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SAMENVATTING 

In een gas-damp mengsel wordt een enkelvoudige expansiegolf opgewekt doordat een 

zuiger in een buis instantaan versnelt vanuit rust naar een constante snelheid. 

Wanneer de expansie voldoende diep is treedt er condensatie op. Bij de fase-{)vergang 

verandert de geluidssnelheid discontinu. Hierdoor wordt het expansiegolffront 

opgesplitst in twee delen gescheiden door een plateau. Als condensatie pas begint als 

een toestand van kritische oververzadiging wordt gepasseerd, dan treedt aan het einde 

van het plateau een condensatiediscontinuiteit op. 

Numerieke simulaties zijn verricht m.b.v. de 'Random-Choice' methode, waarmee 

gasdynamische problemen met discontinuïteiten kunnen worden opgelost. Voor 

verschillende condensatiemodellen is de ontwikkeling van het golfpatroon berekend. In 

het bijzonder zijn de vorming van plateau en condensatiediscontinuiteit bestudeerd, 

indien de condensatie geleidelijk verloopt met karakteristieke relaxatietijd r. 

Plateauvorming wordt duidelijk na ongeveer 40r. Tevens is een numerieke simulatie 

van een experiment uitgevoerd. Er is sprake van een zekere kwalitatieve 

overeenstemming. Plateauvorming en condensatiediscontinuïteit worden niet 

experimenteel waargenomen, hoewel het numerieke model de plateauvorming wel 

voorspelt. Een mogelijke verklaring is dat het toegepaste condensatiemodel te 

eenvoudig is en/ of dat de verhouding tfr onvoldoende groot is. 
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I INLEIDING 

Een nevel, bestaande uit gas, damp en druppels, kan men laten onstaan door een 

gas-damp mengsel adiabatisch zo diep te expanderen, dat condensatie optreedt. De 

expansie ontstaat door een zuiger in een lange buis plotseling vanuit stilstand 

instantaan te versnellen naar een constante snelheid uz. Er ontstaat dan een 

enkelvoudige expansiegolf, waarvan het golffront zich in de tijd ruimtelijk uitbreidt. 

De vrijkomende condensatiewarmte heeft grote invloed op het golfpatroon van de 

expansie. Aan het condensatieproces, waardoor de nevel naar evenwicht relaxeert, kan 

een karakteristieke relaxatietijd r worden toegekend. Deze relaxatie heeft een 

geleidelijke verandering van de expansiegolf tot gevolg. Wanneer de karakteristieke 

relaxatietijd van condensatie veel kleiner is dan de karakteristieke tijd van expansie 

kan de condensatie als een instantaan proces worden beschouwd. Er ontstaat dan een 

gelijkvormig profiel. Dit betekent dat de golfvorm slechts afhangt van de parameter 

xft. De locale voortplantingssnelheid van verstoringen, waarbij het mengsel in 

thermodynamisch evenwicht blijft, wordt de evenwichtsgeluidssnelheid ae genoemd. 

Deze is een afnemende functie van de temperatuur. Bij de overgang van gas-damp 

mengsel naar nevel verandert ae discontinu. De evenwichtsgeluidssnelheid in de nevel 

is ongeveer 10% lager dan de gas-damp waarde. Het gevolg is dat de expansiegolf een 

plateau vertoont. Als toegestaan wordt dat een toestand van oververzadiging 

ontstaat, dan treedt aan het einde van het plateau een condensatiediscontinuïteit op, 

die besproken wordt in paragraaf 4.2. 

Numerieke simulaties zijn uitgevoerd m.b.v. de 'Random-Choice' methode. Met deze 

methode is het mogelijk om, naast continue overgangen, ook schokovergangen, die 

discontinu zijn, goed te beschrijven. Deze methode gebruikt het gegeven dat de 

oplossing van een gasdynamisch probleem met een stuksgewijs constante beginconditie 

exact bepaald kan worden. Deze stuksgewijs constante beginconditie wordt verkregen 

door midden tussen elk paar roosterpunten een discontinuïteit te veronderstellen. De 

oplossing die hieruit volgt is echter meerwaardig en er moet gebruik gemaakt worden 

van een bemonsterprocedure om een correcte golfvoortplanting te verkrijgen. Het 

gebruik van de methode voor het berekenen van expansies waarbij een nevel onstaat 

vereist een splitsing van het golfvoortplantings-en condensatieproces. 

Tijdens het afstudeerwerk is ervaring opgedaan met de werking van de 
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'Random-Choice' methode en is deze methode toegepast op een aantal specifieke 

expansieproblemen. In hoofdstuk 2 wordt de theorie van de nevel behandeld. In 

hoofdstuk 3 wordt de 'Random-Choice' methode beschreven. Specifieke facetten 

m.b.t. de condensatie en de invloed hiervan op het golfpatroon worden in hoofdstuk 4 

behandeld. Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van de numerieke simulaties. Hier worden 

tevens experimentele resultaten vergeleken met een numerieke simulatie. 
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II DE VERGELIJKINGEN VAN DE GASDYNAMICA 

2.1 Inleiding. 

Een medium kan als continuurn worden opgevat wanneer de vrije weglengte van 

gasmolekulen klein is ten opzichte van de karakteristieke gradientlengte L. De 

stroming in een dergelijk continu medium wordt beschreven door de Navier-Stokes 

vergelijkingen. In veel gasdynamische problemen kunnen wrijving en warmtegeleiding 

verwaarloosd worden. In die gevallen reduceren de Navier-Stokes vergelijkingen tot 

deisentrope Eulervergelijkingen. 

2.2 Karakteristieke vergelijkingen. 

De isentrope Eulervergelijkingen voor een gas in één dimensie hebben de volgende 

vorm [TH072]: 

(2.1) ~(p) + ~pu) = 0 , 

(2.2) ~(pu) + ~(pu2 + p) = 0, 

(2.3) 

Ilierin is p de dichtheid, u de snelheid, p de druk en e de specifieke inwendige energie. 

In bovenstaande vergelijkingen is de zwaartekracht buiten beschouwing gelaten. 

Vergelijking (2.3) kan met (2.1) en (2.2) worden vereenvoudigd tot: 

(2.4) de d (1) ar+PatP' =o 

of: 

(2.5) ds 
pT at= 0, 
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waarin s de entropie is en de matriële afgeleide ~gegeven wordt door: 

(2.6) d a a 
at= at+ uox. 

Vergelijking (2.5) betekent dat langs een deeltjesbaan met snelheid u de entropie s 

niet verandert. Deze voorwaarde wordt uitgebreid tot een homentrope voorwaarde 

waardoor de entropie constant wordt in het hele veld. Er worden nu twee nieuwe 

variabelen ingevoerd: de geluidssnelheid a en een thermodynamische variabele F: 

(2.7) 

en 

p 

(2.8) F=J p~a,dp'. 
Po 

Hierin is 'Y = cpfcv met cp en cv de soortelijke warmten bij constante druk en 

volume. Het stelsel (2.1), (2.2) kan hiermee in de z.g. karakteristieke vorm worden 

geschreven: 

(2.9) ( ; + (u +a)~ ) (u + F) = 0 

en 

(2.10) a a (ar+ (u-a)ox )(u-F) = 0. 

Vergelijkingen (2.9) en (2.10) betekenen het volgende: 

Langs de lijnenschaar * = u + a, de C+ familie karakteristieken, geldt: u + F is 

invariant en langs dec- karakteristieken*= u- a geldt: u-Fis invariant. 

Toegepast op een calorisch perfect gas i, waarvoor geldt e = cvT, a
2 

= rRiT, p = 

sfc 
pR. T en p - p 'Y e v met R. gelijk aan de specifieke gasconstante van gascomponent i 

1 1 
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(zie §2.4) kunnen we afleiden voor F: 

(2.11) F = 
1

2: 1 (calorisch perfect gas). 

2.3 Enige elementaire gelijkvormigheidsoplossingen. 

2.3a De expansiewaaier. 

Figuur 2.1: 

1 

--+u z 

r 

Buis met linkergas (1) en rechtergas (r) gescheiden door een, met 

snelheid u naar rechts bewegende, zuiger. z 

Beschouw een thermisch van de omgeving geisoleerde buis, waarin zich op plaats x = 

0 een zuiger bevindt die het linker- van het rechtergas scheidt (zie figuur 2.1). 

Beide gassen staan stil op t = 0 en hebben een uniforme druk, temperatuur en 

dichtheid. De zuiger wordt vanuit stilstand instantaan versneld naar een constante 

snelheid u naar rechts. Het gas links van de zuiger wordt isentroop geëxpandeerd z 
doordat zich een golf naar links beweegt. Omdat in het probleem geen karakteristieke 

tijd- en plaatsvariabelen voorkomen moet de oplossing een functie zijn van de 

gelijkvormigheidsparameter (xfa
0

t ). Hierin is a
0 

de geluidssnelheid van het 

ongestoorde gas. De oplossing volgt uit de karakteristieke vergelijkingen (2.9) en 

(2.10). 
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Figuur 2.2: 

t 

(4) 

x=ut z 

x 

Voorstelling van de expansie in het x-t-vlak. 

3) Linkergas na het doorlopen van de expansiegolf, 

3") Linkergas in de expansiegolf, 

4) Ongestoorde linkergas. 

Noem het ongestoorde gebied links van de zuiger toestand ( 4) en de toestand aan de 

zuiger (3), zoals weergegeven in figuur 2.2. Tussen (3) en ( 4) geldt het volgende 

verband: 

(2.12) 

Omdat u4 = 0 en u3 = uz geldt: 

(2.13) F3 = F4- UZ. 

De parameter F hangt op eenduidige wijze samen met de druk, temperatuur, 

geluidssnelheid etc., zodat toestand (3) volledig is vastgelegd. 

De oplossing wordt uitgewerkt voor een calorisch perfect gas: 

F 2a . d met = -::--r vm en we: 
'Y4-~ 

(2.14) 



Tevens geldt: 

(2.15) 

De "kop" van de expansiegolf loopt met snelheid: 

(2.16) dx x 
at=r=-a4 · 

De "staart" van de golf heeft de snelheid: 

(2.17) 

De "staart" snelheid is trager dan de "kop": de expansiegolf breidt zich uit. Er 

ontstaat een expansiewaaier. 

Voor de toestand in de expansiewaaier (3"), langs een karakteristiek met 

richtingscoëfficient xft, geldt: 

(2.18) 

(2.19) 

M.b.v. deisentrope gasrelaties is p als functie van a gegeven: 

(2.20) 

2.3b De schokgolf. 

Rechts van de zuiger in figuur 2.1 ontstaat een compressiegolf Terwijl een 

expansiegolffront in de tijd breder wordt zal een compressiegolffront juist steiler 

worden. Dit proces van steiler worden van het golffront gaat zolang door tot wrijving 
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en warmtegeleiding voldoende tegenwicht bieden. Men spreekt dan van een schokgolf. 

De toestandsverandering over een schokgolf is niet-isentroop. Beschouw de schokgolf 

als oneindig dun en zich voortbewegend met snelheid us naar rechts. Noem de 

ongestoorde rechtertoestand (1) en de toestand aan de zuiger (2), als weergegeven in 

figuur 2.3. 

Figuur 2.3: 

t 

0 

x=ut z 

x= ut s 

(1) 

x 

Voorstelling van de compressie in het x-t-vlak. 

1) Ongestoorde rechtergas, 

2) Rechtergas na het doorlopen van de schokgolf. 

De behoudswetten voor massa, impuls en energie over de schok, de zogenaamde 

schokrelaties, zien er als volgt uit: 

(2.21) 

(2.22) 

(2.23) 

Hierin is h de specifieke enthalpie. De oplossing wordt uitgewerkt voor een calorisch 

perfect gas, met h gelijk aan: 

(2.24) h= cT. p 

u 
Via de ideale gaswet is h een functie van p en p. Met behulp van de definitie M = as 

1 
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kan de toestandsverandering over de schokgolf als volgt beschreven worden: 

(2.25) 

(2.26) 

Algemeen geldt dat een schokgolf zich kenmerkt door een entropieverandering. Voor 

zwakke schokgolven, waarvoor ilp klein is, geldt dat deze entropieverandering L\S 

klein is, omdat geldt: 

(2.27) ~s = o( (~)3 ) . 
V 

Hierin is L\p de druksprong over de schok. Dit betekent dat de schokrelaties voor 

zwakke schokken reduceren tot de karakteristieke vergelijkingen: 

(2.28) 

(2.29) 

2.3c Het schokbuisprobleem. 

Beschouw nu de buis links gevuld met een perfect gas onder hoge druk en rechts 

gevuld met een perfect gas onder lage druk gescheiden door een massaloze zuiger. 

Wanneer deze zuiger op tijdstip t = 0 wordt losgelaten zal het linkergas expanderen 

en het rechtergas comprimeren. Beide deelproblemen zijn in de vorige paragrafen 

beschreven. Over de zuiger, die beschouwd kan worden als een zogenaamde 

contactdiscontinuiteit, bestaat geen drukverschil. Als randvoorwaarde geldt dan: 

(2.30) 
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(2.31) 

Door koppelen van de schokrelaties via de contactdiscontinuïteit aan de oplossing van 

de expansiegolf wordt het schokbuisprobleem opgelost. De zes vergelijkingen (2.14), 

(2.15), (2.25), (2.26), (2.30) en (2.31) bevatten 6 onbekenden: p2, u2, p3, u3, a3 en M, 

hetgeen een oplosbaar stelsel oplevert. De oplossing wordt in het x-t-vlak in vier 

gebieden gescheiden, zoals weergegeven in figuur 2.4. 

Figuur 2.4: 

t contactdiscontinuïteit 

(3) 
schokgolf 

expansiegolf 

(4) (1) 

0 x 

Schematische weergave van het schokbuisprobleem in het x-t-vlak. 

1) Ongestoorde rechtergas, 

2) Rechtergas na het doorlopen van de schokgolf, 

3) Linkergas na het doorlopen van de expansiegolf, 

3") Linkergas in de expansiegolf, 

4) Ongestoorde linkergas. 

2.4 Beschrijvende vergelijkingen van een adiabatisch expanderende nevel. 

Een nevel bestaat uit een mengsel van inert gas, damp en vloeistofdruppels. De 

thermodynamische eigenschappen van de nevel gecombineerd met de behoudswetten 

voor massa, impuls en energie geven een volledige beschrijving van de nevel. Oplossen 

van dit stelsel vergelijkingen is mogelijk bij gegeven beginvoorwaarden en 

randvoorwaarden. 

Gebruikt worden de indices g voor gas, v voor damp, 1i voor vloeistof en p voor 

vloeibare fase in de vorm van druppels. Er wordt een massadichtheid van de vloeibare 

fase gedefinieerd als: 

-10-



(2.32) 
mli 

p :=
p V 

Hierin is mli de massahoeveelheid vloeistof die zich in een volume V van de nevel 

bevindt. 

De totale dichtheid van de nevel wordt: 

(2.33) 

De gasvormige componenten van de nevel (inert gas en damp) worden beschouwd als 

perfecte gassen hetgeen betekent dat de partiële druk van een gascomponent afhangt 

van de temperatuur en de dichtheid van de component volgens de ideale gaswet: 

(2.34) P· = p.R.T. 
1 1 1 

Hierin is pi de partiële druk, pi de dichtheid en Ri is de algemene gasconstante R 

gedeeld door de molaire massa Mi van gascomponent i: 

(2.35) R. = RfM .. 
1 1 

De totale druk p van de nevel voldoet aan de wet van Dalton: 

(2.36) 

Hierin zijn Pg en pv de partiële druk van het gas respektievelijk de damp. Er is 

verondersteld dat de druppels geen bijdrage leveren tot de druk. Voor perfecte gassen 

geldt bovendien dat de inwendige energie en de enthalpie additief zijn, hetgeen 

betekent dat de specifieke waarde van deze grootheden voor een gegeven component in 

het mengsel gelijk is aan die van de zuivere stof. Ook zijn de inwendige energie en de 

enthalpie lineaire functies van de temperatuur. Dit betekent voor het gas en de damp: 

(2.37) 

(2.38) 

e = c T g vg , 
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(2.39) 

(2.40) 

Hierin is L0 de energie die vrijkomt in geval van condensatie van de damp bij het 

absolute nulpunt van de temperatuur. 

Voor de vloeistofdruppels in de nevel wordt verondersteld dat ze incompressibel zijn. 

Dan geldt: 

(2.41) 

(2.42) 

(2.43) h1. = c1.T + ~ 
1 1 Pu 

In het vervolg zal worden aangenomen dat de dichtheid van de vloeistof veel groter is 

dan die van de damp. De verdampingswarmte L, die het verschil is van de enthalpieën 

van de damp en de vloeistof, is dan een lineaire functie van de temperatuur: 

(2.44) 

Verder wordt aangenomen dat de vergelijking van Clapeyron geldt: 

(2.45) 
dpvs 
--------

L 

dT 

Hierin is p de verzadigingsdampdruk. Deze vergelijking levert na integratie onder vs 

verwaarlozing van .!._ ten opzichte van p1 : 
Pu v 

(2.46) 

c - c1. pv 1 

T R [ Lo 1 1 ] 
Pvs(T) = Pvsre~ T f) v exp Ir" ( T f-T ) 

re v re 
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Hierin is Pvs(T) de verzadigingsdampdruk bij de temperatuur T en Pvsref is de 

verzadigingsdampdruk bij de referentietemperatuurT f· re 

Komt de vloeibare fase voor in de vorm van druppels met straal r, dan moet er 

gecorrigeerd worden voor de oppervlaktespanning [MOD74]: 

(2.47) Pv/T, r) = Pvs(T) exp(Ke) . 

Hierin is Ke gelijk aan: 

20' 
(2.48) Ke=-----

waarin u gelijk is aan de oppervlaktespanning. De correctie wordt belangrijk indien 

Ke>O.Ol. Voor water is Ke > 0.01 voor druppels kleiner dan 0.1 Jlm (T = 300 K). 

Onder de aanname dat alle druppels bolvormig zijn en gelijke straal r bezitten geldt: 

(2.49) 4 3 
p = n -3 7r r Pt· ' p p I 

met np gelijk aan het aantal druppels per volume-eenheid. 

Er worden enkele parameters geïntroduceerd die de samenstelling van de nevel 

weergeven: 

(2.50) 

(2.51) 

(2.52) 

Dan geeft (2.33): 

(2.53) 

p 
f=:_g 
g p ' 

Pv 
f=v p ' 

p 
f=:_p_ p p . 

f+f+f=1. g V p 
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De heboudswetten voor de nevelluiden nu als volgt: 

Behoud van massa en impuls: 

(2.54) a a Ot (p) + (}X (pu) = 0 , 

(2.55) a a 2 at (pu) + ox (pu + p) = 0 . 

In de energievergelijking wordt rekening gehouden met een mogelijk 

temperatuurverschil tussen de druppels en het omringende gas-damp mengsel: 

(2.56) 

De schokrelaties toegepast op de nevel in het referentiestelsel van de stilstaande schok 

geven: 

(2.57) p'u' = p"u", 

(2.58) p' + p'u'2 = p" + p"u"2 

(2.59) 1 ,2 + h' _ 1 u2 + h" 
2u - 2u . 

Hierin geven de bovenindices ' en " aan dat het gaat om de toestand voor 

respectievelijk na de schok in het referentiestelsel van de stilstaande schok. In de 

praktijk is u' niet a priori bekend, omdat u' een relatieve snelheid voorstelt van het 

ongestoorde medium ten opzichte van de schok. De schokrelaties zijn dus op te vatten 

als een randvoorwaarde voor een deelgebied van het probleem beschreven door de 

differentiele behoudswet ten. 

Toepassen van massabehoud op de damp/vloeistof component van de nevel geeft: 

(2.60) 
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Deze vergelijking komt overeen met: 

(2.61) 

hetgeen betekent dat langs een deeltjesbaan de gasfractie niet verandert. Verder 

wordt aangenomen dat de druppels niet samenklitten noch opsplitsten: 

(2.62) 

Het stelsel dat de adiabatisch expanderende nevel beschrijft bestaat uit de 

differentiële heboudswetten (2.54), (2.55) en (2.56) samen met de schokrelaties (2.57), 

(2.58) en (2.59) voor discontinuïteiten, gecombineerd met de vergelijkingen (2.34), 

(2.36), (2.53), (2.61) en (2.62). Wanneer dit stelsel wordt aangevuld met een 

vergelijking die T P als functie van de omgevingsgrootheden bepaalt en een 

relaxatievergelijking die de verandering van f als functie van de 
V 

omgevingsgrootheden bepaalt onstaat een oplosbaar stelsel. 

df 
In de volgende paragrafen worden twee modellen voor T p en ar als functie van de 

omgevingsgrootheden behandeld. 

2.5 Nevel in thermodynamisch evenwicht. 

De condensatie relaxatie gaat oneindig snel: de druppels zijn te allen tijde in 

evenwicht met de damp. Het stelsel beschreven in paragraaf 2.4 wordt aangevuld met 

de volgende vergelijkingen: 

(2.63) 

en 

(2.64) 

T=T p 

* df df 
V V 

ar-=ar-· 
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* Hierin is f gelijk aan de momentane evenwichtswaarde. 
V 

Concreet betekent dit: Zolang er niets gecondenseerd is verandert f niet in een met 
V 

de deeltjes meebewegend volume. Is er wel iets gecondenseerd dan is de dampdruk Pv 

gelijk aan de verzadigingsdampdruk Pvs volgens Clapeyron. De enige vrije parameter 

in dit model is de toestand waarvoor condensatie optreedt. 

2.6 Relaxatiemodel voor de nevel. 

De druppels kunnen bij snelle adiabatische expansie de snelle temperatuur- en 

dampdrukveranderingen van het gas-damp mengsel niet volgen, waardoor een 

temperatuur- en dampdrukverschil tussen de druppels en het gas-damp mengsel 

ontstaat. Deze verschillen induceren overdrachtsprocessen die de toestand van de 

totale nevel naar evenwicht laten relaxeren. In appendix A wordt onder bepaalde 

aannamen een relaxatievergelijking afgeleid. Hier wordt volstaan met het geven van 

de uiteindelijke relaxatievergelijking: 

(2.65) 

2/3 
d(f ) 4 11" pl. 

V _ ( 1 

dt - ~ p 

n 213 Nu D p 
P) m 

P1 i Rv Pg 

Num is het getal van Nusselt voor het massatransport en D is de normale 

diffusiecoëfficient van damp in gas. 

De zogenaamde nattebolvergelijking geeft de druppeltemperatuur Tp als functie van 

de omgevingsgrootheden en de druppelstraal: 

(2.66) 
ÀR Tp Nuh 

P + v :_g n::- (T-T ) = p (T r) v DL p nu p vr p' · m 

Hierin is Nuh het getal van Nusselt voor het warmtetransport en À de 

warmtegeleidingscoëfficient van het gas-damp mengsel. De nattebolvergelijking geeft 

aan dat er op ieder moment evenwicht is tussen de stroom latente warmte naar de 

druppel en de afvoer van warmte van de druppel naar de omgeving. De damp die op 

de druppel condenseert wordt aangevoerd via diffusie. De afvoer van warmte geschiedt 

via warmtegeleiding. 
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2. 7 Benaderingen voor het relaxatiemodeL 

Er worden twee benaderingen voor het relaxatiemodel behandeld. 

1) Gyarmathy [GYA63] heeft voor kleine dampdrukverschillen I p -p I de v vr 
nattebolvergelijking gelineariseerd en zo een vergelijking voor de druppelgroei 

afgeleid: 

(2.67) 
d(f 1/3) 7r .n 1/3 1 - rkrit 2 p TR -1 

v = _ __!_ (4 Ph P) r { L + g v} ln(x) 
dt Pu 3" P r+l.59 l X R T2 ppvD . 

V 

Hierin is x de verzadigingsverhouding en gedefinieerd als de verhouding van de 

werkelijke dampdruk pv tot de verzadigingsdampdruk bij de heersende temperatuur 

Pvs: 

(2.68) 

r is gelijk aan: 

(2.69) 

Verder zijn rkrit en l gelijk aan: 

(2. 70) 

(2.71) 

rkri't = 2 R T (ln(x))-1 , en 
Pu v 

Een streep boven de variabele betekent dat het een gewogen waarde is, b.v.: 
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(2.72) 
.,\ f + .,\ f x- vv gg 

- fv + fg 

2) Een eenvoudig relaxatiemodel met een karakteristieke relaxatietijd r ziet er als 

volgt uit: 

(2.73) 

* Hierin wordt r constant genomen. De evenwichtsdampfractie f is een functie van de 
V 

locale temperatuur en dichtheid van het mengsel: 

(2.74) 

* N.B. In de numerieke oplosmethode wordt fv op een andere manier berekend. Daar 

wordt gerelaxeerd bij constante dichtheid en constante inwendige energie, hetgeen 

* gebruikt is in de berekening van fv . Tevens wordt de druppeltemperatuur gelijk 

gesteld aan de gas-damp temperatuur. Dit geeft twee vergelijkingen voor de twee 

* * onbekenden f en T : 
V 

* (2.75) f 
V 

(2.76) 

en fg is constant. 

Verschillen tussen relaxatiemodel 2 en het numeriek gebruikte model worden 

verduidelijkt in appendix G. 
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2.8 De geluidssnelheid. 

De geluidssnelheid is de snelheid waarmee verstoringen zich in een medium 

voortplanten. Deze is gedefinieerd als: 

(2.77) 

Indien een nevel niet in themadynamisch evenwicht verkeert is er vanwege de 

relaxatieprocessen minstens één extra parameter meer nodig voor de beschrijving van 

de toestand. In het geval van condensatierelaxatie wordt voor deze parameter fp 

gekozen. Voor snelle verstoringen is het condensatieproces te traag om 

thermodynamisch evenwicht te behouden. De massafractie fp blijft constant onder de 

verstoring en de toestand van de nevel met betrekking tot de condensatie is 'frozen'. 

De snelle verstoringen planten zich voort met de 'frozen' geluidssnelheid, gedefinieerd 

als: 

(2. 78) a/ = (~)s=const,f =const · 
p 

Voor de nevel is af gelijk aan: 

{2. 79) 

c 
met 'Yt = E. Hierin is c t = f c + f c + f cr ; c t = f c + f c + f c1. en CVt V g vg V VV p 1 p g pg V pv p 1 

Rt = fgRg + fvRv. 
Voor trage verstoringen, wanneer het condensatieproces snel genoeg is om 

voortdurend thermodynamisch evenwicht te behouden, heeft fp steeds ZIJn 

evenwichtswaarde: 

(2.80) f = f . P pe 

De voort plan tingssnelhei d van deze trage verstoringen is de 

evenwichtsgeluidssnelheid, gedefinieerd als: 
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(2.81) a/= (~p)s=const f =f · , P pe 

Voor de nevel is ae gegeven via [BRE89]: 

(2.82) 

De even wiehtsgeluidssnelheid is altijd kleiner dan de 'frozen' geluidssnelheid (orde van 

procenten). 
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III NUMERIEKE METHODE 

3.1 Inleiding. 

De facetten uit het vorige hoofdstuk die van belang zijn voor de te beschrijven 

numerieke methode worden kort herhaald: 

De oplossing van een gasdynamisch probleem bestaat uit continue en discontinue 

delen. De continue delen worden beschreven door de Eulervergelijkingen, eventueel 

aangevuld met brontermen. De discontinue delen door discontinuiteitsrelaties zoals 

schokrelaties. De discontinuiteitsrelaties kunnen beschouwd worden als 

randvoorwaarden voor deelgebieden van het probleem beschreven door de 

Eulervergelijkingen, eventueel aangevuld met brontermen. De schokrelaties voor 

zwakke schokken reduceren tot de isentrope Eulervergelijkingen. 

Doordat verschillende delen van de oplossing beschreven worden door verschillende 

stelsels vergelijkingen ontstaan moeilijkheden bij het numeriek berekenen van de 

oplossing. Er zijn verschillende oplosmethoden bekend waarop in paragraaf 3.8 verder 

wordt ingegaan. 

De volgende paragrafen beschrijven één methode in het bijzonder: 'Random-Choice' 

Methode. Deze als RCM afgekorte methode is door Glimm [GLI65], Chorin 

[CH076/77] en Sod [SOD77] ontwikkeld en bestaat uit het oplossen van het 

zogenaamde Riemann-probleem gecombineerd met een random bemonsterprocedure. 

Voor een uitgebreide behandeling zie [SM087]. We beginnen de behandeling met een 

stelsel zonder brontermen. 

3.2 Het Riemann-probleem. 

Een essentieel onderdeel van de RCM is het zogenaamde Riemann-probleem dat als 

volgt is gedefinieerd: 

Het is het stelsel van Eulervergelijkingen en schokrelaties voor een perfect gas 

gecombineerd met de beginvoorwaarde: 
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x<O 
(3.1) 

x ~ 0 

Hierin geeft U de toestand van het gas weer. 

Het hier geformuleerde lliemann-probleem is algemener dan het schokbuisprobleem 

uit hoofdstuk 2, in die zin dat er in de begintoestand een snelheidsverschil kan bestaan 

tussen de gassen links en rechts van de discontinuïteit. De oplossing van het 

lliemann-probleem in het x-t-vlak bestaat in het algemeen uit drie golven: een 

linker-, een midden- en een rechtergolf. De linker- en rechtergolf zijn afzonderlijk 

een schokgolf of een expansiegolf. De middengolf is een contactdiscontinuïteit die het 

linkergas van het rechtergas scheidt. Hierdoor zijn er vier golfpatronen mogelijk: 

A) De linker- en rechtergolf zijn beide een schokgolf, 

B) De linker- en rechtergolf zijn beide een expansiegolf, 

C) De linkergolf is een schokgolf; de rechtergolf is een expansiegolf en 

D) De linkergolf is een expansiegolf; de rechtergolf is een schokgolf. 

De oplossing van golfpatroon D wordt als voorbeeld genomen. Oplossingen van de 

onderdelen A, B en C zijn hieruit direct af te leiden. Het golfpatroon ziet er in het 

x-t-vlak uit zoals weergegeven in figuur 3.1. De vergelijkingen die dit probleem 

beschrijven zijn uitgebreid aan de orde geweest in hoofdstuk 2. De vergelijkingen 

worden iteratief opgelost. Voor een goede beginschatting voor deze iteratie zie 

appendix D. Voor verdere uitleg zie [SM087). 
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Figuur 3.1: 

t contactdiscontinuïteit 

(3) 
schokgolf 

expansiegolf 

(3") 

(4) (1) 

0 x 

De oplossing van het Riemann-probleem van onderdeel D in het 

x-t-v lak: 

1) Rechtertoestand, niet verstoord door de schokgolf, 

2) Uniforme toestand na de schokgolf, 

3) Uniforme toestand na expansie, 

3") Toestand in de expansiegolf, 

4) Linkertoestand, niet verstoord door de 'kop' van de 

expansiegolf. 

3.3 Het principe van de 'Random-Choice' Methode. 

De eerste stap in de RCM is de aanname dat de toestand op tijdstip tn benaderd kan 

worden door stuksgewijs constante functies in M numerieke cellen met grootte !:l.x (zie 

figuur 3.2). 
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Toestand 

Figuur 3.2: 

numeriek plaatsrooster 

Benadering van de toestand op tijdstip tn door stuksgewijs constante 

functies. 

Voor gladde profielen is deze benadering slecht, maar ze is goed voor de beschrijving 

van discontinue toestandsveranderingen, afgezien van fouten in de ruimtelijke 

discretisatie (plaats van de discontinuïteit). De werkwijze is nu als volgt: 

Op tijdstip tn wordt tussen elk paar roosterpunten een discontinuïteit in de 

oplossing verondersteld, 

Deze discontinuïteit wordt in het midden tussen het linker en rechter roosterpunt 

gelegd, 

Het zo verkregen probleem heet een Riemann-probleem en heeft in het geval van 

Eulervergelijkingen zonder inhomogene termen een eenvoudige, zij het 

meerwaardige, oplossing, 

Omdat het Riemann-probleem een meerwaardige oplossing levert wordt er, met 

behulp van een bemonsterprocedure een keuze gemaakt uit de verschillende 

oplossingen. De bemonsterprocedure wordt zo ingericht dat "gemiddeld" over een 

aantal tijdstappen een goede beschrijving van de golfvoortplanting wordt 

verkregen. De door bemonstering gekozen oplossing wordt toegekend aan een 

roosterpunt op het nieuwe tijdstip. 

Wanneer het verschil in snelheid en druk tussen de linker- en rechtertoestand klein is, 

nadert de oplossing van het Riemann-probleem naar die van de Eulervergelijkingen. 
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Dit is een gevolg van het feit dat de schokrelaties voor zwakke schokken reduceren tot 

de Eulervergelijkingen. Hieruit volgt dat de, in elke numerieke cel, veronderstelde 

discontinuïteit geen beperking vormt voor het oplossen van continue problemen met 

behulp van de RCM. 

Een nadeel van de RCM is het feit dat deze, strikt genomen, alleen uitvoerbaar is in 

het geval de Eulervergelijkingen geen inhomogene termen bevatten, daar slechts dan 

het Riemann-probleem een eenvoudige oplossing heeft. In het geval van de 

vergelijkingen voor de nevel moet de RCM gecombineerd worden met een oplossing 

van het relaxatieprobleem. Hierop wordt later teruggekomen. 

3.4 Bemonsteren van de oplossing van het Riemann-probleem. 

De oplossing van het Riemann-probleem op tijdstip tn+ 1 is meerwaardig (in 

onderdeel D werden vijf verschillende toestanden onderscheiden). Dit geeft problemen 

bij de toekenning van de toestand aan het roosterpunt. Middelen van de toestanden 

van het Riemann-probleem wordt verworpen, aangezien deze methode tot gevolg 

heeft dat discontinuïteiten (zoals schokgolven) uitgesmeerd worden. Een andere 

mogelijkheid is het random kiezen van een oplossing van het Riemann-probleem. 

Door deze random bemonstering blijven discontinuïteiten hun karakter behouden. Een 

nadeel van deze methode is dat de plaats van de discontinue en continue golven door 

de random bemonstering fluctueert rond de exacte waarde. Deze random 

bemonstering werkt als volgt: 

Beschouw drie roosterpunten i-1, i en i+1 die twee numerieke cellen begrenzen: Cel A 

lopend vanaf roosterpunt i-1 tot i en cel B lopend vanaf roosterpunt i tot roosterpunt 

i+1 (zie figuur 3.3). 
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tn ~----------------------~----------------------J 
i-1 cel A cel B i+1 

Figuur 3.3: Bemonsterinterval voor roosterpunt i, aangegeven met BI. 

De Riemann-oplossing van beide cellen wordt bepaald. Het bemonsterinterval 

waarmee voor punt i de toestand op tijdstip tn+1 wordt bepaald loopt van het 

midden van cel A tot het midden van cel B. Er wordt random een punt P gekozen in 

dit interval. De toestand die heerst in punt P wordt toegekend aan roosterpunt i op 

tijdstip tn+ 1 Dezelfde werkwijze geldt voor alle andere roosterpunten, met 

uitzondering van de randpunten waarop later wordt teruggekomen. Er wordt per 

tijdstap maar één bemonsterpunt in het interval gekozen. De plaats van het 

bemonsterpunt in elk bemonsterinterval is dus voor alle cellen gelijk. 

Deze bemonstermethode zorgt voor een juiste golfvoortplanting, hetgeen als volgt 

verduidelijkt kan worden: 

Neem aan dat zich tussen roosterpunt i-1 en roosterpunt i een schokgolf bevindt, die 

zich met snelheid us > 0 naar rechts voortplant. De roosterpunten 1 tot en met i-1 

bevatten de uniforme toestand na de schokgolf, terwijl de roosterpunten i tot en met 

M de uniforme toestand voor de schok bevatten. De discontinuïteit in cel A wordt 

midden tussen roosterpunt i-1 en i op het oude tijdstip tn gelegd. 

Het desbetreffende Riemann-probleem wordt opgelost en bestaat uit één golf: een met 

snelheid us naar rechts lopende schokgolf. De andere golven in deze cel kunnen ook 

berekend worden maar hebben geen betekenis aangezien er geen 

toestandsveranderingen over plaatsvinden. 

Het bemonsterinterval a + {3 voor roosterpunt i ziet er dus uit zoals geschetst in 

figuur 3.4. 

-26-



L\t 

tn ~----------~----------~----------------------* 
i-1 L\x i+1 

Fig 3.4: Bemonsterinterval a+ fJ voor roosterpunt i. 

Wanneer het bemonsterpunt in gebied a ligt, wordt aan roosterpunt i de toestand na 

de schok toegekend, hetgeen inhoudt dat de schokdiscontinuïteit op het volgende 

tijdstip midden tussen roosterpunt i en roosterpunt i+ 1 komt te liggen. De 

discontinuïteit heeft dan een verplaatsing L\x ondergaan. Ligt het bemonsterpunt in 

gebied fJ dan verandert de toestand in punt i niet. 

Met andere woorden er is een kans: 

(3.2) 

op een verplaatsing van de schok over een afstand L\x naar rechts en een kans: 

(3.3) 

dat de schok niet verplaatst. De gemiddelde verplaatsing in een tijdstap L\t is dan: 

(3.4) p l L\x + p 2 * 0 = US L\t , 

Hetgeen overeenkomt met een schoksnelheid us. 

Aangetoond kan worden dat de berekende oplossing naar de exacte oplossing 

convergeert wanneer de stapgrootte L\x naar 0 nadert en de verhouding ~~ constant 

blijft. Dit gaat als volgt: 

Beschouw bovenstaande schok die zich voortplant met een constante snelheid us en 

die zich op tijdstipt = 0 op plaats x= 0 bevindt (zie figuur 3.5). 
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Figuur 3.5: 

schokgolf 

t 

0 x 

tan 0 - 1 
US 

Werkelijke plaats van de schok weergegeven als functie van de tijd. 

Voor de plaats van de schok na N tijdstappen kan een kansverdeling worden 

opgesteld. De kans (P) dat de schok na N tijdstappen L\t een verplaatsing heeft 

ondergaan van iL\x, met i = 0, 1, 2, ... , N, wordt beschreven door de 

binomiaal verdeling: 

(3.5) 

Hierin is i een element van de verzameling {0, 1, 2, ... , N}. Voor deze verdeling is de 

verwachtingswaarde J.t voor de plaats gelijk aan: 

(3.6) J.t = N P 1 L\x , 

en de bijbehorende standaarddevariatie (J is: 

(3.7) 

Wanneer L\.x -+ 0 terwijl het produkt N L\.x constant wordt gehouden gaat (J naar nul. 

Dit betekent dat, wanneer ~~ constant gehouden wordt, de standaarddevariatie naar 

0 gaat als L\.t -+ 0 bij een vast tijdstip t. Daardoor convergeert de berekende oplossing 

naar de exacte oplossing wanneer L\.t -+ 0 (of equivalent L\.x-+ 0) bij constante ~~· 
I.v.m. de nauwkeurigheid is de verhouding van de stapgrootten L\.x en L\t gebonden 
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aan een voorwaarde. Dit wordt in paragraaf 3. 7 verduidelijkt. Het komt er op neer dat 

P 1 en P 2 beperkt worden tot de volgende intervallen: 

(3.8) 

Dit betekent dat de plaats van een schok, die snelheid us= 2~~ heeft (hierdoor is P 1 

= P 2 = ~), een ongunstig grote standaarddevariatie a = v'(N) ~ zou hebben. Deze 

standaarddevariatie is te verkleinen door de bemonsterprocedure als volgt te wijzigen: 

Zorg dat, wanneer op tijdstip tn het bemonsterpunt voor roosterpunt i links van i ligt, 

het bemonsterpunt op tijdstip tn+ 1 rechts van i ligt en omgekeerd. Dit geeft een 

nauwkeurige golfvoortplanting. Bedenkend dat twee opeenvolgende bemonsteringen 

nu niet onafhankelijk zijn, kan de binomiaalverdeling worden bepaald. De kans dat de 

schok na 2N tijdstappen een verplaatsing is ondergaan van iilx, met i element van de 

verzameling {0, 1 , ... , N}, wordt: 

(3.9) 

Hierin is P 1 = 2 us ~~ en P 2 = 1-P 1. De P 1 en P 2 waarden, die voldoen aan de 

numerieke eis voor de stapgrootten, liggen in het interval (0,1]. Wanneer us = 2ft~ 
dan is P 1 = 1 waardoor na 2N tijdstappen de verwachtingswaarde voor de plaats van 

de schok is: 

(3.10) 1L = N Äx, 

met een standaarddevariatie: 

(3.11) a= 0, 

hetgeen betekent dat de numerieke bepaalde plaats gelijk is aan de echte schokplaats. 
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3.5 Random getallen. 

Het random getal algorithme speelt een significante rol met betrekking tot zowel het 

gedrag van de oplossing als de kwaliteit van de numerieke resultaten van de RCM. 

Betere random getallen geven nauwkeurigere numerieke resultaten (b.v. 

nauwkeurigere plaats van een schok) [ZHA86]. 

Gelijkverdeelde getallen geven in de RCM een snellere convergentie en betere 

nauwkeurigheid dan random getallen. Zeer goede gelijkverdeelde getallen worden 

gegenereerd door het Van der Corput algorithme. Dit algorithme zal worden 

verduidelijkt. 

Volgens het van der Corput algorithme wordt de variabelen (die een teller is voor het 

nummer van het gelijkverdeelde getal) in een reeks met reden twee (binair) 

ontwikkeld: 

(3.12) 
m . k 

n = E Ik 2 
k=O 

Hierin is n een positief natuurlijk getal (1, 2, 3, ... ) en ik is gelijk aan nul of één. Het 

n-de gelijkverdeelde getal wordt hierbij als volgt berekend: 

(3.13) R(n) = ~ ik 2-(k+1) . 
k=O 

Het komt er op neer dat het decimale getal n in binaire representatie geschreven 

wordt, waardoor de coëfficienten ik van vergelijking (3.12) bepaald worden. Met 

behulp van deze coëfficienten kan via vergelijking (3.13) het n-de random getal 

berekend worden. 

Voorbeelden: 

n n R(n) R(n) 

(decimaal) (binair) (binair) (decimaal) 

1 1 0.1 0.5 

2 10 0.01 0.25 

3 11 0.11 0.75 

4 100 0.001 0.125 
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R(n) is kleiner dan à als n even is en groter of gelijk aan à als n oneven is. Dit 

betekent dat de implementatie van de gunstige eigenschap, bepaald in de vorige 

paragraaf, gemakkelijk te realiseren is. Mede door deze eigenschap voldoet het Van 

der Corput algorithme zo goed in de RCM. 

3.6 Randvoorwaarden in de RCM. 

Zoals eerder vermeld wijkt de oplosmethode voor de randcellen af van de 

oplosmethode voor de cellen in het middengebied. De gebruikte randvoorwaarde is een 

zich met constante snelheid V voortbewegende wand. De verwerking van deze 

randvoorwaarde zal verduidelijkt worden. Neem aan dat in de linkercel zich een met 

snelheid V naar rechts bewegende wand bevindt. De rechtertoestand in de cel wordt 

aangegeven met Pr' ur, Pr etc. De bewegende wand wordt in het midden van de cel 

gelegd. Aangezien de wand niet doorlatend is zal het gas zich altijd rechts van de 

wand bevinden. Dit betekent dat de contactdiscontinuiteit, berekend in het 

Riemann-probleem, met nog een nader te specificeren linkertoestand, zich met de 

wandsnelheid V naar rechts beweegt. Het is nu de bedoeling een fictieve 

linkertoestand te definieren die, samen met de rechtertoestand, een met snelheid V 

naar rechts bewegende contactdiscontinuïteit tot gevolg heeft. Dit kan met de 

toekenning [SM087]: 

(3.14) 

Aangezien de toestanden links van de contactdiscontinuïteit geen fysische betekenis 

hebben, wordt alleen rechts van de contactdiscontinuïteit bemonsterd. 

3. 7 Stabiliteit en convergentie. 

De RCM is stabiel [CH076] vanwege het feit dat de oplossing bepaald wordt aan de 
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hand van de exacte oplossing van het lliemann-probleem. De stabiele oplossing hoeft 

nog niet nauwkeurig te zijn. Wanneer de verhouding ~! te groot wordt is het 

mogelijk dat karakteristieken uit de cel lopen, hetgeen in het overlapgebied 

interferentie van deze karakteristieken geeft. Aangezien bij het bepalen van de 

lliemann-oplossing geen rekening is gehouden met deze interferentie, moet men er 

voor zorgen dat geen interferentie optreedt (zie figuur 3.6). De snelste 

karakteristieken hebben een snelheid I u I + a waardoor bovenstaande voorwaarde als 

volgt geformuleerd kan worden (Courant-Friedrichs-Lewy conditie): 

{3.15) 

Figuur 3.6: Interferentiegebied, aangegeven met IG, bij schending van de CFL 

conditie. De twee aangegeven karakteristieken SLK en SRK zijn 

respectievelijk de snelste linker en rechter karakteristiek. 

Het gebruik van een .!lt van 10% tot 20% groter dan de maximaal toegestane .ót door 

de CFL conditie heeft merkbare veranderingen in de oplossing tot gevolg [ZHA86]. 

Het gebruik van de RCM heeft geen numerieke diffusie of 'over- of undershoots' tot 

gevolg [GOT87]. De methode moet beschouwd worden als een methode met ten 

hoogste eerste orde nauwkeurigheid [CH077]. 

3.8 Andere numerieke oplosmethoden. 

Door Sod [SOD78] en [SOD85] wordt een overzicht gegeven van verschillende 

mogelijke oplosmethoden. Eén daarvan is de methode der karakteristieken. 
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Voorwaarde voor toepassing hiervan is dat de posities van alle discontinuHeiten 

bekend moeten zijn. Een andere methode is gebaseerd op eindige differenties waarbij 

eventuele discontinuïteiten in de oplossing continu gemaakt worden door de invoering 

van een artificiele viscositeit. Deze viscositeit hangt samen met het gekozen 

discretisatieschema. Het bepalen van de oplossing reduceert dan tot het oplossen van 

de Eulervergelijkingen. Een gevolg van de numeriek ingevoerde viscositeit is wel dat 

het discontinue karakter van een schokgolf verloren gaat. Als laatste wordt de in dit 

hoofdstuk beschreven RCM genoemd. Deze methode bezit ten hoogste een eerste orde 

nauwkeurigheid. Toro (TOR87] beschrijft een 'Random-Choice' Methode die tweede 

orde eigenschappen heeft: Hogere Orde 'Random-Choice' Methode (voor uitwerking 

zie appendix B), die gebaseerd is op het, volgens bepaalde kansen, afwisselen van het 

zogenaamde up- en downwind-discretisatieschema, gecombineerd met RCM. 

3.9 De splitsingsmethode. 

De RCM is van toepassing op een systeem dat beschreven wordt door de 

Eulervergelijkingen voor de continue delen van de oplossing en relaties voor de 

discontinuïteiten. Bij aanwezigheid van een bronterm worden de heboudswetten 

opgesplitst in een stelsel dat overeenkomt met de Eulervergelijkingen waarop de RCM 

wordt toegepast {het homogene stelsel) en een reststelsel {het inhomogene stelsel). 

Het totale stelsel ziet er schematisch als volgt uit: 

{3.16) 

met !_gelijk aan {p, pu, ... etc.}. 

! wordt opgesplitst in: 

{3.17) 

-
zodanig dat ! en !_ voldoen aan: 

(3.18) 
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{3.19) 

Vergelijking {3.18) wordt, gecombineerd met de relaties voor eventuele 

discontinuïteiten, opgelost met de RCM. De toestand van het bemonsterpunt P in 

figuur 3.7 in de cel van i-1 tot i wordt hierbij toegekend aan het desbetreffende 

roosterpunt i op tijdstip tn+ 1. 

Figuur 3.7: Toekenning van de toestand in punt P aan roosterpunt i. 

De behoudswetten worden opgelost over een rechte lijn in het x-t-vlak vanuit de 

oorsprong op tijdstip tn naar het bemonsterpunt P op tijdstip tn+1. Aangezien de 

oplossing van het Riemann-probleem gelijkvormig is, bestaat deze in hetx-t-vlak uit 

rechte lijnen vanuit het midden van de cel. Hierdoor passeert de lijn waarover de 

behoudswetten worden opgelost nooit een discontinuïteit. Aangezien de RCM per 

tijdstap het homogene stelsel over bovenbeschreven lijn door P oplost, is het zinvol 

het inhomogene stelsellangs dezelfde lijn op te lossen. 

De keuze van de beginvoorwaarde is nog vrij. Het ligt voor de hand de volgende keuze 

te maken: 

{3.20) 
t::n n -n 
! =! ,_! =0. 

Dit houdt in dat het effect van de bronterm na iedere tijdstap wordt verdisconteerd in 

de homogene variabele!· De RCM, die op het homogene stelsel wordt toegepast is ten 

hoogste eerste orde nauwkeurig. Het inhomogene stelsel wordt eerste orde nauwkeurig 

gediscretiseerd. Alle plaatsafgeleiden worden op het oude tijdstip genomen, en zijn 

voor het inhomogene stelsel, vanwege beginvoorwaarde {3.20), dus identiek 0. Uit 
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stabiliteitsoverwegingen wordt de bronterm B op het nieuwe tijdstip berekend. Het 

inhomogene stelsel ziet er gediscretiseerd als volgt uit: 

(3.21) ~ n + 1 = B (~ n + 1 + ~ n + 1) ~ t , 

of: 

Voor de uitwerking van de opsplitsing van het totale stelsel zie appendix C. 
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IV CONDENSATIE IN EEN EXPANDERENDE NEVEL 

4.1 Inleiding. 

Adiabatisch expanderen van een perfect gas heeft een continu druk-, temperatuur- en 

dichtheidsverloop tot gevolg. De vrijkomende condensatiewarmte van de damp en de 

manier van vrijkomen van deze warmte bij adiabatische expansie van een gas-damp 

mengsel blijkt zeer grote invloed op het golfpatroon te hebben. 

Veronderstel een gas-damp mengsel aanwezig in een buis die aan de rechterkant op 

plaats x= 0 wordt afgesloten door een zuiger (zie figuur 4.1). 

Figuur 4.1: 

gas-damp mengsel 11 zui~er 
x=O 

Schematische opstelling van een gas-damp mengsel in een buis 

afgesloten door een zuiger. 

De buis is thermisch geïsoleerd van de omgeving waardoor geen warmtetransport van 

de omgeving naar de buis of omgekeerd mogelijk is. Hierdoor verlopen alle processen 

adiabatisch. Veronderstel dat het gas-damp mengsel op tijdstip t < 0 een uniforme 

druk, temperatuur en dichtheid heeft en zich in rust bevindt. Vanaf tijdstip t = 0 

beweegt een zuiger met constante snelheid u naar rechts. Voor een perfect gas is dit z 
probleem uitvoerig behandeld in hoofdstuk 2. Hier wordt volstaan met het geven van 

het drukprofiel op een bepaald tijdstip (figuur 4.2) en de weergave van de expansie in 

hetx-t-vlak (figuur 4.3). 
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Figuur 4.2: 

Figuur 4.3: 

A 
p 

c 

x 0 x zuiger 

Drukprofiel voor de expansie van een perfect gas op een bepaald 

tijdstip. 

A: ongestoorde gas, 

B: isentrope expansiewaaier, 

C: uniforme toestand na expansie. 

t 

expansiegolf 
zuigerbaan 

0 x 

Expansie van een perfect gas weergegeven in het x-t-vlak. 

Het gas-damp mengsel zal isentroop expanderen tot het moment waarop condensatie 

optreedt en er druppels worden gevormd. Met betrekking tot het begin van 

condensatie en de doorlopen toestanden tijdens het condensatieproces kunnen een 

aantal gevallen onderscheiden worden. Algemeen zal het mengsel vanaf het begin van 

condensatie niet-evenwichtsteestanden doorlopen totdat het condensatieproces 

afgelopen is en een evenwichtsteestand bereikt is. Deze evenwichtsteestand is 

afhankelijk van de doorlopen toestanden tijdens het condensatieproces (N.B. in het 

bovenbeschreven zuiger-probleem is de enige bepaalde eindparameter de gas-damp 
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snelheid). Een belangrijke parameter is de verzadigingsverhouding x = p fp . De 
V VS 

waarde van x waarbij de condensatie werkelijk begint wordt de kritische 

verzadigingsverhouding Xe genoemd. De situatie dat Xe = 1 is weergegeven in figuur 

4.4A. Hierin is pv als functie van T uitgezet. De situatie dat Xe > 1 is weergegeven in 

figuur 4.4B. 

A 

Figuur 4.4: 

T 
B 

Condensatie: A) Xe= 1, B) Xe> 1. 

0: Begintoestand, 

1: Toestand waarop de condensatie begint, 

T 

3: Eindtoestand na gehele expansie en relaxatie. 

Wanneer de condensatie oneindig snel verloopt en Xe = 1 is het mengsel elk moment 

in evenwicht. Er is geen entropieproduktie tijdens het condensatieproces. De 

toestandsveranderingen zijn weergegeven in figuur 4.5A. Wanneer de condensatie 

oneindig snel verloopt en de condensatie begint bij Xe > 1 is er sprake van een 

niet--evenwichtsovergang waarbij entropie geproduceerd wordt. Verdere condensatie 

van 2 .... 3 (zie figuur 4.5B) wordt geheel beschreven door evenwichtstoestanden. De 

toestandsveranderingen in dit proces zijn schematisch weergegeven in figuur 4.5B. 
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A 

Figuur 4.5: 

3 

T T 
n 

Oneindig snelle condensatie: A) Xe= 1, B) Xe > 1. 

0: Begintoestand, 

1: Toestand waarop de condensatie begint, 

2: Toestand waarnaar toestand 1 discontinu verandert, 

3: Eindtoestand na gehele expansie. 

Er wordt nu aangenomen dat de karakteristieke relaxatietijd voor condensatie naar 

nul gaat en dat de overgang plaatsvindt in een scherp gedefinieerd front. 

4.2 De condensatiediscontinuiteit. 

Wanneer condensatie begint bij Xe > 1, heeft de oneindig snelle relaxatie naar 

evenwicht een discontinue overgang tot gevolg. Begin van condensatie bij Xe = 1 

wordt als een limietgeval hiervan beschouwd. De snelheid van de discontinuïteit wordt 

aangeduid met U. De oververzadigde toestand voor de discontinuïteit en de toestand 

met gas, damp en druppels in evenwicht na de discontinuïteit worden respectievelijk 

aangeduid met de indices 1 en 2. 

In toestand 1 is geen vloeibare fase aanwezig, fp1 = 0, en de dampfractie fv1 is gelijk 

aan de totale massafractie van de totaal te condenseren component, gedefinieerd als 

fvl· De dampdruk pv2 van toestand 2 moet voldoen aan de Clausius-Clapeyron 

vergelijking. De heboudswetten voor massa, impuls en energie over de discontinuïteit 

luiden: 

( 4.1) 
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(4.2) 

(4.3) 

Hierin is h de specifieke enthalpie van het mengsel: 

( 4.4) h = f c T + f 1( c T + L0) - f L . g pg v pv p 

De laatste term in vergelijking ( 4.4) representeert de warmte die vrijkomt ten gevolge 

van condensatie van de damp. 

De Machgetallen voor toestand 1 en 2 worden als volgt gedefinieerd: 

{4.5) 

Hierin is af de '{rozen' geluidssnelheid en ae de evenwichtsgeluidssnelheid. Uit ( 4.1) en 

( 4.2) volgt: 

( 4.6) 

Uit {4.1) t/m {4.3) volgt door eliminatie van de snelheden: 

(4.7) 

Toestand 1 wordt geheel bepaald door de referentietoestand 0 en de waarde van Xe' 
want de doorlopen toestanden van toestand 0 naar 1 zijn gegeven via de isentrope 

gasrelaties. Bedenk dat de toestand na de overgang in evenwicht is en te schrijven is 

als een functie g van alleen p en p: 
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( 4.8) h = g(p, p), voor een medium in evenwicht. 

De Rankine-Hugoniot (RH) kromme beschrijft die waarden van p
2 

en p2 die voldoen 

aan (4.7) en aan (4.8). De uitsluiting geschiedt door (4.6). De RH kromme is 

weergegeven in figuur 4.6. 

Figuur 4.6: Rankine-Hugoniot kromme. 

De impulswet ( 4.6) wordt in het ~- p vlak gegeven door een rechte lijn door het punt 

(1/pl' p1), de begintoestand voor de sprong. Uit figuur 4.6 blijkt dat deze rechte in 

het algemeen geen snijpunt, twee snijpunten of één raakpunt heeft met de RH 
kromme. In de raakpunten, in figuur 4.6 aangegeven met C en D, de zogenaamde 

Chapman-Jouguet punten, is Ma2 gelijk aan 1. Dit kan als volgt worden aangetoond 

[COU48]: aangezien de rechte lijn door (1/pl' p1) inDen C raakt aan de RH kromme 

geldt: 

( 4.9) 
Q.E. p - p1 

( 1 )RH= 1 1 ' 
d- ---

p p pl 

waarin de onderindex RH aangeeft dat de differentiatie geldt langs de RH kromme. 

Samen met ( 4.9) volgt uit ( 4. 7): 

(4.10) dh = !fp in C en D langs de RH kromme. 
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De eerste hoofdwet van de thermodynamica geeft: 

(4.11) 

waardoor: 

(4.12) 

dh = Tds + ~P, p 

ds = 0 in C en D. 

Kennelijk geldt dat ( ~ ) in C en D gelijk is aan ~ langs de isentroop door C en 
d- RH d-p p 

D. Voor de geluidssnelheid van het gas-damp-druppel mengsel geldt: 

(4.13) ( ~) __ 22 
d.!. isentr. - P a · 

p 

Dit geeft met vergelijking ( 4.6): 

( 4.14) 

Voor een aantal waarden van Xe is de condensatiediscontinuïteit numeriek bepaald. 

Toestand 1 is i sentroop gerelateerd aan een vaste referentietoestand 0. In figuur 4. 7 

zijn de RH krommen en de Ma1 - Ma2 relaties weergegeven. Alleen de delen van de 

krommen die corresponderen met een entropietoename, een reele massaflux en een 

positieve druppelfractie achter de discontinuïteit zijn weergegeven. 
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Figuur 4.7: De condensatied.iscontinuiteit: 

A) Rankine-H ugoniot krommen, 

B) Ma1 - Ma2 relaties. 

Verzadigingsverhouding: 1) Xe = 1.05, 2) Xe = 2, 3) Xe = 10. 

Toestand 1 is isentroop gerelateerd aan de referentietoestand 0: 

p0 = le5 Pa, T 0 = 295 K en fvo = 1.36le-2. 

• : Chapman-Jouguet punt. 

Afbreekcriterium: 1- pp2 = 0, o- 6S = 0. 

De Chapman-Jouguet punten, waarvoor geldt Ma2 = 1, verdelen de krommen in vier 

verschillende onderdelen: 

Sterke compressie: Ma1 > 1, Ma2 < 1, 

Zwakke compressie: Ma1 > 1, Ma2 > 1, 

Zwakke expansie: Ma1 < 1, Ma2 < 1, 

Sterke expansie: Ma1 < 1, Ma2 > 1. 

De sterke compressie en de sterke expansie worden uitgesloten [LAN59], omdat 

systemen met een sterke compressie overbepaald zijn en sterke expansies intern 

instabiel. Hierdoor zijn de enige toegestane condensatiediscontinuïteiten in de 

gasdynamica de zwakke compressie en de zwakke expansie samen met de 

Chapman-Jouguet discontinuïteiten als limietgevallen. Voor het limietgeval Xe= 
1 vallen beide Chapman-Jouguet punten samen met toestand 1, waardoor de zwakke 
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compressie en zwakke expansie als onderdelen van de RH kromme verdwijnen. Omdat 

de sterke compressie en de sterke expansie al uitgesloten zijn is het Chapman-Jouguet 

punt de enige oplossing, en is er dus geen discontinuïteit. 

4.3 De geli jkvormigheidsoplossing. 

De gelijkvormigheidsoplossing van een instationaire expansiegolf in een gas-damp 

mengsel met condensatie wordt geanalyseerd. Om te beginnen wordt een situatie 

genomen waarbij Xe = 1. De toestandsverandering van het mengsel is dan continu. De 

oplossing is isentroop en volgt uit de algemene karakteristieke vorm van de 

Eulervergelijkingen. Deze zijn voor een naar links lopende golf gelijk aan vergelijking 

(2.8) en (2.9) en worden gecombineerd met: 

( 4.15) 

a 

:'.'5000 

35000 

34000 

x 
r=u-a. 

(m/s) 33ooo 

Figuur 4.8: 

32000 

31000 

300.00 

290.00 

04 0.5 0.8 0.1 0.8 

p (105 Pa) 

t 
f =0.015 

V 

De evenwichtsgeluidssnelheid a als functie van p bij isentrope 

veranderingen vanuit de toestand: Po = 1e5 Pa en T 0 = 295 K 

fvo = 0.0, 0.003, 0.006, 0.009, 0.012, 0.015 [BRE89]. 

Vanwege een sprong in de geluidssnelheid bij Xe = 1, geillustreerd in figuur 4.8, wordt 

de expansiewaaier opgedeeld in twee delen, van elkaar gescheiden door een gebied 
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waar de toestand constant en kritisch is. De achterste karakteristiek van de eerste 

expansiewaaier plant zich voort met snelheid uc- afc' terwijl de eerste karakteristiek 

van de tweede expansiewaaier een karakteristieke snelheid uc- aec heeft. 

Wanneer condensatie begint bij Xe > 1, is de verandering van de oververzadigde 

toestand naar de even wiehtstoestand met damp en vloeistof discontinu. De positie van 

de condensatiediscontinuïteit in de gelijkvormigheidsoplossing wordt geheel bepaald 

door de waarde van Xe· Zoals beschreven in de vorige paragraaf is de discontinuïteit 

een zwakke compressie, een zwakke expansie of een Chapman-Jouguet discontinuïteit 

van beide typen. Wanneer de condensatiediscontinuïteit een onderdeel is van een 

gelijkvormige oplossing moet aan een aantal eisen voldaan zijn: 

1) De discontinuïteit mag de expansiewaaier die eraan voorafgaat niet inhalen: 

of: 

(4.16) 

Als Ma1 > 1 zal de condensatiediscontinuïteit voor de expansiegolf uitlopen. Ter 

plaatse van de discontinuïteit kan Xe dan niet de voorgeschreven waarde hebben. 

2) Wanneer achter de discontinuïteit nog een expansiewaaier volgt mag deze 

expansiewaaier de discontinuïteit niet inhalen: 

of: 

( 4.17) 

Een zwakke compressiediscontinuïteit en een Chapman-Jouguet compressie 

discontinuïteit zijn niet toegestaan omdat daarvoor zou gelden Ma1 > 1, hetgeen 

betekent dat de discontinuïteit zich supersoon voortplant. De Chapman-Jouguet 

expansiediscontinuïteit is een mogelijke oplossing. In dat geval geldt Ma1 < 1 en Ma2 
= 1, hetgeen betekent dat de discontinuïteit achterblijft ten opzichte van het eerste 

deel van de expansiewaaier. Hierdoor ontstaat een uniform plateau in de expansiegolf. 

De tweede expansiewaaier volgt onmiddelijk de discontinuïteit. 
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Voor de zwakke expansiediscontinuHeit geldt Ma2 < 1. Dit betekent dat elke naar 

links lopende golf de discontinuiteit inhaalt en verandert. Een 

gelijkvormigheidsoplossing bestaat alleen dan als de toestand achter de discontinuiteit 

uniform is. De diepte van de expansie bepaalt welke van de twee mogelijkheden 

ontstaat. Een aantal typische voorbeelden van gelijkvormigheidsoplossingen zijn 

weergegeven in de figuren 4.9, 4.10 en 4.11. Hierin betekenen de parameters: 

A: ongestoorde gebied, B: isentrope expansiegolf, C: uniform gebied voor condensatie, 

D: expansiegolf bij evenwichtscondensatie, E: uniform gebied na expansie, a: plaats 

waar voor het eerst condensatie optreedt. 

A 

p 

A 

Figuur 4.9: 

t 

E 
A 

x 0 x 
B 

Evenwichtscondensatie; karakteristiek drukprofiel (A) en x-t-vlak 

representatie (B). 
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A 

p 

A 

Figuur 4.10: 

A 

p 

A 

Figuur 4.11: 

t 

c 

E A 

x 0 x 
B 

Chapman-Jouguet expansie; karakteristiek drukprofiel (A) en 

x-t-vlak representatie (B). 

t 

E 

x 0 x 

B 

Zwakke expansie; karakteristiek drukprofiel (A) en x-t-vlak 

representatie (B). 
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V RESULTATEN EN DISCUSSIE 

Via een 'splitsings'-methode zijn m.b.v. de RCM profielen voor de druk, temperatuur 

etc. berekend van een adiabatisch expanderende nevel. Deze expansie wordt opgewekt 

door een zuiger vanuit stilstand instantaan naar een constante snelheid uz naar rechts 

te versnellen. De begintoestand voor de numerieke simulaties is gelijk aan: 

Po = 1e5 Pa 

To = 295 K 

(5.1) Pvo = 2100 Pa 

fpO - 0 

uo - 0 mfs. 

Bij toestand (5.1) horen dampfractie fvO = 1.361e-2 en 'frozen' geluidsnelheid a0 = 

349.72 m/ s. Alleen het nog te behandelen experiment met de bijbehorende numerieke 

simulatie heeft een afwijkende begintoestand. Deze begintoestand wordt dan expliciet 

vermeld. De diepte van de expansie kan geregeld worden door de keuze van de 

zuigersnelheid. Er zijn twee relaxatiemodellen gebruikt: 

A) 
De aanpassing naar evenwicht geschiedt na elke tijdstap: In het RCM gedeelte 

ondergaat het systeem een '{rozen' expansie; vervolgens relaxeert het medium vanuit 

die toestand naar lokaal evenwicht. 

B) 
De condensatie relaxatie gaat geleidelijk: de nevel relaxeert naar de evenwichtswaarde 

* f met een karakteristieke relaxatietijd r: 
V 

* f - f 
(5.2) V V 

dt T 

* De variabele r wordt constant genomen en f is een functie van de locale 
V 

temperatuur en dichtheid van het mengsel: 
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(5.3) 
* Pvs (T) 

fv = p R T · 
V 

* In de numerieke oplosmethode wordt fv op een andere manier berekend. Hier wordt 

gerelaxeerd bij constante dichtheid en constante inwendige energie, hetgeen gebruikt 

* is in de berekening van fv . Tevens wordt de druppeltemperatuur gelijk gesteld aan 

de gas-damp temperatuur: 

* 
(5.4) * f 

V 

Pvs (T ) 

(5.5) 

* * * * (f c + f c + f c1. )T + f 10 , g vg V VV p 1 V 

en fg is constant. 

De volgende numerieke experimenten zijn met begintoestand (5.1) uitgevoerd: 

Al) Relaxatiemodel A), er treedt condensatie op bij x = 1 en u = 25 mfs. c z 

A2) Relaxatiemodel A), Xe = 2 en: 

A2.1) u = 70 mfs, z 
A2.2) u = 125 mfs. z 

B2) Relaxatiemodel B), Xe= 2 en uz = 125 mfs. 

De keuze van de parameters Xe' uz en de begintoestand (5.1) heeft tot gevolg dat in 

geval Al geen condensatiediscontinuïteit optreedt maar dat wel een uniform plateau 

ontstaat. Geval A2.1 heeft een zwakke condensatiediscontinuïteit tot gevolg en geval 

A2.2 een Chapman-Jouguet condensatiediscontinuiteit. 

Het probleem wordt gekenmerkt door singulier gedrag nabij de oorsprong t = 0, x = 
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0. De afgeleiden naar plaats en tijd zijn dan zeer groot. Er is gebruik gemaakt van een 

vaste stapgrootte in de plaats. Een voorwaarde voor het nauwkeurig beschrijven van 

de golfvorm is dat de afmeting van het golffront vele malen groter moet zijn dan de 

stapgrootte l:l.x. Verder zij opgemerkt dat de gekozen beginvoorwaarde inhoudt dat de 

'singuliere' begintoestand een '(rozen' karakter heeft. De numerieke experimenten 

worden hieronder besproken. 

Al 

Er treedt plateauvorming op bij x = 1. Na enige honderden tijdstappen is het plateau 

duidelijk herkenbaar. Condensatie treedt pas op aan het einde van het plateau. Uit 

figuur 5.1, waarin het drukverloop in de golf als functie van de 

gelijkvormigheidsparameter xja
0
t is uitgezet, volgt dat de numeriek bepaalde 

oplossing na ongeveer 1000 tijdstappen nog maar weinig van vorm verandert (de 

tijdstap is bepaald m.b.v. de voorwaarde dat de snelste karakteristiek van het 

Riemann probleem voldoet aan de CFL conditie). 

Figuur 5.1 

to-2 

98.0 

!H.O 

-o.s -o.e 
xja0t 

Drukprofiel na a) 250 l:l.t, b) na 500 l:l.t, c) na 1000 l:l.t voor geval 

Al. 

De numerieke resultaten na meer dan 1000 tijdstappen zijn samengevat in figuur 5.2. 
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Weergegeven zijn de druk, temperatuur, dampfractie, snelheid, golfsnelheid (u-a) en 

de verzadigingsverhouding x als functie van de gelijkvormigheidsparameter xja0t. 

Hierin is a0 de geluidssnelheid die hoort bij begintoestand (5.1). De numerieke 

resultaten worden vergeleken met de, in dezelfde figuur 5.2 weergegeven, 

gelijkvormigheidsoplossing. Hieruit blijkt dat er tussen beide profielen grote 

overeenstemming bestaat. De onnauwkeurigheid in de numeriek bepaalde positie van 

de voorzijde van het plateau komt overeen met één plaatsintervaL Dit is een zeer 

acceptabele afwijking, gezien het random karakter van de numerieke methode. De 

toestand in het ontstane plateau en de eindtoestand na de totale expansie zijn voor de 

analytische en numerieke methode gelijk. De afmeting van het numeriek bepaalde 

plateau is kleiner dan de afmeting van het analytische bepaalde plateau. Dit komt 

doordat het punt waar voor het eerst condensatie optreedt in absolute zin een 

systematisch te grote karakteristieke snelheid heeft. De verklaring is de volgende: 

Numeriek gezien wordt het proces opgesplitst in een 'frozen' expansie (het homogene 

stelsel) en een isochore condensatie (het inhomogene stelsel). De analytische oplossing 

staat het gelijktijdig expanderen (en dus arbeid verrichten) en condenseren wel toe 

terwijl in de numerieke oplossing de condensatiewarmte in eerste instantie geheel ten 

goede komt aan een druk- en temperatuurstijging zonder dat arbeid wordt verricht. 

Het gevolg is een te hoge voortplantingssnelheid van het condensatiefront. 

A2 

Er treedt condensatie op bij Xe = 2. Er worden twee verschillende situaties berekend: 

A2.1 

De condensatiediscontinuHeit wordt niet gevolgd door een tweede expansiegolf. De 

discontinuïteit is een zwakke expansiediscontinuiteit. M.b.v. een zuigersnelheid van 

70 mfs wordt een dergelijke overgang gerealiseerd. 

A2.2 

De condensatiediscontinuHeit wordt wel gevolgd door een tweede expansiegolf. De 

discontinuïteit is een Chapman-Jouguet expansie. M.b.v. een zuigersnelheid van 125 

mfs wordt een dergelijke overgang tot stand gebracht. 

De numeriek bepaalde oplossing voor geval A2.2 is weergegeven in figuur 5.3 en blijkt 

nauwelijks van vorm te veranderen na ongeveer 1000 tijdstappen. 
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Figuur 5.3: Drukprofiel na a) 250 ilt, b) 500 ilt en 1000 Llt voor geval A2.2. 

In de figuren 5.4 en 5.5 zijn de numerieke resultaten voor geval A2.1 respectievelijk 

A2.2 na meer dan 1000 tijdstappen samengevat. Weergegeven zijn profielen van de 

druk, temperatuur, dampfractie, snelheid, golfsnelheid (u-a) en de 

verzadigingsverhouding x als functie van x/a0t. Het numeriek resultaat wordt 

vergeleken met de analytische gelijkvormigheidsoplossing. De numerieke oplossing 

komt goed overeen met de analytische oplossing. In het plateau treedt geen 

condensatie op, immers fv = fvo· Bij de numerieke methode is de sprong aan het 

einde van het plateau niet discontinu maar strekt zich uit over twee tot drie cellen. 

Aan het einde van het plateau bestaat er een temperatuurpiek (in één cel) vanwege de 

isochore condensatie: de vrijkomende condensatiewarmte kan niet direct (via b.v. 

drukgolven) voor een deel in arbeid worden omgezet en zo aan de omgeving worden 

afgegeven vanwege het vaste volume. Dit effect is vooral daar sterk waar de 

condensatie het sterkst is, dus aan het einde van het plateau. 

B2 

Er treedt condensatie op na het doorlopen van een toestand waarvoor x = 2. In de 

numerieke oplosmethode zijn voor het relaxatieproces de vergelijkingen (5.2), (5.4) en 

(5.5) gebruikt. Vergelijking (5.2) bevat een karakteristieke relaxatietijd r. De 
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golfvorm is berekend na t/ r = 10, 20, 40, 80 en wordt vergeleken met de oplossing 

zonder condensatie en de evenwichtsoplossing. De resultaten zijn samengevat in 

figuur 5.6. Weergegeven zijn de profielen van de druk, temperatuur, dampfractie en 

de verzadigingsverhouding x als functie van xfa0t. Hieruit blijkt dat pas na vele 

tientallen r's de oplossing in de buurt komt van de asymptotische 

gelijkvormigheidsoplossing. 

Numeriek is onderzocht of het plateau stabiel is. Hierbij is uitgegaan van een 

analytisch evenwichtsprofiel. De toestand in één cel van het plateau is zodanig 

veranderd, dat in die cel condensatie optreedt. Hiervoor is de dampfractie bij 

constant houden van de overige parameters zeer weinig verhoogd. Door de 

condensatie bij vast volume nemen p en T toe terwijl fv daalt. Door de drukstijging 

worden er in twee richtingen drukgolfjes uitgezonden. Dit zijn zwakke drukgolfjes die 

als isentrope golven beschouwd kunnen worden. De toestandsverandering is in die golf 

dus isentroop naar een grotere waarde van p , waardoor de toestand zich verwijdert 
V 

van het condensatiepunt. In de buurcellen treedt dus geen condensatie op. Door het 

uitzenden van de drukgolfjes daalt de dichtheid in de oorspronkelijke condensatiecel 

en stijgt deze in de buurcellen. Door arbeid te verrichten (uitzenden van drukgolfjes) 

neemt de inwendige energie en dus de temperatuur af. Hierdoor daalt fv nog verder. 

De buurcellen geven de drukgolfjes verder door. Wanneer er geen druk- en 

snelheidsverschil meer bestaat tussen de condensatiecel en de buurcellen worden er 

geen golven meer uitgezonden. Het temperatuur en dichtheidsverschil tussen de 

verstoorde cel en de buurcellen blijft dan bestaan. 

Resumerend kan worden opgemerkt: 

Door locale condensatie in een plateaucel zal geen condensatie optreden in de 

buurcellen. Er worden drukgolven naar links en naar rechts uitgezonden. De 

temperatuur en dichtheid van de condensatiecel is ongelijk aan de temperatuur en 

dichtheid van de buurcellen. Deze discontinuit beweegt met de deeltjessnelheid. De 

druk-, temperatuur- en dichtheidsprofielen die op het plateau ontstaan zijn 

schematisch weergegeven in figuur 5.7. 

Aangezien de drukgolf bestaat uit een compressiedeel gevolgd door een expansiedeel 

zal deze vervormen tot een zwakke schokgolf gevolgd door een expansie. Het 

expansiedeel van deze golf zal het schokdeel inhalen vanwege het subsoon zijn van de 

stroming na een schok en het sonisch (en dus sneller) voortplanten van een 

-53-



expansiegolf. 

Figuur 5.7: 

a b 
p ~---------------------/l__ 

c 
a b 

T 

a b 
p 

c 

Druk-, temperatuur- en dichtheidsprofiel bij condensatie op het 

plateau: 

a: linker golf, 

b: rechter golf, 

c: discontinuïteit verbonden met de deeltjes. 

Er is tevens een numerieke nauwkeurigheidsanalyse uitgevoerd, waarvan de resultaten 

weergegeven zijn in appendix E. Reflecties van expansiegolven tegen een stilstaande 

wand zijn weergegeven in appendix H. 

5.1 Experiment. 

De instationaire expansiegolf in een gas-damp mengsel is experimenteel bestudeerd. 

De experimentele opstelling wordt in detail beschreven in [G0088]. Zie tevens 

[BRA89]. De opstelling bestaat uit een buis met een lengte van 12.8 m en een 

dwarsdoorsnede van 0.1 x 0.1 m2, gescheiden van een groot vacuum vat door een 

polyester membraan met een dikte van 0.25 J.Lm. Alle experimenten zijn uitgevoerd 

met een mengsel van waterdamp en stikstofgas met een begindruk van 1 bar in de 

testsectie. Condensatie nuclei met afmetingen in de orde van 10 nm worden 

toegevoerd aan het mengsel om het optreden van heterogene condensatie te 

stimuleren. 

Doorbranden van het membraan heeft een expansiegolf tot gevolg die zich door de 
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testsectie voortplant. De diepte van de expansie wordt geregeld m.b.v. de grootte van 

de opening tussen testsectie en vacuum vat. Het mengsel expandeert adiabatisch en 

de verzadigingsgraad neemt toe, resulterend in condensatie van de waterdamp op de 

nuclei. Op het meetpunt, dat zich op een afstand van 6.6 m van de opening bevindt, 

worden de druk, m.b.v. een piëzo-electrische opnemer, en de gasdichtheid, m.b.v. een 

Mach Zehnder interferometer [G0087), gemeten. Bovendien wordt een drie 

golflengten licht extinctie opstelling gebruikt om de modale druppelstaal, de relatieve 

breedte van de druppelgrootte verdelingsfunctie, de druppeldichtheid en de dichtheid 

van de vloeibare fase, te meten [SM089). 

Een experiment is weergegeven in figuur 5.8. De druk, temperatuur, dampfractie en 

verzadigingsgraad worden vergeleken met een numerieke berekening. Uit het gemeten 

dampfractie-profiel wordt via een fit de karakteristieke relaxatietijd r bepaald. Deze 

constante r is bepaald voor het numerieke relaxatiemodel beschreven door de 

vergelijkingen (5.2), (5.4) en (5.5) en heeft een waarde van 5 ms. Het relaxatiemodel 

beschreven door de vergelijkingen (5.2) en (5.3) geeft een karakteristieke relaxatietijd 

die een factor twee tot drie kleiner is. Voor de kritische oververzadiging en de 

zuigersnelheid zijn geschikte waarden gekozen. De experimentele verzadigingsgraad is 

berekend m.b.v. de druk, temperatuur en dampfractie. Wanneer geen druppelfractie 

wordt waargenomen, wordt de dampfractie gelijk gesteld aan de beginwaarde. Er is 

sprake van een zekere kwalitatieve overeenstemming tussen het experiment en de 

numerieke simulatie. Het eerste deel van de expansie van het gas-damp mengsel is 

isentroop en heeft een toename van de verzadigingsgraad tot gevolg. Condensatie op 

de heterogene nuclei begint bij een waarde van de gemeten verzadigingsgraad van 

drie. Na het begin van condensatie wordt een temperatuurstijging waargenomen als 

gevolg van het vrijkomen van latente warmte. De verzadigingsgraad neemt af in de 

richting van één voor grotere tijden. Het plateau, gevormd in de numerieke simulatie 

wordt niet waargenomen in het experimentele signaal. 
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In de figuren A tfm F zijn respectievelijk pfp0, T /T0, fv/fvO' x, 
u/a0 en (u-a)fa0 uitgezet als functie van xfa0t. 

a: gelijkvormigheidsoplossing; b: numeriek bepaalde oplossing na 

meer dan 1000 tijdstappen. 
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a: gelijkvormigheidsoplossing; b: numeriek bepaalde oplossing na 

meer dan 1000 tijdstappen. 
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In de figuren A t/m F zijn respectievelijk pfp0, T/T0, fv/fvO' x, 

uja0 en (u-a)ja0 uitgezet als functie van xja0t. 

a: gelijkvormigheidsoplossing; b: numeriek bepaalde oplossing na 

meer dan 1000 tijdstappen. 
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Geval B2. 

In de figurenAt/mDzijn respectievelijk pfp0, T/T0, fv/fvO en x 
uitgezet als functie van xfa0t. 

a: oplossing als er geen condensatie optreedt. b, c, d, e: profielen na 

respectievelijk t/ r = 10, 20, 40, 80. f: gelijkvormigheidsoplossing. 
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Instationaire expansiegolf in een stikstof-waterdamp mengsel: 

experimentele resultaten vergeleken met een numerieke simulatie. 

In de figuren A tfm D zijn respectievelijk pjp0, T/T
0

, fv/fvO en X 
uitgezet als functie van t. 

a: experimenteel; b:numeriek. 

Begintoestand: Po = 1.00e5 Pa, T 0 = 295.7 K, fvo = 0.0139; 

numeriek: r = 5 ms. Xe = 2.3, zuigersnelheid is 75.6 mfs; 
experimenteel: relatieve fout in druk en dichtheid is 1%. 
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VI CONCLUSIES EN DISCUSSIE 

- Door het optreden van condensatie in een enkelvoudige expansiegolf wordt deze 

expansiegolf opgesplitst in twee expansiegolven, gescheiden door een uniform 

plateau. 

Als condensatie pas begint als een toestand van kritische oververzadiging wordt 

gepasseerd, treedt aan het einde van het plateau een condensatiediscontinuïteit op. 

De enige condensatiediscontinuïteiten die passen in een gelijkvormigheidsoplossing 

zijn de zwakke expansiediscontinuïteit en de Chapman-Jouguet 

expansiediscon tin ui tei t. 

Treedt de condensatie niet instantaan op dan blijkt pas na vele tientallen 

karakteristieke relaxatietijden r de oplossing in de buurt te komen van de 

asymptotische gelijkvormigheidsoplossing. 

Voor het beschreven experiment is r voor het numerieke relaxatiemodel ongeveer 5 

ms. 

Heybey en Reed [HEY55] bediscussieren deinstationaire expansie in een gas-damp 

mengsel waarbij ze veronderstellen dat condensatie optreedt na een zekere dode tijd 

td. Er ontstaat dan eerst een compressiediscontinuïteit die de expansiegolf inhaalt. 

De discontinuïteit verzwakt daarbij totdat uiteindelijk een oplossing overblijft die 

geen plateau vertoont. Zoals hier is aangetoond voldoet een dergelijke 

asymptotische oplossing niet aan de gelijkvormigheid, zodat de analyse van Heybey 

en Reed niet volledig kan zijn. 

- Soortgelijke verschijnselen (zoals plateau en discontinuïteit) worden ook 

waargenomen bij expansiegolven in vaste stoffen die ontstaan door reflectie van een 

sterke schokgolf in dat materiaal aan de vrije rand. Zel'dovich en Raizer [ZEL67] 

bediscussieren de mogelijkheid van het ontstaan van expansieschokken vanwege de 

bijzondere thermische eigenschappen bij fase overgangen in vaste stoffen. Zij stellen 

vast dat uiteindelijk een gelijkvormigheidsoplossing moet ontstaan die identiek 

blijkt aan de door ons gevonden oplossing. 
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Appendix A RELAXATIEMODEL VOOR DE NEVEL 

De druppels kunnen bij snelle adiabatische expansie de snelle temperatuur- en 

dampdrukveranderingen van het gas-damp mengsel niet volgen, waardoor een 

temperatuur- en dampdrukverschil tussen de druppels en het gas-damp mengsel 

ontstaat. Deze verschillen induceren overdrachtsprocessen die de toestand van de 

totale nevel naar evenwicht laten relaxeren. 

Aangenomen wordt: 

- De druppels bevinden zich op een zodanige afstand van elkaar dat ze onderling geen 

invloed op elkaar uitoefenen. Hierdoor kan volstaan worden met het beschouwen van 

één druppel met straal r. 

- De druppelsnelheid up is gelijk aan de snelheid u van het gas-damp mengsel 

[CLE85). 

- De semi-empirische relaties met betrekking tot het massatransport M van damp 

van en naar de druppel zijn geldig [GYA82]: 

(A.l) M = .!2.L_ 2n (p - p ) Nu . 
RTPg v vr m 

Hierin is D de normale diffusiecoëfficient van damp in gas, p de dampdruk bij de vr 
druppel en Num het getal van Nusselt voor het massatransport. Num is gelijk aan: 

(A.2) 
Nu ct 

m Num---"1["!--
Num 

1 + -g- Kn 
m 

Hierin is Num ct gelijk aan 2 en Bm is gelijk aan 0.36 voor droge lucht. Kn is het getal 

van Knudsen en gelijk aan: 
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(A.3) 
l 71 y'(R:Tro) 

Kn = 2r = _r_p __ 
ro 

Hierin is l de gemiddelde vrije weglengte van de molekulen van het omringende gas 

ver van de druppel, 71 de dynamische viscositeit en R: gegeven via: 

(A.4) 

De index ro betekent 'ver van de druppel'. Kn relateert de gemiddelde vrije weglengte 

van de molekulen aan de druppeldiameter. De massastroom M zorgt voor een 

volumeverandering van de bolvormige druppel: 

(A.5) 

- De semi-empirische relaties met betrekking tot het warmtetransport H van en naar 

de druppel zijn geldig (GYA82]: 

(A.6) 

Hierin is H het toegevoerde vermogen per druppel, À de warmtegeleidingscoëfficient 

van het gas-damp mengsel en Nuh het getal van Nusselt voor het warmtetransport. 

Nuh is gelijk aan: 

(A.7) 

H. · · N ct 1· ·k Ierm IS uh ge IJ aan: 

(A.S) 

Nuh = 

1 

Nuh 
ct 

Nu ct 

+ h Kn 
Bh 
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* 
en Bh is voor droge lucht gelijk aan 0.48. Nuh ct is gelijk aan 2. 

-De nattebolvergelijking is geldig, d.w.z. er is op ieder moment evenwicht tussen de 

stroom latente warmte naar de druppel en de afvoer van warmte van de druppel naar 

de omgeving [GYA82]: 

(A.9) H = -ML, 

en uitgeschreven, door invullen van de vergelijkingen (A.l) en (A.6): 

(A.lO) 
..\R Tp Nuh 

P + V :_g (T - T ) = p 
v DL p N'll p vr · m 

De vergelijkingen (A.l) en (A.5) samen met: 

(A.ll) 

geven als relaxatiemodel: 

(A.12) 
d(fv 2/3) 4 7r Pu np 2)/3 Num D P 

d t = ( <r p p R p T (Pvr - Pv) · .> 1 . 
1 V g 
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Appendix B HOGERE ORDE RCM 

De RCM (behandeld in hoofdstuk 3) maakt gebruik van een random bemonstering 

maar heeft als nadeel dat ze hoogstens eerste orde nauwkeurig is. Door Toro wordt 

een numerieke methode beschreven die gecombineerd kan worden met de RCM en een 

orde nauwkeuriger is [TOR87]. Deze numerieke methode bestaat uit een eindige 

differentiemethode samen met een random bemonstering en wordt nader toegelicht. 

Beschouw de vergelijking: 

(B.1) ut+ (F(u))x = 0. 

De toestand is gegeven op tijdstip t = t en wordt gevraagd op tijdstip t = t + ót. n n 
Hiervoor wordt vergelijking (B.1) gediscretiseerd in het punt M (zie figuur B.1): 

n+1/2 

(B.2) - Fi-1 /2 = O. 

ót 

Hierin is u.n de toestand op plaats i en tijdstip t . ót en óx zijn de stapgrootten in 
1 n 

n+1/2 n+1/2 
respektievelijk tijd en plaats. Fi+ 1 12 wordt berekend met ui+ 1 12 die random op 

MN gekozen wordt. 

tn+1.------------------,---.--------------------~~ 

ót 

i-1 óx i+1 

Figuur B.1: Illustratie discretisatie variabelen. 

Los gezien van de berekening van F(u) heeft deze methode tweede orde 
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eigenschappen. 

De bepaling van F(u) gaat als volgt: 

- Op tijdstip t = tn wordt tussen elk paar roosterpunten een discontinuïteit in de 

oplossing verondersteld. 

- Deze discontinuïteit wordt in het midden tussen het linker en rechter roosterpunt 

gelegd. 

Het zo verkregen Riemann-probleem wordt opgelost. 

Op t = tn + ~ ilt wordt over de gehele celbreedte bemonsterd en met behulp van 

de daardoor verkregen toestand u wordt F(u) bepaald. 

Om de tweede orde eigenschappen te verduidelijken wordt de lineaire advectie 

vergelijking gebruikt: 

(B.3) 

Hierin is F dus gelijk aan a*u, met a een constante. Wanneer voor u de grootheid p 

wordt ingevuld, representeert vergelijking (B.3) de massabehoudswet voor een 

stromingsveld met constante snelheid a. De karakteristieken, waarover u constant is, 

bewegen zich voort met snelheid a. Voor de bepaling van F(u) in vergelijking (B.3) 

betekent dit: 

Aangezien de karakteristieken, waarover u constant is, snelheid a hebben, zal de 

discontinuïteit in het midden van de cel zich ook voortbewegen met snelheid a. 

Wordt er links van de discontinuïteit bemonsterd, dan wordt F(u) met u -

ulinkertoestand berekend. Is de bemonstering rechts van de discontinuïteit dan 

wordt F(u) berekend met u = urechtertoestand· 

Neem a> 0. 

Voor een cel, lopend van i tot i+1, is er een kans: 

(B.4) 

1 1 
MT 2"Llx + 2"ailt 1 Ll t 1 

P = MN = = 2" (1 + a~) = 2" (1 + v), 
ilx 

met v = a~, dat de flux F = a*u gelijk is aan au. (zie figuur B.1). Tevens is er een ux 1 

kans q = 1-p = ~ (1 - v) dat de flux aui+1 is. Wanneer de flux Fi+1/ 2 gelijk is aan 

-66-



aui is het discretitatieschema een upwind schema: 

(B.5) u.n+1 = u.n- v (u.n- u.n1) , 
1 1 1 I-

met kans p. 

Is de flux Fi+1/ 2 gelijk aan aui+1 dan onstaat het downwind schema: 

(B.6) 

met kans q. 

Numeriek worden deze kansen nagebootst via het bemonsteren links en rechts van de 

karakteristiek. Substitutie van een vlakke golf u(x,t)= ~ e-i(wt-kx) in vergelijking 

(B.5) geeft: 

(B.7) e-iwuilt = 1- v + ve-ikó.x = 1- v(1-cos(kó.x)) -ivsin(kó.x), 

waardoor wu = f(kó.x) gegeven wordt. 

Voor vergelijking (B.6) geeft de substitutie van een vlakke golf: 

(B.8) e-iwdilt = 1 + v{1-cos(kó.x)) -ivsin{kó.x). 

De verandering van een fourierterm in de tijd il t kan dus berekend worden door de 

fourierterm op het oude tijdstip te vermenigvuldigen met de factor: 

gu = 1- v{1-cos(kó.x))- ivsin{kó.x) , 

voor het upwind schema en: 

gd = 1 + v{1-cos(kó.x))- ivsin(kó.x) , 

voor het downwind schema. 

Het effect van deze faktoren voor meerdere tijdstappen hangt niet af van de volgorde 

waarin ze voorkomen maar alleen van hun onderlinge frequentie. De gemiddelde 

vermenigvuldigingsfaktor die de verandering in de tijd representeert voor een 
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fourierterm is: 

of ingevuld: 

(B.9) 

Deze g kan voor kleine k~x = 0 ontwikkeld worden: 

( 1 - v( 1--cos( 0)) - ivsin( O))P ( 1 + v( 1--cos( 0)) - ivsin( 0)) 1-P 

~ (1- ~ vr?- ivO)P (1 + ~ vr?- iv0)1-P 

(B.10) ~ 1 - ivO- i v(p-q) rf2 . 

Voor de oorspronkelijke P.D.V. ut + aux= 0 is deze vermenigvuldigingsfaktor voor 

een tijdsinterval ~t gelijk aan e-(iwe~t)_ Met behulp van de dispersierelatie voor de 

P.D.V., w = ak, wordt deze faktor gelijk aan: 

De reeksontwikkeling van deze faktor geeft voor kleine k~x = 0: 

(B.ll) -ivO . 0 1 2 A2 
e ~ 1 - 1v - 2 v rr . 

Voor de tijdontwikkeling is er dus overeenkomst tussen de P.D.V. (B.ll) en het 

differentieschema (B.10) voor kleine köx tot en met tweede orde, alleen wanneer p -

q = v. De voorwaarde p - q = v moet gegarandeerd worden door het random getal 

algorithme. 

Voor een niet-lineaire vergelijking is er geen bewijs van nauwkeurigheid aanwezig, 

maar het schema geeft volgens Toro resultaten die erg karakteristiek zijn voor tweede 
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orde methoden (maar op een random manier). 

Analyse. 

De analyse van de numerieke dispersierelatie: 

met w = 0 + i 1, is weergegeven in figuur B.2. 

'Y6t e 

Figuur B.2: 

1.0 ......................... t.t..-t-t!!~ 41 ·-· ......... .............. ........ ........ " .... 
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0.2-

....... .. ....... + 

"'~:t- •••• ·•::··· ... 
··.:····· + ...... + .... ····· ........... •.. .•.• .. + + .... 

·w ·•·a 
·w -•.• .. . ... ·.. ..... .. .. . ........ .. · .. · ... .. · ... 

'I 

'"' '"' .... 
'"' .... 

·•. · . 
• k 

' 

v=O 

v=1 

1 
l/=4 

3 
l/=4 

·. 1 
0 ll=~ 
L-----~----~----~----~~----L-----~ 

0 1 2 3 
k6x 

Dempingsfaktor e 1t:lt van bovenstaande dispersierelatie als functie 

van k~x. 

Voor de dispersierelatie van de P.D.V, we= ak, is de dempingsfaktor een constante 

gelijk aan één voor alle kt:lx. De dempingsfaktor van de numerieke methode is precies 

gelijk aan de dempingsfaktor vandeP .D.V. voor: 

-69-



v = 0 ( = tl t = 0 of a = 0), en 

v = 1 ( = ~~ = a: stapgrootten in plaats en tijd passen precies bij de golf 

voortplantingssnelheid). 

v = 0 betekent dat het up- en downwind schema even vaak gebruikt worden. v = 1 

betekent dat de methode reduceert tot alleen het upwind schema. 

Het upwind schema is stabiel voor v ~ 1, terwijl het downwind schema instabiel is. 

Uit het feit dat de dempingsfactor voor v = 0 niet groter dan één is volgt dat 

afwisselend het up- en downwind schema gebruiken een stabiele methode is. 

Het probleem van de dempingsfaktor kan ook op een andere manier beschouwd 

worden: 

Wordt de oplossing door lage fouriermodes beschreven dan is het gunstig om de 

numerieke ontstane (hoogfrequente) ruis te onderdrukken. v = à is dan een goede 

keuze: de dempingsfactor is voor lage frequenties gelijk aan één hetgeen overeenkomt 

met de P.D.V. Voor hoge frequenties neemt de dempingsfaktor af tot nul voor de 

hoogst representeerbare frequentie op het rooster: ktlx = 1r. 

Het reele deel van w geeft de numeriek verkregen 'golfsnelheid': ~· Het resultaat is 

genormeerd op de echte golfsnelheid a en weergegeven in figuur B.3. 
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~ van boven beschreven dispersierelatie als functie van kilx. 

Voor deP .D.V. betekent we= ak in figuur B.3 een horizontale lijn ter hoogte één voor 

elke 11. Voor kleine kL1x waarden komt de helling van de P.D.V. overeen met de 

helling van de differentie vergelijking. 

Opm: Voor combinatie van deze methode met de RCM geldt de voorwaarde dat 11 niet 

groter is dan ~· 

Conclusie 

Gebruik 11 = ~· Voor lage fouriermodes klopt de golfsnelheid met de P.D.V. en de 

numeriek ontstane hoge fouriermodes worden onderdrukt. Vanwege het feit dat 11 ~ ~' 
is combineren de RCM mogelijk. De zo onstane hybride methode werkt als volgt: 

gebruik de RCM bij sterke discontinuïteiten en de hogere orde RCM bij gladde 

profieldelen. Bevat cel i dus een sterke discontinuïteit dan wordt de RCM gebruikt, 

anders de hogere orde RCM. 
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Appendix C OPSPLITSING VAN HET TOTALE STELSEL 

Zoals eerder opgemerkt is de RCM alleen uitvoerbaar als de Eulervergelijkingen geen 

inhomogene termen bevatten. Aangezien algemeen geldt dat de condensatie bronterm 

ongelijk nul is betekent dit dat de fracties f en f in vergelijking (2.56) niet constant 
V p 

zijn. De RCM is nu te gebruiken wanneer er voor gezorgd wordt dat de fracties fv en 

f in het stelsel dat met de RCM wordt opgelost niet veranderen. Het totale stelsel p 
wordt hiertoe opgesplitst in twee stelsels: 

- Een homogeen stelsel, waarin fv en fp constant zijn, dat opgelost wordt met de 

RCM. 
- Een inhomogeen stelsel, waarin fv en fp wel variabel zijn, dat met behulp van een 

eindige differentiemethode wordt opgelost. 

M.b.v. de verkorte notaties Ot =~en ()x=~ ziet het totale stelsel er als volgt uit: 

(C.1) 

(C.2) 

(C.3) 

(C.4) 

(C.5) 

(C.6) 

(C.7) 

(C.8) 

[p(i u
2 

+ (fg cvg + fv cvv) T + fpcliTp + fvL0)]t + 

(pu[iu
2 

+ (f{vg + fvcvv)T + fpcliTp + fvLO +~])x= 0, 

df 
af=ü, 

1 dn 1 d 
np ar= pät, 

-72-



(C.9) 
df 
~ = F(p, p, T, TP, np, fg, fv, fp). 

Hierin geeft vergelijking (C.8) Tp als functie van de omgevingsgrootheden en (C.9) is 

de relaxatievergelijking m.b.t. condensatie. Deze negen vergelijkingen worden nog 

aangevuld met schokrelaties voor eventuele discontinuïteiten. De negen onbekenden: 

p, u, p, T, Tp, np, fg, fv, fp zijn met de vergelijkingen (C.l) tot en met (C.9) samen 

met de discontinuiteitsrelaties op te lossen wanneer de functies k en F gegeven zijn. 

Het homogene stelsel wordt als volgt gedefinieerd: 

(C.lO) 

(C.ll) 

(C.l2) 

(C.l3) 

(C.l4) 

(C.l5) 

(C.l6) 

(C.l7) 

(C.l8) 

(:0Tàu
2 

+ (T{vg + rvcvv)T + TpcliTp + TvLO])t+ 

(pu[àu
2 

+ (rgcvg + rvcvv)T + rpcliTp + rvLO +~)x= 0 

QTV 
- =0. 
dt 
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Deze negen vergelijkingen worden nog aangevuld met schokrelaties voor eventuele 

discon tin ui tei ten. 

Het homogene stelsel wijkt dus alleen af van het totale stelsel via vergelijking (C.18). 

De bronterm Fis nul gesteld. Dit betekent dat langs een deeltjesbaan met snelheid u 

de dampfractie fv constant is. Het inhomogene stelsel ontstaat door van het totale 

stelsel het homogene stelsel af te trekken. Het zo ontstane stelsel ziet er als volgt uit: 

(C.l9) 

(C.20) 

(C.21) 

(C.22) 

(C.23) 

(C.24) 

(C.25) 

(C.26) 

(C.27) 

(p[àu
2 

+ (fgcvg + fvcvv)T + fpcliTp + fvLO])t + 

- Co[àu
2 

+ (fgcvg + rvcvv)T + rpcliTp + rvLoDt + 

+ (pu[~u2 + (fgcvg + fvcvv)T + fpcliTp + fvLO +~])x+ 

- (pu[~ü2 + (fgcvg + fvcvv)T + fpcliTp + fvLO +~)x= 0 , 

p = pT(f R + f R ) , g g V V 

Deze negen vergelijkingen worden nog aangevuld met schokrelaties voor eventuele 
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discon tin ui tei ten. 

Het homogene stelsel wordt met behulp van de RCM opgelost. Het inhomogene stelsel 

wordt gediscretiseerd. Als B.V.W. wordt genomen: 

{C.28) -n n 
p =p 

-n n 
u =u etc. 

De RCM die voor het homogene stelsel gebruikt wordt is ten hoogste eerste orde 

nauwkeurig. Het inhomogene stelsel wordt eerste orde nauwkeurig gediscretiseerd. De 

gradienten worden op het oude tijdstip genomen waardoor uVf- uVf identiek gelijk is 

aan nul vanwege B.V.W. {C.28). fis pu, pu2, etc. Het inhomogene stelsel wordt dan: 

(C.29) 

{C.30) 

(C.31) 

(C.32) 

(C.33) 

(C.34) 

{C.35) 

(C.36) 

(C.37) 

n+l - n+l 
p =p ' 

n+l - n+l 
U =U , 

(f n+lc +f n+lc )Tn+l + f n+lc .T n+l + f n+lL = 
g vg V VV p h p V 0 
(f n+lc +f n+lc )Tn+l + r n+lc .T n+l + r n+lL 

g vg V VV p h p V 0 ' 

f n+l + f n+l + f n+l = 1 
g V p ' 

f n+l = r n+l 
g g ' 

n+l - n+l n = n p p ' 

n+l = n+lTn+l(f n+lR + f n+lR ) 
P P g g v v' 

T n+l = kn+l, 
p 

f n+l _ f n+l = Fn+l .6.t . 
V V 
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De bovenindex n+l geeft aan dat het gaat om de variabele op tijdstip tn+l {het 

nieuwe tijdstip). Uit stabiliteitsoverwegingen wordt de bronterm F van vergelijking 

(C.37) op het nieuwe tijdstip berekend. 
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Appendix D BEGINSCHATTING VOOR ITERATIE VAN HET 

RIEMANN-PROBLEEM 

Het Riemann-probleem wordt iteratief opgelost door het kiezen van de druk in de 

gebieden c en b rechts en links van de contactdiscontinuiteit, die gelijke drukken Pc= 

pb hebben (zie figuur D.l). Beschouw beide gassen als perfecte gassen. De 

beginschatting is van grote invloed op de snelheid van convergeren van 

bovengenoemde iteratie. Een veel gebruikte beginschatting voor Pc is het gemiddelde 

van de drukken links en rechts in de cel. Deze beginschatting is slecht bij b.v. sterke 

schokken of twee expansiewaaiers. Een betere beginschatting kan als volgt worden 

afgeleid: 

beschouw elke golf in het Riemann-probleem als isentroop, waardoor de grootheden 

achter deze golf berekend kunnen worden met behulp van de karakteristieken 

methode. Links van de contactdiscontinuïteit is "' = "~l en rechts van de 

contactdiscontinuïteit is "f = "~r· 

Figuur D.l: 

b (3 c b 

Golven in het Riemann-probleem: 

a) schok- of expansiegolf, 

{J) contactdiscontinuiteit, 

ó) schok- of expansiegolf. 

r 

b) en c) gebieden waar de druk gelijk is aan de iteratief gezochte 

druk. 

M.b.v. de karakteristieke vergelijkingen geldt: 

(D.l) 
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2a 2a 
(D.2) c r u - -:-:---;- = u - --c 1 -J. r 1 -1 · r r 

Over de contactdiscontinuïteit geldt: , 

(D.3) Pc =Pb , 

Voer de volgende afkortingen in: 

{D.5) 

(D.6) 

M.b.v. deisentrope gasrelaties geldt: 

(D.7) 

(D.8) 

De vergelijkingen (D.l) en (D.2) geven samen met de vergelijkingen (D.3) t/m {D.8) 

een impliciete vergelijking voor pb: 

(D.9) 

Om een iteratie van bovenstaande vergelijking te voorkomen (er wordt immers alleen 

een beginschatting gezocht), wordt er één 1 voor het gehele probleem gekozen: 
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(D.10) 

Dit geeft als beginschatting een expliciete uitdrukking voor pb: 

(D.ll) _:cl 
12-Y 

(-) 
Pr 

Wanneer -y1 = 'Yr is deze beginschatting zeer goed omdat: 

1) de beginschatting is exact in het geval van twee expansiegolven. 

2) de meest voorkomende schokken in cellen zijn zwak. Voorbeelden: 

bij twee schokken met een drukverhouding pb/p1 = pb/Pr = 2.93 is de 

beginschatting 2% fout. 

bij één schok met een drukverhouding pb/Pr = 27.95 is de beginschatting 20% 

fout [TOR87]. 
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Appendix E NUMERIEKE NAUWKEURIGHEIDSANALYSE 

Discretiseren van differentiaalvergelijkingen geeft differentievergelijkingen die 

numeriek opgelost kunnen worden. De standaardprocedure om de convergentie-orde 

van zo'n differentiemethode te bepalen werkt als volgt: 

Kies een stapgrootte !:1 en bepaal de oplossing U !:1 op plaats x en tijdstip t. Halveer 

de stapgrootte en bepaal U 1 op dezelfde plaats en tijd (x,t ). Herhaal deze procedure 
~!:1 

nog eens: dit geeft u1 . De stapgrootte van plaats of tijd wordt gehalveerd en niet 
4!:1 

beide tegelijk. De convergentie-orde p van de methode kan nu als volgt bepaald 

worden: 

u/:1 

(E.1) 

Deze methode kan voor de RCM niet gebruikt worden vanwege de random 

bemonsterprocedure. Er is gekozen voor een beschrijving van de afwijkingen van de 

vorm van het golffront. De afwijking u tussen twee functies a en b wordt als volgt 

gedefinieerd: 

(E.2) 

N 
~ ( a(i) - b(i) )2 

i=1 

(J = ----------
a . 
mtn 

Hierin is N het aantal punten waarmee de functies a en b elk afzonderlijk worden 

gerepresenteerd. amin en amax zijn respectievelijk het minimum en maximum van a 

bepaald met de waarden a(i) met i = 1, 2, 3, ... , N. 

Er is onderzocht wat de invloed is van de ruimtelijke uitgebreidheid van het golffront, 

gemeten in eenheden l:1x, op de nauwkeurigheid van de oplossing. Hiertoe is een 

perfect gas m.b.v. een met constante snelheid naar rechts bewegende zuiger 
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geëxpandeerd. Er ontstaat een zich in de tijd ruimtelijk naar links uitbreidend 

golffront. Het drukprofiel wordt bekeken. De invloed van de stapgrootte l::lx kan nu 

als volgt onderzocht worden: kies een vast tijdstip t 1 waarop het profiel bepaald 

wordt. Halveer de stapgrootte l::lx. Gelijktijdig met het staphalveren van l::lx dient 6 t 

gehalveerd te worden, zodat de verhouding ~~constant blijft. Neemt deze verhouding 

toe dan neemt de numerieke ruis toe vanwege de random bemonstering. Afnemen van 

de verhouding ~~ betekent dat de CFL conditie geschonden wordt en is dus niet 

toegestaan (N.B. l::lt is bepaald met de voorwaarde dat de snelste karakteristiek van 

het Riemann-probleem voldoet aan de CFL conditie). 

Dezelfde informatie kan ook op een andere wijze worden verkregen nl. door gebruik te 

maken van het gelijkvormigheidskarakter van de oplossing. De drukprofielen worden 

op de tijdstippen t 1, t 2, ... , tn bepaald en vervolgens weergegeven als functie van de 

gelijkvormigheidsparameter xja0t. Deze gereduceerde profielen zijn onderling 

vergelijkbaar, waardoor een nauwkeurigheidsanalyse kan worden uitgevoerd. De 

numeriek bepaalde oplossingen worden vergeleken met de analytische oplossing en de 

afwijking u1 wordt berekend m.b.v. vergelijking (E.2). Hierin is functie a het 

analytisch bepaalde profiel en functie b het numeriek bepaalde profiel op de 

tijdstippen t/t1 = 1, 2, 4 en 8 met t 1 = le-2 s. Alleen het expansiefront van de 

golven is gebruikt bij de berekening van u1 (zie de figuren E.l en E.2). 

Figuur E.l: 

p 

I A 

-1 xja0t 

Schematische weergave van de expansiegolf in een perfect gas als 

functie van xfa0t. 

A is het profieldeel waarmee u1 berekend wordt. 
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Figuur E.2: 

8.5 

8.0 

''t 7.0 

I 
6.5 

-t.O -iJ. 9 -il.8 -iJ. 7 -i1.6 

Drukprofiel van de expansiegolven in een perfect gas. 

Weergegeven zijn de numeriek bepaalde profielen a, b, c en d op 

respectievelijk de tijdstippen tjt1 = 1, 2, 4 en 8 met t 1 = 1e-2 s, 

samen met het analytische profiel ( e). 

De resultaten van de vergelijking van de analytische oplossing met de oplossing 

bepaald op een aantal tijdstippen, zijn weergegeven in tabel E.l. Hierin is M het 

aantal gemaakte tijdstappen en Q het aantal cellen dat overeenkomt met de afmeting 

van het golffront, zie gebied A van figuur E.l. 

Profiel nummer t M Q 0"1 

1 t1 = 1e-2 s 88 16 7.0.2e-2 

2 2t1 173 27 4.21e-2 

4 4t1 345 51 1.49e-2 

8 8t1 689 100 1.13e-2 

Tabel E.1: Afwijking van de numeriek bepaalde profielen met de analytische 

oplossing. 
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Vervolgens is de afwijking u2 van de berekende profielen onderling bepaald. u2 is 

berekend met vergelijking {E.2). De resultaten zijn weergegeven in tabel E.2. 

Profiel nummer 

1 

2 

4 

met profiel nummer 

2 

4 

8 

4.45e-2 

3.23e-2 

9.22e-3 

Tabel E.2: Afwijking van numeriek bepaalde profielen onderling. 

Uit tabel 1 en 2 volgt dat u1 en u2 afnemen wanneer het aantal gemaakte tijdstappen 

toeneemt. 

Om het effect van de opsplitsingsmethode op de nauwkeurigheid te onderzoeken is een 

gas-damp mengsel m.b.v. een met constante snelheid naar rechts bewegende zuiger 

geëxpandeerd. Er treedt condensatie op bij Xe = 2. Relaxatie naar evenwicht vindt 

plaats per tijdstap. Staphalveren in plaats en tijd is op de hierboven beschreven 

manier (door het profiel op verschillende tijdstippen te bepalen) toegepast. 

Vergelijking van de profielen is weer geschiedt in de parameter xja0t. De 

drukprofielen, bepaald op verschillende tijdstippen, zijn weergegeven in figuur E.3. 
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Figuur E.3: 

p 

9.0 

(Pa) 

8.0 

60~-L-----L----_J----~~----~----~--~ 

-1.0 -o.9 -o.B -o.7 -o.s -o.s 

Drukprofielen van de expansiegolf in een gas/damp mengsel met 

condensatie. 

\Veergegeven zij de numeriek bepaalde profielen a, b, c, en d op 

respectievelijk de tijdstippen t/t1 = 1, 2, 4 en 8 met t 1 = le-2 s. 

Tevens is de asymptotische gelijkvormigheidsoplossing ( e) 

weergegeven. 

Gegevens over de profielen en de resultaten m. h.t. de afwijkingen u
3 

zijn weergegeven 

in de tabellen E.3 en E.4. u3 is de afwijking tussen de profielen onderling en is 

berekend met vergelijking (E.2). Voor de berekening is alleen het expansiedeel 

gebruikt zoals weergegeven in figuur E.4. 
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Profiel nummer t M Q 

1 t 1 = 1e-2 s 94 22 

2 2t1 187 39 

4 4t1 371 73 

8 8t1 740 135 

Tabel E.3: Gegevens over de profielen bepaald op verschillende tijdstippen. 

Profiel nummer met profiel nummer 0'3 

1 

2 

4 

Tabel E.4: 

Figuur E.4: 

2 6.30e-2 

4 2.14e-2 

8 1.56e-2 

Afwijking van de numeriek bepaalde profielen onderling. 

p 

A 

-1 

Schematische weergave van de expansiegolf in een gas-damp mengsel 

met condensatie. 

A is het profieldeel waarmee u
3 

berekend wordt. 

Bij vergelijken van u2 uit tabel E.2 met u3 uit tabel E.4 valt op dat u3 voor gelijke 

tijden en ongeveer hetzelfde aantal tijdstappen meestal groter is dan u2. Dit heeft de 
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volgende oorzaak: 

Condensatie heeft een sterke verandering van de toestand tot gevolg, die geen 

onderdeel is van het lliemann-probleem. Deze sprongsgewijze verandering van de 

toestand wordt in de gelijkvormigheidsoplossing uitgesmeerd over twee tot drie cellen. 

Het ontwikkelen van deze condensatiesprong gaat betrekkelijk langzaam. Geval 1 

(zonder condensatie) heeft geen profielverandering tot gevolg, alleen in de tijd een 

verdere uitbreiding van de golf in het plaatsdomein en daardoor een nauwkeurigere 

beschrijving in het xfa0t domein. 
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Appendix F RELAXATIEMODEL VERGELEKEN MET HET EXPERIMENT 

In hoofdstuk 5 wordt een numerieke simulatie met het experiment vergeleken. Hierbij 

zijn de begin~oestanden van de simulatie en het experiment gelijk en zijn voor de 

kritische verzadigingsverhouding Xe en de zuigersnelheid uz voor de numerieke 

methode geschikte waarden gekozen. Uit het experimentele verloop van fv als functie 

van de tijd is de karakteristieke relaxatietijd r voor condensatie bepaald. Deze is voor 

het experiment ongeveer 5 ms. Tijdens het condensatieproces blijkt het specifieke 

volume vrijwel constant te zijn. Hierdoor kan de berekende r direkt in het numeriek 

gebruikte relaxatiemodel, beschreven m.b.v. de vergelijkingen (5.2), (5.4) en (5.5), 
gesubstitueerd worden. 

Er is onderzocht wat de uitkomst is van het meer exacte model, bestaande uit de 

vergelijkingen (A.1), (A.5) en (A.10) onder de voorwaarden: dichtheid, volume en 

inwendige energie zijn constant. Als begintoestand is genomen de kritische toestand in 

het plateau: toestand 1. Tevens is uit de experimentele resultaten een boven- en 

ondergrens bepaald voor het aanwezige aantal druppels per kubieke meter: np1. 

De werkwijze is nu als volgt: de kritische straal rkrit' behorend bij toestand 1 is 

m.b.v. vergelijking (2.70) berekend. Vervolgens is aangenomen dat er np1 druppels 

met een grootte gelijk aan rkrit ontstaan. Onder verwaarlozing van het Kelvin effect 

maar rekening houdend met de Knudsen effecten is de verandering van fp als functie 

van de tijd berekend. 

Gegevens over toestand 1: 

p = 7.8812e4 Pa 

T = 2.7679e2 K 

f = 9.8609e-1 

f
g 

= 1.391e-2 
V 

Bij deze parameters horen: 

= 1.691e3 Pa 

= 7.3537e2 Pa 

= 2.3 

= 2.463e-2 Jf(kg m s) 
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D = 2.765e-5 m2/s 

TJ = 1.726e-5 kg/(m s) 

Tp = 2.8425e2 K 

Rkrit = 1.374e-9 m 

Als onder- en bovengrens voor np1 geldt: 

n 1 . = 2.192e12 m - 3 
p mm 

np1 max = 3.875e12 m - 3 

Voor n 1 . en n 1 ax is de verandering van f als functie van de tijd berekend en p mm p m p 
weergegeven in figuur F.l. Tevens is bij beide krommen de beste e-macht 

representatie met relaxatietijd r berekend en weergegeven in figuur F.l. Voorn 1 . 
p mm 

en n 1 geldt respectievelijk T = 6.9 ms en r = 4. 7 ms, hetgeen redelijk tot goed p max 
overeenkomt met de experimenteel gevonden r van 5 ms. 

2.5 

f 
p 2.0 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

t (s) 

Figuur F.1: Verandering van f als gevolg van condensatie. 
p 

a: np1 = np1 max 

b: np1 = np1 min 
1: profiel berekend met het relaxatiemodel 

2: e-macht benadering van profiel 1. 
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Appendix G RELAXATIEMODELLEN 

Er zijn duidelijke verschillen aan te wijzen tussen het relaxatiemodel beschreven 

m.b.v. de vergelijkingen (2.73) en (2.74), nu aangeduid met index 1, en het numeriek 

gebruikte model (zie de vergelijkingen (2. 73), (2. 75) en (2. 76)), aangeduid met index 

* 2. In relaxatiemodel 1 is fv1 een functie van de locale temperatuur en dichtheid van 

* het mengsel. Bij de berekening van fv2 wordt informatie over de rnanier waarop de 

relaxatie plaatsvindt (nl. bij constante dichtheid, constant volurne en constante 

* inwendige energie) verwerkt in de berekening van fv2 

Figuur G.1: 

-

_1 

3.0 

Relaxatie bij constant volume, constante dichtheid en constante 

inwendige energie. 

a: rnodel1; b: model 2; T = 5 ms. 

Wordt het relaxatieproces bij constante dichtheid, constant volurne en constante 

inwendige energie beschouwd en worden de begintoestand en T voor beide modellen 

gelijk gekozen, dan zullen algemeen de doorlopen toestanden tijdens het 

relaxatieproces verschillen. Dit is onderzocht voor een specifieke toestand: de kritische 
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toestand in het plateau dat ontstaat tijdens de numerieke simulatie van het 

experiment (hoofdstuk 5). Gegevens over deze toestand zijn vermeld in appendix F. 

Voor beide modellen is r = 5 ms gekozen. Uit figuur G.l blijkt dat model 1 een faktor 

2 tot 3 sneller relaxeert dan model 2. 
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Appendix H REFLECTIES 

In hoofdstuk 5 zijn een aantal simulaties van expansiegolven in een mengsel 

beschreven. In geval Al treedt geen condensatie op maar er ontstaat wel een uniform 

plateau. Geval A2.1 heeft een zwakke condensatiediscontinuïteit tot gevolg. Voor 

beide gevallen wordt de reflectie van de expansiegolf tegen een stilstaande zuiger 

onderzocht. De situatie is als volgt: er bevindt zich een gas-damp mengsel in een buis, 

afgesloten door twee zuigers. De rechter zuiger wordt vanuit stilstand instantaan naar 

rechts versneld naar een constante snelheid, hetgeen de in hoofdstuk 5 beschreven 

expansieprofielen in het mengsel tot gevolg heeft. De linker zuiger staat stil. De 

expansiegolf plant zich naar links voort door het mengsel totdat de linker zuiger 

wordt bereikt waartegen de golf reflecteert. 

Numeriek bepaalde reflectieprofielen voor geval Al zijn weergegeven in de figuren H.l 

en H.2. Hierin worden pjp0 en fv/fvo als functie van de plaats gegeven op 

opeenvolgende tijdstippen. Het tijdsinterval !:::. tussen twee opeenvolgende profielen is 

le-2 s. Profiel a geeft de vorm van de golf op t = t 1 weer net voor ze reflecteert tegen 

de linker zuiger. Profiel b geeft de situatie weer op t = t1 + t::. etc. De golf na reflectie 

wordt weergegeven door profiel e. De totale golf breidt zich in de tijd ruimtelijk uit. 

Vanwege een karakteristiek snelheidsverschil tussen de voor- en achterkant van het 

plateau breidt het plateau van profiel a zich eveneens in de tijd ruimtelijk uit. Het 

plateau van de profielen d en e heeft een constante ruimtelijke grootte. De voor- en 

achterkant van het plateau hebben namelijk gelijke karakteristieke snelheden 

aangezien er geen overgang van ongecondenseerd medium naar (voor een deel) 

gecondenseerd medium plaatsvindt. 
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Figuur H.l: 

Figuur H.2: 

t.O 

0.9 

0.8~--------~----------~--------~ 
0.0 5.0 10.0 

x (m) 

Reflectie tegen een stilstaande linkerwand (geval Al). 

Drukprofielen op opeenvolgende tijdstippen, met tijdsinterval le-2 s. 

t.O 1---------
a "'\, 

/~-\ 
I , · . . , 

f /f 0 V V I I 0.9 

~d~ 

0.8~--------~----------~--------~ 
0.0 5.0 10.0 

x (m) 

Reflectie tegen een stilstaande linkerwand (geval Al). 

Dampfractieprofielen op opeenvolgende tijdstippen, met tijdsinterval 

le-2 s. 
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Voor geval A2.1 zijn ook reflectieprofielen bepaald. In de figuren H.3 en H.4 worden 

pfpo en fv/fvo als functie van de plaats weergegeven op opeenvolgende tijdstippen, 

met een tijdsinterval !::>. = 5e-3 s. De opbouw van de figuren is echter anders dan de 

opbouw van de figuren H.1 en H.2. Beschouw figuur H.3. Profiel a geeft de vorm van 

de expansiegolf net voor ze reflecteert, op een arbitrair tijdstip t = t 1. Profiel b geeft 

dan de druk op t = t 1 + !::>., maar om overlapping met andere profielen te voorkomen 

zijn de genormeerde waarden pfp0 met 0.03 verkleind. Profiel c geeft de druk op t = 
t 1 + 21::>. en de genormeerde waarden zijn met 2*0.03 verkleind, etc. M.a.w. de 

profielen verder naar beneden in de figuur geven de toestand weer op latere 

tijdstippen. Hetzelfde geldt voor figuur H.4. 

De gereflecteerde golf heeft een condensatiediscontinuïteit tot gevolg zoals aangegeven 

met 1 (profiel h) in de figuren H.3 en H.4. Wanneer de expansiediscontinuïteiten zich 

voortplanten door een medium waar al condensatie is opgetreden zullen ze vervormen 

tot continue expansies en zullen dus in de tijd ruimtelijk verbreden (2 en 3 van profiel 

m). Het uniforme plateau ( 4) van profiel q zal ruimtelijk dezelfde grootte behouden, 

omdat voor- en achterkant van het plateau gelijke karakteristieke snelheden hebben. 
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0. t F-

o.o~~--------~'---------~'------~~--------~~--------~~------~ 
o.o 5.0 to.o t5.o 20.0 25.0 

Figuur H.3: 

x (m) 

Reflectie tegen een stilstaande linkerwand (geval A2.1 ). 

Drukprofielen op opeenvolgende tijdstippen, met tijdsinterval 5e-3 s. 

Profielen op opeenvolgende tijden zijn telkens 0.03 naar beneden 

verplaatst. Voor de getallen 1 t/m 4 zie bijbehorende tekst. 
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I I I I 
LO~------------------------~--~ -

0.9~ 

f /f 0 V V 

0.0 

Figuur H.4: 

5.0 tO.O tS.O 

x (m) 

-

20.0 25.0 

Reflectie tegen een stilstaande linkerwand (geval A2.1 ). 

Dampfractieprofielen op opeenvolgende tijdstippen, met tijdsinterval 

5e-3 s. Profielen op opeenvolgende tijden zijn telkens 0.03 naar 

beneden verplaatst. Voor de getallen 1 t/m 4 zie bijbehorende tekst. 

-95-



LITERATUURLIJST 

Becker E.- Gasdynamik, Teubner Studienbücher, Stuttgart, 1969 

Braun K. - Golfvoortplanting in waterdamp-stikstof mengsels: conditionering en 

karakterisering, stageverslag TUE, R-972-S, 1989 

Brentjens E.H.H.M. - Evenwichtscondensatie in een instationaire expansiegolf in een 

ideaal gas-damp mengsel, stageverslag TUE, R-963-S, 1989 

Chorin A.J. - Random Choice solution of hyperbalie systems, Joumal of 

Computational physics 22, 517-533, 1976 

Chorin A.J. - Random Choice methods with applications to reacting gas flow, 

Joumal of computational physics 25, 253-272, 1977 

Cleijne J.W. - Relaxatieprocessen in een nevel, afstudeerverslag TUE, R-754-A, 

1985 

Courant R. and Friedrichs K.O. - Supersonic flow and shock waves, Applied 

mathematica! sciences 21, Springer-Verlag, N.Y., 1948 

Glimm J. - Solutions in the large for non-linear hyperbalie systems of equations, 

Communications on pure and applied mathematics, vol XVII, 697- 715, 1965 

Godunov S.K. -Fini te difference methods for numerical computation of discontinuous 

solutions of the equations of fluid mechanics, Mat. Sbornik 47, 271, 1959 

Goossens H.W.J. and van Dongen M.E.H. - A quantitative laser-interferometric 

measurement of gas density in a gas-partiele mixture, Experiments in fluids 5, 1987 

Goossens H.W.J., Cleijne J.W., Smolders H.J. and van Dongen M.E.H.- Shock wave 

induced evaporation of water dropiets in a gas-droplet mixture, Experiments in 

fluids 6, 1988 

-96-



Gottlieb J.J., Groth C.P.T. and Anderson D.S. - Second international meeting on 

random choice methods in gas dynamics (RCM87), College of Aeronautics, 

Cranfield, 1987 

Gyarmathy G. - Zur wachstumsgeschwindigkeit kleiner flussigkeitstropfen in einer 

übersättigten atmosphäre, Zamp 14, 280, 1963 

Gyarmathy G. - The sperical droplet in gaseaus carrier streams: review and 

synthesis, Multipbase science and technology 1, McGraw-Hill, 1982 

Beybey \V.H. and Reed S.G. Jr. - Weak detonations and condensation shocks, 

Joumal of applied physics 26, number 8, 1955 

Landau L.D. and Lifshitz E.M. - Fluid mechanics, Pergamon Press (Course of 

theoretica! physics: vol 6), 1959 

Modell M. & Reid R.C. - Thermodynamics and its applications, Prentice Hall lnc, 

New Jersey, 1974 

Sislian J .P. - Condensation of water vapour with or without a carrier gas in a shock 

tube, UTIAS report no 201, Toronto, 1975 

Smolders H.J. - Een numerieke analyse van schokgolfvoortplanting in een nevel 

d.m.v. de "Random Choice"-methode, afstudeerverslag TUE, R-836-A, 1987 

Smolders H.J., Willems J.F.H., de Lange H.C. and van Dongen M.E.H. - Wave 

induced growth and evaporation of dropiets in a vapour-gas mixture, te publiceren 

Sod G.A. - A numerical study of a converging cylindrical shock, Joumal of fluid 

mechanics, vol 83, part 4, pp. 785-794, 1977 

Sod G.A. - A survey of several finite difference methods for systems of nonlinear 

hyperbalie conservation laws, Joumal of computational physics 27, 1-31, 1978 

Sod G.A. - Numerical methods in fluid dynamics, Cambridge University Press, 

Cambridge, 1985 

-97-



Thompson P.A., Compressible-fluid dynamics, Me Graw-Hill, N.Y., 1972 

Toro E.F. and Roe P.L. - A hybridised higher-order random choice metbod for 

quasi-linear hyperbalie systems, College of Aeronautics, Cranfield Institute of 

Technology, Cranfield, Beds MK OAL, 1987 

Toro E.F. - The random choice metbod on an non-staggered grid utilising an 

efficient Riemann solver, College of Aeronautics, Report No. 8708, Cranfield, 1987 

Zel'dovich Ya. B. and Raizer Yu. P.- Physics of shock waves and high-temperature 

hydrodynamic phenomena, Volume II, Academie Press, N.Y. and London, 1967 

Zhang K.Y. and Gottlieb J.J. - Simulation of a blast wave in a shock tube by using 

perforated plates in the driver, UTIAS Report No. 304, University of Toronto, 1986 

-98-


