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SAMENVATTING. 

Een schokgolf in een nevel veroorzaakt een relaxatieproces, waarin de uit evenwicht 

gebrachte nevel door impuls-, massa- en warmte-overdracht tussen de druppels en 

het gas/damp mengsel naar een nieuwe evenwichtstoestand relaxeert. 

In een literatuurstudie is een overzicht gegeven van de verschillende stromingen, die 

kunnen optreden langs een bolvormig deeltje. 

De impulsoverdracht of snelheidsrelaxatie van druppels in een polyellsperse nevel na 

een schokgolf is onderzocht met behulp van de zogenaamde drie-golflengten-licht

extinctiemethode. Het oplossend vermogen is groot genoeg om de snelheidsrelaxatie te 

bestuderen. 

Het gemeten verloop van de snelheidsverandering stemt overeen met het verloop 

voorspelt door het model van Goossens et al .. 

De druppels splitsen niet op ten gevolge van de schokgolf voor 1.12 ~ Ma ~ 1.32, 

0.1 ~ \Ve ~ 0. 7 en de druppels mogen als vaste deeltjes worden beschouwd voor 

0 < Re < 30, wat consistent is met de verwachting op basis van de literatuurstudie. 
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INLEIDING. 

Een wolk of een nevel bestaat uit een mengsel van gas, damp en druppels. De 

dynamische en thermodynamische eigenschappen van dergelijke mengsels worden 

sterk beïnvloed door niet-evenwichtssituaties, welke kunnen ontstaan tussen gas, 

damp en druppels. De druppels kunnen bijvoorbeeld een andere snelheid aannemen 

dan het omringende medium en de druppeltemperatuur kan ten gevolge van 

condensatie of verdamping aanzienlijk afwijken van de omgevingstemperatuur. 

Schokgolfvoortplanting biedt een interessante mogelijkheid om deze eigenschappen te 

onderzoeken. Een schokgolf veroorzaakt namelijk een sterke niet-evenwichtssituatie 

direct achter het schokfront. De nevel streeft naar een nieuw evenwicht door 

warmte-, impuls- en massa-overdracht tussen de druppels en het omringende 

medium. 

Zijn de relaxatietijden onderling voldoende verschillend, dan kunnen de verschillende 

overdrachten afzonderlijk worden bestudeerd. In dit onderzoek zal de 

impuls-overdracht, ook wel snelheidsrelaxatie genoemd, van druppels achter een 

schokgolf bestudeerd worden. 

In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de in de literatuur bekende 

stromingen rond een deeltje. De nadruk wordt hierin gelegd op de kracht die een 

deeltje ondervindt ten gevolge van de stroming. 

Aan de hand van het model van Goossens et al. [G0086] zullen in hoofdstuk 2 de 

verschillende relaxatietijden bepaald worden. 

Met een schokbuisopstelling is een reeks experimenten uitgevoerd, waarbij de 

snelheidsrelaxatie van druppels in een nevel achter een schokgolf onderzocht is. De 

nevel wordt opgewekt door een snelle adiabatische expansie van vochtig stikstofgas, 

waarin zich tevens condensatiekernen bevinden. Bij deze experimenten wordt gebruik 

gemaakt van de zogenaamde drie-golflengten-lichtextinctiemethode, waarmee het 

mogelijk is de nevel te karakteriseren. De opstelling en de meetmethoden komen in 

hoofdstuk 3 aan de orde. 

Tijdens de experimenten traden er problemen op met de produktie en de menging van 

de condensatiekernen, welke nodig zijn om heterogene condensatie te stimuleren. De 

opstelling is daarom verbeterd. Een beschrijving van deze opstelling, maar ook de 

theoretische achtergronden betreffende het concentratieverloop van deze kernen in de 

tijd, wordt gegeven in hoofdstuk 4. 
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De resultaten van de experimenten worden in hoofdstuk 5 gepresenteerd en vergeleken 

met de theorie. 

Tenslotte worden in hoofdstuk 6 enkele conclusies van dit onderzoek gegeven. 
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HOOFDSTUK 1 Stromingen langs een bolvormig deeltje. 

De stroming, die langs een bolvormig deeltje kan optreden, wordt .verdeeld in 

verschillende categorieën. Zo is de stroming stationair of instationair en het 

Reynoldsgetal, betrokken op het deeltje, is veel kleiner of groter dan één. Het exact 

beschrijven van dergelijke stromingen is niet altijd mogelijk, waardoor er gebruik 

gemaakt moet worden van semi-empirisch bepaalde relaties. 

Een overzicht van de stromingen, die mogelijk zijn langs een sferisch deeltje, wordt 

gegeven in de eerste vier paragrafen van dit hoofdstuk. De nadruk in deze paragrafen 

wordt gelegd op het (mogelijke) beschrijven van de kracht die de stroming op het 

deeltje uitoefent, al of niet in de vorm van een weerstandscoëfficiënt. 

De invloed van compressibiliteitseffekten op de weerstandscoëfficiënt wordt in § 1.5 

beschreven. In § 1.6 wordt de verstoring van een uniforme stroming door een deeltje 

beschreven, waarna in § 1. 7 enkele conclusies van dit hoofdstuk worden samengevat. 

§ 1.1.1 Stationaire stroming langs een bolvormig deelt je. 

(Re ( 1) 

Beschouw een bolvormig deeltje met straal b, dat beweegt met stationaire snelheid !! 

ten opzichte van een medium. De stroming wordt incompressibel verondersteld 

(d1chtheid p, dynamische viscositeit r;) en het Reynoldsgetal (Re = 2ubp/r;) : Re ( 1. 

Het Reynoldsgetal is een dimensieloos getal, dat de verhouding weergeeft tussen de 

stationaire traagheidskrachten (~ pu2b2) en de viskeuze krachten (~ 77bu). Invloeden 

van de zwaartekracht worden verwaarloosd. 

De Navier-Stokes vergelijking reduceert dan tot: 

V p = r; V2!! (1.1.1) 

V·!! = 0 (incompressibel) (1.1.2) 
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De stroming om het deeltje is axisymmetrisch, voer daarom een stroomfunktie w in 

waarvoor geldt: 

(1.1.3) 

De stroomfunktie heeft de volgende vorm voor een tweedimensionale stroming in 

bolcoördinaten (r,~,cp) [BAT67]: 

met 

w = (O,O,B) 

B- '1/J 
rsiii19 

(1.1.4) 

(1.1.5) 

'1/J wordt de Stokes stroomfunktie genoemd en zal onderstaand als stroomfunktie 

worden aangeduid. De verschillende componenten van de snelheid y worden dan: 

1 8'1/J 
u=--

r r2sin~ 8~ 

- 1 8'1/J 
U~=--

rsi n~ 8r 
(1.1.6) 

Vergelijking 1.1.1 kan met behulp van de stroomfunktie herschreven worden voor 

a:xisymmetrische stromingen tot [CLI78]: 

(1.1.7) 

met E2 in bolcoördinaten: 

82 1 82 cot~ 8 
E2=-+-----

8r2 r2 8~ r2 8~ 
(1.1.8) 

Zie voor de afleiding de appendix A1.1 . 
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§ 1.1.2 Druppels en gasbellen in een fluïdum. 

(Hadamard-Rybczynski oplossing) 

Hadamard en Rybczynski hebben onafhankelijk van elkaar rond 1911 één van de 

belangrijkste analytische oplossingen gegeven in de studie van druppels en gasbellen. 

Onderstaand wordt een samenvatting gegeven van hun werk. Er worden alleen 

bolvormige druppels in een fluïdum beschouwd. 

Aangenomen wordt dat de oppervlaktespanning (J constant over het druppeloppervlak 

is en dat het Reynoldsgetal klein is, zodat vergelijking 1.1.1 toegepast mag worden. 

Dus 

(1.1.9) 

met '1/Jp de stroomfunktie in de druppel. 

Vergelijking 1.1.9 kan opgelost worden met de volgende randvoorwaarden. Definiëer 

daartoe een met de druppel meebewegend coördinatenstelsel, met als oorsprong het 

middelpunt van de bolvormige druppel. 

Er moet dan gelden: 

a) een uniforme gasstroom in de negatieve z-richting op grote afstand van 

de druppel: 

'1/J u 
--+ -- sin2'!9 als r -+ oo (1.1.10) 

r2 2 

b) geen massaflux door het druppeloppervlak, dus is de stroomfunktie op het 

druppeloppervlak constant. Uit symmetrie overwegingen volgt vervolgens 

dat: 

'1/J = '1/Jp = 0 op r = b (1.1.11) 

-5-



c) continuïteit van de tangentiële snelheidscomponent over het 

druppeloppervlak: 

8?./J 8?./Jp 
= op r = b (1.1.12) 

8r 8r 

d) con tin uïtei t van de tangentiële spanningscom ponent over het 

druppeloppervlak: 

a [ 1 a~ ] a [ 1 a~p ] 
8r ----;;- 8r = K 8r ----;;- fu op r = b (1.1.13) 

met K de verhouding van de dynamische viscositeiten van de druppel T/p 

en het fluïdum ry: 

e) continuïteit van de normale spanningscomponent over het 

druppeloppervlak: 

op r = b (1.1.14) 

waarin p en Pp de drukken in elke fase zijn en CJ de oppervlaktespanning 

is. 

De oplossing van vergelijking 1.1.9 met bovenstaande randvoorwaarden ( 1.1.10 t/m 

1.1.13 ) wordt gegeven door: 

(1.1.15) 
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ur2s i n2'!9 [ r2] 
'1/Jp= 1--

4(1+~t) b2 
(1.1.16) 

Deze oplossing is dus afgeleid met behulp van de eerste vier randvoorwaarden. 

Randvoorwaarde 1.1.14 is nodig voor de bepaling van de druk. De druk kan namelijk 

berekend worden met behulp van vergelijking 1.1.1 en wordt gegeven door: 

met p en p constanten. 
o op 

p=p+ 
0 

TJ b u cos'!? (2+3~t) 

2 r2 (1+~t) 

5 T/p u r cos'!? 
p =p -------

p op b2 (1+~t) 

2u 
Aan randvoorwaarde 1.1.14 wordt voldaan als p - p 

op o b 

(1.1.17) 

(1.1.18) 

De drukverdeling buiten de druppel, gegeven door vergelijking 1.1.17, is een oneven 

funktie van {). De druppel ondervindt dus een drukgradiënt. Integratie van de 

drukverdeling over het druppeloppervlak leidt tot de bijbehorende 

weerstandscoëfficiënt, zie voor definitie vergelijking 1.1.22, gegeven door: 

8 [ 2 + 3K l cd~=--
3Re 1 + K 

(1.1.19) 

De weerstandscoëfficiënt ten gevolge van de spanningscomponent in de normale 

richting: 

32 
cd2 = -------

3 Re ( 1 + K) 

-7-
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en ten gevolge van de tangentiële spanningscomponent: 

(1.1.21) 

Zie voor afleidingen in de appendix Al.2 . 

De totale weerstandscoëfficiënt wordt dan gegeven door: 

cd = 2 
F d = cd1 + Cd2 + cd3 = -

8
- [ 

2 
+ 

3
K ] 

1r p u2b2 Re 1 + K 
(1.1.22) 

F d is de kracht die de druppel ondervindt door de gasstroom. 

§ 1.1.3 Vaste bolvormige deeltjes: Stokes Oplossing. 

De totale weerstandscoëfficiënt voor een vast bolvormig deeltje in een gasstroom kan 

direct uit vergelijking 1.1.22 worden afgeleid. 

Voor K -1 oo volgt uit deze vergelijking direct de totale weerstandscoëfficiënt van een 

vast bolletje, zoals dat door Stokes reeds in 1851 is afgeleid, namelijk: 

(1.1.23) 

De normale spanningscomponent voor een vast deeltje blijkt gelijk aan nul te zijn (zie 

appendix A1.3). 

In bovenstaande afleiding worden de traagheidskrachten verwaarloosd (Re< 1). Voor 

hogere Reynoldsgetallen (Re ~ 1) worden de traagheidskrachten toch merkbaar. Oseen 

heeft in 1910 een uitdrukking voor de totale weerstandscoëfficiënt afgeleid, die wel 

rekening houdt met de traagheidskrachten, namelijk [CLI78]: 

24 [ 3Re l 
Cdos= _R_e_ 1 + _1_6_ (1.1.24) 
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§ 1.2 Instationaire stroming langs een vast bolvormig deeltje. 

(Re ( 1) 

De instationaire stroming langs een vast bolvormig deeltje (met verwaarlozing van de 

zwaartekracht) bij kleine Reynoldsgetallen (Re ( 1) wordt beschreven door de 

Navier-Stokes vergelijking: 

8 1 
- .!! = - - V p + v V2.!! 
ät p 

(1.2.1) 

Met v de kinematische viscositeit (v = TJ/ p). 
Voor axisymmetrische stromingen kan bovenstaande vergelijking met behulp van de 

stroomfunktie in bolcoördinaten herschreven worden tot: 

(1.2.2) 

Zie voor E2, vergelijking 1.1.8 en voor afleidingen de appendix Al.4 . 

De randvoorwaarden die nodig zijn om vergelijking 1.2.2 op te lossen zijn gelijk aan 

die van de stationaire vergelijking 1.1. 7 . 

Beschouw vervolgens een vast bolvormig deeltje ( in het vervolg als "deeltje" 

vermeld), dat harmonisch oscilleert in een stilstaand fluïdum met snelheid: 

( ) -iwt ut =u e - -w (1.2.3) 

De stroming, die langs het deeltje ontstaat als gevolg van deze oscillerende beweging, 

kan beschreven worden met de stroomfunktie 7/J. Daar de stroomfunktie van de 

stationaire stroming bekend is (vergelijking 1.1.15) ligt het voor de hand om: 

7/J = f(r) e -iwt sin2'!9 (1.2.4) 

als "ansatz" te gebruiken voor de oplossing van vergelijking 1.2.2 in dit instationaire 

geval. 
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Samen met de randvoorwaarden (zie vergelijkingen 1.1.10 t/m 1.1.14) wordt dan de 

volgende oplossing gevonden: 

. u [ b3 3bó[(1+i)b+ió . ió (i-1)(r-b)/ó]] 'ljJ = -sm2'!9- r2---- - (1+H- )e 
2 r 2 r r 

(1.2.5) 

met 

Ó=~ (1.2.6) 

Voor w -1 0 gaat vergelijking 1.2.5 over in de stroomfunktie van een deeltje in een 

stationaire stroming (vergelijking 1.1.15 met K -1 oo ). 

De totale kracht op een deeltje, als gevolg van de oscillerende beweging, wordt: 

V du [ 2TJU du l 
-Fd = 61rrybu + p--+ 3?rb2 -+ óp-

2 dt ó dt 
(1.2.7) 

met V het volume van het deeltje ( = 4?rb3/3). 

Er is in bovenstaande afleiding uitgegaan van een oscillerende beweging in een 

stilstaand fluïdum. Door de snelheid uit te drukken in de vorm van een Fourier 

integraal, dat wil zeggen: 

+co 

u(t)= J uwe-iwtdw, (1.2.8) 
"00 

kan vergelijking 1.2. 7 "aangepast" worden voor willekeurige tijdafhankelijke 

bewegingen. Met als resultaat [LAN87]: 

Vdu 
- F d = 6 ?rTJbU + p - - + 6 b2 J 7r p TJ 

2 dt 

-10-
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De eerste term in deze vergelijking is de bekende Stokes-term. Als gevolg van de 

instationariteit zijn er twee extra termen bijgekomen, de zogenaamde 

Stokes-Boussinesq termen. De term tV p du/dt is een gevolg van de versnelling van 

het fluïdum welke het deeltje omringt. Wil het deeltje namelijk versnellen, dan zal 

ook het omringende fluïdum versneld moeten worden. 

De laatste term is de zogenaamde Basset- of geheugen term, genoemd naar Basset die 

in 1888 reeds bovenstaande afleiding maakte. In deze term worden versnellingen 

verrekend, die in het verleden hebben plaatsgevonden. 

De bewegingsvergelijking in één dimensie voor een deeltje dat op t = t 0 in een 

stilstaand fluïdum wordt geplaatst, volgt uit vergelijking 1.2.9 en is: 

du 
(Pp+ tPr) V

dt 
-{i?rbTfU - 6b2~ 1r 

met Pp : de dichtheid van het deeltje, 

Pr : de dichtheid van het omringende fluïdum en 

u : de snelheid van het deeltje. 

Wanneer voldaan wordt aan [HIN59]: 

4b2 Ouf 
(. 1 

ll fJx 

en 

~ [ 82upl-1 <. 1 

4b2 fJx2 

ds 

t - s 

(1.2.10) 

(1.2.11) 

(1.2.12) 

kan u = up -- ur in vergelijking 1.2.9 gesubstitueerd worden. up is hierin de absolute 

snelheid van het deeltje en ur is de snelheid van het omringende fluïdum. 
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Vergelijking 1. 2.11 betekent dat kleine deeltjesafmetingen vereist zijn bij grote 

versnellingen in het fluïdum. En vergelijking 1.2.12 betekent dat de 

deeltjesafmetingen klein moeten zijn vergeleken met de veranderingen in de 

versnelling van het fluïdum. 

Als gevolg van de versnelling van het fluïdum ontstaat er een extra drukkracht over 

het deeltje, die gelijk is aan prVduf/dt. Dus geeft vergelijking 1.2.9 na substitutie van 

u= up-uren toevoeging van prV duf/dt: 

Vd 
-Fd=67r71b(up-Uf) + Pr--(up-Uf) + 

2 dt 

t 
ds 

dur ...... --I [ d l - Pf V- + 6b2 ~ 1r 11 Pf -(up- ur) 
dt dt t=s 

"00 
~t - s 

(1.2.13) 

De bewegingsvergelijking voor een deeltje in een stationaire stroming wordt dan 

gegeven door: 

dup 
61r71b(up- ur) + 

V dup 
-pp V- = Pr-- + 

dt 2 dt 

t 

6b2 ~ 7r I [ ::t=S 
ds 

11 Pf (1.2.14) 

h -s 
"00 

Een schatting voor de Basset-term, voor een deeltje dat op t = 0 in de stroming 

wordt geplaatst, kan op de volgende manier gemaakt worden. 

t dW(t') t d(u -u ) 

I I 
f 12 

Stel B(t) dt' dt' dt' dt' -
~ t - t' ~ t - t' 

0 0 

(1.2.15) 
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Er geldt dan [AHM71]: 

I B(t) I ~ 
2 IW(t)- W(ü)l 

ft 

§ 1.3.1 Stationaire stroming langs een bolvormig deeltje. 

(Re>1) 

(1.2.16) 

Voor de stroming langs deeltjes en druppels kan alleen een analytische oplossing 

bepaald worden als het Reynoldsgetal kleiner is dan één. Bij grotere Reynoldsgetallen 

kan het gehele stromingsprofiel nog numeriek berekend worden, wanneer de stroming 

stationair en axisymmetrisch is. Wordt de stroming instabiel, dan is het bijna niet 

meer mogelijk om het gehele profiel te berekenen. Het is dan alleen met behulp van 

experimentele resultaten mogelijk een beschrijving te geven van de stroming langs een 

deeltje of druppel. 

Onderstaand zal een beschrijving gegeven worden van de vergelijkingen, die als basis 

dienen voor de numerieke berekening van de stroming langs een deeltje. 

Beschouw een axisymmetrische, stationaire stroming langs een deeltje (Re ) 1). De 

stationaire traagheidskrachten mogen nu niet verwaarloosd worden. De Navier-Stokes 

vergelijking wordt dus: 

1 
Y. • Vy = v V2y - - Vp 

p 
(1.3.1) 

Het numeriek oplossen van bovenstaande vergelijking ~an vereenvoudigd worden door 

gebruik Ate maken van de dimensieloze stroomfunktie 1/J = 1/J\(ub2) en de dimensieloze 

rotatie Z. = !:!:! b/u met 

(1.3.2) 
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Vergelijking 1.3.1 en 1.3.2 kunnen dan herschreven worden tot [CLI78]: 

~ ~ ~ 

81/J 8 [ z 
8'13 8R Rs i n 'IJ l 81/J 8 [ z 

8R 8'13 Rsin?J l 2 E2 ~ 

= Re [ Z Rsin 'IJ J 

(1.3.3) 

E2 1/J = - Z R sin 'IJ (1.3.4) 

waarin (1.3.5) 

en R = r/b. 

Zie voor afleidingen appendix Al.5 . 

De bijbehorende randvoorwaarden zijn: 

a) 1/J = Z = 0 voor 'IJ = 0 en 'IJ = 7f, 

b) 
81/J E 21/J 

1/1=0; -=0 ;Z=--- voor R = 1, 
8R sin?J 

c) - -1 1 sin2?J; voor R -1 oo . 

Nadat er een oplossing is gevonden voor 1/J en Z kunnen de weerstandscoëfficiënten als 

gevolg van de drukverdeling p s ( cdp) en de rotatie ( cdf) berekend worden, namelijk: 

7f 

I 
2Ps 

cdp = 0 -- sin2'13 d?J 
p u2 

-14-

(1.3.6) 



en 

b 
[: + cot~] w sin211 d11 (1.3. 7) 

u 

Zie voor afleidingen appendix Al.6 . 

De totale weerstandscoëfficiënt wordt dan gegeven door: 

(1.3.8) 

Berekende waarden voor Cd, Cdp en Cdf zijn weergegeven in tabell (uit [CLI78]). 

TABEL 1 Weerstandscoëfficiënten voor vaste en vloeibare bolvormige deeltjes 

[CLI78). 

cl)f> Co, Cn 

Re "~ (j'\ ,.,. --=- 0.) K=O ",: = -.r ,.,. = 55 '~<U •=0 ...- = y '= 55 '= 0.3 • = 0 

0.1 X119! l 63.1 16.1 16 128.5 24-1.07 191 R 
10 9 (jh(, 6 1) 6.14 IR.25 12 87 12.B 27..115 19 20 IRJ 
50 2 ~ 12 è .l' I 6.1 1.69' 4.617 4.60' llN lO' 7.0!9 7.0 4.RI 4.1>9 

lllll I ~~ JIJ 099 0.9R 2.77 2.71 1.90 1.67 4.29 4.!.1 2.89 2.64 
20 I IMlX 1 n~ 0.54' 1.701 l.n9' O.R6' 2711 2.69 1.40' 
_\!1 tl' I fl ~I 0.41' 0.42' uo 1.29 0.79' 0.65' 2.11 2 10 120 1.07' 
40 {) 7 :~ ()71' 0.33' I OR' 1.07' 050" I.RO' J.ïX" O.R.1' 
50 0 h~~ () (,~~ o.2x' 0 2RR 0.92' 0.92" O.SR' 0435 1.57' U6 O.R6' 0.72.1 
57 (1(,\" 06.l 0 27' O.RR' O.KR 0.17' 1.51' 151 0.64' 

I! MI (liJ l).t') ll.IR I 0.59 0.59 0.224 1.096 I. OR 0.405 
~0(1 040 0 -N~ 0 114 0.372 0 37' 0.132 0.772 0.76' 0.266 
_lf)(} n .l" i' .14 !l.ll' 0.2R 0.~9 0.094' 0.632 0.63 0.~04" 
.ton {) .110 ()11' 0 1)9;. 0.233 0.23" 0.075' 0.552 0.54' (l.Jtil' 

:'00 Ot>nR 0.057 0.555' () 125 
!tK)(I O.!tn2 0.031 0 471' omJ 
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§ 1.3.2 Stationaire stroming langs een druppel. 

(Re>1) 

Druppels kunnen in tegenstelling tot vaste deeltjes vervormen als gevolg van de 

circulatie binnen de druppel. Ze kunnen zelfs opsplitsen in vele kleine druppels, als het 

snelheidsverschil met het omringende fluïdum maar groot genoeg is. Door het 

snelheidsverschil zal er namelijk een drukverdeling over het druppeloppervlak 

ontstaan, evenredig met pu2, die de druppel tracht te vervormen. pis de dichtheid van 

het omringende fluïdum, u is de relatieve snelheid tussen druppel en het stromende 

fluïdum. 

De druppel, met straal b, kan in evenwicht gehouden worden door de 

oppervlaktespanning ri, die aanleiding geeft tot een drukverhoging binnen de druppel 

evenredig met r7 fb . 
Het Webergetal We, gedefiniëerd als: 

2 b p u2 
We=----- (1.3.9) 

(7 

is een maat voor de vervorming van een druppel. 

Uit metingen blijkt dat voor We = 6- 8 druppels beginnen met opsplitsen. Beneden 

deze waarde zullen ze niet opsplitsen maar oscilleren. Bijvoorbeeld bij We ~ 1.1 is de 

maximale amplitude van de druppeloscillatie ongeveer 0.12 maal de begindiameter 

van de druppel . Druppels blijven bolvormig voor We < 0.3 [TEM80). 

De numerieke oplossing voor de stroming om en binnen de druppel is ook gebaseerd op 

de vergelijkingen 1.3.4 en 1.3.5 . Als gevolg van de interne circulatie komen er echter 

randvoorwaarden bij, namelijk: continuïteit van de tangentiële en normale 

spanningscomponent en natuurlijk van de tangentiële snelheidscomponent langs het 

druppeloppervlak. Zie de vergelijkingen 1.1.11 t/m 1.1.13 . 

Uit de berekende oplossingen blijkt dat de totale weerstandscoëfficiënt Cd voor een 

waterdruppel in lucht (~~: = 55) ongeveer gelijk is aan die van een vast deeltje in lucht. 

Zie tabel 1. 
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§ 1.4.1 Instationaire stroming langs deelt je. 

(Re>1) 

Er is nog niet zoveel onderzoek verricht aan dit soort stromingen. De vergelijkingen, 

die deze stromingen beschrijven, zijn voornamelijk gebaseerd op experimentele 

resultaten. 

Zo kan vergelijking 1.2.9 

Reynoldsgetallen tot [CLI78]: 

bijvoorbeeld uitgebreid worden voor grotere 

1rpb2 pV du ~--
- F d = Cd--u2 + 6 A-- - + 6H 6b2 ~ 1r TJ p 

2 2 dt 

met de empirisch bepaalde coëfficiënten: 

waarin 

6A = 2.1-0.132 ------
1 + 0 . 12 MA_ 

6H = 0.48 + 0.52 ----
(1 + MA)3 

du 2b 
MA=--

dt u2 

(1.4.1) 

(1.4.2) 

(1.4.3) 

(1.4.4) 

Temkin [TEM82] heeft druppelbeweging als gevolg van zwakke schokgolven 

bestudeerd. Waterdruppels (diameter ongeveer 150 fL!Il) werden versneld in een 

uniforme gasstroom, opgewekt in een schokbuis. Uit de metingen bleek echter dat de 

stationaire weerstandscoëfficiënt Cds, zie tabel 2, geen goede beschrijving gaf van de 

druppelbeweging. Het Reynoldsgetallag tussen 9 en 115. 
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Temkin definiëert een andere weerstandscoëfficiënt namelijk: 

(1.4.5) 

waarin A= [~-1] ~ du 
p u dt 

(1.4.6) 

k een constante en u de relatieve snelheid is. Pl is de dichtheid van de druppel. 

Uit de experimenten bleek dat k :;:: 0.048 voor --45 < A < -3 . 

§ 1.5 De invloed van het Machgetal en Reynoldsgetal 

op de weerstandscoëfficiënt. 

De omgeving, waarin een deeltje zich bevindt, kan beschreven worden met behulp van 

het Knudsengetal Kn, gedefinieerd als: 

L 
Kn= (1.5.1) 

2r 

waarin r de deeltjesstraal en L de moleculaire vrije weglengte van het omringende gas 

is. L wordt gedefinieerd als: 

L :;:: ------ (1.5.2) 

waarin Tl de dynamische viscositeit, p de druk en T de temperatuur van het 

omringende gas is. De index oe geeft aan dat het gaat om gaseigenschappen ver 

verwijderd van het deeltje. R is de, met de samenstelling gewogen, gasconstante van 

het gas-deeltjes mengsel. 
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Aan de hand van het Knudsengetal kan de volgende indeling gemaakt worden voor 

stromingen, namelijk: 

Kn = 

so 

10 

0 
u 
ë 
Cl> 
ëj 
:: 
8 
u 
CJI .. 
0 

Figuur 1 

0.00-0.01 

0.01- 0.1 

0.1 -5.0 

5.0 - 00 

Re 

10 

20 

50 

100 

200 

>uo 

\ 10" 

Hoerner. 10• <Re<Rec 

' ' ' ' ' ' ' ' 

----------------- ___ ,Hoorner. Re >Ree 

continuurnstroming 

slipstroming 

overgangsstroming 

vrije moleculaire stroming 

--Recommendad 
--------·Hoerner 
- - Free Molecule LimM 

Re ::.10~ 

Mach Number ,Ma 

\V eerstandscoëfficiënten van deeltjes in lucht als funktie van het 

Machgetal, met het Reynoldsgetal als parameter. 
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Verschillende semi--€mpirische relaties zijn er ontwikkeld, die een benadering geven 

van de weerstandscoëfficiënt als funktie van het Mach- en Reynoldsgetal. Een 

weergave hiervan is gegeven in figuur 1 (uit [CLI78]). Bij deze figuur dient opgemerkt 

te worden dat Kn = 2.f'Y Ma/Re .Onderstaand volgt een korte beschrijving van drie 

dergelijke relaties. 

A) De weerstandscoëfficiënt van een deeltje in een vrije moleculaire stroming wordt 

gegeven door [CLI78]: 

(1 +2S 2)exp( -S 2 /2) 

f;S3 

met S = Ma~ t 1 waarin: 

+ ------- + 

u 
Ma=

a 

(1.5.3) 

(1.5.4) 

Bovenstaand is u de relatieve snelheid, a de geluidssnelheid, Cp en Cv de soortelijke 

warmtes bij respectievelijk constante druk en contstant volume. 

Crowe et al. [CLI78] vonden voor Cd als funktie van Re en Ma: 

waarin 

(1.5.5) 

Cd· = 0.66 + 0.26 tanh(21n Ma) + 0.17 exp[-2.5(1n(Ma/1.4))2] 
1 

(1.5.6) 

-20-



en 

met 

en 

B 
f =- (1--exp[-Re Kn °' 6 eKn (Cds- 0.4)/8]) 

1+B 

B = Kn°· 4 exp(1.2 ,fKll) 
Cds = standaard weerstandscoëfficiënt (Zie tabel 2). 

(1.5. 7) 

_(1.5.8) 

TABEL 2 Standaard weerstandscoëfficiënt voor verschillende Reynoldsgetallen 

[CLI78]. 

Range 

Re< 0.01 

0.01 <Re s 20 

2hll s Ro S I 5()(J 

1.5 ' 1 o' s Re s 1.2 x 1 o• 

1.: • 10"' < Re < 4.4 ' Hl' 

4.4 ' 104 < Re S 33K x lO' 

~.3~ , llt' -c: Re s 4 ~ JO' 

4 • I 0' -: Re S I 0" 

Correlation 

C0 = 3/16 + 24:Re 

[c Re J log 10 ~4 - - 1 = -0.881 + 0.82w- 0.05w2 

24 
i.e., C 0 = - [I + 0.1315 Re10 82

-
0 05

.'
1
) 

Re 

[c 0 Re J log1 0 24 - I = -0.7133 + 0.6305..-

24 
i.e .. C" = --- [ 1 + 0.1935 Re0 6305

] 
Re 

log, 0 C 0 = 1.6435 - 1.1242w + 0.1558w2 

log, u C0 = -2.4571 + 2.5558w- 0.9295w2 + 0.1049w3 

log"' C0 = - 1.9181 + 0.6370w - 0.0636w2 

log, 0 C0 = -4.3390 + L5809w- 0.1546w2 

C0 = 29.7!\- 5.311' 

C0 = O.lw- 0.49 

C0 =0.19-8x 104 Re 
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B) Henderson [HEN76] daarentegen geeft vergelijkingen voor Cd in drie 

verschillende bereiken van het machgetal, namelijk: 

Ma< 1.0: 
A -1 

[ [ 
3. 6 5 - 1. 5 3 T ]] 

Cd= 24 Re+ S 4.33 + -------,.- exp(-0.247 Re/S) + 
1 + 0.353 T 

exp - + 0.1Ma2+ 0.2Ma8 + [ 
t Ma l [4.5 + 0. 38(0. 03Re + 0.48.[Re) l 
[Re 1 + 0. 03Re + 0 .48{Re 

(1.5.9) 

De onderindex oo verwijst naar de toestand van het gas ver van het deeltje. 

1.0 <MA< 1.7: 

Cd(Maoo,Reoo) = Cd(l.O,Re) +4/3(Maoo -1) [Cd(l.75,Reoo)- Cd(l.O,Re)] 

(1.5.10) 

(D.w.z. een lineaire interpolatie tussen de vergelijkingen 1.5.9 en 1.5.11 .) 

Ma> 1.75: 

[ 
0. 34 [Ma lt [ 2 1.058 1 ]] cd = 0.9 + -- + 1.86 _oo . 2 + - + --fT-- . 
Ma2 Re 52 S S4 

00 00 00 00 00 

[ [
Ma l t l-1 

· 1 + 1.86 Re: (1.5.11) 
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C) Walsh [WAL75] geeft een vergelijking voor Cd die geldt voor 0.1 < Ma< 2 en 

0 < Re < 200, namelijk: 

N 
Cd = CD C + ( CD FM - CD C ) exp( -ARe ) 

' ' , 
(1.5.12) 

waarin de coëfficiënten CD C , CD FM , A en N afhankelijk van het Machgetal 
' ' 

gekozen worden uit tabel 3. 

TABEL 3 Parameters van vergelijking 1.5.12 voor de weerstandscoëfficiënt volgens 

Walsh [WAL75]. 

0.1 
0.15 
0.2 

0.25 
0.3 

0.35 
0.4 

0.45 
0.5 

0.55 
0.6 

0.65 
0.7 

0.15 
0.8 
0.85 
0.9 
0.95 
1.0 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
u 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 
2.0 

Co.c 

0.380 
0.381 
0.390 
0.392 
0.398 
0.403 
0.410 
0.419 
0.426 
0.435 
0.443 
0.453 
0.466 
0.480 
0.500 
0.513 
0.540 
0.600 
0.710 
0.780 
0.820 
0.860 
0.890 
0.910 
0.920 
0.930 
0.940 
0.940 
0.940 

Co.FM 

53.541 
35.159 
26.888 
21.580 
18.053 
15.544 
13.670 
12.222 
11.065 
10.125 
9.345 
8.688 
8.128 
7.645 
7.224 
6.853 
6.525 
6.233 
5.910 
5.517 
5.141 
4.823 
4.551 
4.316 
4.110 
3.930 
3.771 
3.630 
3.505 
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A 

1.7269 
1.4099 
1.1908 
1.0339 
0.9144 
0.8159 
0.7356 
0.6672 
0.6085 
0.5637 
0.5244 
0.4890 
0.4602 
0.4367 
0.4163 
0.4043 
0.3909 
0.7435 
0.4384 
0.4332 
0.4261 
0.4252 
0.4260 
0.4334 
0.4392 
0.4483 
0.4535 
0.4545 
0.4489 

N 

0.1976 
0.2196 
0.2399 
0.2562 
0.2706 
0.2846 
0.2973 
0.3097 
0.3215 
0.3)01 
0.3384 
0.3467 
0.3536 
0.3585 
0.3630 
0.3620 
0.3631 
0.3096 
0.3086 
0.3059 
0.3036 
0.3003 
0.2969 
0.2895 
0.2826 
0.2747 
0.2696 
0.2649 
0.2640 



§ 1.6 De verstoring van een uniforme stroming door een deeltje. 

Een stilstaand deeltje in een uniforme, stationaire stroming zal een verstoring van het 

stromingsprofiel veroorzaken. De verstoringen kunnen zich stroomafwaarts, 

bijvoorbeeld in een zoggebied, ontwikkelen, maar ook stroomopwaarts, in geval van 

een Stokesstroming. 

Ver van het deeltje gaan deze verstoringen op in de hoofdstroming en zijn niet meer 

detecteerbaar. In deze paragraaf wordt de grootte van de verstoringen rond een deeltje 

nader beschreven. 

Veronderstel een uniforme, stationaire stroming in positieve x-richting met snelheid 

u0 . In deze stroming bevindt zich een bolvormig deeltje, met volume 4/3 1r b3. Het 

Reynoldsgetal, betrokken op het deeltje, is Re ( 1 . Er is dan sprake van een 

Stokesstroming. Rond het deeltje ontstaat een stroming met snelheidscomponenten in 

de x- en y-richting, respectievelijk Ux en uy. 

Uitgaande van vergelijking 1.2.15 met K, ..... oo zijn in figuur 1.6.1 de contouren 

weergegeven, waarvoor geldt dat ux/u0 = 1 - Ç en uy/u 0 = Ç met Ç = 0.01 . Het 

deeltje bevindt zich in de oorsprong. De contouren zijn spiegelsymmetrisch ten 

opzicht van de assen. 

Het totale volume 0, genormeerd op het volume van het deeltje, dat door de contour 

uxfu 0 = 1 - Ç rond een deeltje wordt omgeven, is als funktie van Ç weergegeven in 

figuur 1.6.2 . 
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X-component ·-

Y/b 

Figuur 1.6.1 

n 

Figuur 1.6.2 

···················································-~---·································-················~·-····-·········-- ·······--·····--····· 

0.0 

' ' ' ' 

' ' ............................................................................ _____ ,,, ............ , _____ ~---·-····--······ 

X/b J 

Snelheidsveld rond een deeltje in een Stokesstroming. De 

COntouren waarvOOr geldt Ux/Uo = 1 - e en Uy/Uo = e met 

0.5 t.O 

Ç = 0.01 zijn weergegeven. 

1.0 rt-- ............................. . ·---~---······························-~----·-··············-·····-··1············-···· .. ···-·······-~---
~ i 

! \ . ' 
0.8 h ··········-·················· ................................................ : ............... _ ........... -.. --~----.......... _ .................. ~ ... . 

: \ 
! I 
I \ I . 

0.6 r--\-· .. 
\ 

' . ' . ..................................................... - ...................... _ ........ -... ----·····--·--·-··--···--······-
' ' ' ' ' ' . 

' ' ' ' 

0. 4 f- .. ··\ ....................................... ~ ................................. ; .................................. t ............. ..., ..... --... -t·-
1 

' 

0 2 ~ HO-\~ ' ' 
' ' ' ....................................................................................... -·-··············-····-····-·· 
' ' 

0.0- ............... := .... -::. =::~=~ ........ ,i",._ ___ ...;_ ___ _....~ 

2.0 4.0 i.O 1.0 .-f 

Het genormeerde totale volume 0, dat door de contour 

ux/u 0 = 1- Ç wordt omgeven, als funktie van Ç. 
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Voor stromingen met grotere Reynoldsgetallen (1 < Re < 3·105) ontstaat er een 

laminair zoggebied achter het deeltje. Om een afschatting te kunnen rnaken over de 

grootte van het axisyrnrnetrische zoggebied, wordt gebruik gemaakt van een 

vergelijking die geldig is voor het verre zoggebied (ca. 200 deeltjesdiameters 

stroomafwaarts). Door oplossing van de grenslaagbenadering van de Navier-Stokes 

vergelijking wordt narnelijk verkregen [BLE85]: 

met Uo 

U x 

x,y 

Fd 

p 

cd 

Uo- Ux = F d exp [- Uo y2 l 
47rpli.X 4 11 x 

: de hoofdstroornsnelheid, 

: de snelheid in het zoggebied in de x-richting, 

: de coördinaten in een carthesisch-coördinaten-

stelsel, met als oorsprong het deeltjesrniddelpunt, 

= 2 p Uo b Cd, 

: de dichtheid van het deeltjesomringende fluïdum 

: de weerstandscoëfficiënt. 

(1.6.1) 

In figuur 1.6.3 zijn de contouren weergegeven waarvoor geldt Ux/Uo = 1 - e ' 
met Ç = 0.01, voor verschillende Reynoldsgetallen. Voor de weerstandscoëfficiënt 

wordt gebruikt (zie tabel 2): 

Cd = 24/Re · [ 1 + 0.1315 . Re( 0·82-M5 log{ Re)) l met 0.01<Re<20 

Het volurne van het zoggebied 0, genormeerd op het volurne van het deeltje, is als 

funktie van het Reynoldsgetal, voor verschillende waarden van Ç, weergegeven in 

figuur 1.6.4 . 
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Figuur 1.6.3 

Figuur 1.6.4 

Y/b 

. . . ............................................................ _ ··········-···· .. -··------.. --------..... __________ _ . ' ' . . . 
I I I I 0 I 
o o I t 1 0 

I 0 I 0 t 

' ' 0 • 
I I I I . ' ' . . . . . . . . . . . ' ' 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' .. ,. ·-·········-····.,·····--·-·-·---~-----···-+----·-· 
' ' ' ' ' ' ' ' . ' . 
' ' ' ' ' ' 
' ' 

--~----~~~· ' 

0.0 f-. .................... ~ ...................... ~ ........................ : ...................... ..:.. ...................... : .............. -....... ~ ....... --. 
0.5 1.0 1.5 2.0 2.li 1.0 J 

X/b 

Snelheidsveld in het zoggebied van een deeltje, voor 

verschillende Reynoldsgetallen. De contouren waarvoor 

geldt dat Ux/Uo = 1- e , met e = 0.01, zijn weergegeven. 

~·~---- --- ·t···--------+ ------+------+--

' 0 ~ .. - - - •.. ·"·········- -- -- ------ ---~--- ---~ 

:\ : : 
u A. . . e = o. o 1 .............................. ~ .............................. ·-·+-----·--................... ;.-.. -
/( . 

I . : : : 
2.0 r····· ................................................................ ~ ........ -.......... ___ ... 1._ ... _ ....................... :·-·-

1\ . : ; : 
i \,,ç = o.o2 : e o os : : : 
~ : /'- ' : : : oo: ........... . . ..... . 

10.0 20.0 ..0 
Re 

Het genormeerde volume 0, dat door de contour 

uxfu0 = 1 - Ç omgeven wordt, als funktie van het 

Reynoldsgetal voor verschillende waarden van Ç. 
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Bovenstaand is alleen de situatie rond een geïsoleerd deeltje in een uniforme, 

stationaire stroming beschouwd. Bevinden zich meer deeltjes in de stroming, dan 

kunnen deze elkaar onderling beïnvloeden. 

Met behulp van de figuren 1.6.2 en 1.6.4 kan een afschatting gemaakt worden van de 

onderlinge beïvloeding van deeltjes. Onderstaand volgt een voorbeeld. 

Veronderstel een deeltjesconcentratie van 1012 m-3. Het beschikbare volume van een 

deeltje met straal = 1 J.ill1 is ca. 10-12 m3. Het volume V van het deeltje zelf bedraagt 

ongeveer 4-lQ-18 m3. 

Voor een Stokesstroming is het volume van de invloedssfeer dat omgeven wordt door 

de contour ux\u 0 = 0.99 voor een dergelijk deeltje ca. 106. V = 4-lQ-12 m3. Het 

volume dat door de contour ux\u0 = 0.95 wordt omgeven, is ca. 104. V= 4·10-10 m3. 

Voor een stroming met Re > 1 is het volume van de invloedssfeer, dat door de 

contour ux\u0 = 0.99 omgeven wordt, ca. 104. V= 4·10-14 m3. 

Wanneer de volumina, die worden ingenomen door de verschillende contouren, 

vergeleken worden met het beschikbare volume van een deeltje, mag geconcludeerd 

worden dat er vrijwel geen onderlinge beïnvloeding van dergelijke deeltjes is bij deze 

coneen tra ties. 
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§ 1. 7 Conclusies en Discussie. 

Onderstaand worden de belangrijkste conclusies uit het voorafgaande hoofdstuk 

samengevat. 

Een afschatting van de geheugen- of Basset-term in de bewegingsvergelijking 

voor een deeltje dat op t=O in een stationaire stroming wordt geplaatst (vgl. 

1.2.14), kan gemaakt worden met behulp van vergelijking 1.2.16 . 

Kies voor t de karakteristieke tijd 7 van een deeltje met weerstandscoëfficiënt 

Cct: 

8 b Pp 
(1.7.1) 7~----

De verhouding van de Bassetterm (B) en de stationaire Stokesweerstand (S) is 

dan: 

~~[ 4pf b2lt 
s "' 7r 7 

(1. 7.2) 

Na substitutie van vergelijking 1.7.1 in 1.7.2 geeft dit: 

~ ~ [ 18 Pf l t [ Re Cct l t 
S 1r Pp 24 

(1.7.3) 

Druppels splitsen op voor We > 6 à 8. Beneden deze waarde van het 

Webergetal (vgl. 1.3.9) zullen ze oscilleren. De druppels blijven bolvormig voor 

We< 0.3. 

De totale weerstandscoëfficiënt voor een waterdruppel in lucht met een 

viscositeitsverhouding K = T/p/ Tl = 55 is binnen kleine marges gelijk aan die van 

een vast deeltje in lucht, voor stationaire stromingen en 1 < Re < 500. Zie 

tabel 1. 
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De invloedssfeer van een deeltje in een Stokesstroming is ongeveer 106 

deeltjesvolumina groot, uitgaande van 1% afwijking van de snelheidscomponent 

in de x-richting t.o.v. de uniforme, stationaire hoofdstroming. 
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HOOFDSTUK 2 Structuur van de relaxatiezone achter een schok

golf in een nevel. 

Beschouw een stilstaande nevel in thermodynamisch evenwicht. Ten gevolge van de 

passage van een schokgolf zal de snelheid en toestand van de gasfase instantaan 

veranderen. De relatief trage druppels kunnen deze verandering niet volgen en er 

ontstaat een situatie van niet~venwicht. Door de uitwisseling van impuls, massa en 

warmte tussen druppels en gas relaxeert de nevel naar een nieuw evenwicht. In dit 

hoofdstuk zal worden ingegaan op de structuur van de relaxatiezone achter de 

schokgolf. Enkele uitgangspunten, gehanteerd m de beschouwing, worden 

gepresenteerd in § 2.1 . Na formulering van de schokrelaties in § 2.2 , worden de 

overdrachtsprocessen rond een druppel, die de relaxatie controleren, beschreven in 

§ 2.3 op semi-€mpirische basis. Tenslotte worden in § 2.4 karakteristieke tijden 

afgeleid voor de processen die bij de relaxatie een rol spelen en aan de hand daarvan 

wordt de relaxatiezone beschreven. 

§ 2.1 Uitgangspunten. 

De snelheid en toestand van het gas worden verondersteld niet meer te veranderen na 

de schokpassage. Er wordt dan voldaan aan de zogenaamde reservoircondities. Dat wil 

zeggen dat de verandering van de omgevingscondities door versnelling, opwarming en 

verdamping van de druppels verwaarloosd kan worden. Door Goossens et al. [G0088] 

zijn daartoe de volgende voorwaarden geformuleerd. 

De bijdrage van de druppels en damp aan de impuls en enthalpie moet klein zijn, of: 

Pdo 
-« 1' 
Po 

Pvo 
--(1' 

Po 

Pdo 

p 

L 
---..,....---(1 

Cp ( T - T0 ) 
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Hierin is 

Pd 

onderindex v 

onderindex 0 

T 

: de soortelijke warmte van het gas bij 

constante druk, 

: de totale massa van de druppels per 

vol urne-eenheid, 

: de eigenschap van de damp, 

: de toestand voor de schok, 

: de temperatuur van het gas na de schok. 

Bovendien wordt verondersteld dat de verdamping van de druppel geen invloed heeft 

op de omgevingsdampdruk, dus: 

Pdo Pvo 
( (2.1.2) 

Po Po 

De druppels worden bolvormig verondersteld met dezelfde straal r0 • 

§ 2.2 De schokrelaties. 

Indien aan de voorw~arden van § 2.1 voldaan is, mogen de gassnelheid u, de drukpen 

de gastemperatuur T na de schokpassage als constant verondersteld worden. Met 

behulp van de zogenaamde schokrelaties kan de toestand van het gas na de schok 

berekend worden uit de toestand van het gas vlak voor de schok. De schokrelaties, 

gebaseerd op de behoudswetten van massa, impuls en energie, hangen uitsluitend af 

van het schok-Machgetal Ma [OER66]: 

u - U0 2 1 - Ma2 
(2.2.1) 

Uo 'Y + 1 Ma 2 

p - Po 2"( 
. (Ma2- 1) (2.2.2) 

Po 'Y+ 1 
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waarin 

T- T 0 

onderindex o 

bovenindex 

r= Cp/Cv 

Uo 
Ma=

ao 

2 ( r-1) ( [Ma2 +1) (Ma2 -1) 

( 'Y + 1 )2 Ma 2 

de toestand voor de schok, 

de toestand na de schok, 

(2.2.3) 

de verhouding van de soortelijke warmtes bij con

stante druk en constant volume van het inerte gas, 

het Machgetal van de schok, 

de geluidssnelheid in de gasfase voor 

de schok. V oor perfekt gas: ao = J rR T o 
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§ 2.3 De overdrachtsprocessen. 

De overdrachtsprocessen tussen een druppel en zijn omgeving {zie figuur 2.3.1) 

kunnen worden beschreven met behulp van semi-empirische relaties. Daarbij wordt 

gebruik gemaakt van dimensieloze overdrachtscoëfficiënten, de zogenaamde 

Nusseltgetallen voor impuls-, massa- en warmteoverdracht {respectievelijk NuF, 

NuM en NuH). Onderstaand zullen hiervoor de uitdrukkingen worden gebruikt zoals 

Gyarmathy [HE\V82] ze voorstelt. 

M 

F 

Figuur 2.3.1 Overdrachtsprocessen tussen een druppel en zijn gasvormige 

omgeving. 

M : massastroom, H : enthalpiestroom, F : impulsstroom 

door de kracht F. 

De kracht F, die het gas uitoefent op een druppel, wordt beschreven met: 

met 

dup 
F=mp

dt 

de massa van de druppel. 
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Het N usseltgetal NuF is gedefiniëerd als de dimensieloze kracht F, volgens : 

F = -2 1r r0 TJ (Up- u ) NuF (2.3.2) 

met ro de druppelstraal, 

TJ de dynamische viscositeit van de gasfase na de schok, 

up de snelheid van de druppel. 

NuF is in het algemeen nog een funktie van de overige relevante dimensieloze 

parameters van het probleem. 

De massaflux M , die ontstaat ten gevolge van de verdamping van de druppel, wordt 

gegeven door: 

dmp 
M=---

dt 
(2.3.3) 

Het Nusseltgetal NuM is de dimensieloze massastroom, gedefiniëerd volgens: 

M = 2 1r r Dm ( Il- Ilp ) NuM (2.3.4) 

met Dm : de gemodificeerde diffusiecoëfficiënt = D pf(Rv T), 

rr : de gereduceerde dampdruk = Pv I p, 

Ilp : de gereduceerde dampdruk aan de druppel= Pcc(Tp)fp. 

Het Nusseltgetal voor de massastroom is in het algemeen nog een funktie van de 

overige relevante dimensieloze parameters van het probleem. 
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De dampdruk Pcc(T p) aan de druppel, is de verzadigingsdampdruk die hoort bij de 

druppeltemperatuurTpen voldoet aan de Clausius-Clapeyron vergelijking. Voor een 

perfecte damp: 

Pcc(Tp) = Pref[_2_]-a exp[~. [-
1 
--

1 
]] 

Tref Rv Tref Tp 

(2.3.5) 

met Pref :de verzadigingsdampdruk bij temperatuur Tref, 

Rv : de specifieke gasconstante van de damp, 

a,L 0 : volgen uit de lineaire regressie van de verdampings-

warmte volgens L(Tp) = 10 - a Rv Tp [LAN88]. 

De enthalpiestroom H wordt gedeeltelijk gebruikt voor de opwarming van de druppel 

(H. t) en voor de verdamping (-M L): 
In 

H = H. t- M L m (2.3.6) 

Het Nusseltgetal NuH, gedefiniëerd als dimensieloze warmtestroom H volgens : 

H = 2 1r r À ( T - T p) N uH (2.3.7) 

met ,.\ : de warmtegeleidingscoëfficiënt van de gasfase, 

is in het algemeen ook nog een funktie van de overige relevante dimensieloze 

parameters. 

-36-



De verschillende Nusseltgetallen ZIJn afhankelijk van het dimensieloze 

snelheidsverschil tussen de druppels en het gas (het Reynoldsgetal Re), het 

Prandtl-getal Pr en het Schmidt-getal Sc. Hiervoor worden de volgende empirisch 

bepaalde relaties gebruikt, die gelden voor een continu medium (Knudsengetal < 0.01, 

zie § 1.5) [HEW82): 

NuF = 3 ( 1 + 0.30 Re2f3 ) (2.3.8) 

NuM = 2 ( 1 + 0.15 Re1f2 Sc1f3 ) (2.3.9) 

NuH = 2 (1 + 0.15 Re1f2 Pr1f3 ) (2.3.10) 

A 

met Re= 2 r (Up- u )fv (2.3.11) 

Pr = vfa (2.3.12) 

Sc= vfD (2.3.13) 

11 = TJ/ p (2.3.14) 

a= )..j(p cp) (2.3.15) 

en D de diffusiecoëfficiënt. 

§ 2.4 Relaxatietijden. 

In de relaxatiezone kan elk proces gekoppeld worden met een voor dat proces 

karakteristieke tijd, de zogenaamde relaxatietijd, welke afgeleid kan worden met de in 

§ 2.3 gegeven vergelijkingen. 

Onderstaand volgen in het kort de definities voor de karakteristieke tijden, zoals ze 

door Goossens et al. [G0088) worden gebruikt. 
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De karakteristieke tijd Td , die gekoppeld is aan de temperatuurvereffening binnen een 

druppel met straal r0 is: 

met a1 = ---
Pl Cl 

onderindex 1 

ro 
Td=-- (2.4.1) 

de warmte-overdrachtscoëfficiënt, 

de eigenschap van de vloeibare fase. 

Het verloop van de druppeltemperatuur in de tijd volgt door combinatie van de 

vergelijkingen 2.3.3, 2.3.4. 2.3.6 en 2.3. 7. Dit geeft uiteindelijk: 

dTp 3.:\ [ ~ Rg D L ~ l 
----- NuH ( T-T p) + NuM-----."--- (TI- Tip) 
d t 2plqr2 Rv a Cp 

(2.4.2) 

Uit deze vergelijking blijkt dat de druppeltemperatuur niet meer verandert, als de 

termen tussen de grote ronde haken elkaar opheffen. De (quasi--statische) natte-bol 

temperatuur T wb is dan bereikt en wordt gegeven door de volgende uitdrukking: 

Twb = T + 
Rg D L NuM ~ ~ 

----..---- ( TI - Tip(T wb) ) 

Rv a Cp NuH 
(2.4.3) 

De definitie die vervolgens gebruikt wordt voor de karakteristieke tijd van de 

temperatuursrelaxatie Twb luidt : 

t > r wb als 
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Voor de verdamping wordt als karakteristieke tijd Tev gevonden: 

~ ~ 

(2.4.5) Tev = -------
2 À ( T- Twb) 

De kracht, die op een druppel werkt ten gevolge van het snelheidsverschil tussen de 

(sferische) druppel en zijn omgeving, wordt gegeven door combinatie van de 

vergelijkingen 2.3.1 en 2.3.2 : 

(2.4.6) 

\Vanneer verondersteld wordt dat de druppel tijdens de versnelling niet verdampt, 

wat verder zal blijken en dat aan de reservoircondities voldaan wordt, blijkt 

bovenstaande vergelijking analytisch oplosbaar namelijk: 

~ 

t = ---- · f(Re,Re 0 ) (2.4. 7) 

9 TJ 

Reo 3 1 + 0.15Re2f3 

met f(Re,Re 0 ) =In-- + -In 
Re 2 1 + 0.15Re~73 

~ ~ 

Re0 = 2 r0 (u0 - u)fv. 

In :figuur 2 .4.1 worden de relaxatietijden, zoals bovenstaand gedefinieerd, met elkaar 

vergeleken. Hiertoe zijn de verhoudingen Tev/rm , Tev/rwb en Tev/Td als funktie van 

het Machgetal (Ma) uitgezet voor r0 = 1 f.1ID en r0 = 5 f.liD· ( Testgas: stikstofgas, 

begintoestand: T 0 = 273 K en Po = 0.6 bar.) [G0088] 
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Figuur 2.4.1 

104 
i 
i 
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103 ~ 
I 
J 
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I 
I 
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I 
I 

! 
I 

102f-
i 
I 

10~ 
I 

Ma 

Verhouding van de karakteristieke relaxa

tietijden als funktie van het Machgetal. 

Uit figuur 2.4.1 blijkt dat er tussen de grootte van de relaxatietijden onderling grote 

verschillen bestaan. Zo is T d veruit de kleinste en 'T ev de grootste relaxatietijd. Tevens 

kan uit deze figuur geconcludeerd worden dat de straal van de druppel constant 

verondersteld mag worden tijdens de snelheidsrelaxatie, daar Tm ( 'Tev· 

Aangezien de grootte van de verschillende relaxatietijden nu bekend is, kan ook de 

structuur van de relaxatiezone beschreven worden. In figuur 2.4.2 is de stationaire 

relaxatiezone in een met de schokgolf meebewegend coördinatenstelsel weergegeven, 

waarin gebruik is gemaakt van bovenstaande beschouwingen. Het betreft hier een 

schok met een modaal Mach-getal. 
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Figuur 2.4.2 

uo velocity . . . . . . ... û 

temperature r 
. ... . . . . . . • • - Twb . 

To . 
r 2 

droplet radJus squared 0 .. . . . 
i 

. .. . 
I 

. . . 
t -x 

shock front 

Structuur van stationaire relaxatiezone in een met 

de schokgolf meebewegend coördinatenstelsel. 

Het gas/ druppel mengsel passeert met uniforme snelheid u0 het schokfront, waardoor 

de gassnelheid instantaan afneemt en de gastemperatuur instantaan toeneemt. De 

druppeltemperatuur en druppelsnelheid blijven in eerste instantie echter gelijk. Door 

de overdracht van warmte, impuls en massa tussen de druppel en het omringende gas 

relaxeert het systeem vervolgens naar een nieuw evenwicht. 
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HOOFDSTUK 3 Experimentele Opzet. 

De snelheidsrelaxatie van druppels in een nevel na een schokgolf kan met 

verschillende optische meetmethoden bestudeerd worden. 

Een mogelijke meetmethode is de Laser Doppier Anemometrie, kortweg LDA 

genoemd. In een nevel is er echter sprake van een grote concentratiedichtheid, ca. 1011 

druppel per m3. Tevens is de snelheid die de druppels kunnen aannemen vrij groot, ca. 

100 ms-1, wat het toepassen van een LDA-methode compliceert. 

Een andere mogelijkheid, gebaseerd op het gegeven dat de verzwakking van een 

lichtbundel door een nevel afhankelijk is van de golflengte, de grootte en de dichtheid 

van de druppels, wordt toegepast in dit onderzoek. 

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de experimentele opzet. In § 3.1 wordt de 

vorming van een nevel en de metingen, die verricht worden tijdens een experiment, 

beschreven. Op welke wijze de snelheidsverandering van de druppels met behulp van 

een lichtextinctiemeting bepaald wordt komt in § 3.2 aan de orde. Tenslotte wordt in 

§ 3.3 een meetmethode gepresenteerd, die het mogelijk maakt een nevel te 

karakteriseren. 

§ 3.1 Het experiment. 

De experimenten worden verricht in een zogenaamde schokbuis, welke schematisch is 

weergeven in figuur 3.1.1 . Deze is te verdelen in drie secties, namelijk een 

hogedruksectie; een meetsectie en een vacuümvat. 

De meetsectie bestaat uit een 12.80 m lange, vernikkelde, stalen buis met een 

vierkante dwarsdoorsnede van 0.1 x 0.1 m2. Parallel aan de meetsectie bevindt zich 

een messing retourleiding met een diameter van 3 cm. Aan de ene kant is de 

meetsectie verbonden met een vacuümvat, met een volume van 0.4 m3. Aan de andere 

kant is de meetsectie verbonden met de hogedruksectie, een 3.5 m lange, ronde, 

vernikkelde, stalen buis met een diameter van 0.15 m. 
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membraan 
I 

hogedruksectie 

l 
stikstofgastoevoer 

drie-golflengten-lichtexlinctie-

~!ach-Zehnder interferometer 
I 

! 

meetsectie 

waterdiLIDptoevoer 

opstelling 

I 
KA 

Figuur 3.1.1 Schematische weergave van de schokbuisopstelling. 

De drie volumina zijn van elkaar gescheiden door polyester, 

vacuümvat 

-vacuümpomp 

25 11-m dikke 

membranen. Deze membranen rusten op een kruisvormig frame, waarop 

weerstandsdraad (kanthal) met een diameter van 0.1 mm is bevestigd. De membranen 

kunnen met behulp van deze constructie een drukverschil van ca. 2.5 bar over het 

membraan weerstaan. Door de draden elektrisch te verhitten, kunnen de membranen 

onafhankelijk van elkaar doorgebrand worden. 

Voor een experiment worden allereerst alle drie de secties van de schokbuis 

geëvacueerd met behulp van twee rotatiepompen, de meetsectie minstens tot 25 Pa. 

De meetsectie wordt gevuld met waterdamp uit het watervat, totdat de druk in de 

meetsectie ca. 2 kPa is. Het watervat is van tevoren afgepompt, zodat het gas in het 

watervat alleen uit waterdamp bestaat. Met stikstofgas wordt de meetsectie 

vervolgens aangevuld. 
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De stikstoftoevoer vindt gedoseerd plaats via een injector in de retourleiding onder de 

meetsectie. De kleppen K1, K2 en K3 en kraan KA zijn steeds geopend. Het mengsel 

zal hierdoor gaan circuleren en dus mengen. Wanneer de druk in de meetsectie tot ca. 

1 bar is gestegen, wordt de stikstoftoevoer stopgezet en kraan A gesloten. De beide 

circulatiepompjes ( olievrije membraanpompjes, Verder N035.1.2 AN18 en N735.1 

AN18) worden gelijktijdig aangezet en pompen het mengsel verder rond. 

Na vijf minuten rondpompen worden condensatiekernen aan het mengsel toegevoegd, 

door gedurende vijf verdere minuten een 80:20 Ni Cr-draad (diameter: 0.5 mm) te 

verhitten met een elektrische stroom (ca. 8 Amp, 80 Watt). In de tussentijd wordt de 

hogedruksectie gevuld met stikstofgas. De concentratie condensatiekernen in de 

meetsectie wordt gemeten met een Gardner concentratieteller, CNC. 

Alle kleppen worden vervolgens gesloten, waarna het membraan bij het vacuümvat 

doorgebrand wordt. Er ontstaat een naar links lopende enkelvoudige expansiegolf. De 

kop van deze golf heeft een grotere snelheid dan de staart, waardoor een zogenaamde 

expansiewaaier ontstaat. De expansiegolf reflecteert aan het nog gesloten membraan 

bij de hogedruksectie. Achter de gereflecteerde expansiegolf ontstaat een 

geëxpandeerde, uniforme toestand. De druk en temperatuur zijn gedaald, waardoor 

heterogene condensatie van waterdamp is opgetreden. Er ontstaat een homogene 

nevel, die vrijwel in rust is. Zie voor meer details betreffende het expansieproces het 

werk van Berkelmans en Cleijne [BER84] [CLE85]. De grootte van de drukdaling 

tijdens de expansie wordt geregeld met het diafragma bij het vacuümvat. 

Ongeveer 50 ms na het doorbranden van het eerste membraan wordt het membraan 

aan de kant van de hogedruksectie doorgebrand. Er ontstaat een schokgolf, die zich 

naar rechts voortplant door het mengsel van gas, damp en druppels. 

De drukveranderingen in de meetsectie worden op twee plaatsen geregistreerd. 

Daartoe bevinden zich op 5.90 m (meetplaats 2) en op 6.18 m (meetplaats 1) van het 

hogedruksectie-membraan Kistier 603B drukopnemers, welke zeer snelle 

drukveranderingen kunnen registreren. Dit zijn piëzo-elektrische kristallen, die 

ladingen afgeven welke evenredig zijn met de drukverandering. Deze ladingen worden 

vervolgens omgezet in elektrische spanningen met een ladingsversterker. Een 

absolute-drukopnemer P3 (Druck PDCR 810) is op 0.85 m van de uitstroomopening 

bij het vacuümvat geïnstalleerd. 
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De tijdsduur, die een schokgolf nodig heeft om zich van de drukopnemer P2 bij 

meetplaats 2 naar de drukopnemer P1 bij meetplaats 1 voort te planten, wordt 

gemeten met behulp van een counter (System Donner, model 8034). 

In de wand van de meetsectie, bij de twee meetplaatsen, zijn vensters aangebracht 

(Schott BK7). Door het venster bij meetplaats 2 worden de veranderingen in de 

gasdichtheid gemeten met behulp van een Mach-Zehnder interferometer [G0087]. 

Bij het venster van meetplaats 1 bevindt zich de drie-golflengten-extinctieopstelling, 

waarmee de druppelconcentratie, de modale diameter en de spreidingsbreedte van de 

druppels in de nevel gemeten wordt. Deze meetmethode, die op de meting van 

lichtextinctie als gevolg van de aanwezigheid van druppels berust, komt uitvoeriger 

ter sprake in § 3.3 . 

De meetsignalen worden alle in de vorm van elektrische spanningen opgenomen met 

digitale recorders (Gould Bicmation model 805 en 2805, Difa TR-1010, Intron DSO 

2002 en DSO 2020). Met behulp van Schmidt-triggers worden de recorders extern 

getriggerd. De triggering van de recorders, die het expansie-gedeelte van een 

experiment opnemen (sample rate : 50 ~), vindt plaats op grond van de gemeten 

drukverandering van de drukopnemer P3. De recorders, die de schok registreren 

(sample rate : 0.2 J.l-S), worden getriggered op basis van het AC-signaal afkomstig van 

drukopnemer P 1. 

Met een personal computer kunnen de recorders worden uitgelezen, waarna de 

meetsignalen bewaard en verwerkt worden. 

§ 3.2 Bepaling snelheidsverandering van druppels m.b.v. 

lichtextinctiemeting bij één golflengte. 

De intensiteit van een monochrome lichtbundel neemt af, wanneer deze bundel een 

nevel met druppelconcentratie np en druppelstraal rp doorloopt. De intensiteitsarname 

wordt gegeven door de wet van Lam hert Beer, namelijk: 

I = I i exp( -(JL) (3.2.1) 
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met (3 = np 1r r~ Q 
I. 
1 

I 

L 

Q(rp,.X,m) 

m 

de extinctiecoëfficiënt, 

deingestraalde bundelintensiteit, 

de bundelintesiteit na het doorlopen van 

de nevel over lengte L, 

lengte van de door de bundel afgelegde weg 

door de nevel, 

de relatieve werkzame doorsnede, 

de brekingsindex. 

De extinctiemeting wordt nu toegepast op een meetbundel, die gepasseerd wordt door 

een schokgolf gevolgd door snelheidsrelaxatie van druppels. 

Veronderstel dat de schokgolf beweegt in het laboratoriumstelsel met constante 

snelheid u8 in positieve x-richting. De druppelconcentratie np en druppelsnelheid up 

in het laboratoriumstelsel is een funktie van de plaats x en het tijdstip t na de 

schokgolfpassage, namelijk: 

np = np (x- U8 ·t) 

(3.2.2) 

Up= Up (x- U8 ·t) 

Wanneer verondersteld wordt dat de druppels niet vervormen of opsplitsen ten 

gevolge van de schokgolf en dat er geen verdamping tijdens de snelheidsrelaxatie 

optreedt, geldt: 

met onderindex 0 

bovenindex ~ 

rp0 = rp = constant (3.2.3) 

de toestand vlak voor de schokgolf, 

de toestand vlak na de schokgolf. 

Bovenstaande veronderstellende kan de massabehoudswet over de schok geformuleerd 

worden, namelijk: 

~ ~ 

np (up- u8) = np 0 (up0 - Us) 



of (3.2.4) 

Up- Us 
----=--..-. 

De verandering van de druppelconcentratie kan eenvoudig uit de gemeten 

extinctie-verandering bepaald worden, want: 

ln(I 0 /li) 
=~. 

ln(I /Ii) (3 
(3.2.5) 

Uit de gemeten dichtheidsverandering kan vervolgens met vergelijking 3.2.4 de 

snelheidsverandering berekend worden: 

Up - Us (30 
(3.2.6) ---- = --.:- . 

§ 3.3 De drie=golflengten-lichtextinctiemethode. 

Een nevel is in het algemeen polydispers. Dat wil zeggen dat er sprake is van een 

druppelgrootte-verdelingsfunktie met een eindige breedte. Om zo'n nevel te 

karakteriseren is het nodig de druppelconcentratie, de modale diameter en de breedte 

van de druppelgrootte-verdelingsfunktie te bepalen. Met behulp van de 

drie-golflengten-lichtextinctiemethode is dit mogelijk. Onderstaand zal in het kort 

het principe van deze extinctiemethode besproken worden. 

-47-



Beschouw een polydisperse nevel met een Zeroth Order Lognormal Distribution, of 

kortweg Zold-verdelingsfunktie: 

1 

'• exp[ -[ 
ln(r/rm) r --f-J F(r) = 

[2"7r E E.[2 

(3.3.1) 

met rm de modale druppelstraal, 

E de relatieve spreidingsbreedte. 

De totale massa van de druppels per volume-eenheid Pd kan uitgedrukt worden in de 

druppelconcentratie np en de dichtheid van de druppelvloeistof PI door: 

(3.3.2) 

met 4/3 1r < r3) het gemiddelde volume van een druppel. 

De intensiteit van een evenwijdige lichtbundel met golflengte À neemt af wanneer die 

zo'n polydisperse nevel doorloopt, door verstrooiing en absorbtie. De intensiteit I van 

de bundel na het doorlopen van een nevel over een lengte L is gerelateerd aan de 

ingestraalde bundelintensiteit Ii volgens vergelijking 3.2.1 : 

I = I. exp( -fJL) 
1 

(3.2.1) 

met j3 de totale extinctiecoëfficiënt die geschreven kan worden als: 

j3 = np 1r <r2 Q) . (3.3.3) 

Hierin is 1r <r2 Q) de gemiddelde extinctiecoëfficiënt van een druppel en Q de 

relatieve werkzamedoorsnede. Deze is afhankelijk van de verhouding r/ À en van de 

brekingsindex m van de druppel ten opzichte van zijn omgeving. Gebruik makende 

van de Mie-theorie [HOR86] kan Q berekend worden voor sferische druppels. In 

figuur 3.3.1 is Q weergegeven voor een sferische waterdruppel in stikstof. 
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Figuur 3.3.1 De relatieve werkzamedoorsnede voor een 

sferische waterdruppel in stikstof. 

De dispersiecoëfficiënt /3ij, gedefinieerd als: 

( r 2 Qi ) 
/3ij =----< r2 Qj ) 

(3.3.4) 

met /3i de gemiddelde extinctiecoëfficiënt voor golflengte >.i, is alleen afhankelijk van 

de modale straal rm en de relatieve spreidingsbreedte f. 

Door gebruik te maken van drie verschillende golflengtes kunnen twee onafhankelijke 

dispersiecoëfficiënten, /312 en /332, bepaald worden, waaruit rm en f berekend kunnen 

worden. Met behulp van de vergelijkingen 3.3.2 en 3.3.4 kunnen vervolgens de 

druppelconcentratie np en de massa van de druppels per volume-eenheid Pd berekend 

worden. 

In figuur 3.3.2 is /312 tegen /332 uitgezet voor waterdruppels in stikstof met een 

Zold-verdelingsfunktie. 
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Figuur 3.3.2 /312 als funktie van /Ja2 voor waterdruppels 

in stikstof met een Zold-verdelingsfunktie. 

De schematische voorstelling van het bovenaanzicht van de 

drie-golflengten-lichtextinctieopstelling is gegeven in figuur 3.3.3 . De afstand tussen 

twee laserbundels is ca. 7 mm. 
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He-Ne laser 

632.8 run. 

schokbuis 

He-Ne laser 

1152 run. 

referentiemeting 

Figuur 3.3.3 Schematische weergave van de drie

golflengten-lichtextinctieopstelling. 

In de huidige opstelling worden twee He-Ne lasers (Spectra Physics model 120, 

5 m\Vatt), met golflengtes van 632.8 nm en 1152 nm, en een diode laser (Philips 

N515CQL), met een golflengte van 807 nm, als lichtbron gebruikt. 

Elke laserbundel wordt door een beamsplitter in een referentie- en een trans

missiebundel gesplitst. 

De intensiteit van de transmissiebundel zal afnemen, wanneer deze de nevel in de 

schokbuis doorloopt. De intensiteitsverandering van de transmissie- en refe

rentiebundels wordt gemeten met fotodiodes. 
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De intensiteiten van de laserbundels met golflengtes van 632.8 nm en 1152 nm worden 

gemeten met Telefunken BPW34 fotodiodes met regelbare versterkingsfactor. De 

intensiteiten van de 807 nm laserbundels worden gemeten met EG&G YAG-100 

fotodiodes met eenzelfde versterker. 

De splitsing van de laserbundels in een transmissie- en een referentiebundel is 

noodzakelijk, daar de intensiteit van de beide HeNe-lasers tijdens de meting ongeveer 

2% fluctueert ten gevolge van ondere andere 50 Hz-storing. Met de referentiemeting 

kan naderhand de transmissiemeting gecorrigeerd worden voor deze fluctuaties. 

Voor de diodelaser is een zogenaamde beamcompressor geplaatst. Deze bestaat uit 

twee lenzen met verschillende brandpuntsafstanden. Tussen de twee lenzen, in het 

gemeenschappellijke brandpunt, is een pinhole geplaatst. Met deze constructie wordt 

de bundeldiameter van 2.4 mm tot 0.8 mm gereduceerd. 

Om interferentie aan de schokbuisvensters te voorkomen, lopen de transmissiebundels 

niet precies horizontaal door de schokbuis. De reflecties worden op deze wijze 

ruimtelijk gescheiden van de hoofdbundel en weggevangen met de diafragma's achter 

de schokbuis. 

De fotodiodes zullen, buiten het licht van de hoofdbundel, ook strooilicht van de 

druppels in de schokbuis detecteren. Om dit te beperken is een lens, met een 

brandpuntsafstand van 25 cm, gevolgd door een pinhole voor elke fotodiode geplaatst. 

Het pinhole met een diameter van 1 mm bevindt zich in het brandpunt van de lens. 

De sluiters in de transmissie- en referentiebundels tenslotte zijn noodzakelijk voor het 

vastleggen van de 0% (sluiters dicht) en 100% (sluiters open) transmissie niveau's. 
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HOOFDSTUK 4 Produktie. menging en concentratieverloop 

van condensatiekernen. 

Aan het gas/damp mengsel worden condensatiekernen toegevoegd om heterogene 

condensatie te stimuleren. 

Het is van belang dat de condensatiekernen homogeen in het mengsel verdeeld 

worden. Uit experimenten bleek echter dat dit niet het geval was. Vandaar dat het 

produceren en mengen van de kernen nader bestudeerd werd. 

In § 4.1 zullen in het kort de theoretische achtergronden betreffende het 

concentratieverloop van de kernen in de tijd beschreven worden. Daarna worden de 

produktie en het mengen van de kernen in § 4.2 besproken. Tenslotte wordt in § 4.3 

het experimenteel bepaalde concentratieverloop beschreven. 

Voor meer informatie betreffende condensatiekernen wordt verwezen naar het werk 

van Verheijen [VER86]. 

§ 4.1 Concentratieverloop van aerosolen in de tijd. 

De concentratie van aerosolen, kleine deeltjes, in een vat neemt voortdurend af als 

gevolg van coagulatie en depositie. 

Coagulatie is het samenklitten van twee deeltjes en is een tweede-<)rde proces . Terwijl 

depositie het neerslaan van aerosolen op de wanden van het vat is en een eerste-~:>rde 

proces is. 

Veronderstel dat de aerosolen allemaal identiek zijn, namelijk bolvormig met straal r0 

en dat elke botsing tussen twee aerosolen samenklitting tot gevolg heeft. 

Wanneer de aerosolen bewegen volgens een Brownse beweging, kan de afname van de 

aerosolenconcentratie ten gevolge van coagulatie beschreven worden met [VER86]: 

d C( t) 2 
--=-KC(t) 

d t 
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met C(t) 

K = 871T 0D 

D 

de aerosolenconcentratie op tijdstip t, 

de coagulatiecoëfficiënt, 

de diffusiecoëfficiënt. 

De oplossing van vergelijking 4.1.1 wordt gegeven door: 

c ( 0) 
C(t) = -----

( 1 + K C(O) t ) 
( 4.1.2) 

Wanneer de wanden perfekt absorberend verondersteld worden, kan het 

concentratieverloop ten gevolge van depositie beschreven worden met [VER86]: 

met {J 

d C(t) 
--=-{JC(t) 

d t 

de verva1constante. 

De oplossing van vergelijking 4.1.3 wordt gegeven door: 

C(t) = C(O) exp(-{Jt). 

( 4.1.3) 

( 4.1.4) 

Wanneer coagulatie en depositie gelijktijdig voorkomen, wordt de concentratieafname 

beschreven met: 

Met als oplossing: 

d C(t) 2 
--=-KC(t) -{JC(t). 

d t 

{J C(O) exp(-{Jt) 

C(t) = ---------

{J + K C(O) (1 - exp(-{Jt)) 
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Als aerosolen in hoge concentratie ( C(O) ~ 1013 m-3 ) aangemaakt worden en 

coagulatie en depositie gelijktijdig voorkomen, blijkt coagulatie het overheersende 

proces te zijn. De concentratieafname kan dan benadert worden met vergelijking 4.1.2. 

Bij lagere concentraties ( C(O) ~ 5 ·1011 m -3 ) zal het depositie-proces overheersen en 

wordt de concentratieafname benadert met vergelijking 4.1.4 . 

§ 4.2 Produktie en menging van de condensatiekernen. 

De produktie van condensatiekernen is reeds in het kort ter sprake gekomen in § 3.1 . 

Onderstaand zullen de details van de verbeterde opstelling beschreven worden. 

De retourleiding, parallel aan de meetsectie, kan met behulp van kraan KA in twee 

stukken verdeeld worden. Een schematische voorstelling van het recirculatiesysteem is 

gegeven in figuur 4.2.1 . 

hogedruksectie meetsectie vacuümvat ,, 
-Kl ~ CNC 

" Ni Cr 

f VJ 

KA 

Figuur 4.2.1 Schematische voorstelling van het recirculatiesysteem. 
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Wanneer kraan KA gesloten is, wordt het mengsel met behulp van de twee 

membraanpompjes V1 en V2, met een pompcapaciteit van respectievelijk 52 en 42 

liter per minuut, gecirculeerd. Het mengsel wordt via de kleppen K1 en K3 uit de 

meetsectie aangezogen, turbulent gemengd en via klep K2 teruggepompt. De 

circulatietijd bedraagt ongeveer 1t minuut. Achter de pompjes, in een shuntleiding, 

bevinden zich twee NiCr-draden. Door deze te verhitten met een elektrische stroom 

worden de condensatiekernen gevormd. 

De produktie van kernen is sterk afhankelijk van de temperatuur van de draad. Om te 

voorkomen dat de draden te sterk gekoeld worden door de gasstroom, zijn ze in een 

shuntleiding geplaatst. De concentratie van de condensatiekernen in het systeem 

wordt gemeten met de Gardner CNC kernenteller. Dit instrument kan concentraties 

meten van 1.5 ·109 tot en met 2.3 ·10 13 m -3. De minimale detecteerbare 

deeltjesgrootte is 1.5 nm en de nauwkeurigheid bedraagt ± 20%. 

§ 4.3 Bepaling concentratieverloop in de tijd. 

De meetsectie is gevuld met lucht. De stofdeeltjes, die zich daarin bevinden, zijn niet 

detecteerbaar met de Gardner CNC. Kraan KA is gesloten en de pompjes V1 en V2 

(zie figuur 4.2.1) zijn ingeschakeld. Door de NiCr-draden wordt een stroom van ca. 

8.5 Amp., 80 \Vatt, gestuurd gedurende vijf minuten. Nadat de kernenproduktie en 

het rondpompen gestopt zijn, wordt vervolgens om de minuut een sample uit de 

meetsectie genomen en daarvan de kernenconcentratie bepaald. 

Uit het gemeten concentratieverloop is een grove afschatting gemaakt voor de 

coagulatiecoëfficiënt K en de vervalconstante {3. 
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De gemeten concentratie als funktie van de tijd. 

4.3.1a: Bepaling coagulatiecoëfficiënt. 

4.3.1b: Bepaling vervalconstante. 

tijd (min) 

Voor grote concentraties is in figuur 4.3.1a de reciproke van de gemeten concentratie 

als funktie van de tijd weergegeven. Hieruit is de coagulatiecoëfficiënt bepaald met 

behulp van vergelijking 4.1.2 voor C ~ 9.6·1011 m-3 en bleek: K = (8 ± 2)·10-15 

m -3s -1. 

In figuur 4.3.1b is de logaritme van de gemeten concentratie als funktie van de tijd 

weergegeven voor C ~ 1.1·1011 m -3. De vervalconstante is hieruit bepaald met behulp 

van vergelijking 4.1.4 en bleek {3 = (4 ± 1)·10-3 s-1. 

Verheijen [VER86] vond voor beide coëfficiënten: 

K = (3.0 ± 0.3)·10-15 m-3s-1 en {3 = (2.0 ± 0.2)·10-3 s-1 in een andere opstelling. De 

waarden stemmen wat betreft de grootte orde redelijk goed met elkaar overeen. 
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HOOFDSTUK 5 Experimentele resultaten en discussie. 

Een serie experimenten is in de schokbuis uitgevoerd, om de snelheidsrelaxatie van 

druppels na de passage van een schokgolf te meten. 

De druk in de hogedruksectie wordt gevarieerd, waardoor schokken met Machgetallen 

van 1.12 tot 1.32 verkregen worden. De begindruk in de meetsectie gedurende alle 

experimenten bedraagt ca. 1.0 bar en de initiële dampdruk fvo varieert tussen 1.8 en 

2.3 kPa. De kernenconcentratie in het gas/damp mengsel varieert tussen 1010 en 1013 

m-3. 

De resultaten van een typisch schokbuisexperiment (Ma = 1.12 ~ 0.01) worden 

gepresenteerd in figuur 5.1 . Hierin zijn de druk, de temperatuur T (T = pf pR) en de 

drie extinctiesignalen weergegeven. Het uit de extinctiesignalen bepaalde verloop in 

het (312 - (332 -vlak, de relatieve spreidingsbreedte E, de druppelconcentratie np, de 

modale diameter Dm en de druppelmassafractie Pd bepaald uit de extinctiesignalen zijn 

weergegeven in figuur 5.2 . Bij de berekening van de temperatuur bleek dat de sample 

snelheid van de Intron recorders onderling 1% verschilde. Correctie vond plaats door 

sinchronisatie van het begin van de expansiegolfpassages. 

De saturatie x, gedefinieerd als de verhouding van de dampdruk Pv en de 

evenwichtsdampdruk Pee: 

is in figuur 5.2F weergegeven. 

Pv 
x=Pee' 

De dampdruk Pv kan geschreven worden als: 

Pv = (p fvo - Pd) Rv T . 

(5.1) 

(5.2) 

De druppelmassafraktie Pd wordt ter controle vergeleken met de 

"evenwichtswaarden", berekend uit het verschil tussen de aan vangsdruk en de 

momentane druk veronderstellende dat de entropie constant is. Ze stemmen redelijk 

met elkaar overeen. 
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Figuur 5.1 
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A: de druk Pl, met daarin tevens de schokgolf, 

B: de extinctiecoëfficiënten van de drie verschillende 

golflengten, C: de temperatuur. 
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Na de passage van de eerste expansiegolf neemt de saturatie van zijn initiële waarde 

Xo < 1 toe tot ongeveer 2.0 . Condensatie vindt plaats wat blijkt uit de plotselinge 

toename van de extinctie en de toename van de temperatuur. De druppeldiameter 

neemt toe totdat een "evenwichtssituatie" is ontstaan. De druppelconcentratie neemt 

af. 

De passage van de gereflecteerde expansiegolf heeft een verdere adiabatische 

drukdaling tot gevolg, waardoor de saturatie weer toeneemt en de druppels verder 

groeien. 

Na de passage van deze golf wordt een stationaire toestand aangenomen. De 

druppeldiameter, de druppelconcentratie en druk zijn nagenoeg constant. 

Ca. 70 ms na het passeren van de eerste expansiegolf passeert de schokgolf, 

gekenmerkt door een instantane druktoename. In figuur 5.3A zijn de drie 

extinctiesignalen na de schok weergegeven. Figuur 5.3B geeft het extinctiesignaal 

(632.8 nm) voor de schok weer. Hieruit blijkt dat de toestand voor de schok vrijwel 

uniform is. 

Het schokfront verstoort allereerst de laserbundels. Vervolgens neemt de ~tinctie toe 

als gevolg van de snelheidsrelaxatie. 

De druppeldiameter, druppelconcentratie en druppelmassafractie, bepaald uit de 

extinctiesignalen, zijn weergegeven in figuur 5.3C-E. De toename van de 

druppelconcentratie als gevolg van de snelheidsrelaxatie is duidelijk waarneembaar, 

terwijl de druppeldiameter tijdens de snelheidsrelaxatie constant blijft. Wat in 

overeenstemming is met het model beschreven in hoofdstuk 2. De druppel splitst niet 

op. 

Tengevolge van verdamping neemt de druppeldiameter langzaam af. 

-61-



-::---
1 s 1r4.0 

0.0 

s 22.0 

2t.S 

0.0 

Figuur 5.3 

......... ...... 
I 

c::o.. 9.0~ 

9.0 ~ 

I I I 

632.8 -

-

-

7.0 ~ -

1.0 2.0 

tijd 
trf 

(~) 

B--~----~---~~--~~ 

.--.., 
I 

--4.0 -3.0 

s 12.0 ._ 

r::.o.. 11.0 ~ v-
10.0 f

D_J 

-2.0 -1.0 trf 
tijd (~) 

I I I 

-

-
I J J J 9. 0 .......____......_ __ __._ ____ ~-----i-oo-.J 

t.O 2.0 0.0 1.0 2.0 trf 
tijd tijd 

10-3 rst r~ ~ 
~ s.t \A_ (V\ 

5.0 

E 
4.5 

0.0 t.O 2.0 trf 
tijd (l.tS) 

De meetsignalen tijdens de passage van de schokgolf. 

(Ma= 1.12) 

A: de drie extinctiecoëfficiënten, B: de "632"-extinc

tiecoëfficiënt voor de schok, C: de modale diameter, 
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Het verloop van de genormeerde extinctiecoëfficiënt {3( t) / {30 , met {30 de extinctie vlak 

voor de schok, is weergegeven in figuur 5.4 . De verandering van de genormeerde 

extinctiecoëfficiënt is gekoppeld aan de snelheidsverandering van de druppels door 

vergelijking 3.2.6 . 

De druppels mogen beschouwd worden als vaste bolvormige deeltjes, wat volgt uit 

§ 1.3.2, want het Reynoldsgetal na de passage van de schokgolf is 0 < Re < 30 . 

De druppels splitsen niet op, wat op grond van de grootte van het Webergetal 

(We = 0.13 :1: 0.06) ook niet verwacht wordt. Tevens mogen op grond van het 

Webergetal oscillaties of vervorming van de druppels verwaarloosd worden. Zekerheid 

daarover bestaat echter niet. 

De druppels beïnvloeden elkaar vrijwel niet, immers de druppelconcentratie np ~ 1011-

1012 m -3 en de gemeten druppeldiameter Dm:::: 1- 2 J1ID (zie § 1.6). 

Een schatting van de verhouding van de geheugen- of Basset-term B en de statio

naire Stokesweerstand S, wordt gegeven door vergelijking 1. 7.3 . Uitgaande van 

Re ~ 10 en de bijbehorende standaard weerstandscoëfficiënt is B/S ~ 6% en mag de 

Basset-term dus verwaarloosd worden 

De nevel is polydispers. Er bestaat dus enige onzekerheid over de druppeldiameter. 

Uitgaande van vergelijking 2.4. 7 blijkt dat de druppels met de kleinste diameter 

sneller relaxeren dan de druppels met een grotere diameter. 

In figuur 5.4 is daarom tevens het verloop gegeven berekend met behulp van het 

model van Goessens et al., voor verschillende diameters (namelijk voor rm(1-E), rm en 

rm(l+E)). Het verloop berekend met behulp van de standaard weerstandscoëfficiënt 

Cd= 24/Re · [1 + 0.1315 Re(O.S2-0.05Log(Re))] is hieraan gelijk. 

Het model beschrijft de snelheidsrelaxatie hier vrij goed en doet dit ook voor ca. 75% 

van de andere experimenten. 

Voor een sterkere schok (Ma = 1.29 :1: 0.01 , We = 0.65 * 0.08) is in figuur 5.5 de 

genormeerde extinctiecoëfficiënt, met ook daarin 

berekende verloop, de druppelconcentratie, 

druppelmassafraktie na de schok weergegeven. 

het op grond van het model 

druppeldiameter en de 

De druppeldiameter blijft tijdens de snelheidsrelaxatie vrijwel constant, maar neemt 

vervolgens af ten gevolge van verdamping. 
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de extinctiecoëfficiënt, B: detailweergave van figuur A, 

C: de modale diameter, D: de druppelconcentratie, 

E: de druppelmassafraktie. 
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De gemeten toename van de genormeerde extinctiecoëfficiënt is een gevolg van de 

toename van de druppelconcentratie, die op zijn beurt afhankelijk is van het 

schok-MachgetaL 

De dichtheidstoename ten gevolge van een schokgolf wordt voor een perfect gas 

beschreven door de Rankine-Hugoniot relatie: 

met p 

p 

onderindex 0 

bovenindex ~ 

p 

p 

= 

~ 

1 + J.LP/P 
= 0 

0 
J.L + pfp 

0 

de druk, 

de dichtheid van het gas, 

de toestand vlak voor de schok, 

de toestand na de schok, 
1 + 1 
'Y - 1 

(5.3) 

de verhouding van de soortelijke warmtes bij 

constante druk en constant volume. 

f3o/ /3, evenredig met Pol p, is als funktie van pfp0 uitgezet in figuur 5.6 voor 

verschillende experimenten. f3 is de waarde die de extinctiecoëfficiënt aanneemt na de 

snelheidsrelaxatie. In deze figuur is tevens het verloop, berekend met behulp van de 

Rankine-Hugoniot relatie voor een perfect gas, weergegeven. De gemeten resultaten 

stemmen goed overeen met de verwachtingen op grond van de Rankine-Hugoniot 

relatie. 
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De relatieve dichtheidsteename als gevolg van een 

schokgolf als funktie van de druktoename. 

Vergelijking tussen de experimentele bepaalde dichtheids

teename en de dichtheidsteename op basis van de 

Rankine-H ugoniot-relaties. 
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HOOFDSTUK 6 Conclusies. 

Op grond van de resultaten van dit onderzoek mag het volgende geconcludeerd 

worden. 

De produktie en menging van de condensatiekernen lijkt weer goed te 

funktioneren. Verder onderzoek is echter nodig om dit te bevestigen. 

Het tijdsoplossend vermogen van de drie-golflengten-lichtextinctie-opstelling 

1s groot genoeg voor de karakterisering van de nevel tijdens de 

snelhei dsrelaxa tie. 

De gemeten snelheidsrelaxatie van druppels na een schokgolf stemt overeen 

met wat door het model van Gaassens et al., onder aanname van 

reservoircondities, verwacht wordt. Zowel de totale toename als de snelheid 

van de toename van de gemeten extincitiecoëfficiënt stemmen overeen. 

Het berekende verloop van de snelheidsrelaxatie met behulp van de aanbevolen 

weerstandcoëfficiënt voor een vast deeltje (Tabel 2) is gelijk aan het verloop 

berekend met behulp van het model van Gaassens et al. in het parameterbereik 

0 <Re< 30. 

De druppels, druppeldiameter ca. 2 11-m, splitsen niet op na de passage van het 

schokfront voor 1.12 ~Ma~ 1.32 en 0.1 <We< 0.7. 

De onderlinge beïnvloeding van de druppels voor modale druppelconcentraties, 

ca. 1012 m -3 en 0 ~ Re < 30, is op grond van de gebruikte theoretische 

beschouwing gering. 
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APPENDIX. 

Al Afleidingen behorende bij hoofdstuk 1. 

Al.l Stationair, Re< 1: 

N avier-Stokes vergelijking: (Re< 1) (1.1.1) 

(incompressibel) (1.1.2) 

U i t ver gelijking 1.1. 2 volgt dat: 

.!! = rotw, (1.1.3) 

want div.!!= div(rotw) = 0. 

Voor een twee dimensionale, axisymmetrische stroming kan de stroomfunktie 1l1 (in 

belcoördinaten) worden weergegeven als: 

1l1 = (O,O,B) (1.1.4) 

met 
1/J 

B=-- (1.1.5) 
rs in 79 

Met behulp van vergelijking 1.1.3 kunnen vervolgens de verschillende componenten 

van de snelheid worden weergegeven als: 

1 81/; 
u=--

r r2s in 79 879 

- 1 81/; 
U79=--

rsi n79 8r 

Neem vervolgens de rotatie van vergelijking 1.1.1, waaruit volgt dat: 

V2(V x .!!) = 0 . 
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(1.1.6) 

( Al.l.l) 



Substitutie van vergelijking 1.1.3 in Al.l.l geeft: 

V2(V x (V x ~))== 

V2( V(V·~)- V2~) == V2(-V2~) == 

V4~ == 0 

BB B"P 82'1/J 
De stroming is axisymmetrisch, dus - == - == - == 0 . 

B r.p B r.p B r.p2 

Of V2~ == g [ V2B - B l 
r.p r2s i n2'!9 

Wiskundig intermezzo: 

BB 1 B"P 1 
== ---- '1/J 

Br rsi n'l9 Br r2si n'l9 

BB 1 B"P 'I/Jcos'l9 
-==----
B'l9 rsin'l9 B'l9 rsin2'!9 

1 B [ BB] 1 B [ BB] V2B == -- r2- + - sin'l9-
r2 8r Br r2si n'l9 B'l9 B'l9 

Substitutie van de vergelijkingen Al.1.4 en Al.l.5 in Al.l.6 geeft: 

1 82'1/J 1 B2'1/J 1 cot'l9 B"P 
V2B ==----+ -+--

rsin'l9 8r2 r3sin'l9 B'l92 r3sin3'!9 r3sin'l9 B'l9 
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(Al.l.2) 

(Al.l.3) 

(Al.1.4) 

(Al.l.5) 

(Al.l.6) 

(ALl. 7) 



Dus 

V2'lf=--e -+--- -1 [ f!27/J 1 827/J cot'!9 8 1/J l 
- rsin'!9 -'P 8r2 r2 8'!92 r2 8 '!9 

(Al.1.8) 

Er wordt dus alleen een component in de cp-richting overgehouden. De afleiding van 

V2(V2'lf) gaat ook zoals bovenstaand is beschreven. 

A1.2 Afleiding vergelijking 1.1.19 . 

1 2 + 3K 
p = 1] u b cos'!9 L - met L = ----

2r2 1 + K 

Kracht F dp als gevolg van de drukverdeling p op een deeltje: 

Dus 

Met 

+oo 

= 27rb u 1] L/3 

Cd 
1
= _2_F_dP __ = ~ [ 2 + 3K ] 

11' p u b 3Re 1 + K 

2 b u 
Re=---

l/ 

Afleiding vergelijking 1.1.20 . 

De stroomfunktie van het deeltje wordt gegeven door: 

u r2s i n2'f9 [ r2] 
7/Jp = 1--

4(1 + K) b2 
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(1.1.17) 

(A1.2.1) 

(1.1.19) 

(1.1.16) 



Als gevolg van de normale spanningscomponent zal er een drukverdeling Ppn over het 

deeltje ontstaan, namelijk: 

+x 

Ppn = 2 TJ [ öur l = 
8r r=b 

2TJ[ !!__ [ 1 87/J ]] = 2 TJ u cos-& 

8r r2sin'!9 8'19 (1 + K) b 
r=b 

I 
87rTJ ub 

Dus F dpn = 27rb Ppn sin '!9 cos19 bd 19 = -----
-x 3(1 + K) 

Of 
32 

cd2=------
3 Re (1 + K) 

Op dezelfde wijze kan vergelijking 1.1.21 worden afgeleid. 

Al.3 Ad vergelijking 1.1.23: 

Stroomfunktie rond vast deeltje in rust: 

- u r2sin219 [ 3b b3] 
7/J= 1--+-

2 2r 2r3 

ur = 1 _87/J =-u cos19 [ 1- _3b + _b_3] 
r2sin19 819 2r 2r3 

u-a=~ 87/J =usin19[1-
3

b -~] 
rsin19 8r 4r 4r3 

-72-

(Al.2.2) 

(Al.2.3) 

(1.1.20) 

(1.1.15) 

(Al.3.1) 

(Al.3.2) 



arr = 2 TJ 8ur =-u cos'!? [ ~- 3b3] = 0 

r=b ar r=b 2r2 2r4 r=b 

(Al.3.3) 

ar'!? = 2 TJ [-r-~ [ u'!?l + _1_ 8u'!?] = 3'f/ u sin'!? 
r= b 2 8r r J 2r a'!? r= b 2b 

(Al.3.4) 

A1.4 Instationair, Re< 1: 

Navier-Stokes vergelijking, instationair, Re ( 1, zwaartekracht verwaarloosd: 

a 1 
- !! = - - V p + vV2!! 
8t p 

(1.2.1) 

(incompressibel) 

Of vergelijking 1.2.1 herschreven: 

(Al.4.1) 

Neem de rotatie van vergelijking Al.4.1 waardoor de druk geëlimineerd wordt. Dit 

geeft uiteindelijk: 

1 a 
V2(V x !!) ---(V x!!) - 0 . 

V 8t 

Substitueer vervolgens !! = V x 'l1 in bovenstaande vergelijking: 

1 a 
V2(V x (V x w))--- (V x (V x w)) = 0 

V 8t 
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(Al.4.2) 



1 8 
V2(-V21lr)- __ (-V21lr) 

l/ 8t 
-

1 8 
-V2(V2 ---) w 

l/ 8t 
0 

of 

v[E'-~:Jw = 0. 

Al.5 Stationair, Re» 1: 

Afleiding vergelijking 3.1.4 . 

Rotatie: 

Stroming axisymmetrisch (in bolcoördinaten), dus 

u = 0 rp 
8ur 8ut9 
-=-=0 
8rp 8rp 

0 

Dus ~ = V • y = ~~ ~ [ :: _ :r ] 
Zie voor ur en ut9 vergelijking 1.1.6 . 

Substitutie van vergelijking 1.1.6 in A1.5.2 geeft dan: 

1 [8 1 81/J 8 1 81/Jl 
w =- -r- 8r rsint9 8'19 + 8'19 r2sint9 8'19 = 

1 [ /}21/J sin t9 8 1 81/J l 
- rsint9 8r2 + r2 8'19 sint9 8'19 
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(1.2.2) 

(1.3.2) 

(Al.5.1) 

(Al.5.2) 

(Al.5.3) 



Dus 

met 

Definieer: 

-1 
.f!L=~ --E2'if; 

r.p rsin'!? 

{J2 sin'!? a 1 a 
E2=-+------

8r2 r2 a'l? sin'!? a'l? 

b 1 r 
Q=-.f!l; '1/J=-'1/J en R=-

u ub2 b 

en substitueer in vergelijking Al.5.3, dan geeft dit: 

met 

{J2 '1/J s i n '!? a 1 a'l/; 
-ZRsin'!?= -+ ------

8r2 R a'!? sin'!? a'l? 

a2 sin'!? a 1 a 
E2=-+------

aR2 R2 a'!? sin'!? a'l? 

Afleiding vergelijking 1.3.3 . 

(Al.5.4) 

· (A1.5.5) 

(Al.5.6) 

(1.3.4) 

(1.3.5) 

Voor stationaire stromingen en Re ) 1 wordt de Navier-Stokes vergelijking gegeven 

door: 

1 
Y: Vy_ = vV2y_ -- Vp . 

p 

De stroming wordt tevens incompressibel verondersteld, dus V· y_ = 0 . 

Vergelijking 1.3.1 wordt met: 

dan 

Y. • Vy_ = t Vy_2- y_ x (V x y_) 

V2y_ = V(V·Y.)- V x (V x y_) 

1 
t v112 - 1! x (v x y_) = -vV x (V x y_) -- Vp . 

p 
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(1.3.1) 

(A1.5.7) 

(Al.5.8) 

(Al.5.9) 



Substitutie van .f:!d. = V x .!! in vergelijking Al.5.9 geeft : 

1 
1 V:y2 - .!! x .!:!d. = -vV x .!:!d.-- Vp 

p 

Neem vervolgens de rotatie van vergelijking Al.5.10 : 

1 
V x (1V.!!2-.!! x .!:!d.) =V x (-vV x .!:!d.--Vp) 

p 

-V x (.!! x .!:!d.) = -vV x (V x .!:!d.) 

Eenvoudig is af te leiden dat: 

1 
V x (V x .!:!d.) = ê - E2(E27P) 

r.p rs in 19 
-1 

.!! = --ê x V7P 
sin19 r.p 

Met behulp van de vergelijkingen Al.5.4 en Al.5.13 kan berekend worden: 

.!!X.f:!d. 
[ 

-1 ] -1 
= - ê x V 7P x ê - E27P 

sin 19 r.p r.p sin 19 

ö?P 

(Al.5.10) 

(A1.5.11) 

(Al.5.12) 

(Al.5.13) 

(Al.5.14) 

Daar de stroming axisymmetrisch is, dus - = 0, kan bovenstaande vergelijking 
ör.p 

geschreven worden als: 

E27P 
.!! x .!:!d. = V?P 

r2 s in219 
(Al.5.15) 

Substitutie van de vergelijkingen Al.5.12 en Al.5.15 in Al.S.ll geeft dan: 

E27P 1 
-V x V7P = -v ê -- E2(E27P). 

r2sin219 '-Prsin19 
(Al.5.16) 
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Met -V x E2'1/J V 'I/; = V 'I/; x V [ E2'1/J l 
r2sin2~ r2sin2~ 

wordt vergelijking Al.5.16: 

Of alleen de component in de ~cp-richting: 

1 
-v ~ -- E2(E2'1/J). 

cp rsin ~ 

(Al.5.17) 

(Al.5.18) 

1 a'I/J a [ E2'1/J ] 1 a'l/; a [ E
2

'1/J ] 1 
--- ---- =-v--E2(E2'1/J) 

r ar a~ r2sin2~ r a~ 8r r2sin2~ rsin~ 

(Al.5.19) 

Met vergelijking Al.5.4 kan bovenstaande vergelijking worden herschreven tot: 

a'I/J a [ w J a'l/; a [ w J -v ---- ----- = -E2(wrsin~) 
ar a~ rs in~ a~ 8r rs in~ sin~ 

(Al.5.20) 

of dimensieloos: 

A A A A 

a '1/J a [ z J a 'I/; a [ z ,] -1 2 E2 A 

-- --- =---(ZRsin~) 
aR a~ Rsin~ a~ aR Rsin~ sin~ Re 

(1.3.3) 

2 u b 
met Re=---

ll 
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A1.6 Afleidingen Cdp (1.3.6) en Cdf (1.3. 7): 

Definitie: Cd=-----
7r p u2 b2 

1f 

F dp = J Ps 21rb sim? cos'!? bd'!? 

0 
1f 

= J Ps 1r sin2'!? b2d'f? 

0 

Substitutie van bovenstaande vergelijking in 1.1.22 geeft dan: 

Kracht op deeltje: 

1f 

2 I Ps 1r sin2'!? b2d'f? 
7r p u2b2 

0 
1f 

= sin2'!? d'!? I 
2 Ps 

p u2 
0 

= e -"'-- _aw_s_in_'l? = ~ '11 [-a + cot '!?'] w 
-r a·Q f 'I a·Q sin'!? v v 

1f 

F dtf = J F df 1r sin2'!? b2d '!? 
0 
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(1.1.22) 

(Al.6.1) 

(1.3.6) 

(Al.6.2) 

(Al.6.3) 



Substitutie van bovenstaande vergelijking in 1.1.22 geeft vervolgens: 

7r 

cdf = --
2
-- I F df 7r sin219 b2d 19 = 

7r p u2b2 
0 

7r 

-
4
- I ~[~ + cot19] wsin219 d19 
Re u 819 

0 
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SYMBOLENLIJST. 

a geluidssnelheid [Lt -1] 

b straal [L] 

B cp-component van de stroomfunktie [L2t -1] 

c soortelijke warmte [FLM-1T-1] 

Cp soortelijke warmte bij constante druk [FLM-1T-1] 

Cv soortelijke warmte bij constant volume [FLM-1T-1] 

cd weerstandscoëfficiënt [1] 
D diffusiecoëfficiënt [L2t -1] 

E zie vergelijking 1.1.8 [L -2] 

cd weerstandscoëfficiënt [1] 
D gemodificeerde diffusiecoëfficiënt Dp/Rv T [ML-1t -1] 

m 

Fd op de druppel uitgeoefende kracht [F] 
H enthalpie [FLt -1] 

Hint energie gebruikt voor druppelopwarming [FLt -1] 

I( x) intensiteit ter plaatse x [FL-1] 

I. intensiteit ter plaatse x = 0 [FL-1] 
I 

Kn Knudsengetal [1] 
L latente warmte voor verdamping [FLM-1] 

La uit L = 1 0 + aRvT [FLM-1] 

M massastroom [Mt -1] 

m massa [M] 

mi brekingsindex voor golflengte .Ài [1] 
Ma het schok Machgetal [1] 
n druppelconcentratie [L -3] 
Nu N ussel tgetal [1] 
p druk [FL-2) 

Pr Prandtlgetal [1] 
Q relatieve werkzame doorsnede [1) 
R specifieke gasconstante [FLM-1T-1] 
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r druppelstraal [L] 

rm modale druppelstraal [L) 

Re Reynoldsgetal [1] 
Sc Schmi d tgetal [1] 
t tijd [t] 
T temperatuur [T] 

Twb natte bol temperatuur [T] 

u snelheid [Lt -1] 

V volume [13] 

We Webergetal [1] 
a uit L = 1 0 + aRvT [1] 
(3 extinctiecoëfficiënt [L -1] 

f relatieve spreidingsbreedte [1] 
7/J Stokesstroomfunktie [L3t -1) 

\ll stroomfunktie [L2t -1) 

Î Cp/Cv [1] 
", dynamische viscositeit [FL -2t] 

/), "lp/"' [1] 
À warmtegeleidingscoëfficiënt [FT-1t -1] 

Àm golflengten 1, 2 en 3 [L] 

w rotatie [ t -1] 

V kinematische viscositeit [L2t -1) 

(J oppervlaktespanning [FL-1) 

7 karakteristieke tijd [t] 

rr partiële dampdruk Pv/P [1] 
p massadichtheid in de nevel [ML-3) 

Pl massadichtheid van de vloeibare fase [ML-3] 

Pd druppelmassafractie [ML-3) 

x saturatie [1] 
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indices: 

0 

p 

V 

"' 0 

r 

f 

:JO 

toestand voor de schok 

toestand na de schok onder reservoircondities 

druppel/deeltje eigenschap 

dampeigenschap 

gaseigenschap 

eigenschap van de vloeibare fase 

component in de r-richting 

component in de <p--richting 

eigenschap van het flu_ïdum 

eigenschap ver verwijdert van het deeltje 
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