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Een analyse is gemaakt van de werking van het DAZON vogelschrikkanon, zowel 
op het gebied van de verbranding, de gasdynamica van de uitstroom, de akoestiek, 
en de achterwanddeformatie. Een op deze analyse gebaseerd wiskundig model heeft 
geleid tot een computerprogramma, waarmee een aantal van de typische kentallen 
kunnen worden voorspeld. De resultaten leveren inzicht in de fysica en chemie van de 
processen, en kunnen leiden tot verbeteringen op het gebied van nauwkeurigheid en 
levensduur van het ontwerp. 



1. Inleiding 

Het DAZON vogelschrikkanon bestaat uit een verbrandingskarner (de pot), waarin 
een mengsel van propaan- of butaangas en Iucht wordt ontstoken, zodat een knal 
ontstaat. Het gas komt uit een externe gasfles, en wordt periodiek met behulp van 
een balginstallatie ingespoten via een open toevoer. Aan de uitvoerzijde van de pot 
zit een tweede gat met daaraan een tamelijk lange pijp. Afgezien van de balg en de 
ontsteker zitten er geen bewegende delen aan het kanon. De invoer en uitvoergaten 
zijn altijd open. 

De directe aanleiding voor het onderzoek was het scheuren van de potwand van een 
iets gewijzigd model. Naar aanleiding hiervan werd duidelijk dat de werking van het 
kanon in feite slechts gedeeltelijk begrepen was. 

Doel van het onderzoek is te komen tot een beter begrip van de belangrijkste aspecten 
verband houdende met de verbranding, gasdynamica, akoestiek, en wandsterkte, door 
middel van en leidend tot een (wiskundig) model dat bij gegeven parameters, zoals 
geometrie en gaseigenschappen, voorspellingen kan doen van de hoogte van de druk 
in de pot, de akoestiek in de buis en het vrije veld, en de buigspanningen in het meest 
kritische deel van de wand, nl. de achterwand. 

Gewapend met deze kennis kan dan de ontwerper een kanon ontwerpen die (1) een 
knal geeft met een spectrum dat meer overeenkomt met het gevoeligheidsgebied van 
een (gemiddelde) vogel (dit ligt ongetwijfeld hoger dan de vrij lage tonen waaruit de 
knal thans bestaat ); (2) een hardere knal geeft met dezelfde of lagere kosten; (3) een 
beter "bestuurbare" knal geeft i.v.m. het kunnen voldoen aan lokale geluidsnormen; 
( 4) de juiste wandsterkte heeft bij de optredende drukken. 

Gebruik is gemaakt van experimentele resultaten van DAZON zelf (integrale geluids
metingen) en van een serie metingen uitgevoerd door de vakgroep Transportfysica 
van de faculteit Technische Natuurkunde van de TUE (J.F.H. Willems en A.P.J. 
Wijnands). Aangezien deze metingen (nog) niet gedocumenteerd zijn in een mee
trapport zal het resultaat, telkens waar nodig, worden opgenomen met de melding 
"DAZON-meting" of "VTF /TUE-meting". 

2. De modellering. 

Het is opmerkelijk hoe weinig er bekend blijkt te zijn over een betrekkelijk eenvoudig 
lijkend verschijnsel als een beetje gas dat knalt in een halfopen pot. Met name geldt 
dit voor het type verbranding, en de rol van de wanddikte. 

Wat de verbranding betreft kan het volgende gezegd worden. In principe kan een 
brandbaar mengsel snel of langzaam verbranden: als een detonatie ( wat slechts zelden 
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voorkomt), of (de meest voorkomende vorm) als een deftagaratie. Het verschil is de 
snelheid van het vlamfront: bij detonatie is dat supersoon ( er ontstaat een knal) en bij 
deftagratie subsoon (er ontstaat geen knal). In het huidige probleem correspondeert 
dat met een snelheid van (ruwweg) 400 m/s en 40 cm/s. Deze snelheden worden 
echter niet gevonden. Uit de gemeten (VTF /TUB-meting) stijgtijd van de druk in de 
pot kan een snelheid worden berekend die daar precies tussenin ligt, nl. 80 m/ s. Een 
detonatie kan het dus zeker niet zijn, maar aan de andere kant is voor een deftagratie 
in vrije ruimte de snelheid ook te laag. Een verklaring hiervoor moet gevonden worden 
in het feit dat bij deftagratie de snelheid toeneemt bij toenemende druk. Het afvoergat 
van de pot is juist zo klein dat het gas niet snel genoeg kan ontsnappen waardoor de 
druk steeds meer kan stijgen en de verbrandingssnelheid toeneemt. De knal die dan 
vervolgens gehoord wordt is dan ook geen echte knal in de zin van een gasdynamische 
schok. Het is het resultaat van de in korte tijd (in de orde van 1 ms) gestegen druk, die 
in de loop een drukgolf teweegbrengt van zo hoge amplitude dat deze gaat "opsteilen" 
en aan de loopmond een zo scherpe flank heeft dat het uitgestraalde akoestische veld 
het karakter krijgt van een knal. 

Hoewel de verbranding duidelijk gekoppeld is met de uitstroming, is het voor de 
uitstroming zelf niet echt relevant te weten wat de oorzaak is van de drukverhoging. 
Het is daarom zinvol de problemen te scheiden, en bij het gasdynamische probleem 
uit te gaan van een gegeven hoeveelheid energie die in een gegeven (korte) tijd wordt 
geinjecteerd in de pot. Om technische redenen is het verder handig niet precies met 
een hoeveelheid energie te werken, maar met een hoeveelheid entropie die daaraan 
gerelateerd is. In dat geval is er direct een relatie te geven tussen druk, dichtheid en 
temperatuur. De onnauwkeurigheid die het gevolg is van het feit dat de hoeveelheid 
entropie, behorende bij een hoeveelheid energie, mede afhangt van het preciese verloop 
van de drukstijging, verdwijnt geheel in de onnauwkeurige kennis van de hoeveelheid 
brandbaar gas. 

Wat de wanddikte betreft, is de (DAZON-) ervaring dat een andere wanddikte leidt 
tot een iets andere knal. Het is duidelijk dat dit aileen kan gelden voor een wand die 
meebeweegt, en dus niet zeer dik of stijf is. Als de wand meebeweegt straalt deze 
geluid af. Sommige delen stralen meer af dan andere waardoor het afgestraalde veld 
in sommige richtingen sterker is dan in andere, en verder fungeert de wand als een 
filter waardoor sommige frequenties beter worden doorgelaten dan andere. Al deze 
aspecten kleuren de knal. Omdat niet aileen de wanddikte maar vooral ook de globale 
geometrie ( wel of niet afwikkelbare oppervlakken, verstijvingsringen, etc.) bijdraagt 
aan de effectieve wandstijfheid is de koppeling van het inwendige drukverloop met de 
wand zo complex, dat voorlopig is afgezien van een echte koppeling in de modellering. 
Er is gekozen voor de veronderstelling dat in eerste instantie voor de gasdynamica 
de wand volledig hard is, waarna voor het separate probleem van de sterkte van de 
achterwand de vervorming wordt berekend met deze gevonden inwendige druk. 
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3. Het verbrandingsprobleem. 

We nemen aan dat het propaangas (C3H8 ) in de pot volledig verbrandt. Dit betekent 
dat het propaan en de zuurstof ( 0 2 ) volledig worden omgezet in kooldioxide ( C02 ) 

en water( damp) (H20). De chemische reacties voor dit verbrandingsproces wordt 
gegeven door: 

(3.1) 

Tijdens de verbranding bevat de pot een gasmengsel bestaande uit de volgende che
mische stoffen: propaan 8 11 zuurstof 8 2, kooldioxide 83 , water( damp) 84 en stikstof 
(N2) Ss. Stikstof neemt niet deel aan de chemische reacties. 

De massafractie en de molfractie van 8i geven we aan met respectievelijk Yi en Xi. 
Uiteraard geldt dat 

5 5 

L}j = l:X; 1, (3.2) 
j=l j=l 

met 0 :$ Yi :$ 1 en 0 :$ Xi :$ 1 (i = 1, · · ·, 5). Het verband tussen Yi en Xi wordt 
gegeven door 

(3.3) 

waarbij Mi de molaire massa van 8i voorstelt en M de molaire massa van het gas
mengsel, welke volgt uit 

(3.4) 

Voor de molaire massa's Mi gelden de volgende waarden (in gfmol): M1 = 44, M2 = 
32, M3 = 44, M4 = 18, en M5 = 28. Omdat de molaire volumes van alle stoffen 8i 
ongeveer gelijk zijn, betekent dit dat xi overeenkomt met de volumefractie van 8j. 

We willen de samenstelling van het gasmengsel voor verbranding bepalen. De massa
verhouding zuurstof/propaan in het gasmengsel noemt men de stoichiometrische frac
tie s. Uit de reactievergelijking (3.1) kan men eenvoudig a:fleiden dat s = 5M2/M1 = 
3.64 voor de verbranding van propaan. Het mengsel noemt men stoichiometrisch en 
voldoet aan 

Y2 = sl). (3.5) 
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Voor verbranding is geen kooldioxide en waterdamp aanwezig, zodat X3 = X 4 = 0. 
Uit (3.2), (3.3) en (3.5) kan men eenvoudig de volgende vergelijkingen voor X1, X2 en 
Xs afleiden 

Xt +X2 +Xs = 1, 

M2X2 = sM1X1. 

(3.6) 

(3.7) 

Verder weten we dat de volumefractie van zuurstof in lucht 0.209 bedraagt. Als we 
deze fractie aangeven met J, dan betekent dit dat 

(3.8) 

Het stelsel (3.6)-(3.8) voor de volumefracties X1 , X2 en X 5 is eenvoudig op te lossen, 
en men vindt: 

( 
M )-

1 
( JM )-t ( JM )-t 

X1 = 1 + ; M: , X2 = f 1 + sM: , Xs = (1 -f) 1 + sM: · (3.9) 

Substitutie van f = 0.209 en van de stoichiometrische fractie s = 3.64 Ievert X1 = 
0.0398, X2 = 0.1988 en X 5 = 0. 7614 voor propaanverbranding. De massafracties 
Yi, Y2 en Y5 kan men vervolgens eenvoudig berekenen uit (3.3) en (3.4). 

Als het gasmengsel niet stoichiometrisch is dan is er te veel of te weinig propaan
gas aanwezig voor volledige verbranding. In het eerste geval blijft er propaan over 
na verbranding, hetgeen uiteraard niet gewenst is, en in het tweede geval blijven de 
temperatuur en de druk achter bij de corresponderende stoichiometrische waarden. 
Overigens moet de samenstelling van het mengsel in de buurt van de stoichiometri
sche mengverhouding liggen omdat anders geen verbranding plaatsvindt. Als nu de 
volumefractie xl van propaan is gegeven, dan kan men de de volumefracties x2 en 
Xa eenvoudig uit (3.6) en (3.8) uitrekenen. 

Naast de chemischereactie (3.1) wordt het verbrandingsproces in de pot bepaald door 
behoudswetten voor massa, impuls en energie van het mengsel en massabehoudswet
ten voor elk van de vijf chemische stoffen afzonderlijk. Deze behoudswetten worden 
gegeven door onderstaand stelsel partiele differentiaalvergelijkingen [5J: 

a at (p) + V • (pv) = 0, (3.10) 

a at (p}i) + V • (pv}i) = wi, i = 1, · · ·, 5, (3.11) 

a 
ot(pv) + V • (pvv) = -Vp, (3.12) 

8 8p 
ot(ph)+V·(pvh)= ot +v·Vp. (3.13) 
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De variabelen in bovenstaand model zijn de dichtheid p, de snelheid v, de massafrac
ties Yi, de druk p en de specifieke enthalpie h. Verder is Wi de reactiesnelheid van 
Si. Bij dit model hebben we aangenomen dat diffusie, geleiding en visceuze effecten 
verwaarloosbaar zijn. 

Bovenstaand stelsel is zeer gecompliceerd en is moeilijk op te lossen. Dit is ook niet 
nodig, omdat we niet geinteresseerd zijn in de gedetailleerde stroming in de pot. Het 
enige dat van belang is, is de druk en temperatuur in de pot en de samenstelling van het 
mengsel. Daarom beschouwen we de pot als een homogene, goed gemengde reactor. 
De impulsvergelijking (3.12) is nu niet meer van belang. Bovendien nemen we aan dat 
er tijdens de verbranding geen gas uit de pot stroomt. Onder deze aannamen reduceert 
het stelsel (3.10)-(3.13) tot het volgende stelsel gewone differentiaalvergelijkingen: 

p = 0, 

ph =p, 

(3.14) 

(3.15) 

(3.16) 

waarbij de punt hoven een variabele de betekenis heeft van tijdsafgeleide: p = ~· 
Dit stelsel bevat zes onafhankelijke vergelijkingen voor acht onbekende variabelen, 
t.w. de dichtheid p, vier massafracties Yi, de spedfieke enthalpie h, de temperatuur 
T en de druk p, zodat twee extra vergelijkingen vereist zijn. 

De eerste van deze twee vergelijkingen is de ideale gaswet 

p='RpTJM, (3.17) 

waarbij n = 8.31441 Jf(mol K) de universele gasconstante is en M de molaire massa 
van het gasmengsel, gedefinieerd in (3.4). De tweede vergelijking is de thermodyna
mische identiteit 

(3.18) 

welke de enthalpie definieert als functie van de temperatuur Ten de massafracties Yi. 
In vergelijking (3.18) is Cp de soortelijke warmte van het mengsel, welke afhankelijk 
is van de temperatuur en de samensteling van het mengsel, en is h? de specifieke 
vormingsenthalpie van Si bij een referentietemperatuur To. 

De reactiesnelheden Wi voor de propaanverbranding in (3.1) worden gegeven door 

met 

(3.20) 
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De parameter E in (3.20) wordt de activeringsenergie van reactie (3.1) genoemd. 
Waarden voor de parameters A, E, a en f3 zijn: a = 1.8, f3 = 1.5, E = 1.42 · 105 

J /mol, en A = 1015 mol (m3)a+i3-l /kga+Ps. 

Uit energievergelijking (3.16) kan men als volgt een gewone differentiaalvergelijking 
voor T afleiden. Differentiatie van de thermodynamische identiteit (3.18) en substi
tutie van (3.15) geeft 

(3.21) 

waarbij hi de specifieke enthalpie van Si voorstelt, gedefinieerd door 

(3.22) 

In vergelijking {3.22) is Cp,i de soortelijke warmte van Si, die alleen van T afhangt. 
Voor de chemische bronterm in (3.21) kan men schrijven: Ej=1 hjWj = -Qw waarbij 
Q de verbrandingsenthalpie is -d.w.z. de warmte die vrijkomt bij de verbranding van 
1 mol propaan- , zodat (3.21) vereenvoudigt tot 

. . w 
h = CpT-Q-. 

p 
(3.23) 

Voor propaan geldt Q = 2.22 · 106 J /mol. Uit (3.17), (3.15), (3.4) en (3.19) kan men 
eenvoudig afleiden dat 

. (T Mw) 
p=p T+p . (3.24) 

Substitutie van (3.23) en (3.24) in (3.16) geeft nude volgende differentiaalvergelijking 
voor T: 

R . w 
( Cp - M) T = ( Q + 'RT) P. (3.25) 

Uit het stelsel (3.14), (3.15) en (3.25) kan men }i, pen T numeriek bepalen en ver
volgens kan men p berekenen uit (3.17) en (3.4). 

Stel nu dat CP en Cv = CP-R/ M, de soortelijke warmte van het mengsel bij constant 
volume, constant zijn. We kunnen in dit geval als volgt de toestand in het verbrande 
gas bepalen als functie van de brandstof massafractie in het onverbrande gas. Uit 
vergelijking (3.25) en de vergelijking voor Yi kan men eenvoudig de vergelijking 

(3.26) 
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afleiden. Integratie van (3.26) Ievert, in eerste orde benadering, de vergelijking 

n 
Tv. = 1 + (1- l)(q + 1)y, (3.27) 

voor de temperatuur in het verbrande gas, waarbij q = Q f'R.Tu, y = MuYt,v./ Mt en 
1 = CpfCv· Variabelen in het onverbrande gas geven we aan met het onderschrift u 
(unburnt) en in het verbrande gas met het onderschrift b (burnt). M.b.v. (3.27) en 
(3.17) vindt men tenslotte 

Pb 
- = 1 + (1- 1)qy 
Pu 

(3.28) 

voor de druk in bet verbrande gas. Uit (3.27) en (3.28) blijkt dat zowel de tempe
ratuurtoename als de druktoename ten gevolge van verbranding evenredig is met de 
hoeveelheid verbrand propaan. 

Bij de berekening van de temperatuur en de druk hebben we aangenomen dat de 
verbranding in de hele pot plaatsvindt. In werkelijkheid vindt de verbranding van 
het gasmengsel plaats in een zeer dunne zone, de zgn. reactiezone, die zich met een 
snelheid s0 voortbeweegt, ongeveer langs de as van de pot. De waarde van sb bepaalt 
de looptijd van de reactiezone in de pot, en daarmee uiteindelijk het uitgestraalde 
geluidsniveau. De berekening van sb is het grote probleem in de modellering van de 
pot, omdat niet precies bekend is hoe de voortplanting van de reactiezone verloopt. 
Voor de daadwerkelijke berekening van Sb maken we gebruik van de zgn. Rankine
Hugoniotrelaties behorende bij de behoudswetten (3.9-3.12) [5]. Als we aannemen dat 
er een zgn. CJ-deflagratie optreedt, kunnen we Sb berekenen. 

7 



4. Het gasdynamisch-akoestische probleem. 

(i) De pot 

Beschouw de schetsmatige doorsnede van een kanon als in figuur (1 ). In de pot 

CD 
./ 

sd NU ® 82 
-~ 

n x=O x=L 

Figuur 1: Doorsnede kanon 

bevindt zich een volume gas n van dichtheid PI' druk PI en temperatuur Tt. Als 
door de ontbranding in de pot thermische energie (voor het gemak hier: entropie) 
aan het gas wordt toegevoegd, en daardoor de temperatuur en de druk hoger worden 
dan erbuiten, wordt het gas via de irisopening Sd naar buiten geperst, zodanig dater 
isentroop een straal ontstaat met een einddoorsnede Sj, dichtheid Pi, snelheid Vj, en 
druk Pi· De vena-contracta factor Si/ Sd is in de orde van 0.6 [3], maar dit hangt van 
vele parameters af zoals het Reynolds getal, Mach getal, de scherpte van de irisranden, 
het al dan niet turbulent zijn, etc. Met deze factor moet worden gevarieerd om de 
invloed te zien. ,, 

Als de straal afgeremd wordt en turbulent wordt, verbreedt de stroming zich anisen
troop tot de doorsnede s2 van de pijp. 

Uit meetgegevens (VTF /TUE) blijkt dat de tijdsduur van de drukopbouw in de pot en 
de leeglooptijd typisch in de orde ligt van enkele milliseconden (figuur 3). Bij een ge
luidssnelheid van 340 m/s (de snelheid waarmee een drukverandering zich voortplant, 
en verder typisch de maximale snelheid van de uittredende straal) correspondeert 
hiermee een golflengte van enkele decimeters (34 em per milliseconde), zodat de stro
ming in het gebied in de onmiddellijke omgeving van de iris als quasi-stationnair mag 
worden beschreven [1]. 

In formulevorm [3],[1] hebben we voor de overgang van CD naar (]): behoud van 
mas sa 

dpi n- = -p,v·S· 
dt 3 3 n 

( 4.1) 
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de wet van Bernoulli voor een compressibele isentrope stroming 

(4.2} 

isentropie 

(4.3) 

waarbij de entropietoename wordt beschreven door een geschikt gekozen functie 

f3(t) = p~. 
Pt 

(4.4) 

De ideale gaswet 

p=pRT (4.5) 

en de definitie van de geluidssnelheid 

(4.6) 

gelden overal. Verder is 1 = Cp/Cv de verhouding tussen de warmtecapaciteit bij 
constante druk en volume. Voor de standaardatmosfeer is 1 = 1.402, de gasconstante 
R = 'R/M = Cp- Cv = 286.73 Jjkg·K, waarmee volgt Cv = 713.26 Jjkg·K en 
Cp = 1000.0 Jjkg·K. In het algemeen zijn R, Cv en Cp enigszins afhankelijk van de 
temperatuur: in het traject 20-1000°C varieert Cp redelijk lineair van 1000 tot 1190 
Jjkg·K, Cv van 713 tot 850 Jjkg·K, en R van 287 tot 340 Jjkg·K. De verhouding 1 
daarentegen is nagenoeg constant. 

(ii) De entropieverhoging 

De entropiefunctie f3 representeert de toevoer van thermische energie door de chemi
sche reactie. Een maat hiervoor kan als volgt worden verkregen. Als we een geheel 
gesloten pot veronderstellen, zodat p1 = p00 , d.w.z. gelijk aan de omgevingswaarde, 
dan is de entropietoename ds en de interne energiedichtheidtoename de gegeven door 

Tds =de+ pdp-1 =de= CvdT = ~dp 
PooR 
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omdat e = CvT. Als gevolg hiervan is de energietoename !:::..Q aileen een functie van 
de begin- en eindtemperatuur: 

!:::..Q = jTds = Cv(Tth- Too)= Pth- Poo) 
Poo(/- 1 

waarbij Tth en Pth de theoretische temperatuur en druk is die zouden optreden bij het 
geval van een gesloten pot. Met geschikt gekozen waarden voor r en !:::..Q, Tth of Pth 
(uit een verbrandingsberekening of metingen), kiezen we een f3 die in een typische 
tijd r varieert van de initiele waarde /30 = Pool p~ naar een eindwaarde f3t = Pth/ p~. 
Als de pot in die tijd niet of nog nauwelijks leegloopt zal de feitelijk druk inderdaad 
oplopen tot Pth· In de praktijk zal de iris groot genoeg zijn om de stroom door te 
laten, en zal de druk deze waarde niet halen. Afhankelijk van de preciese wijze waarop 
de druk, dichtheid en temperatuur oplopen zal de bij deze entropietoevoer behorende 
energie niet exact gelijk zijn aan de theoretische !:::..Q, maar het zal er niet veel vanaf 
liggen. Dit is geen bezwaar omdat het onbekend is hoeveel gas exact tot ontbranding 
komt, zodat er toch al rondom geschatte waarden gevarieerd moet worden. 

1 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

Figuur 2: b(t) 

We schalen f3 op het verschil /31 - {30 en de tijd op T, en kiezen een geschikte functie 
b(t) (figuur 2) die redelijk lijkt op het experimenteel gevonden verloop (figuur 3) 

f3(t) = f3o + (f3t- f3o)b(tjr) (4.7) 
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b(t) = { ~7exp(4- (t- 2.5)2)/(1 + 9(t- 2.5)2
) -1 

37 exp(4)- 1 
1 

op ( -oo, 0.5] 

op [0.5, 2.5] 

op [2.5, oo) 

Merk op dat b(t) pas na t = 0.5 feitelijk varieert. Dit is gedaan om de zekerheid te 
hebben dat de integratieroutines opt = 0 rustig starten. Overigens is de preciese vorm 
van {3( t) niet zo belangrijk voor de akoestische resultaten. Het enig wat akoestisch 
van echt groot belang is, is de tijd r. 

j 
: : i ;;~: : ; : : i : 
l i ' 1 , 1 ' ' ! ! l ; 

i : j ! ! I ·1' I l I i 
i f J j1 i i ! t ' ~ f 
! I l f. I'\_+, I ! ; : ! ; .... ,_ ......... ····!··· ·.··•·r_····f····;····•····' 
t ; i l ~ f i t ! ! 

1: I ; /1 1 ~\! I i I ' 
1 I + ! 1 I 
I. i "t i i 

J T · I 

:r:~ l 
I ,.,sl 
1 • 
. ' 

: I 
· · · · \ · · · · ~ · · · · I · · · · I · · 

.~ r i 1 ... · . l 

Figuur 3: Gemeten druk in de pot 
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(iii) De straal 

De overgang van CD naar (]) wordt beschreven door de behoudswetten, geintegreerd 
over een doorsnede: 

behoud van massa (er gaat evenveel in als uit) 

(4.8) 

impulsbehoud (de druk ter plaatse CD in de straal is gelijk aan de druk buiten de 
straal omdat anders de straal zou uiteenwijken zover dat er geen drukverschil meer 
bestaat) 

(4.9) 

en energiebehoud ( dit lijkt op de wet van Bernoulli maar is het niet; bij Bernoulli 
geldt de eigenschap van isentropie) 

(4.10) 

Door de vergelijkingen (4.2), (4.3) en (4.4) te combineren kunnen we Vj elimineren 

. - 2,(3 ( -y-1 -y-1)1/2 
( )

1/2 

V; - -- Pt - p. ' 
!-1 J 

Merk op dat als p1 < Pi deze uitdrukking niet meer kan gelden. Dit komt uiteraard 
omdat dan de straal van buiten naar binnen de pot in gericht is. Deze situatie kan 
voorkomen in een later stadium van het proces, als de door de uitstroming opgewekte 
drukgolf in de loop een of meer keren tegen het open uiteinde is gereflecteerd, en de 
druk in de pot langzamerhand zeer klein is geworden. Omdat dit deel van het proces 
akoestisch van gering belang is zullen we hier volstaan met een eenvoudige maatregel, 
namelijk dat als Pt <Pi we de stroomrichting omkeren, zodat: 

(4.11) 

We hebben dan voor vergelijking (4.1) de vorm 

(4.12) 
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die we numeriek naar de tijd t kunnen integreren zodra we de relatie kennen tussen 
Pt en Pi· Uit de vergelijkingen ( 4.8), ( 4.9) en ( 4.10) kunnen we uitdrukkingen vinden 
voor p2v2 en p2v~. 

(4.13) 

2 2"(/3 ( -r-1 -r-1) a -r 
P2V2 = u 'Y _ 1 Pt -Pi Pi+ vPj - P'J, (4.14) 

2 2"( (a -r-1 ) P2Vz = 'Y _ 1 vP2P1 - P2 , ( 4.15) 

waarbij 

Hieruit is p2 te elimineren 

1--y ("( 1 ('Y - 1 ) "') P2 = up3 + Pt 2"(/3 P2 + 2-:y - u Pi (4.16) 

Bij gegeven p2 is de relatie Pt = p1 (Pi) gegeven door de vergelijking 

G(pt, Pi)= upr
1 
Pi [ ~~ + ('Y 'Y 

1 - u )PJ] + ('Y 2'Y 
1 - u r Pr + 

( 'Y- 1 - u)p"Y P2 - ~("(2- 1)(~)2 = 0. 
2"( 1 "(/3 4 'Y/3 

(4.17) 

Om bij gegeven p1 het nulpunt Pi te vinden kunnen we bedenken dat 
G(pt, 0) = -~("(2 - 1 )(P2/'Y/3)2 < 0, en dat G = O(pr) > 0 voor Pi -+ oo, dus er is 
er zeker een. Echter, als u > 1- 'Y-t kunnen er meer nulpunten zijn. We moeten dan 
de kleinste hebben. Deze ligt altijd onder (p2 f'Yf3) 1h( u- 1 + 'Y-I )-1h, en daar ligt er 
ook maar een. 

Met vergelijkingen ( 4.12) en ( 4.17) hebben we de relatie tussen de dichtheid p1 in de 
pot en de druk p2 in het begin van de loop. 

(iv) De loop 

Doordat het gas via de iris in de loop niet geheel vrij kan uitstromen (de massa van 
de Iucht in de loop vormt een obstakel dat weggedrukt moet worden) is de druk P2 
niet gelijk aan de initiele waarde p00 maar ontstaat door de interactie van de in de 
loop opgewekte drukgolf en de uitstroming. De typische golflengte van de drukgolf 
in de loop is veel groter dan de pijpdiameter (zie hoven), zodat de golf als vlak en 
geheel 1-dimensionaal beschreven kan worden (aile hogere modes zijn exponentieel 
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gedempt ). Deze beperking van het probleem tot een dimensionaal is een grote winst. 
We hebben echter nog enige andere modelleerproblemen. 

Ten eerste is het van de pot in de loop uitstromende gas vrij heet, terwijl het oorspron~ 
kelijke gas koud is. Dat Ievert dus een heet-koud mengzone die zich naar het loopeind 
verplaatst, terwijl de drukgolf zich door een medium verplaatst met varierende dicht
heid en temperatuur. We zullen dit niet hier in zulk detail modelleren. Omdat de 
typische uitstroomsnelheid in de iris maximaal sonisch is (340 m/s) en het irisopervlak 
ongeveer een kwart is van de pijpdiameter, is de snelheid van deze mengzone in de 
orde van hoogstens zo'n 80 m/s. Dit is langzaam ten opzicht van de snelheid van de 
drukgolf, de geluidssnelheid. Omdat aileen het begin van het proces belangrijk bij
draagt aan de akoestiek, kunnen we dus de mengzone stationair beschouwen, leidend 
tot de volgende overgangsvoorwaarden op x = 0 

P2 =po 

P2V2 = PoVo 

(4.18) 

( 4.19) 

waarbij de index 0 refereert naar de positie x == 0 in de pijp. Merk op dat de 
temperatuur in de pijp weliswaar gemiddeld constant wordt verondersteld, maar niet 
exact constant is (geen isotherme veranderingen). Omdat de drukstoringen akoestisch 
van aard zijn, zijn er wel degelijk (adiabatische) temperatuurvariaties. We kunnen 
dus niet Po gelijk stellen aan poRT00 • 

Het tweede punt van overweging is de amplitude van de drukgolf. Als de overdruk 
klein genoeg is, kan deze als akoestische verstoring worden beschouwd, d.w.z. ge
hoorzamend aan lineaire vergelijkingen, die in het huidige geval exact kunnen worden 
opgelost. Hoewel de drukstoring niet echt klein lijkt te zijn, namelijk maximaal tot 
de zelfde orde van grootte als de gemiddelde druk zelf, is het toch verstandig eerst 
een akoestische benadering te maken. Het afgestraald geluid in het buitenveld is na
melijk niet afbankelijk Wtn de drukamplitude zelf, maar aileen van de afgeleide (zie 
verderop ), zodat we erop kunnen speculeren dat de rol van het drukniveau zelf niet 
zo groot is. Dit is inderdaad later bevestigd door numerieke berekeningen van de 
complete niet-lineaire vergelijkingen door H. Ualit [4]. Het belangrijkste effect van 
de niet-lineariteit is het opsteilen van de stijgende beginflank van de golf. Dit komt 
doordat een hoge druk zich sneller voortplant dan een lage druk (figuur 4). 

Het gevolg is dat met name de akoestisch belangrijke iniWHe flank van de golf ( als 
de drukken nog relatief hoog zijn) hieraan onderworpen is. Vanwege het akoestische 
belang zullen we de opsteiling van dit eerste deel van de drukgolf in rekening brengen 
door middel van een eerste orde correctie over het eerste traject van x = 0 tot L. Dit 
gaat als volgt. 

De ontwikkeling van een verstoring, gegeven op x = 0 en t == t0 , tot het punt x, t 
als een in positieve richting voortlopende golf kan (bij benadering) impliciet worden 
beschreven ([2], p. 569) door 

x =(eo( to)+ !(J + 1)vo(to))(t- to). 
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Met andere woorden, de verstoring p0 , v0 die start op tijdstip t0 arriveert op x = L 
op tijdstip 

L 
tL = to + -,...--,---:1-----

Co(to) + 2(1 + 1)vo(to) 
(4.20) 

Een schok ontstaat als twee naburige storingen, startend op t0 en t0 + dt0 , tegelijk op 
hetzelfde punt aankomen. Het eerste punt x = Ls waar dit gebeurt is gegeven door 

Ls = (eo( to) + \(I + 1 )vo( to))2 

. cti(to) + 2(i + l)vti(to) 
(4.21) 

t- t-

Figuur 4: Opsteilen van lopende drukgolf, in plaats en in tijd. 

Tenslotte hebben we de loopmond x = L. Hier straalt de drukgolf als geluid naar 
buiten. De uitstromende massa verdeelt zich zo snel (over een boloppervlak) dat reeds 
een klein stukje buiten de mond (in de orde van 0.6 van de loopdiameter) de druk 
effectief gelijk is aan de atmosferische druk Poo· Dit kleine stukje buiten de loopmond 
is van dezelfde orde van grootte als de verschuiving van het effectieve beginpunt x = 0 
van de loop, zodat we beide negeren, en de loop nog steeds op 0 ~ x ~ L houden. 

Met de randvoorwaarde p(L, t) = Poo komen we dan op de volgende uitdrukking voor 
de druk, dichtheid en snelheid in de loop, 

p(x,t) = Poo + Pooc~[f(t- ~)- f(t + x-
2L)] 

Coo Coo 
(4.22) 

p(x,t) = Poo + Poo[f(t- ~)- f(t + x-
2L)] 

Coo Coo 
( 4.23) 

v(x,t) =Coo [f(t- ~) + f(t + x-
2L)] 

Coo Coo 
(4.24) 

met een nog te bepalen vormfunctie f. Bij deze randvoorwaarde is de refiectie van 
de golf op het open uiteinde dus totaal. Om enigszins tegemoet te komen aan de 
waarschijnlijk in de praktijk niet volledige refiectie kan eventueel gewerkt worden met 
een refiectie-coefficient Rend, iets kleiner dan 1, als factor bij de teruglopende golf 
f(t + (x- 2L/c00 ). 
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Omdat we v66r het beginpunt t = 0 stilte hebben, d.w.z. p(x, t) = Poo en v(x, t) = 0 
voor alle x E [0, L], hebben we voor f de belangrijke eis van causaliteit: 

f(z)=O voor z:-::;0. (4.25) 

De overgangsvoorwaarden (4.18) en (4.19) kunnen dus nu in termen van f worden 
geschreven met behulp van 

Po(t) = Poo + Pooc!o [f(t)- f(t-
2
L)], 

Coo 
(4.26) 

·· Po(t) = Poo + Poo [!(t)- f(t-
2
L) ], 

Coo 
( 4.27) 

vo(t) =Coo [f(t) + f(t-
2
L)]. 

Coo 
( 4.28) 

Door uit ( 4.28) en ( 4.27) de nog onbekende f(t) te elimineren (de f(t-2L/coo) dateert 
uit het verleden en is wei bekend) krijgen we 

(
vo(t) ( 2L)) Po(t) = Poo + Poo --2/ t-- , 

Coo Coo 

wat met de vergelijkingen (4.19) en (4.13) leidt tot een uitdrukkingen voor vo(t) (uit 
een kwadratische vergelijking), en daarmee 

( 4.29) 

in de akoestische benadering. 

Hier aangekomen hebben we met de vergelijkingen (4.12, 4.11, 4.17, 4.7, 4.18, 4.19, 
4.16, 4.29, 4.26, 4.27, en 4.28) een gekoppeld stelsel gewone differentiaal-algebraische 
vergelijkingen gekregen, waarmee we het leegstromen van de pot en de daardoor ver
oorzaakte drukgolf in de loop kunnen berekenen. Dit moet numeriek gebeuren. Wel
iswaar heeft het geheel van modelleerstappen geleid tot zoveel inzicht in het probleem 
dat een aanzienlijke reductie kon worden bereikt ten opzichte van een (hypothetische) 
"volledige" niet-lineaire en driedimensionale beschrijving, de huidige vergelijkingen 
zijn toch nog te moeilijk voor een analytische aanpak. 
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(v) Het uitgestraalde veld 

Tenslotte kunnen we hieruit het uitgestraalde veld berekenen. De massaflux uit de 
loopmond 

(waarbij J betekent: f met de opsteilcorrectie ( 4.20), d.w.z. met een opgerekte tijd) 
vormt een akoestische bron in het buitenveld, die voor de huidige relatief lage fre
quenties een monopool-karakter heeft, en dus van de vorm is [1] 

voor een nog te bepalen functie h, en met r de afstand tot de loopmond. De druk neemt 
met de afstand af volgens 1/r. Dit betekent dat de geluidsenergie, die evenredig is 
met p(t)\ afneemt volgens 1/r2• Dit is natuurlijk te verwachten omdat het vermogen 
door iedere bol (met oppervlak 41rr2 ) random de mond constant moet ziju. 

De buitenveldfiux, gelijk aan 

moet gelijk zijn aan QL{t), zodat 

h(t) = S2f'(t- L/coo). 
211"C00 

We houdeu over voor het buitenveld 

(4.30) 

Merk op: het uitgestraalde geluid is afhankelijk van J' en niet van f zelf, m.a.w. 
het absolute niveau in de pijp speelt geen rol, alleen de verandering in de tijd. Dit 
betekent (1) dat uit veldmetiugen niet de inwendige druk kan worden teruggerekeud, 
en (2) dat het primair de drukverandering is (snelheid van uitstromen, opsteiling in 
de loop, etc.) die de luidheid van de knal bepaalt. 

De aangenomen bolvorm van het uitgestraalde veld is geldig voor de lagere frequen
tiecomponenten, zegge:::;; c00 /4v"iS2 (hier: :::;; 800Hz). Naarmate de frequentie hager 
is gaan de golven meer axiaal (rechtuit) de pijp uit, en volgen ook meer direct het 
signaal in de loop, ipv. de tijdsafgeleide ervan. Het feit dat de DAZON-metingen 
ongeveer 3 a 4 dB meer leveren op de loopas dan dwars erop suggereert dat ruwweg 
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de helft van de akoestische energie in het lagere frequentiegebied zit. Tevens geeft 
dit een indirecte aanwijzing dat niet het merendeel van het signaal via de pijp- en 
potwand wordt afgestraald. 

(vi) Geluidsniveaumetingen 

In het vervolg zullen we iets zeggen over het geluidsniveau op een geven meetpositie, 
willekeurig gekozen op r = 1 meter, dat volgt uit de bovenstaande theorie. 

De ideale manier om de huidige theorie te verifieren zou zijn met directe drukmetingen, 
zodat het tijdssignaal geanalyseerd kan worden. Als het geluid echter niet direct met 
een drukopnemer wordt gemeten maar met een niveau-meter (dB-meter) dan wordt 
het kwadraat van het signaal p(t) = p(r, t) over telkens een periode Tref in de tijd 
gemiddeld. Dit is in de regel gemakkelijker uitvoerbaar, het resultaat zegt iets over 
de akoestische energiedichtheid ("' IPI2 ) ter plaatse, terwijl de enkelvoudige uitkomst 
toestaat dat ook direct twee geluidsbronnen vergeleken kunnen woren, maar er gaat 
wel veel detail van het signaal verloren. 

We hebben dan 

(4.31) 

waarbij Tree= 1 sec. in de stand "S" (slow), Tref = k sec. in de stand "F" (fast), en 
Tref = 35 msec. in de stand "I" (impulse). Hiervoor wordt de dB-waarde bepaald bij 
referentiedruk Pref = 2 · 10-5 Pa : 

SPL = 20log ([~ [Tree p(t)2dtr12 f2 ·10-5). 
.Lref Jo 

(4.32) 

(SPL = Sound Pressure Level). Voor een knal korter dan 35 msec. betekent dit dat 

SPL{fast)- SPL(slow) 10log ~; = 9 dB 

SPL(impuls) - SPL( fast) = 10 log TJ = 5.5 dB 
Ti 

De meeste dB-meters meten A-gewogen ([2]): hierbij wordt het signaal p(t) eerst 
gefilterd, zodanig dat het signaal voor de hogere en lagere frequenties wordt verzwakt 
volgens de zgn. A-weging om de gehoorgevoeligheid te simuleren. Deze gevoeligheids
curve is primair voor continu geluid ontwikkeld en niet noodzakelijk ook, of in gelijke 
mate, geldig voor impulsief geluid. Een dB(A) meting komt dus altijd lager uit dan 
een gewone dB-meting, terwijl iedere dB-meting weer altijd lager uitkomt dan het 
maximum van het signaal. Sommige geluidsnormen vragen dan ook expliciet om niet 
A-gewogen niveaus (zie Appendix A). We zullen dan ook voor de huidige berekeningen 
verder afzien van een A-weging. 
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5. Sterkteberekeningen aan knalpot en loop 

(i) Analyse 

Aangezien de achterwand van de knalpot mechanisch gezien als het meest kritisch 
geldt (hier werden namelijk na intensief gehruik scheurtjes waargenomen) hekijken 
we deze eerst. We heschouwen de achterwand als een homogene, opgelegde, cirkel
vormige plaat, straal a en dikte h. De (stalen) plaat heeft elasticiteitsmodulus E, 
dwarscontractiemodulus v en soortelijke massa p. Voor staal kunnen we nemen: 

(5.1) 

Tijdens een explosie in de knalpot wordt de wand van de knalpot helast door een 
uniforme drukpuls p(t). Deze drukpuls is slechts van een beperkte tijd ~t (van de 
orde van 4 a 5 millisec.) en kan worden benaderd door een halve-sinuspuls ( vergelijk 
met de resultaten van de op de TUE uitgevoerde experimenten en die van de numerieke 
simulaties in Fig. 5), d.w.z. 

p(t) = { Pm sin(~~), 
0, 

0 :::; t :::; ~t 

t ~ ~t. 
(5.2) 

Hierin is Pm de maximale druk tijdens de puis, welke van de orde van enkele ( 4 a 6) 
atmosferen is. Voor concrete berekeningen zullen we nemen 

Pm = 6 ·105 N/m2
, ~t = 4 ·10-3 sec, (5.3) 

aannemende dat de werkelijk optredende waarden deze waarden niet zullen overtreffen. 

De opgelegde plaat (i.e. de achterwand) wordt dus ook belast door deze p(t) en zal 
dientengevolge een normale verplaatsing w = w(r, t), 0 :::; r < a, t ~ 0, ondergaan. 
Deze verplaatsing wordt beschreven door de golfvergelijking 

D6.~ ( t)- (t)- h{J2w(r, t) 
w r, - p p {)t2 ' 

waarin 

en 

l)2 1 {) 
A=-+-- de Laplace-operator, 

8r2 r 8r' 

Eh3 

D = 12(1 _ v2 ) Nm, de plaatconstante . 
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Verg. (5.4) heeft als randvoorwaarden (op de opgelegde rand r =a) 

(
82w v8w) 

w(a, t) = or2 +;:or (a, t) = 0 , t ~ 0' (5.6) 

en als beginvoorwaarden 

ow 
w(r, 0) = at (r, 0) = 0, 0 s; r <a . (5.7) 

Uit een dimensionalisering van de golfvergelijking (5.4) lijkt dat deze een karakteris
tieke tijd t heeft, gelijk aan 

- 2 {Ph a2 ~12p(l - v 2 ) a2 
_ 4 

t = a y 75 = h E = 6.40 · h · 10 sec .. (5.8) 

Voor gangbare waarden van a en h (bijv. a s; 6.4·10-2 men h > 2·10-3 m) blijkt t veel 
kleiner te zijn dan de pulstijd Llt (welke karakteristiek is voor de duur van de puis). 
Dit betekent dat we in (5.4) de versnellingsterm ("' 82wj8(") mogen verwaarlozen, en 
dit houdt op zijn beurt weer in dat we de golfvergelijking mogen vervangen door de 
statische plaatvergelijking 

Lltlw(r) = ~ . (5.9) 

We kunnen nu dus voor de bepaling van de maximale belasting van de achterwand 
volstaan met een statische berekening. Voor een opgelegde plaat Ievert dit voor de 
maximale verplaatsing, in het middelpunt van de plaat, 

I' 

w(O) = (5 + v)pma4 = 3 25. 10-12. Pma4 
64(1 + v)D · h3 · 

(5.10) 

De maximale trekspanningen (de schuifspanningen zijn hier nul) treden ook in het 
middelpunt op, en zijn daar gelijk aan 

3(3 + v) (a)2 5 (a)2 
(trr)max = (t-D())max = 8 h Pm == 4 h Pm · (5.11) 

Laat Ucr de maximaal toelaatbare trekspanning van het gebruikte staal zijn (hier 
Ucr == 1.6 · 108 N/m2

) dan moet dus gelden 

5 (a)2 4 h Pm s; Ucr, (5.12) 
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of, voor Pm = 6 ·105 N/m2
, 

x :5 14.6 (5.13) 

Voor a = 6.4 · w-2 m houdt dit in dat een wanddikte van h = 2 · 10-3 m niet 
toelaatbaar is. Mogelijkheden om de maximale spanning te verlagen zijn dus: 

verkleining van de straal a van de plaat; 
vergroting van de dikte van de plaat. 

Een derde mogelijkheid, en waarschijnlijk economisch de meest gunstige, is nog om 
de a:chterwand te verstevigen, bijv. met radiale rib ben. Zoals ook uit de TUE
experimenten blijkt, voorkomt dit ook het natrillen van de achterwand. 

Het aanbrengen van een, willekeurig klein, gat in de achterwand moet ten sterkste 
worden afgeraden. Aan een dergelijk gat treedt een spanningsverhoging met een 
factor 2 op, en een dergelijke spanningsconcentratie heeft zeer nadelige gevolgen voor 
de dynamische belastingscondities (geeft snellere scheurvorming). 

We nemen aan dat we de trekspanningen in de cylindermantel ( = zijwand) van de 
knalpot en/of de loop ook mogen berekenen via een statische benadering. Voor de 
tangentiale trekspanningen in de zijwand van de knalpot krijgen we dan volgens de 
ketelformule 

a 
t-o-o= ht Pm '. (5.14) 

terwijl voor de axiale trekspanning geldt 

2 t _ 1ra Pm _ a 
zz - 21rah1 - 2ht Pm ' (5.15) 

waarin h1 de wanddikte van de mantel van de knalpot is. 

Vergelijken we deze twee spanningen met (5.11), dan concluderen we dat de spannin
gen in de zijwand van de knalpot een orde (hfa) kleiner zijn dan die in de achterwand. 
Deze achterwand is dus ten aanzien van sterkteberekeningen veel kritischer dan de zij
wand. 

De spanningstoestand in de zijwand is toelaatbaar indien 

a 
ht Pm < O'er ' (5.16) 

of, voor Pm = 5 · 105 , als 

a 
ht < 267 ' (5.17) 
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(een waarde die veel groter is dan (5.13), en waaraan altijd wei voldaan lijkt te zijn). 

(ii) Conclusies 

De mechanische berekeningen leiden tot de volgende conclusies en/of aanbevelin
gen: 

de belasting van de achterwand is, voor de bestaande afmetingen, kritisch; 
versteviging van de achterwand is aan te bevelen; 
gaatjes in de achterwand moeten worden vermeden; 
de zijwand van de knalpot (en van de loop) is voldoende sterk. 

Wellicht valt te overwegen om de knalpot plus loop uit een pijp te maken en daaraan 
een, verstevigde, achterwandplaat te lassen. De lasverbinding van achterplaat met de 
pijp moet wei goed stijf zijn. 
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6. Voorbeeld. 

Gebaseerd op bovenstaande theorie is een computerprogramma gemaakt, dat voor 
gegeven probleemparameters het druk- en temperatuurverloop in de pot, het snel
heidsverloop nabij de iris (zowel de snelheid van het hete gas v2 als het koude gas vo) 
en in de loopmond, de druk in het buitenveld op 1 meter afstand, en het uiteindelijke 
geluidsniveau in dB aldaar Ievert. 

In dit hoofdstuk zullen we het voorbeeld bespreken, waarvan de kenmerkende in- en 
uitvoerparameters gegeven zijn in Tabel (1 ), en de bijbehorende beschrijving van het 
verloop in de tijd in de figuren (5), (6), (7), (8), (9), en (10). 

SPL - 114.2 dB(I) dQ - 7465.5 J 
pmax - 3.76 bar (Jcr - 160.00 Nfmm2 

aehterwanddikte - 2.78 mm Coo - 343.29 mfs 
L schok - 177.4 em Poo - 1.01325 bar - -
vlamsnelheid - 75.8 m/s Poo - 1.20545 kg/m3 -
brandtijd - 2.44 ms Too - 20.00 oc - -
p dicht - 5.877 bar 'Y - 1.402 -
volume propaan - 40.0 cm3 afstand meetpunt - 100.0 em 
voL fractie prop. - 0.01912 - dB integratie tijd - 0.0350 s - -
% stoichiom. - 48.03 % Rend - 1.0 --
d iris - 4.50 em v uit - -1.0 --
vena =Sj/Sd - 0.60 - icorr - 1.0 -
(J = Si/82 - 0.15 - dt - 0.05 ms 
L pot - 18.50 em tma.x - 30.00 ms 
diameter pot - 12.00 em relerr - 10-8 --
volume 0 - 2092.30 em3 abserr - 10-5 -
L pijp - 60.0 em eps - 10-9 -
d pijp - 9.0 em maxiter - 30 -

Tabel1: De probleemparameters (zowel in- als uitvoer). 

Het hoofdresultaat, het niveau van het uitgestraalde geluid (Sound Pressure Level 
SPL), gelijk aan 114.2 dB, is op buitengewoon bevredigende wijze geheel in dezelfde 
orde van grootte als de DAZON-metingen. Dit geeft aan dat de modellering in ieder 
geval de hoofdeffecten lijkt te omvatten. 

Het gekozen propaanvolume van 40 cm3 is niet betrokken uit metingen, omdat deze 
te onnauwkeurig zijn: doordat de pot open is, verbrandt sleehts een deel van het 
ingespoten gas, vooral als er wat wind staat. De keuze is gebaseerd op de (TUE
VTF) gemeten maximum druk van (rond) 3.5 bar die in de pot bereikt wordt. Bij 
deze propaanvolumewaarde hoort dan de "dichte-pot" maximum druk van 5.88 bar, 
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waarop de berekening van de brandsnelheid van 75.8 m/s is gebaseerd. Merk op dat 
de bijbehorende volumefractie propaan van 0.01912 aanzienlijk lager is dan de maxi
male waarde van 0.0393 waarmee aile zuurstof verbrand zou zijn. Anders gezegd, de 
volumefractie is 48% van de stoichiometrische waarde. Het lijkt dus nog mogelijk een 
grotere hoeveelheid propaan toe te passen, omdat er nog steeds zuurstof beschikbaar 
IS. 

De gevonden maximale druk van 3. 76 bar maakt een achterwand nodig van 2.8 mm, 
als het gekozen staal een maximaal toelaatbare trekspanning heeft van O"cr = 160.00 
N/mm2

• 

We zien in de figuren de druk in de pot stijgen tot het maximum en dan oscillatorisch 
naar 1 bar gaan. Deze oscillaties zijn de reflecties van de drukgolf in de loop op 
het open uiteind van de loop. Deze geven op de iris een drukvariatie die in de pot 
merkbaar is. 

De temperatuur in de pot stijgt eerst tot een maximum en daalt dan tot een waarde 
tussen het maximum en de startwaarde. Dit is het gevolg van het feit dat door de 
verbranding de temperatuur en daardoor de druk oploopt, zolang door uitstroming 
de dichtheid niet belangrijk gedaald is (volgens de gaswet p = pRT). De hogere druk 
zorgt echter voor een kracht op het gas waardoor het naar buiten wordt geperst en 
de dichtheid afneemt. Omdat deze uitstroom vrijwel adiabatisch is daalt de druk en 
de temperatuur met de dichtheid. Als we de temperatuurstijging als gevolg van de 
verbranding eraf zouden trekken is het gas dus in feite afgekoeld. 

De uitstroomsnelheid van het hete gas bij de iris is veel hoger dan de snelheid van 
het koude gas op dezelfde (d.w.z. naburige) plaats. Dit is ook het gevolg van het 
dichtheidsverschil tussen het hete en het koude gas. Omdat de massaflux S pv hetzelfde 
moet zijn, zal de snelheid van het koude (dus dichtere) gas lager zijn dan van het hete 
gas. 

De snelheidsfluctuaties in de loopmond, die de akoestische bron vormen voor het 
uitgestraalde geluid, hebben duidelijk steilere flanken dan de snelheid bij de iris. Dit 
toont het lengte-effect van de loop: doordat de drukvariaties in de loop hoog genoeg 
oplopen en de loop lang genoeg is, gedraagt de drukgolf zich zwak niet-lineair, en 
steilen de flanken op, waardoor het uitgestraalde geluid, direct afhankelijk van de 
afgeleide van de snelheidsflutuaties, sterker wordt. We kunnen dit effect nog verder 
uitbuiten door de loop Ianger te maken, tot in de orde van 170 em, de lengte ( ongeveer) 
waarop een schok ontstaat en knal dus echt scherp en hard zal zijn. 

Als we de iris verkleinen (of wat hetzelfde effect heeft: de vena-contracta factor ver
kleinen) zal de uitstroming belemmerd worden, waardoor aan de ene kant de druk in 
de pot tot hogere waarden zal oplopen, maar aan de andere kant de uitstroming ver
traagd zal worden. Door de hogere druk zou de afgeleide van het veld in de loop grater 
kunnen worden (-+ hardere knal), maar door de vertraagde uitstroom wordt dat weer 
juist tenietgedaan. Het resultaat is dat het geluidsniveau redelijk onafhankelijk lijkt 
te zijn van de irisdiameter (binnen redelijke grenzen). 
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Een compleet antwoord kan echter nog niet worden gegeven omdat een facet, dat 
hier een rol speelt, in de modellering (nog) ontbreekt: als de temperatuur in de pot 
toeneemt, neemt de verbrandingssnelheid toe (aile chemische reacties gaan sneller 
bij hogere temperaturen). Als dus de iris sterk verwijd wordt, zal de druk en de 
temperatuur in de pot zo laag blijven dat de reactie veellangzamer verloopt ( eventueel 
zelfs niet verloopt ). In dat geval zal de brandtijd groter worden, de afgeleide van het 
veld in de pijp lager, en dus het geluidsniveau lager. Hiervoor moet bij een beduidend 
grotere iris een ijking plaatsvinden, door de verbrandingstijd, met behulp van de 
tijdsfactor tcorr (een van de invoerparameters), zo veel te verlengen dat het gemeten 
geluidsniveau gelijk wordt aan het berekende. 
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Appendix A. Regelgeving knallawaai. 

Algemene regelgeving ontbreekt. 

Volgens de circulaire "schietlawaai" van het ministerie van Volksgezondheid en Milieu~ 
hygiene (1~8~1979) client het knalniveau Lknal te worden bepaald in de stand "I" met 
A~weging, ter plaatse van degene die overlast kan hebben. Deze enkel-schotswaarde 
mag het achtergrondlawaainiveau L95 niet meer dan (ongev.) 30 dB overschrijden. 
Bij N schoten mag 

Lr = Lknal + 10 log( N) - 33 (A.1) 

de achtergrond niet overschrijden. 

Verder is er een ad hoc "rotjes" -besluit dat zegt dat rotjes niet meer lawaai dan 150 
dB (I, A) mogen maken op 7 meter afstand. 

Een commissie van de Gezondheidsraad meldt in de publikatie "Geluid en gezondheid" 
dat impulsgeluid waarschijnlijk een ander effect op de gezondheid heeft dan continu 
geluid, met name hoven niveaus van 85 dB(A). Volwassenen moeten niet aan piek
niveaus hoger dan 140 dB worden blootgesteld, en kinderen aan een lager maximum 
(p.38). 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (publicatie "Lawaai op de Ar~ 
beidsplaats", P166~I) geeft als absoluut maximum (indien dit wordt aangetroffen mag 
het werk worden stilgelegd) een momentaan drukniveau van 200 Pa {140 dB), niet 
A-gewogen. Omdat bij impulsief geluid het "momentane maximum" niet echt be
langrijk is als de bijbehorende tijdsduur zeer klein is (het gaat om de hoeveelheid 
geluidsenergie die aan het gehoororgaan wordt overgedragen) is niet duidelijk wat 
met momentaan wordt bedoeld: gemiddeld over een tijdsperiode van 35 msec. ? 
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