {- ~•j --
Of met (.3) 

(. 7) 



V 
De integraa1 23>: 

/._,. To ( I, Vu•+v'-2.uvc.osr:/) d!P 
I = o b Vu.'+ v'-2. u.v w, êïl" 
Onderstaande berekening geeft niet een veel eenvoudiger uitdrukking voor 

I, maar een uitdrukking in Besselfuncties waaraan al uitvoerig gerekend 

(. 8) • 

is. 

oo _, "} ;•"expj- f V u'+V'--2.uVLD• <J,' d,p 
I=(c exp\-erd.e ~vlL1+111-2..u.vc.oscp' 

o O C. 

Voor de gelllOdificeerde Besselfunctie kv{r)geldt 26) (Dit is een van de 
vele wijzen waarop kv gedefinieerd kan worden) 

(.9) 

O<J '( .L 

K ( )- 77 f ( f :X. r1 /ex p l--x. t} ( t ~ /) - 2 d t 
" x - 1 ( Y+ t ) 

Dus: I 

..L 

kf (x}=-(fi) 1 
exp \- x 1 

°"' 
want: r ( 'l) = I t ~-, e X p l - t } d t 

0 

of: T'(i) = / 
Verder geldt de volgende integraalformule 24 ): 

1 °"' 
y-t Ki ( y) = (1:1 )7 f )C (x 1-,rt ko (:x.y) d X: 

waarin met (. Il): 

WéJnt: 
. J. 

T"'(~) = 271 2 

Uit formule(. Il) en(. 13) Wjgen we:~ 

~ _, ex P {- '1} .. ¼ / X ( x !.. / f z. 'r< o ( x y) d. X 
, 

We kunnen (.9) dus schrijven als: 

(. 10) 

(. 1 1) 

(.J2) 

(. 13) 

2.11 00 

I- J,,. je.-' ex P {- c•} d.c j d.,t, jx(x':...1f tK.'iJt.-%:V v.\.v~ 21.1.vc~dx 
]r O I • (, 14) 1 o . . h 25) Voor Ko ge dt het add1t1et eorema _ b 

l~o [ x. ¾ V ui-va- a.uv ec,5 (/,'] ==! ~" {x~) K,, (x 1/-)e>Cp(tn</,) 

(. 15) 



• 

VI 

waarin voor: 

IA.~ v-

[ u == t 

V-= I' 

{ fA.=f U.> V 

V-=t 

~ 

I,., == -J;- / (!,c p I 'l C.o.S (::> J la:> (v-> e,) de 
() 

en 

Substitueren we (. 15) in (. ~ dan vinden we na integratie over;: 

- t bi áf. I=,, /c-'exp{-c')dc jx(-x."-,r IJxë)K.(x C )d.x 

(.J6) 

0 J 

Stel: 

We integreren eerst over c. De integratiegrenzen worden hiervoor dan: 

y ~ C ~ c:><:;, 

, ,__ _________ _ 
Dus: 

C 

r= 
Stel: 

(.J6) 

Dan wordt de integraal: 

Dus (.16) wordt: 
0-, 

~ 1 

= js ;s e,cp(-s•-y•) == ~ r exp \-y•j 
0 

I = i n f j <f ~ e" p 1- y' l ol ':1 I o ( ~) K. ( ~) 
(. 17) 
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10.3. Berekeningen voor Hfd. 6 en 7. 
1 

Definities: 

= / ~(n ( óV.. ~ 6 'IJ) d Ó V-

~ 

= f Kn ( bu. ~ 6,v) 1)'1 c.l-b 'lf 
1: 

K,; / d.u. f k,, { hu. ; óv) d.. 6 v 

K,: =/ d.u. / Kn (Ju; ó v) V 2 cl ó I\J 
t E 

K;,· =/ u1 d.()., /Kr,(óu.,~ óV) o_á'll 
l I" 

K~, ==I u.1 d.u / ~~(1 (ou. ~ ó v) V- 1 rJ../J '\T 
r î' 

v'77 .,[T,;(lót.t--óvt) -1-~ (óu. .. óvU voor n=-1 ,ti ( d Vu1+ vi- 2 uv~ (6) 
---------- d <j> voor n ::.0 

n b V ~ 1-,. v 1 
- 'l t-t 1.1 c.os il> 

0 

De kern is symmetrisch in w. en '\1' dus: 

. ,. vn 
t~,, = n1 , 

We zullen bovenstaande fucties berekenen algemeen en voor: 

n =2 

(. J) 

(.2) 

(. 3) 

(.4) 

(. 5) 

(.6) 

(. 8) 

(.9) 



Berekeningen met d~ kern (.7) 

k,n 
a) ., -

(•JO) 

b) K"' = ~ f" lli.T lo) - -rn ... , (h-b u) - ,-n., (J +6u.)- ~ T.n+'l(á-ó\4) oz r71 } 4 ,,,.,, · I .. ..- 1"' ~ 

(. 12) 

(. 13) 

(. 14) 

f) 1{1~ = ~{} T,;.,(q)-_fTn 0 (0)+ ~l;.~(26)+ ~~,7;; .. l(o) 

+ Ti Tn"3 {ib)+ fïT.,~{'2.ó)+ :., Tri.~ (2b)--}sTn"io)+f?Tn°♦ ,(2h)} (. IS) 

De berekening van deze fucties is geschied met partiële integratie en 
formule (10.1.3). 
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&-oi- er geldt: 1,m 61 Tn (b) == o 
b-o0 

We -nemen dusdanig groot dat T,, ('2~) te verwaarlozen is. 

K;,' W, { iTo (o)- i-T. (o)j 

I 
- J - 2.V7716 

K,~'-= ~\ !T. Co)-+ T,Co) + -p T, (o)} + ()(ó->) 
(. 16)· 

_.1__ -'- + - 1- + oa,-1
) - l 2.Ynb 2t,'1 --

( .17) 

1,~~= v;,{-}T0 (0)- f T(o)+ ;) tTzlo)j+O(b-s) 

-
1 

- -'- + -'- + O(ó•~) - !' 1.ffl'b '36,. 

K,:' = \& f 2~ (o) - tl"; (o)} 
(. 18) 

J.._ --'-
1. 2Vi!6 (.19) 

K;~ = V7t {+~{o) - i lJo)+ ~a¼ Lo) ~ + O[c\-s) 

- t: - 2~ó +- *' + (:; (b•l) (.20) 

We hebben bij de berekening gebruik gemaakt van (10.1.9) en (10.1.10). 

b-o ~ Het de formules voor de reeksontwikkeling van,.., (10.1.5 t/m ·10.1.7) 

en met (10.1.2) vinden we: y:;;' } 
K:, = Vn' { 2 T0 (o)- "{'-+- Ö(ó) - ;' +ó( Ó) 

- Ö(ó) (.21) 

K♦' o, - ~ i 2.~(o)- V: + O(ó) - '{11' + 
'-1 0 {b) 1 

- O(b) (.22) 

K'-' ,, = \/r1'{2l:{o) -f T.(o)+i-½- -i Y[z b +-i o, 6 l" '1 <! ól 
?i. 

_-LM\n2ti 
b ~ 

+ c,- l ó2)j 
W { 1,268'16 -2,lnib} + <-'ló'1) 

(. 23) 

K .. ' 
11 =' ....L ~ l 7:" l )- ..L l: ( o) +..1...l.. _.l ;B l.Ó + .L (246)1. \m iO Ó 3 62 6 '1 Ó 

+ e'(e/·) 

- ...1,_ + O{i 1 ) Vri' (.24) 



X 
Berekeningen met de kern (.8) 

I 

Voor de berekening / <p{IV') Kn (6u~ óv) ~'V"c.lól\T vo~en we een coordinaten-

transformatie in waarbij we de oorsprong naar U. schuiven. 

De nieuwe integratievariablelen worden 

x. en -9. 
Het verband tussen 'IJ en X ,,0. volgt uit 

de formule: 

(} 

We integreren eerst over X. en dan over~. De integratiegrenzen voor 

X worden: 
x. = o en 

x. = b =--u. ~ti> + V ut~s - l.(.-i+ ,· 

zoals uit (.25) volgt voor V-=I 

Dus met (.8): i
11 

b 

/ytv )k,. ( ou, bv)è>v Ó.ó v = ~ / rkiJ. /x dx b T,;~hx> y?( V x 1 
... u2-+ 1.Xk<.c~ ~ 

(.25) 

0 ' 0 

waarin: ~ b .... u.los"'~ +V1- u.1 ,t,.,1._J.' (.26) 
,.. 

a) k'0 , = ~ T,;., (o)- ;, /T,,., ( b6) dt& (. 27) 

0 

b) /,{"2 = 2u.t1,~, (o) + -if T,;+l {o) 

'" 
-1,j{J;.,{bó)-,. f Vl-l.ls,.-,,J~.2 (b6)+- :,=î;;.s{lod)}di,. (.28) 

" Formule (.28) wordt afgeleid met partiële integratie en formule (10.1.3) 

1 71 

Voor de berekening / 'f{...,) l..\.dU ( Tn (bb) c:('1.,0, 

0 0 

transformeren we de cilindercoördinaten U. en ,1,4 

$ = l4. ~~ '1.,,0., 

t := Le. lO) 1,,C. 

d 5~ t .:: Ll cl 1-4 c.l"'t. 

en met (.26) b=t+V~ 
We integre en eerst over t. De integratiegrenzen worden: 

s 

• - Vt-s,; en + ~ 

. ' Dus: 

• 

(.29) 
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Dan vinden we: 
, ,r,:;r' 

c) K .. = ~. (o) - + /ds f l;(ht-t ov,-~i·) cl t 
0 --.r.::? I 

= ~ +1 (o) - ~ }1;,.z<c) + -f ! /T:.4- 2 { 2 ó Vi=s")d s (. 30) 
0 

I 

d) k.1. == T~.,(o)+~T.:o(o)~ -¼[Tl; .. 2 (0)-{- f~.~('lóV½')cls] 
1 0 / 

- ~ ~ I t v,-!)'TTn+) {o)-7;.,(ió ~,-s'~ els-+ ~tfn.,, (o)-/TM~(2bV•-~'
1 

J.~ 
0 o 

= f ~., ( o )-i ~ Tn+2 l o) - ir T,,., lo)- it ~ Tn+'1 l o) 
I 

+ j{t}T,,0 (2cSV1-st)-"!,~ ~l:0(2óY1-~)- "t11f Tn.11(11>v',-s~jd. ~ (.ll) 

K.,_1 = +Tn .. ,(o)+-pTn.l (o) 
I 

- -¼ f { ~ S' Tn ... ( o) - i st Tn.1 (16VÏ-s') + ~ (1-s1
) Tn.1 (o) 

0 

- 6 ( ,-s2 )T,;., ( 2 b\ r-sl)-¾rV 1-.s''l;,.1 {o) -1}V1-f1 -r,:,., (2b '/1- s') 

+ ¾,-T,. • .,(o) - ~T.., • .,('lbV""i-=?) ~ els 
, 

- i /{~ s'V'ï-7Tn., (o)- ~ s1 Vï=s1T.., ♦,(2~\fi=s')+ i{,-s,f Tn .. , l o) 

- ~{,-s•l Tn♦ ) ('2ó~)--t,(1-~"rfn- {o)-îJ(1-s1
) i;4.,.(2óVi?) 

+ Z"V,-si: ~ .. s (o) - i V,-sil: .. s-(26~'T-7)} c! .s 
I 

- ¼ /{ ;-i s'7;; .. 11 /o) - ¼1 si~.,,(2b'/,-s~) + i,-(,-s')Tn .. " l o) 

- $ (1-s<t)7;, .. ~('l6~)-~\/1-s'Tn:r(o) -f,~Tn.s(2oV1-•i) 

+ vi:., ( o) - 17 Tn.i (26 ~) ) d.s 

= ~ T,;., (o) - -t ~ -ç.1 (o) + ~Tn.1(0) -irf11T,, • .,(o)- 6' !7;.6{~ 
• 1 

+ 1' /{tT,.., (z óV1-<} ) + ~' 'i/1=7 l:.1 (26 Vl-7') + 'Ï'( 1-s,1n • ., {-zó\~) 
0 

(.32) 



XII , 
ó_.o0 er geldt: lim~/,(s)Tn(2&\J'1-s)cls=O als 

b~Mo 

We nemenb dusdanig groot dat bovenstaande integraal te verwaarlozen is. 

K.~ - T. to) - 6 ~ -,-; co) 

1 ' ï -irr16 

- }T. { o) - f ; Ti t o )-+ i, -r, l o > 

- * ...:m + 2
1

b' + otó-l) 

K;1 - -rT,{o)- i½-~{o)+ ~~ (o) + Ó{ó· 1
) 

- -t- - ~ -+ rJ.
1
ó1 + ou,-l) 

K,~ 1; ( o) - t- ~ ~ { o) 

1 ') 
- T - ,.,,,-;to 

fl;(o) --f ;~lo)+ ~2=f; {o) - Ü(6·1) 
..L _ _ 3_ + _I_ + 0((-l) 
'I """ 6 6'2. o 

We hebben bij de berekening gebruik gemaakt van (10.1.9) en (10.1.10). 

(. 33) 

(.34) 

(.35) 

(. 36) 

(. 37) 

Met de formules voor de reeksontwikkeling vanl;,(I0.1.5 t/m 7) en met (10.1.2) 
Ó -o vinden we: 

.,., 

K:, = iT.lo) - ½ /l+ + <'ló>! cl~ 
0 

0(6) 
'11 

(.38) 

- 21; { 0) - ½ / I t T O l&) \ cl '(1 
0 

Üló) (.39) 

' 
T,(o) - f; ~(o) + T ~ f {~ -&V1-s"+ ~ti-s')Vil +t,{J,)J ds 

0 

== -f.!;, -+ t,(6~) ( .40) 

(. 4 J) 
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12. Symbolenlijst 

a 

a. 
1 

b. 
1 

c. 
1 f =(c...c.,.c.) 
-(C ... C,. C .• ) 

(c,. c~) 

c 
cc$.·) 
C,.klcS) 

d(ó) 

D 

fi 

~ 

gi 

ca:• 
C3r 

-r 
~: 
<3:"' 
~,. 

m: 
n 
n,· 
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karakteristieke lengte in het probleem 

reken-constante van de integraalvergelijking 

reken-constante van de integraalvergelijking 

reken-constante van de integraalvergelijking 

deeltjessnelheid 

relatieve deeltjessnelheid 

dimensuloze deeltjessnelheden 

.gemiddelde absolute deeltjessnelheid 

functie van t; in Hf d. 5. 1. 

functie van~ in Hfd. S.J. 

functie van~ in Hfd. 5. 1. 

diffusiecoëfficient 

snelheidsverdelingsfunctie 

lokale Maxwell snelheidsverdelingsfunctie 

lokale Maxwell snelheidsverdelingsfunctie 

deeltjesflux 

dimensieloze deeltjesflux ,,T ot ~ .. _ 
dimensieloze deeltjesflux als a-;.~ Ai~ - e, 

dimeasieloze deeltjesflux als t~ :: ~t. ~ = 0 

dimensieloze deeltjesflux als d. f:> olî _ o 
"':Cl:.:. -4a, -

deeltjesflux gemiddelde over de doorsnede van de 

buis 

constante v~n Boltzmann 

Knudsen getal . 
Kernen van de integraalvergelijkingen 

Integralen over Kn volgens Hfd. 10.3 

lengte van de buis 

gemiddelde vrije weglengte 

massa van een deeltje 

de deeltjes--0ichtheid 

de deeltjes dichtheid van gas i 



p 

~» 
P.
'Y--r = c.)(, y, lt.'> 
r 
~{Dw) 

T. 
Tn 
tt'-(u,.u.lJ 

u. 

(.-:rl y" 2 ) 

Z,· 
o<: 
b: 
cS:j 
f; I ½-9.< ,Y 

1 
t:. 
À: 

(,. 
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normaal vector op de rand 

statische druk 

componenten van de d~uktensor 

getal van Prandl 

component van de warmteflux vector 
de plaatsvector 

straal van buis met cirkelvormige doorsnede 

functie in de integraalvergelijking 
temperatuur 

Ambramowitz functie 

dimensieloze plaatsvector in het vlak van 
de doorsnede van de buis 

V!.A,i..-1.(! , 
snede 

voor de buis met cirkelvormige door-

t-f., voor de buis met spleetvormige doorsnede 

dimensieloze coördinaat in de lengterichting 
van de buis 

integratie variabele (dimensieloze plaatsvector) 
gemiddelde deeltjessnelheid _. v 7 w ~ VI". • .,. ""' 1. t 

m 
waarde van de grootheid aan de wand 
plaats coördinaten 

verdelingsfuctie: 2; _. r f .' ~L o/...<:::1. 

consta~te voor de integraalvergelijking 

constante voor de integraalvergelijking 
Kronecker symbool 

botsingsfrequenties 

viscositeitscoëfficient 

warmtegeleidingscoëfficient 
slipcoëfficient 

parameters voor de variatiemethode. 

' 

coëfficient voor deeltjesflux bij binair mengsel 
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