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Samenvatting 

Een schokgolf in een nevel veroorzaakt een niet-evenwichtssituatie 

waarin impuls-, warmte- en massaoverdracht tussen de druppels en 

het gas/damp mengsel plaatsvinden. Deze overdrachtsprocessen 

worden gekarakteriseerd door verschillende relaxatietijden. 

Voor relatief zwakke schokken blijken snelheids- en temperatuur

aanpassing veel sneller te verlopen dan het verdampingsproces. De 

verdampende druppels onttrekken warmte aan het gas, hetgeen een 

duidelijk vertragende invloed heeft op de verdamping. 

Om de nevel te karakteriseren is een drie golflengte 

lichtextinctie meetopstelling gemaakt met golflengten 632.8 nm, 

807 nm en 1152 nm. Deze meetmethode heeft een goed oplossend 

vermogen voor een druppeldiameterverdelingsfunktie met een modale 

straal tussen 1Mm en 1.75MID en een relatieve spreidingsbreedte 

tussen 0.02 en 0.22. IJkmetingen met polystyreendeeltjes in 

alcohol geven een redelijke overeenstemming met de door de 

fabrikant opgegeven deeltjesdiameter. 

Het ontstaan van een nevel door het adiabatisch expanderen van 

vochtige stikstof en het verdampen van de druppels door 

schokcompressie is experimenteel gevolgd met de lichtextinctie

methode. De gevonden waarden van modale straal, spreidingsbreedte 

en deeltjes concentratie zijn consistent met de uitkomsten van een . , 

globaal thermisch model van de nevel. Het verloop van de modale 

druppelstraal in de tijd na passage van een schokgolf is voor een 

enkel experiment bepaald en is in goede overeenstemming met de 

theorie. 
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1. Inleiding 

Een schokgolf in een gas is een stapsgewijze verandering 

van druk, temperatuur en snelheid. Als in het gas druppels 

aanwezig zijn, ontstaat er achter de schok, door de grote latente 

warmte en massatraagheid van de druppels, een niet-evenwichts

situatie. Deze niet-evenwichtsituatie wordt gekenmerkt door 

massa-, warmte-, en impulsoverdracht tussen de druppels en het 

omringende gas. De verschillende overdrachtsprocessen hebben hun 

eigen karakteristieke relaxatietijden. Zijn deze relaxatietijden 

onderling voldoende verschillend dan is een vereenvoudigde 

beschrijving mogelijk. Een theoretische analyse van de relaxatie

zones wordt gegeven door Marbie [MAR69]. Een overzicht van 

relaxatieverschijnselen in nevels wordt gegeven door Rudinger 

[RUD76]. 

In hoofdstuk 2 worden, onder aanname van 

reservoircondities, de verschillende relaxatietijden bepaald. We 

volgen de redenering van Goessens et al. [GOOBS]. Hierbij worden 

voor de overdrachtsprocessen de semi-empirische relaties gebruikt, 

zoals die worden voorgesteld door Gyarmathy [HEW82]. 

Daarna wordt, in hoofdstuk 3, onderzocht wat de invloed 

is van de verdamping van de druppels op de toestand van het 

omringende gas. Tevens worden de Knudsencorrectie (volgens de 

Cunninghamtheorie), de invloed van temperatuur en samenstelling 

afhankelijke materiaalconstanten (de 1/3-regel [HUB74]) en van het 

polydisperse karakter van de nevel onderzocht. 

Bij de experimenten wordt, om de nevel te 

karakteriseren, lichtextinctie bij drie golflengten gemeten. 

Hiermee worden de modale diameter, de relatieve diameterspreiding 

en de concentratie van de druppels bepaald. De theorie van deze 

meting wordt besproken in hoofdstuk 4. We maken hierbij gebruik 

van de resultaten van Horijon [HOR86J, de Kroon [KR086] en 

de Graaf [GRA87]. Verder worden in dit hoofdstuk de opstelling, 

foutenanalyse en een ijkmeting besproken. 
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Met een schokbuisopstelling is een reeks experimenten 

uitgevoerd, waarbij de verdamping en de snelheidsrelaxatie 

onderzocht zijn. De opstelling en resultaten van een experiment 

komen in hoofdstuk 5 aan de orde. Deze resultaten worden tevens 

vergeleken met de theorie. 

Experimenten met schokgolven in nevels zijn onder meer gedaan door 

Hastings [HAS79] en Roth [ROT85]. 

Dit afstudeerwerk bouwt voort op het werk van Cleijne 

[CLE85] en Gaassens et al. [G0088]. 

In appendix 2 is een lijst materiaaleigenschappen opgenomen voor 

stikstofgas, waterdamp en water. 
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Lijst van gebruikte symbolen 

/Jpcp 

soortelijke warmte 

geluidssnelheid 

diffusiecoëfficiënt 

gemodificeerde diffusiecoëfficiënt Dp/RvT 

dispersiecoëfficiënt ~~/~j 

massafractie in de nevel p 1 /~p 1 

op de druppel uitgeoefende kracht 

enthalpie 

energie gebruikt voor druppelopwarming 

intensiteit ter plaatse x 

Knudsengetal 

latente warmte voor verdamping 

uit L=La+aRvT 

massastroom 

massa 

brekingsindex voor golflengte À 1 

het schok Machgetal 

aantal druppels per m3 nevel 

druppelstraalverdelingsfunktie 

Nusseltgetal 

druk 

Prandtlgetal 

relatieve werkzame doorsnede 

specifieke gasconstante 

druppelstraal 

modale druppelstraal 

r/ro 

Reynoldsgetal 

Schmidtgetal 

tijd 

temperatuur 

natte bol temperatuur 

transmissie I(x)/I(O) 

snelheid 
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T 

rr 

extinctie coëfficiënt 

relatieve diameterspreidingsbreedte 

cp/cv 

dynamische viscositeit 

warmtegeleidingscoëfficiënt 

golflengten 1,2 en 3 

karakteristieke tijd 

partiële dampdruk Pv/p 9 

[L-t] 

[1] 

[1] 

[FL- 2 t] 

[FT-tçt] 

[LJ 

[t] 
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®ev totale verdampingstijd voor druppels met een 

indices: 

0 

1 

2 

p 

V 

g 

p 

V 

straal van lJ.Lm 

massadichtheid in de nevel 

massadichtheid van de vloeibare fase 

toestand voor de schok 

toestand na de schok onder reservoircondities 

toestand na de schok na temperatuur- en snelheidsrelaxatie 

eindevenwichtstoestand 

druppeleigenschap 

dampeigenschap 

gaseigenschap 

eigenschap van de vloeibare fase 

bij constante druk 

bij constant volume 
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2. De struktuur van een schokgolf in een nevel; 

Het reservoirmodel. 

We bestuderen de overdrachtsprocessen tussen een druppel 

en zijn omgeving in de niet-evenwichtssituatie, die in een nevel 

ontstaat, als een schokgolf passeert. Door de schokgolf verandert 

de toestand van het gas instantaan. Door de grote latente warmte 

en massatraagheid van de druppels vindt er een geleidelijke 

aanpassing van de druppels plaats naar een nieuw evenwicht. 

Voorlopig wordt aangenomen dat alle druppels dezelfde straal 

hebben. 

Verder wordt er in dit hoofdstuk vanuit gegaan dat de 

toestand van het gas (temperatuur, druk, snelheid, etc.) na de 

passage van de schok niet meer verandert (reservoircondities). 

Deze kunnen op eenvoudige manier bepaald worden uit de 

behoudswetten over een schokgolf; de Rankine-Hugoniot relaties 

(§2.1). De overdrachtsprocessen kunnen met semi-empirische 

modellen beschreven worden (§2.2). Hierbij blijkt de temperatuur 

van de druppels een belangrijke parameter te zijn. Daarom wordt in 

§2.4 de natte bol benadering geïntroduceerd. De geldigheid van 

deze benadering wordt in §2.7 onderzocht. 

In §2.6 zullen de voor de verschillende 

overdrachtsprocessen karakteristieke tijden, die gedefinieerd 

worden in §2.3-5, met elkaar worden vergeleken. 

§2.1 Uitgangspunten voor het reservoirmodel. 

We beschrijven een schokgolf, met Machgetal: Ma=uo/co, 

vanuit het meebewegend coördinaten stelsel (figuur 2.1). Hierin 

staat de schok stil en stroomt de nevel met snelheid uo in de 

richting van de schok. 
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schok 

gas/damp uo,To u,T u,T u,T 

• ,. ... 
druppels ua.To.ro up, T P, ra u, T..,b ,r u,T 

begintoestand temperatuur- en 

snelheidsrelaxatiezone 

verdampingszone 

Figuur 2.1: situatieschets in een met de schokgoLf 

meebewegend coördinaten steLset onder 

reservoircondities. 

u sneLheid 

T temperatuur 

r druppetstraat 

o begintoestand 

p 

toestand na de schok voLgens de 

Rankine-Hugoniot reLaties 

druppeteigenschap 

druppettemperatuur voLgens de natte boL 

benadering (zie §2.5). 

Bij het passeren van de schok verandert de toestand van 
A A 

het gas sprongsgewijs (uo, Ta wordt u, T). De grootte van àe 

snelheids- druk- en temperatuurverandering hangt volgens de 

Rankine-Hugoniot relaties uitsluitend af van ua/co; het 

schok-Machgetal: 

u - uo 
u a 

p - Po 
Po 

T - Ta 
Ta 

= 

= 

= 

2 
o-+1 

2o-
o-+1 (Ma2 -1) 

2(o-1 H1Ma2 + 1) 
(0+1) 2 Ma 2 

(Ma2 -1) 

met Ma = ua/co 

0 = cp/cv 

het Machgetal van de schok 

verhouding van de soortelijke warmte bij 

constante druk en constant volume van het 

gas/damp mengsel. 
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De in het gas aanwezige druppels kunnen door hun grote 

latente warmte en massatraagheid deze snelle verandering niet 

bijhouden. In de aldus ontstane niet-evenwichtssituatie zullen de 

druppels warmte en impuls aan hun omgeving onttrekken. We zullen 

in dit hoofdstuk echter reservoircondities veronderstellen. 

Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de verandering van de 

omgevingscondities door versnelling, opwarming en verdamping van 

de druppels verwaarloosd kan worden. Dit betekent dat de bijdrage 

van druppels en damp aan de impuls en enthalpie klein moet zijn: 

f2Q. « 1 I 

po 
Pvo « 1 

Po 
en ~ L << 1 p A 0 cp(T-To) 

(2.4) 

Bovendien stellen we dat de verdamping van de druppels geen effect 

heeft op de omgevingsdampdruk. Zodat moet gelden: 

f2Q. (( Pvo 
po Po 

De overdrachtprocessen die op gang komen zijn 

(figuur 2.2): 

- snelheidsrelaxatie (tot de druppels de snelheid u hebben) 

- temperatuursrelaxatie (tot de druppels de natte bol 

(2.5) 

temperatuur Twb hebben, deze zal gedefinieerd worden in §2.5) 

verdamping (tot er een nieuw drimpdrukevenwicht bereikt is). 

De dampdruk aan de druppel is de verzadigingsdampdruk die hoort 

bij de druppeltemperatuur (Tp). Deze voldoet aan de 

Clausius-Clapeyron relatie: 

(T ) (~)-a exp {Lo ( 1 1 )} Pc c P = Pref T R T-- - -T ref v ref p 

met Pref 

a,Lo 

de verzadigingsdampdruk bij temperatuur Tref 

de specifieke gasconstante voor de damp 

volgen uit lineaire regressie van de 

verdampingswarmte volgens: 

L(Tp) =La - aRvTp (zie appendix 2) 

-10-
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Figuur 2.2 

uo velocity 
• • • • • • ..... û 

temperature t 

• • • • • •••••• •-Twb • 
To • 

ro2 droplet radius squared ••• 
• • • • • • • • • • • • • 

t 
shock front 

het schematisch verLoop van de druppeLsneLheid, 

-temperatuur en -straaL in het met de schok 

meebewegend coördinatensteLseL 

Zolang de dampdruk aan de druppel groter is dan de omgevings

dampdruk zal er verdamping zijn. 

Het zal blijken dat de processen van temperatuur- en 

snelheidsrelaxatie veel sneller verlopen dan de verdamping voor 

schokgolven met Ma < 2. 

§2.2 De overdrachtsprocessen 

De overdrachtsprocessen tussen een druppel en zijn 

omgeving (figuur 2.3) worden beschreven met semi-empirische 

relaties. Daarbij wordt gebruik gemaakt van dimensieloze 

overdrachtscoëfficiënten: de Nusselt-getallen voor impuls-, massa

en warmteoverdracht. 
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F 

Figuur 2.3: de ouerdrachtsprocessen: 

- massafLux M 

- enthaLpiestroom H 

H 

M 

- impuLsoverdracht door de kracht F 

De kracht (F), die het gas uitoefent op de druppel en 

zorgt voor de versnelling daarvan, wordt gegeven door: 

met mp 

r 

de massa van de druppel 

de straal van de druppel 

de dynamische viscositeit van het gas/damp mengsel 

(2.7) 

De massaflux (M) die gepaard gaat met verdamping wordt 

gegeven door: 

dmp = A 

M = 27Tr~m NuM (II-TI P) (2.8) dt 

met ~m de gemodificeerde diffusiecoëfficiënt = Dp/RvT 
A 

TI de gereduceerde dampdruk Pv/p 

Tip de gereduceerde dampdruk aan de druppel Pc c (T P )/p 

-12-



De enthalpiestroom (H) wordt gebruikt voor opwarming van 

de druppel (Hint) en voor verdamping (-ML): 

A 

H = Hint-ML = 2~rÀ NuH (T-Tr) 

met Hint d 1 dT r energie voor opwarming van de ruppe = c2mp dt 

de warmtegeleidingscoëfficiënt van het gas/damp 

mengsel 

(2.9) 

In feite definiëren de relaties (2.7-9) de verschillende 

Nusselt-getallen (Nur, NuH en NuM). Deze zijn afhankelijk van het 

dimensieloze snelheidsverschil tussen druppels en gas, het 

Prandtl-getal (Pr) en het Schmidt-getal (Sc). We gebruiken 

hiervoor de semi-empirische uitdrukkingen van Gyarmathy [HEW82] 

voor een continu medium (Knudsengetal < 0.01, zie appendix 4): 

Nur = 3 (1+0.30 Re213 ) (2. 10) 

NuM = 2 (1+0.15 Re1'2sc1'3) (2.11) 

NuH = 2 ( 1+0. 15 Re1/2pr1'3) (2.12) 

A 

met Re = 2r(up-u)/v (2. 13) 

Pr = vla (2.14) 

Sc = v/D (2. 15) 

V = T)lp (2. 16) 

a = À/pep (2. 17) 

De meeste stofeigenschappen zijn afhankelijk van 

temperatuur en druk. De literatuurgegevens hierover staan in 

appendix 2. In de berekeningen in de volgende paragrafen zullen de 
A A 

materiaaleigenschappen voorzien van A berekend worden bij p en T 
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§2.3 Snelheidsrelaxatie 

We beschouwen de vergelijking voor impulsoverdracht 

(2.7) ten gevolge van het snelheidsverschil tussen de (sferische) 

druppel en zijn omgeving: 

(2.7) 

als veronderstellen wart dat de druppel tijdens de versnelling 

niet verdampt (mp en r constant; in §2.6 wordt aangetoond dat dit 

geldt voor schokgolven met Ma<2) krijgen we: 

dup - 2 ( ) N mpo dt - ~ro~ u-up ur (2.18) 

Met het Nusselt-getal (Nur) volgens (2.10) en in gedachten houdend 

dat reservoircondities veronderstelt zijn (duldt = 0) kan up(t) 

analytisch opgelost worden. Gekozen wordt voor een uitdrukking 

voor Re(t) (figuur 2.4): 

2 

2 pl!ro A 

t = 9 -A- f(Re;Reo) 
~ 

met 
A 

f(Re;Reo) 1 
Reo 3 1+0.15 Re213 

= n -R + -2 ln A 

e 1+0.15 Re~ 13 

A A 

Reo = 2ro(uo-u)/v 

: de dichtheid van de vloeibare fase 

(2. 19) 

(2.20) 

(2.21) 

Convectie heeft een belangrijke invloed op de verdamping. Uit 

(2.11) blijkt dat de verhouding van de convectieveen de 

diffusieve bijdrage aan massatransport gelijk is aan: 

en voor warmtetransport: 

Voor een stikstof/waterdamp mengsel geldt dat Sc~Pr~.7. 
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Re/Reo o.'i 

Figuur 2.4: Re aLs funktie van 2.~ t met Reo=l 
2 pl!ro 

We definiëren de karakteristieke tijd voor snelheidsrelaxatie (Tm) 

zodanig dat de convectieve bijdrage aan de verdamping kleiner is 

dan 10% voor t)Tm. Daartoe moet gelden Re(t>Tm)<0.1. Voo'r Tm volgt 

dan: 

2 
_ 2 pl!ro 

Tm= 9 f(0.1;Reo) 
11 

§2.4 Temperatuurrelaxatiezone 

(2.22) 

De karakteristieke tijd (Td) gekoppelt aan temperatuurvereffening 

binnen een druppel met straal ro is: 

1 ra 
Td = 3 al! 

eigenschappen van de vloeibare fase 

(2.23) 

Later wordt aangetoond dat Td veel kleiner is dan de tijd 

gekoppeld aan de temperatuurrelaxatie tussen de druppel en zijn 

omgeving. Daarom wordt aangenomen dat de druppeltemperatuur 

homogeen is. 
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Van de warmteflux H (2.9) wordt een deel gebruikt voor 

opwarming (Htnt) en een deel voor verdamping (-ML) van de druppel. 

Na verloop van tijd zal de druppel niet meer opwarmen en de 

(quasi-statische) natte bol temperatuur bereiken. Combinatie van 

de vergelijkingen (2.8) en (2.9) geeft: 

(2.24) 

We veronderstellen weer dat r constant is, dit wil zeggen dat 

alleen het thermisch effect van verdamping in de berekening wordt 

opgenomen. Verder is Re(t) (dus ook NuH(t) (2.11) en NuM(t)) uit 

de vorige paragraaf bekend. Tp(t) kan hiermee eenvoudig numeriek 

berekend worden (zie figuur 2.5). 

10r---~~--~~,~~,~~~--~~--~l--~--~--~ 

05t-

0 

A 

0.5 
3 i t 

r 2 PlCl 

1.0 

Figuur 2.5: (Tp-To)/(T-To) als funktie van de dimensieloze tijd 

3~t/p2c[~ uoor To=273 K, Po=0.6 bar, ro=l JliR., Ma=1.5 

uit [G0088] 

Uit (2.24) blijkt dat, als de termen tussen de vierkante haken 

elkaar opheffen, de druppeltemperatuur niet meer verandert. Dit 

geeft de volgende uitdrukking voor de natte bol temperatuur (Twb): 

(2.25) 
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Voor de verhouding van de Nusseltgetallen geldt: 

voor een stikstof/waterdamp mengsel (ook voor grote 

Reynoldsgetallen), omdat hiervoor Pr~c. 

(2.26) 

Uit (2.25) kan in combinatie met de Clausius-Clapeyron 

vergelijking (2.6) de natte bol temperatuur opgelost worden. In 

§2.7 wordt op deze benadering teruggekomen en onderzocht onder 

welke condities hij voldoet. 

Om een voor de temperatuurrelaxatie karakteristieke tijd 

(Twb) te definiëren, bestuderen we de verhouding -ML/H (zie 

figuur 2.6). Immers als deze verhouding naar 1 nadert wordt de 

natte bol limiet bereikt. 

0. 

0 0.5 
3 i t 

r J Ptt.t 

1.0 

Figuur 2.6: -ML/H als funktie van de dimensieloze tijd 3Àt/pEcErg 

voor To=273 K. po=0.6 bar, ro=1 Mm· Ma=1.5 uit [00088] 

Vlak na de schok treedt condensatie op (-ML/H<O): de 

omgevingsdampdruk is door de schok omhoog gegaan, terwijl de 

druppeltemperatuur (en dus de dampdruk aan de druppel) onveranderd 

is. Enige tijd later is de druppel opgewarmd en de dampdruk aan de 

druppel wordt hoger dan die van zijn omgeving; er treedt 

verdamping op (-ML/H>O). De druppeltemperatuur nadert nu de natte 

bol temperatuur. Twb definiëren we als volgt: 

t ) Twb -ML/H > 0.9 (2.27) 

en kan numeriek berekend worden. 
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§2.5 Dampdrukrelaxatie; de verdamping 

De vergelijking voor dampdrukrelaxatie wordt gegeven 

door: 

(2.28) 

dit volgt uit (2.8). 

Veronderstel dat de natte bol temperatuur bereikt is en er geen 

convectieve bijdrage is aan de verdamping. Dus dat de 

karakteristieke verdampingstijd (Tev) veel groter is dan Tm en 

Twb· Dan volgt ITp uit de natte bol benadering en de Clausius

Clapeyron vergelijking (2.6) en geldt NuM=2. 

De verdamping is dan ook te beschrijven met (2.9). Immers geldt 

onder de natte bol benadering dat H=-ML en dus: 

M = 47TrÀ(T-Twb) 
L(Twb) 

Hieruit volgt voor de verdampingssnelheid: 

A A 

dr2 -2:.\.(T-Twb) 
dt = p2L(T..,b) 

Dit geeft de karakteristieke tijd voor verdamping: 

Tev = 

(2.29) 

(2.30) 

(2.31) 

Als rr ver van de bij Twb horende verzadigingsdruk ITcc(Twb) ligt, 

volgt uit de natte bol vergelijking (2.25) dat Twb constant is 

(dit komt overeen met de aanname dat de verdamping van de druppels 

geen bijdrage geeft aan de omgevingsdampdruk). 
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§2.6 Vergelijking van de relaxatietijden 

We zullen de in §2.3-5 gedefinieerde relaxatietijden Tm. 

T~b. Td en Tev met elkaar vergelijken. In figuur 2.7 zijn hiervoor 

TeviTm, TeviT~b en TeviTd als funktie van het Machgetal (Ma) voor 

ro=l Mffi en ro=5 Mm uitgezet (bij begintoestand: To=273 Ken 

Po=0.6 bar). 

104r-----,.--------

5 m 

10 

1~------~------~------~ 1.0 1.5 2.0 2.5 
Ma 

Figuur 2.7: TeviTm. TeviTwb en TeviTd aLs funktie van het 

MachgetaL (Ma) voor ro=l Mm en ro=5 Mm bij 

begintoestand: To=273 K en po=0.6 bar. 
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Uit deze figuur blijkt (voor Ma<2): 

1) Tm (( Tev 

2) Td (( Twb 

de convectieve bijdrage kan voor het grootste 

gedeelte van het verdampingsproces verwaarloosd 

worden en het constant veronderstellen van r in de 

afleiding van Tm is gerechtvaardigd. 

de druppeltemperatuur mag tijdens het temperatuur

relaxatieproces homogeen verondersteld worden. 

de natte bol benadering is voor het grootste 

gedeelte van het verdampingsproces geldig en het 

constant veronderstellen van r in de afleiding van 

T..,b is gerechtvaardigd. 

§2.7 De geldigheid van de natte bol benadering 

bij grote druppelmassafractie. 

Voor het bereiken van de natte bol limiet moet gelden: 

(2.33) 

Dan wordt de quasi-statische natte bol temperatuur bereikt. 

Onderzocht wordt onder welke condities het thermodynamisch effect 

van het verdampingsproces klein genoeg is om de druppeltemperatuur 

constant te mogen veronderstellen. Met andere woorden we houden 

wel vast aan reservoircondities voor de toestand van het gas, dus 

u en T zijn constant, maar brengen het effect dat verdamping heeft 

op de dampdruk in de omgeving van de druppels in rekening. Daaraan 

gekoppeld verandert ook de natte bol temperatuur (volgens de 

Clausius-Clapeyron relatie (2.6)). We gaan uit van de situatie 

Re=O en de druppeltemperatuur voldoet aan de natte bol 

vergelijking. Vanuit deze situatie wordt gezocht naar de condities 

waaraan het gas/druppel/damp mengsel moet voldoen om aan 

voorwaarde (2.33) te voldoen. Daartoe herschrijven we eerst (2.33) 

als: 

(2.34) 
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Door de natte bol vergelijking (2.25) te differentiëren naar de 

tijd vinden we, gebruikmakend van het constant zijn van u enT, 

van de Clausius-Clapeyron relatie in differentiële vorm (dPvp/dt = 
dTp/dt dpvp/dTp = dTp/dt (Lpvp/RvT~)) en van massa en 

deeltjesbehoud, een vergelijking waarmee dTp/dt wordt uitgedrukt 

in dmp/dt (zie appendix 5).Invullen hiervan in (2.34) geeft de 

algemene voorwaarde: 

Invullen van de eigenschappen van stikstof en waterdamp 

(appendix 2) geeft: 

met r = r/ro 
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§ 3 De struktuur van een schokgolf in een nevel 

wisselwerking tussen gas en druppels. 

In hoofdstuk 2 is aangetoond dat onder 

reservoircondities het verdampingsproces voor het grootste 

gedeelte plaatsvindt nadat snelheids-en temperatuuraanpassing 

heeft plaatsgevonden voor schokken met Ma<2. We hebben verder 

gevonden dat r 2 in deze situatie lineair in de tijd afneemt. 

We onderzoeken hoe de verdamping de toestand van het 

gas/damp-mengsel beïnvloedt en wat hiervan de invloed is op de 

verdampingssnelheid. Een belangrijke parameter hierbij is de 

druppelmassafractie (fpo) gedefinieerd als: 

(3.1) 

We gaan over op een nieuw stel vergelijkingen voor de berekening 

van de snelheid, druk en temperatuur van het gas/damp/druppel

mengsel. Dit stelsel wordt geformuleerd in het met de schok 

meebewegend coördinatenstelsel (§3.1) op basis van massa-, 

energie- en deeltjesbehoud voor het volledige mengsel. Het blijkt 

dat de schokgolfbehoudswetten, zoals de Rankine-Hugoniot relaties 

van hoofdstuk 2, een oplossing zijn van dit stelsel. Gedeeltelijk 

worden de resultaten van §2.6 overgenomen namelijk in zoverre dat 

tijdens het grootste deel van het verdampingsproces de snelheid 

van de druppels gelijk is aan die van het gas en de druppels de 

natte bol temperatuur hebben. 

In §3.2 wordt aandacht besteed aan temperatuur- en 

samenstellingafhankelijkheid van materiaaleigenschappen, de 

Knudsencorrectie op Nusseltgetallen en polydisperse nevels. 

In §3.3 worden de resultaten van deze berekeningen voor 

verschillende Machgetallen (Ma) en druppelmassafractie (fpo) 

vergeleken met de resultaten zoals die in §2.5 gevonden zijn onder 

reservoircondities. 
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§3.1 De behoudswetten (de verdampingssnelheid) 

Om de schok te beschrijven, rekening houdend met de 

wisselwerking tussen de druppels en het gas/damp-mengsel, voeren 

we een nieuwe notatie in. 

De schok wordt vanuit het met de schok meebewegende 

coördinatenstelsel beschreven. De begintoestand wordt aangeduid 

index a. In de direkt achter de schok volgende snelheids- en 

temperatuurrelaxatie zone is de snelheid van de druppels 

verschillend van die van het gas en is de natte bol limiet nog 

niet bereikt. We nemen aan dat deze zone in vergelijking met de 

daarop volgende verdampingszone zeer kort is, zoals volgt uit 

§2.6. Deze situatie wordt benaderd door direkt na de schok 

snelheids- en temperatuuraanpassing te veronderstellen. Dit is 

toestand 1 (index t). 

Verder wordt ~en toestand op willekeurige plaats achter 

de schok indexloos en de eind-evenwichtsteestand met index 2 

aangegeven (zie figuur 3.1). 

schok 

P9 o.Pvo.uo,To Pgt.Pvt.Ut.Tt p 9 ,pv.u.T 

Ppo.uo.To.ro pp.u.T..,b.r 

begintoestand verdampingszone eindevenwicht 

Figuur 3.1: Situatieschets in het met de schokgoLf meebewegende 

coördinatensteLseL, de snetheids- en temperatuur

retaxatie zone zijn verwaarLoosbaar smaL verondersteLd 

ten opzichte van de verdampingszone. 

We schrijven de twee massabehoudswetten: 

behoud van gas p9 ouo = p 9 u 

behoud van damp en druppels PvoUo + PpoUo = PvU + PpU 
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Aannemend dat de druppels door de schok niet opbreken (dit is voor 

druppels met een straal van 1 ~voor schokken met Ma<1.8 waar; 

zie appendix 1) geldt behoud van massieke druppelconcentratie; 

d.w.z. het aantal druppels per massa-eenheid mengsel blijft 

behouden: 

(3.4) 

Voor impuls en enthalpie kunnen alleen voor het volledige 

druppel/gas/damp-mengsel behoudswetten worden opgesteld (we gaan 

er hierbij vanuit dat het gas/damp-mengsel zich als een ideaal 

mengsel gedraagt): 

impulsbehoud 

Pg + Pv +(pg + Pv + Pp)U2 =Pg0 + Pvo +(pgo + Pvo + Ppo)u~ (3.5) 

enthalpiebehoud : 

{p 9 cp 9 T+pv(CpvT+Lo)+ppceTwb}U + ~p 9 + Pv + pp)u3 = 

{p 9 ocp 9To+Pvo(cpvTo+Lo)+ppoceTo}uo + ~p9 o + Pvo + Ppo)ug (3.6) 

Het bovenstaande stelsel vergelijkingen (3.2-6) vormt in 

combinatie met de natte bol vergelijking (2.25) en de 

Clausius-Clapeyron vergelijking (2.6) een volledig stelsel. 

Hiermee kunnen u, T en Twb als funktie van r 3 worden opgelost. 

Combinatie van (3.5) en (3.6) geeft, gebruikmakend van de 

behoudswetten (3.2-4): 

(3.7) 

(3.8) 
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A 1 met a(r3
) = C2 Atr1)po (3.9) 

{3 = po/uo + pouo (3. 10) 
A 

{ A3 ( A3) 1 2} o(T....b.r3
) = Ppor cETwb+LoPpo 1-r -Ho~ouo A12 (3.11) 

A 

Át2 = 
PgoR 51 + {Pvo + Peo(l-r3 )}Rv (3. 12) 
p 9 ocp 9 + {Pvo + Ppo(1-;3 )}cPv 

Po = PgO + Pvo + Ppo (3. 13) 

r = r/ro (3. 14) 

Po = pgo + Pvo (3. 15) 

Ho = {p 9 ocp 9 + PvoCPv + PpocE}To (3. 16) 

f = {3/At (3. 17) 

r = -pa/At (3.18) 
A 

At = p9 aR 9 + {Pvo + Ppo(1-r3 )}Rv (3. 19) 

Hiermee zijn alle parameters nodig voor de berekening van de 

verdampingssnelheid (zie §2.5): 

(3.20) 

bekend of kunnen eenvoudig berekend worden. Een aantal 

complicaties die zich hierbij voordoen worden besproken in de 

volgende paragraaf. 

§3.2 Problemen bij berekening van de 

verdampingssnelheid. 

Bij de oplossing van het verdampingsprobleem volgens 

(3.20) moet met een aantal complicaties rekening gehouden worden: 

De temperatuur- en samenstellingafhankelijkheid van 

materiaaleigenschappen. 

De overdrachtsfunkties (2.7-9) gelèen voor situaties waarin de 

warmtegeleidingscoëfficiënt, viscositeit en diffusiecoëfficiënt 

constant zijn. Echter deze zijn afhankelijk van de temperatuur en 

samenstelling van het gas/damp mengsel (zie appendix 2).In het 
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geval van grote gradiënten moet een goede keus gemaakt worden voor 

de temperatuur en dampmassafractie waarbij de 

materiaaleigenschappen berekend worden. Vaak wordt hiervoor de 

1/3-regel gebruikt (bijvoorbeeld [HU874]); de 

materiaaleigenschappen worden berekend bij: 

T113 = Tp + 1/3 (T- Tp) 

IT113 = ITp + 1/3 (IT - ITp) 
(3.21) 

(3.22) 

Voor een aantal eenvoudige situaties is berekend wat in het geval 

van een stikstofgas/waterdamp-mengsel de beste keuze is (zie 

appendix 3). Hieruit blijkt dat berekening van de materiaaleigen

schappen bij temperatuur en samenstelling volgens: 

T112 = (T + Tp)/2 

IT112 = (IT + ITp)/2 

(3.23) 

(3.24) 

goede resultaten geeft. In de rest van de berekeningen !n dit 

verslag worden daarom de materiaaleigenschappen bij deze keus van 

temperatuur en samenstelling bepaald. 

Knudsencorrectie. 

Het Nusselt-getal (NuH). zoals dat in (3.20) voorkomt, is 

afhankelijk van het Knudsengetal (Kn). We gebruiken hiervoor in 

onze berekeningen de Cunninghamtheorie (zie appendix 4): 

Nucont 
Nu cun 

= l+(Nucont/B)Kn 

met BH = 0.48 

Kn = 2/2r 

2 = 2~/p 

(3.25) 

(3.26) 

(3.27) 

(3.28) 

Ook in de natte bol vergelijking (2.25) komen Nusseltgetallen 

voor. Omdat daar een verhouding van Nusseltgetallen staat en de 

correctiefactoren voor beide gelijk zijn wordt hiermee geen 

rekening gehouden. 
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Polydisperse nevels 

In de praktijk hebben we steeds te maken met een eindig brede 

spreiding in druppeldiameter. Daarom wordt een druppelstraal

verdelingsfunktie geïntroduceerd; het heeft voordelen om deze te 

introduceren als N(r2
). Gemiddelde waarden van rn zijn dan te 

definiëren als: 

rro N(u) un 12 du (rn>= o ______________ _ 
(3.29) 

0 
rro N(u) du 

Deze introductie van polydispersiteit resulteert in verandering 

van (3.4) in: 

(3.30) 

Hierdoor worden de coëfficiënten in (3.7) afhankelijk van (r3 >. 
Hetgeen betekent dat u, T en Twb bepaald worden door (r~). Dit 

geeft dat N(r2 ) als gevolg van verdamping in het r 2 -domein 

transleert (uiteraard verdwijnen de druppels bij r=O) en de 

nunerieke behandeling blijft eenvoudig. 

Gelijktijdig in rekening brengen van polydisperiteit van de nevel 

en de invloed van de Knudsencorrectie is meer gecompliceerd, omdat 

in de Knudsencorrectie de individuele druppelstraal expliciet 

voorkomt. We zullen hier verder niet op ingaan. 
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§3.3 Berekening van de verdampingssnelheid 

In deze paragraaf wordt de numerieke oplossing van de 

verdampingsvergelijking (3.20) bestudeerd en de oplossing 

vergeleken met de oplossing onder reservoircondities uit §2.5. 

Tevens wordt aandacht besteed aan het effect van de 

Knudsencorrectie. 

De hier gepresenteerde oplossing gaat uit van een nevel waarin 

alle druppels dezelfde straal hebben. 

Vergelijking (3.20) wordt als volgt herschreven 

(met NuH=2): 

dt -
p~L(T..,b) 

2À(Twb-T) 
(3.31) 

Alle parameters in het rechterlid zijn, zoals in §3.1 beschreven, 

te beschouwen als funkties van r 3
, zodat vergelijking (3.31) 

numeriek eenvoudig integreerbaar is (programma 

RICK/EVAP/NONHEATBATH: appendix 9). In figuur 3.2 zijn de 

resultaten hiervan gegeven voor verschillende druppelmassafractie 

(fpo) en vergeleken met de uitkomsten onder reservoircondities uit §2.5. 

0.5 

0 

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

1 

' ···. ', ······ ... ' ··· .... ' ..... ' ····· ~ ... ' ········· 
' ' 

2 

' ' ' 
t(ms) 3 

Figuur 3.2: r 2 (t) voor verschiLLende fpo vergeleken met r 2 (t) 

onder reservoircondities. 

---: reservoircondities 

fpo= 0.005 ·········: fpo= 0.010 ·-·-: fpo= 0.015 

(Ma=1.2; To=273 K; ro=1 ~; Po=0.6 bar) 
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Zelfs voor een kleine druppelmassafractie (0.005) wordt de 

verdampingssnelheid zichtbaar beïnvloed door rekening te houden 

met de wisselwerking tussen gas/damp en druppels. Bovendien is het 

mogelijk dat onder invloed van deze wisselwerking de druppels niet 

volledig verdampen. Dit is ook te zien in figuur 3.3. Hierin staat 

de volledige verdampingstijd voor druppels met ro=l~m 

®ev = JO 
ra 

pEL(T.. ... b) 

2;\.(Twb-T) 

als funktie van het Machgetal. Te zien is dat voor kleine 

Machgetallen en massafracties in de orde 0.01 de totale 

verdampingstijd naar oneindig gaat, dit betekent onvolledige 

verdamping. 

®ev(ms) 

w-3 

\ 

\ 

\ . ' ·. ' · .. ' ·. ' · .. ' · .. 
' \ '·. , ... '· .. 

~ · .. 
~ · .. 
~·· 

~-·. 
~ .. :·. 

~··. 
~··. 

~··. 
~-. 

~-. 
~'· 
~-. 

;..:-.. 
~.--. 
~-. 

~-
~i.:,-._ 

Ma 
1 1.5 2 

Figuur 3.3: ®(Ma) voor verschiLLende fpo vergeLeken met ®(Ma) 

onder reservoircondities. 

reservoircondities 

fpo = 0.005 ·······. fpo = 0.010 

(To=273 K; ro=l ~; Po=0.6 bar) 
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Het effect van de Knudsencorrectie is te zien in figuur 3.4. 

Hierin is r 2 (t) voor een druppelmassafractie van 0.005 met en 

zonder Knudsencorrectie weergegeven. 

' ' ' ' 0.5 

0 

' ' ' 

1 

' ' ' ' ' ' ' ' 

2 

' ' ' 

3 

t(ms) 

Figuur 3.4: r 2 (t) met (-----) en zonder (-- -) Knudsencorrectie 

(fpo = 0.005;Ma=1.2; Ta=273 K; ro=1 ~; pa=0.6 bar) 
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§4 Meting van de druppeldiameter. 

Om een polydisperse nevel te karakteriseren wordt 

gebruik gemaakt van een 3-golflengte extinctiemeting. Hiermee 

kunnen zowel de concentratie van de druppels als de modale 

diameter en de breedte van de diameterverdelingsfunktie worden 

bepaald. Een methode die geanalyseerden getest is door Wittig et 

al. [WIT81]. 

In dit hoofdstuk zal eerst de theorie (§4.1-2), die 

eerder aan de orde geweest is in het werk van Horijon [HOR86], 

de Kroon [KR086] en de Graaf [GRA87], voor mono- en polydisperse 

nevels worden behandeld. Verder wordt de opstelling (§4.3), 

foutenanalyse (§4.4) en een ijkmeting (§4.5) behandeld worden. 

§4.1 Extinctie voor een monodisperse nevel 

De intensiteit van een evenwijdige lichtbundel met 

golflengte À, die een nevel met druppels met straal r en 

druppelconcentratie n over een lengte L doorloopt, neemt af 

volgens de wet van Lambert-Beer: 

I(L) = I(O) exp {- L ~(n,r,À,m)} (4.1) 

met I(L) intensiteit van de bundel na het doorlopen van de 

nevel over een lengte L 

I(O) ingestraalde bundelintensiteit 

L lengte van de door de bundel afgelegde weg door de 

nevel 

~ = n vr2 Qext (4.2) 

Qext(r,À,m) relatieve werkzame doorsnede van druppels met 

straal r voor licht met golflengte À 

m brekingsindex 

De relatieve werkzame doorsnede Qext is te berekenen met de 

Mie theorie ([HOR86J, [BOH83]). Deze is afhankelijk van de 

golflengte van het op het deeltje vallende licht (À), de 

druppelstraal (r) en de brekingsindex van de druppels ten opzichte 

van hun omgeving (m). 
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Voor waterdruppels in een stikstofgas omgeving is in figuur 4.1 

Oext(a) voor À=632.8 nm weergegeven (met a=2vr/À). De 

programmatuur waarmee deze is berekend staat in het verslag van 

de Kroon [KR086]. 

Qext 

0 20 40 60 
a 

Figuur 4.1: Qext(a) uoor À=632.8 nm en m=1.3318 (a=2vr!À) 

We definiëren de transmissie ~1: 

~1(L) = I(L)/I(O) = exp {- n L vr2 Oext} (4.3) 

Deze is afhankelijk van twee parameters: n en r. Door gebruik te 

maken van een tweede golflengte À2 kan de druppelconcentratie 

geëlimineerd worden. Hiertoe wordt de dispersiecoëfficiënt D012 

gedefinieerd als: 

= ln ~1 _ Oext(r,Àt.mt) 
ln ~2- Oext(r,À2,m2) (4.4) 

Dit is een meetbare en berekenbare grootheid, die alleen van de 

straal van de druppel afhankelijk is. 

In figuur 4.2 is D012(r) weergegeven voor Àt=632.8 nm (mt=l.3318) 

en À2=807 nm (m2=1.3281) (de brekingsindices volgen uit een 

lineaire interpolatie van de data voor lucht en water uit Landalt 

en Bornstein [LAN69]: zie appendix 6). De berekening van D012 is 

gedaan met de programmatuur zoals die staat in het verslag van 

de Graaf [GRA87]. 
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DQ12 

~5~~~~--~-r--~-,--~~~-r--r-~--~-, 
0 10 20 

r (J.llll) 

Figuur 4.2: DQ12(r) uoor een monodisperse neveL Àt=632.8 nm 

(mt=1.3318); À2=807 nm (m2=1.3281) 

§4.2 Een polydisperse nevel 

In het algemeen is een nevel polydispers; er is sprake 

van een druppeldiameterverdelingsfunktie met een eindige breedte. 

Voor kleine relatieve breedte blijkt de vorm ven de 

verdelingsfunktie voor de transmissie niet van belang te zijn 

[DOB66] . Een voorbeeld is de verdeling volgens een ZOLD-funktie 

(Zero-Order-Lognormal-Distribution), die ook door Hastings [HAS79] 

wordt gebruikt: 

N(r) (4.5) 

met rm de modale straal 

de relatieve spreidingsbreedte 

In figuur 4.3 zijn enkele ZOLD-funkties weergegeven. 
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B 

A 

2 
1 N(r) 

N(r) 2 
2 

1 

4 6 a 10 
r 

Figuur 4.3: ZOLD-funkties uit [KR086] met 

A) E.=0.1 1. rm=4 2. rm=6 

B) rm=4 1. E.=0.2 2. E.=O.l 

De transmissie wordt gegeven door: 

~ = exp {-n~L roo N(r) r 2 Qext(r,À,m) dr} 
0 

8 
r 

3. rm=8 

3. E.=0.05 

(4.6) 

Om de nevel te karakteriseren is het nodig rm en E. te kennen, 

zodat (met 3 onbekenden: n, rm en E.) het nodig is een 

3e golflengte te introduceren; DQ12 is afhankelijk van 2 

parameters rm enE. (zie figuur 4.4). 

= of:N(r) r 2 Qext(r,Àt.mt) dr 

orooN(r) r 2 Qext(r,À2,m2) dr 

(4.7) 

Als derde golflengte is À3=1152 nm (m3=1.3325) gekozen, nu kan 

een tweede dispersiecoëfficiënt DQ32 berekend worden. Dit geeft 

figuur 4.4 voor waterdruppels in stikstofgas, hierin is DQ 12 

uitgezet tegen DQ32 en zijn lijnen van constante rm en E. 

weergegeven. 
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0.5 1 1.5 
rm (J.Llll) 

Figuur 4.4: D02t(rm) vov.~ verschiLLende c voor waterdruppeLs in 

stikstofgas (Àt=632.8nm, À2=807nm, À3=1152nm) 

-: t = 0.02 ---: E. = 0.12 ·-·-·: E. = 0.22 

2 1.4 

0 

DQ12 
2 

Figuur 4.5: D012 tegen DQ32 voor een poLydisperse neveL met een 

diameterverdeLingsfunktie voLgens een ZOLD funktie van 

waterdruppeLs in stikstofgas. 

Àt = 632.8 nm m1 = 1.3318 

À2 = 807 nm m2 = 1.3281 

À3 = 1152 nm m3 = 1.3225 

·--····. Lijnen van constante rm 

E. = 0.02 t = 0.12 
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§4.3 De opstelling 

De opstelling waarmee de 3-golflengte extinctiemeting 

wordt verricht is in figuur 4.6 schematisch weergegeven (de naast 

elkaar weergegeven lichtbundels lopen in werkelijkheid boven 

elkaar. 

623.8 run 1152 nm 

referentiemeting 

807 nm 

- sluiter 

schokbuis 

lens lens (f::300nm) 

(f=1Q9n'm) 

transmissiemeting 6 

Figuur 4.6: schematische weergave van het bovenaanzicht van de 

3-goLfLengte-extinctie meting (de naast eLkaar 

weergegeven LichtbundeLs Lopen in werkeLijkheid boven 

eLkaar) 

1) referentie 807 nm 4) transmissie 632.8 nm 

2) referentie 1152 nm 5) transmissie 1152 nm 

3) referentie 632.8 nm 6) transmissie 807 nm 
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De gebruikte lasers zijn: 

1) 632.8 nm He-Ne laser SPECTRAPHYSICS STABILITE Model 120 

2) 807 nm vaste stof laser; hiervan worden de eigenschappen 

besproken door Broekmans [BR088]. Hier wordt alleen de 

spectrale verdeling weergegeven (figuur 4.7) 

3) 1152 nm He-Ne laser SPECTRAPHYSICS STABILITE Model 120 

I(a.u) 

À(nm) 

Figuur 4.7: spectrale verdeling van de 807 nm vaste stof laser 

De fotodetectoren: 

1) voor de 632.8 nm en 807 nm transmissie- en referentiemeting 

worden BPW34 fotodiodes gebruikt met een wisselbare 

belastingsweerstand en een regelbare versterkingsfactor 

2) voor de 1152 nm transmissie- en referentiemeting zijn YAG 100 

fotodiodes gebruikt met eenzelfde versterker. 

Bij de keuze van de belastingsweerstand moet rekening gehouden 

worden met de R.C.-tijd. Met de regelbare versterkingsfaktor kan 

de uitgangsspanning geoptimaliseerd worden. 
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§4.4 Meetprocedure en foutenanalyse 

De meetprocedure voor de transmissiemeting is als volgt. 

Aan het begin van de meting is de sluiter gesloten. Nog voor de 

eerste expansiegolf passeert, wordt de sluiter geopend. 

Ondertussen is de meting gestart. Op deze manier worden de ~=0 

(sluiter dicht) en ~=1 (sluiter open) toestanden vastgelegd. 

Om te corrigeren voor tijdens de meting veranderende 

lichtintensiteit en 50-Hz storing ( 2%) wordt gebruik gemaakt van 

een referentie signaal. 

De onnauwkeurigheid, die optreedt in de berekening van 

DQ d d 1 t . f A~ · d · . · 1 d oor e re a 1eve out :f 1n e transm1ss1e s1gna en, wor t 

gegeven door: 

(4.8) 

§4.6 IJkmeting 

Met de 3-golflengte extinctie meting is, met behulp van 

polystyreen deeltjes van een bekende diameter (zie tabel 4.8) in 

alcohol, een aantal ijkmetingen verricht. 

TabeL 4.8: diameter (in~) van poLystyreen deeLtjes in aLcohoL 

voLgens verschiLLende bronnen. 

(de metingen met de eLektronen micoscoop en 

MaLvern 2600D zijn gedaan door Horyon [HOR86]) 

Opgave fabrikant eLektronen MaLvern 2600D 3-goLfLengte 

microscoop extinctie 

2.95 3.59 3.38 < 3 

4.5 5.39 4.51 4.3 ± 0.1 

4.60 ± 0.05 

4.5 ± 0.1 

5.6 ~ 5.8 
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In figuur 4.9 zijn de ijkmetingen weergegeven met de theoretische 

krommen, die voor polystyreen in alcohol gelden. 

De modale diameters die hiermee gevonden worden zijn in redelijke 

overeenstemming met de door de fabrikant opgegeven waarden. 

2 
4.5 

5 

DQ32 

1 

0~------~--------_.------~--~ 
1 bQ12 2 

Figuur 4.9: IJkmetingen met poLystyreen deeLtjes in aLcohoL. De 

diameter van de deeLtjes voLgens de fabrikant. 

1) meting 

2) 3 metingen 

3) 2 metingen 

2. 95J.Uit 

4.5 J1llt 

5. 6 J1llt 

De theoretische krommes zijn: 

.--. : E. = 0.02 

.....--.: E. = 0.12 

-·- : E. = 0.22 

........ : rm= constant 
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§4.6 De extinctie tijdens het verdampingsproces 

In hoofdstuk 3 is aangetoond dat voor polydisperse nevels de 

verdampingssnelheid (dr2/dt) van de druppels alleen afhankelijk is 

van de gemiddelde straal van de druppels: 

(4.9) 

Dit wil zeggen dat in het r 2-domein de diameterverdelingsfunktie 

transleert. We gebruiken deze eigenschap om uitgaande van een 

ZOLD-funktie op t=O met bepaalde rmo en co, het verloop van de 

dispersiecoëfficiënten DQ12 en DQ32 tijdens de verdamping te 

bepalen. 

De verdelingsfunktie N(r2 ,t) wordt op t=Ü gegeven door: 

(4.10) 

Translatie in het r 2-domein geeft: 

(4.11) 

(4.12) 

Hiermee zijn DQ12(t) en DQ32(t) bepaald: 

(4.13) 

in figuur 4.10 zijn voor verschillende co en rmo=1.75~m in het 

DQ 12-DQ32 vlak de lijnen weergegeven die bij translatie van de 

ZOLD-funktie gevolgd worden. Tevens zijn de lijnen van constante c 

uit §4.2 weergeven. 

Duidelijk zichtbaar is hoe de relatieve breedte van de 

diameterverdelingsfunktie tijdens translatie van de diameter

verdelingsfunktie in het r 2-domein zal toenemen. 
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.4 
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."...... ' .2 

1 

r I 

, ,' / :,.-m· .. 5! / 
. , . I ' 

! i , 't=O 
\-t:1 ,., 
\ t=O 

0 

1 DQ12 2 

Figuur 4.10 DQ12(t)-DQ32(t) met t=Ar2/r~o bij rmo=1.75~ en 

er--e: E.o = 0. 02 

,. .•.. ., : E.o = 0.12 

Lijnen van constante E.: 

·······: t :0.02 

---: t = 0.12 

-·-: t = 0.22 
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§5 Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van een 

golfexperiment uitgewerkt. Hierbij worden het druksignaal en de 

transmissie signalen van de drie lasers verwerkt. Eerst wordt in 

§5.2 de vorming van de nevel besproken, waarbij n, rm en E worden 

bepaald vlak voor het passeren van de schok. Het resultaat hiervan 

wordt vergeleken met de thermodynamisch evenwichtstheorie van 

Cleijne [CLE85] en Berkelmans [BER84]. Daarna wordt in §5.3 de 

verdamping van de druppels na het passeren van de schok bestudeerd 

(in appendix 7 worden kort 3 andere experimenten besproken, tevens 

staan daar de meetcondities van alle experimenten weergegeven). De 

resultaten van de meting worden in §5.4 vergeleken met de 

verdampingstheorie uit hoofdstuk 3. 

In §5.5 wordt het resultaat van een snelheidsrelaxatie 

meting vergeleken met de theorie uit §2.6. 

§5.1 De schokbuisopstelling 

De schokbuis experimenten worden uitgevoerd in de 

opstelling die schematisch is weergegeven in figuur 5.1. 

••lll!'*e .,., 

Figuur 5.1: schematische weergave van de schokbuis opsteLLing 

drukopnemer 

: drie goLfLengten extinctiemeting (§4.3) 
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De schokbuis bestaat uit een hogedruk sectie met een lengte van 

3.5m. een expansievat met een inhoud van 0.4m~ en een testsectie 

met een lengte van 13m. en een vierkante doorsnede van O.l*Ü.lm~ 

De drie secties worden gescheiden door polyester membranen met een 

dikte van 0.25~. Deze rusten op een kruisvormig frame met daarop 

O.lmm kanthal weerstandsdraden. Door elektris~h verhitten van deze 

kruisdraden kunnen de membranen worden doorgebrand. 

Om in de testsectie een homogene nevel te maken, wordt 

de volgende procedure gevolgd. Het systeem van hogedruk- en 

testsectie wordt met de rotatiepomp V.P. tot een druk van ca. 

50 Pa gepompt. Vanuit een watervat wordt waterdamp in de 

testsectie gelaten tot de gewenste dampdruk is bereikt. Via de 

kleppen 8 en 2 wordt de hogedruksectie tot de gewenste druk en de 

testsectie tot een druk van ongeveer 1 bar gevuld met stikstof. 

Bij het vullen van de testsectie wordt gebruik gemaakt van een 

injector; de stikstof stroomt hierbij met grote snelheid de 

circulatieleiding in en zuigt het bij klep 4 aanwezige mengsel 

mee. Zo treedt tijdens het vullen voortdurende menging op van het 

mengsel in de testsectie en de toegevoerde stikstof. Na het vullen 

wordt het mengsel nog enige minuten rondgepompt om de concentratie 

verschillen (<10% na de gevolgde vulprocedure [ST085]) te 

verkleinen. Hierbij wordt het mengsel door de kleppen 4 en 6 uit 

de testbuis aangezogen met de circulatiepomp CP turbulent gemengd 

en via klep 5 teruggepompt in de buis. Tijdens dit mengen worden 

door elektrische verhitting van een Ni-Cr draad (bij klep 6) 

condensatie kernen in het mengsel gebracht. Het aantal kernen dat 

zich in de buis bevindt kan worden gemeten met een Gardner 

condensatiekernen teller (ene) [VER86]. Het expansievat blijft 

tijdens de hele procedure op vacuümdruk. 

Voor het experiment gestart wordt, worden de kleppen 

1 t/m 6 gesloten. Het vlies aan het expansievat wordt doorgebrand 

en een enkelvoudige expansiegolf loopt door de testsectie. Deze 

reflecteert aan het nog gesloten membraan aan de hogedruksectie. 

Achter de gereflecteerde expansiegolf ontstaat er een uniforme 

geëxpandeerde toestand die vrijwel in rust is. In het mengsel 

hebben zich drruppels gevormd. Door de aanwezigheid van 
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condensatiekernen verloopt dit proces langs evenwichtsteestanden 

[CLE85]. Nu wordt het membraan aan de hogedruksectie doorgebrand 

en een schokgolf loopt door de uniforme stilstaande nevel. 

Met een Kistier 6038 piëzo-elektrisch opnemer worden op 

6.26m. van de hogedruksectie drukveranderingen geregistreerd. 

Tevens wordt hier de lichtextinctie als gevolg van de in de nevel 

aanwezige druppels gemeten voor 3 verschillende golflengten. Met 

deze meting worden de modale diameter, de relatieve 

diameterspreiding en de concentratie van de druppels bepaald. 

Theorie en opstelling van deze meting werden besproken in 

hoofdstuk 4. De signalen van de metingen worden gedigitaliseerd 

opgenomen met transiëntrecorders (DIFA trlOlO, GOULD BlOMATION en 

INTRON DS0-2002). 
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§5.2 Nevelvorming 

Tijdens de nevelvorming worden de druk (figuur 5.2) en 

de drie transmissiesignalen gemeten. De laatste worden met de 

referentiesigalen verwerkt en hieruit volgen de verschillende ~(t) 

(vergelijking (4.2)) (figuur 5.3). 

1 

P(bar) 

0 50 t(ms) 
Figuur 5.2: de druk (bar) tijdens nevelvorming (experiment 030) 

5 

/3 

0 

0 50 t(ms) 

Figuur 5.3: de gemeten extinctiecoëfficiënt ~(t) (experiment 030) 

-. ;\. 1 =632.8 run ---: À2=80lrun -·-· : À3=1152run 
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Uit het druksignaal volgt, volgens de evenwichtstheorie [CLE85] 

dat de temperatuur na het passeren van de tweede expansiegolf 

gelijk is aan 262±2K en de druppelmassa-fractie (6.4±0.5) 10-3 
A 

(bij so=0.7). Verder kan uit het druksignaal worden afgeleid dat 

op dat moment de druppelconcentratie gelijk is aan 2.4 10 11 m- bij 

een beginconcentratie van 3.6 1011 m- 3 nucleatiekernen gemeten met 

Gardner. We bepalen nu uit de drie ~(t)-signalen de grootte van 

DQ12(t) en DQ32(t). De "baan" die de nevel bij ontstaan beschrijft 

in het DQ32-DQ12-vlak is weergegeven in figuur 5.4. 

2 

Figuur 5.4: DQ12(t)-DQ32(t) tijdens de vorming van de neveL 

(experiment 030) 

(theoretische Lijnen ais in figuur 4.5) 

Ruis en storingen veroorzaken het tamelijk grillige patroon. In 

dezelfde figuur zijn de theoretische lijnen getekend voor twee 

constante waarden van de relatieve spreidingsbreedte é. De 

"eindtoestand"; de toestand vlak voor het passeren van de 

schokgolf, wordt gevormd door het kluwen rechts boven in 

figuur 5.4. 
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De daaruit bepaalde parameterwaarden zijn 

rmo = 1.55 ± 0.1 ~m 

Eo = 0.05 ± 0.05 

Als we dit resultaat combineren met de~ gemeten voor ~=632.8 nm 

vinden we: 

no = (2.6 ± 0.7) 1011 m- 3 

en hiermee is af te leiden: 

fpo = (5.2 ± 1.4) 10- 3 

Dit betekent dat de met de drie golflengten extinctiemethode 

gevonden fpo en no binnen de onnauwkeurigheid overeenstemmen met 

de fpo en n0 die volgen uit thermodynamisch evenwicht. 
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§5.3 De verdamping 

In figuur 5.5 is het verloop van de druk tijdèns'en na 

het passeren van de schok weergegeven. 

p(bar) 

0.8 

0.6 

-10 0 
t(ms) 5 

Figuur 5.5: het drukverLoop (bar) tijdens het passeren van de 

schok 

Hieruit volgt, met de Rankine-Hugoniot relaties (2.2), een 

Machgetal van 1.23 ± 0.01. 

In tabel 5.6 staan de parameters om de nevel en de schok te 

beschrijven nogmaals weergegeven. 

TabeL 5.6: de parameters die de schok en de neveL beschrijven: 

To = 262 ± 2 K 

Po = 0.576 ± 0.005 bar 

fpo = (6 ± 0.5) 10-3 

rmo = 1. 55 ± 0 . 1 I-IJlt 

tQ = 0.05 ± 0.05 

Ma = 1.23 ± 0.01 
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We verwerken de transmissiesignalen met behulp van de referentie

signalen en (4.2) tot ~(t) (figuur 5.7) 

10 

/3 

5 

O..L-+-~-r---r--..,..-,----,-----,-__:;~~--, 
-10 0 5 t(ms) 10 

Figl.lllr 5.7: ~(t) na passage van de schok. op t=O 

-·-·= X1 =632.8 run -: Àz=807nm -- : À3=1152nm 

Deze ~(t)-signalen worden verwerkt en met de theoretische krommen 

bepaald volgens §4.6 met de begincondities uit tabel 5.6 in het 

D01z-DQ32 vlak weergegeven in figuur 5.8. 

0~------~--------_.----------~ 
DQ12 2 

Figl.lllr 5.8: D012-D032 tijdens de verdamping 

1. 5rmt 

Eo =0.005 ~=0.05 
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De baan die in het D012-DQ32 vlak door de nevel wordt beschreven, 

volgt (zeker vlak na de schok) de theoretische lijn voor 

rmo=l.55~m en éo=0.05 goed. Het grillige patroon is het gevolg van 

ruis en storingen, het geeft een idee over de foutenband. 

We nemen aan dat de éo=0.05 lijn tijdens de verdamping 

inderdaad wordt gevolgd. Het verband tussen de dispersieverhouding 

D012 en de verandering in r~ voor gegeven r~o en Eo is in figuur 

5.9A nog eens weergegeven. In figuur 5.98 staat het experimenteel 

waargenomen verloop in D012 als funktie van de tijd na 

golfpassage. Combinatie van deze beide figuren geeft het verband 

tussen de afname in r~ en de tijd gedurende de verdamping. 

2 

DQ12 

1.5 

, 
I 
I 

1 ~ ...................... -.. .... ...... _ ...... 

0.5 

0 1 2 

2 2( 2) rmo-rm ~ 

Figuur 5.9: A) het verLoop van ~12 bij verandering 

rmo = 1. 5J.UR. 

--· EO =0. 005 El. =0. 05 

1.5 

DQ12 

1 

-10 c 5 
t(ms) 

B) het gemeten ~12(t) verLoop 
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In fi~ur 5.10 is r~(t) weergegeven met de theoretische lijn 

volgens §3.1 met Knudsencorrectie (uitgaand van een monodisperse 

nevel). Voor deze vergelijking van theorie en experiment zijn de 

theoretische resultaten vanuit het met de schok meebewegende 

coördinatenstelsel naar het laboratorium stelsel getransformeerd 

(zie appendix 8). 

1 2 

t(ms) 

3 4 5 

Figuur 5.10: r~(t) experimenteel en theoretisch volgens §3.1 met 

Knudsen correctie (voor een monodisperse nevel) in 

het laboratoriumstelsel. 

To=262K; fpo=0.006; rmo=1.5Mm; po=0.567bar; Ma=1.231 

Uit figuur 5.10 blijkt de theoretisch voorspelde lijn binnen de 

onnauwkeurigheid overeen te stemmen met de experimentele 

resultaten. 
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§5.4 Snelheidsrelaxatie 

Uit het extinctiesignaal kan op eenvoudige manier de 

verandering van de druppelconcentratie worden berekend vlak na de 

schok als wordt aangenomen dat op deze tijdschaal (lms) de 

druppels niet verdampen.: 

rul__ 
f3o - (5.2) 

In figuur 5.11 wordt de gemeten extinctie vergeleken met de 

theorie voor snelheidsrelaxtie uit §2.3. Let wel, dit is het 

snelheidsverloop in het laboratorium stelsel. 

1.4 

ua/u 

{3/f3o 

1.2 

-0.1 0 0.5 
t(ms) 

Figuur 5.11: de gemeten extinctiecoëfficiënt {3(t) (~) 

vergeLeken met de theoretische schatting van de 

sne LheidsreLaxat ie (··········) 

De relatieve snelheidsverandering komt goed overeen met de toename 

in {3. De extinctiecoëfficiënt neemt minder snel toe dan op grond 

van de theoretische schatting van de snelheidsrelaxatie verwacht 

wordt. De verklaring hiervoor is vooralsnog niet duidelijk. 
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Conclusies 

De berekeningen en experimenten uit de voorgaande 

hoofdstukken leiden tot de volgende conclusies: 

Snelheids- en temperatuurrelaxatie verlopen voor schokken met Ma<2 

een orde van grootte sneller dan het verdampingsproces. De 

snelheids- en temperatuurrelaxatie processen moeten gekoppeld 

worden behandeld; het verdampingsproces kan los daarvan behandeld 

worden. 

Onder reservoircondities neemt tijdens verdamping het kwadraat van 

de druppelstraal bij benadering lineair af in de tijd. 

De natte bol benadering is geldig als de druppelmassafractie 

kleiner is dan 0.23. 

Wisselwerking tussen druppels en gas geeft aanlelding tqt een 

zichtbaar langzamer verdampingsproces ten opzichte van verdamping 

onder reservoircondities. Voor zwakke schokken (Ma<1.5) kan dit, 

zelfs voor kleine druppelmassafracties (0.005-0.01), aanleiding 

geven tot een verdampingstijd die een factor twee groter is. 

De Knudsencorrectie geeft aanleiding tot een vertraagde verdamping 

van de druppels. 

Meting van de druppeldiameter-verdelingsfunktie met een drie 

golflengten extinctiemeting met 

~1 = 632.8 nm; ~2 = 807 nm; ~3 = 1152 nm 

geeft voor waterdruppels in een stikstofgas omgeving een redelijk 

oplossend vermogen voor een modale straal tussen 1 en 1.75~ en 

een relatieve spreidingsbreedte tussen 0.02 en 0.22. 

Voor nauwkeurige extinctiemeting is het noodzakelijk gebruik te 

maken van referentiesignalen. 

Ijkmetingen met polystyreendeeltjes in alcohol ge-ven redelijke 

overeenstemming tussen experiment en de door de fabrikant 

opgegeven diametPr van de deeltjes. 
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De resultaten van een schokbuisexperiment geven aan dat de met de 

drie golflengten extinctiemeting bepaalde toestand vlak voor het 

passeren van de schok binnen de onnauwkeurigheid overeenstemt met 

de door de thermodynamisch evenwichtstheorie voorspelde toestand. 

Voor de verdamping van de druppels na de schok wordt ook 

overeenstemming tussen theorie en experiment gevonden binnen de 

onnauwkeurigheid van de meting. 

De toename van de extinctie coëfficiënt komt goed overeen met de 

relatieve snelheidsverandering. De gemeten extinctie coëfficiënt 

neemt echter minder snel toe dan op grond van de theorie voor 

snelheidsrelaxatie verwacht wordt. 
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A 1 . Webergetal 

Als het Webergetal: 

We = 2rpoo(Au)2 
a 

kleiner is dan 5 breken de druppels niet op. In figuur Al.l is het 

Webergetal voor waterdruppels in een stikstofgas omgeving uitgezet 

tegen het Machgetal van de schok. 

0 

I.'\ l.o 

Figuur Al.l: We/r als funktie van het Machgetal 

Ta=262K;co=330m/s;a=7.8 10- 2 N/m;p 0 =0.72kg/m3 
00 

Druppels met r=l~ worden dus instabiel bij schokgolven met 

Ma> l.S. 
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A 2. Stofeigenschappen voor water, waterdamp 

en stikstofgas. 

Alle hier hersproken stofeigenschappen worden berekend in de 

library RICK/LIB die in appendix 9b staat afgedrukt. 

Soortelijke warmte voor H20(l) 

Uit tabel A2.1 ([CHE79],tabel D-149) volgt dat bij de keuze: 

ce = 4190 J/K kg 

in het temperatuuurgebied van 278 K tot 348 K een fout < 0.3 % 

wordt gemaakt. 

Tabel 

4.2177 
4.2161 
4.1lllf 
4.D'f 
4.11M8 

4.2022 
4.111011 
4.1977 
4.11157 
4.11138 

4.11122 
~ 4.1107 

4.18111 
4.1880 
4.~ 

4.11151 
4.1-
4.1HI 
4.11112 
4.18a 

A2.1 : 

4.1111 
4.1111 
4.1-
4.111K 
4.11110 

4.1'/lle 
4.1"113 
4.17110 
4.1781 
4.1781 

4 1'1111 • 4.1714 11 
4.1'111 11 
4.1711 u 
4.1711 14 

4.1711 • 
4.1111 .. 
4.1111 61 
4.1711 .. 
4.11. .. 

de soortelijke 

tabel D-149 

4.1111 
4.1712' 
4.1111 
4.1"1'11 
4.1111 

4.1715 
4.1717 
4.17W 
4.11102 
4.1804 

4.111lf 
4.1&te 
4.1114 
4.1117 
4.1al 

4.1114 
4.1111 
4.11112 
4.1111 
4.1HI 

warmte 

Soortelijke warmte voor H20(v) 

• 4.1-• 4.1&M 11 4.11ft 
11 ..... 11 4.1-
11 4.1111 • 4.1-• 4 .... .. 

··~ IK 4.llll • 4.111111 
1111 4.llll • 4.JIIl4 .. 4.1874 111 4 .... 
111 4.1871 • 4.:11111 • 4.1886 • 4.1Da • 4.1880 • 4.:11111 
70 4.181111 11 4.:111111 
71 4.1- • 4.tm. 
11 4.1 .. • 4 ... 1 
11 4.1116 M 4.:11111 
74 4.11Dl 

t5 4.2101 
7li 4.1- 1111 4.:1114 
71 4.1- 17 4.21JI 
77 4.1- 1111 4.11. 
71 4.1 .. • 4.1141 

" 4.~ UlO 4.1111 

van water uit [CHE79] 

Uit tabel A2.2 ([SCH79J,tabel 5) volgt dat bij dampdrukken tussen 

0.1 en 1 bar de keuze: 

Cpv = 1980 ]/K kg 

in het temperatuurgebied van 323 K tot 670 K een fout < 4% wordt 

gemaakt. 
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Tabel A2.2 soortelijke warmte van waterdamp voor dampdruk van 

0.1 bar en 1 bar uit [SCH77], tabel 5 

Soortelijke warmte N2(g) 

Uit tabel A2.3 ([VAR80],tabel 5,blz.434) volgt dat bij de keuze: 

Cpg = 1060 ]IK kg 

een fout < 2% geeft voor temperatuur van 100 K tot 600 K. 

(nagenoeg druk-onafhankelijk) 

i(~) ~~(}/K/It~) 
'•' 1n• 160 1.04~ tw 1.01:' '1~0 ' ' JU 1. 1H6 170 1.046 1.·11:' lOOI \_lp) 

JS IY4~ IHO 1.045 1.01' ;l)'jt) i 177 
HO -,JiJ 190 1.044 iOII 1.111'-, I !OU 1.1~7 

HS 1.107 200 1.04J 1.'· I.O.IJ 'I ~U l.l•.k· 

<JO 1.080 210 1.04) 1'11 1.050 I ~011 1.20~ 

9< 1.075 220 1.042 ,. l.ll'i.\ l:!<iCI 1.21 ~ 
100 1.070 230 1.042 •110 1,11\(, I ~1)1. I 1.~19 

lOS 1.066 240 1.042 ~\il I_Of,'\ 

110 1063 250 1.()42 o,)il 1.117' 
11' 1.(161 200 1.1»1 ,,,() ~ 
120 1.05'' 270 11).11 1110 IJt'l!>i 

125 I.W.7 2~u IJ» I 7'io I IlO 

130 1.055 
,'!I.}(J l.lWI -'I MI I I ~2 

IJl IJI.'i_\ 
HA1 1.1111 _,.. .. ,, Lll.1 

140 1.0.\:! 
1111 1.1111 }011 ''"'<' ISO I.O'iO 
I .liJ 111-ll 
no I.HC 

Tabel A2.3: soortelijke warmte voor stikstofgas uit [VAR80]. 

tabel 5,blz. 434. 

Latente warmte voor verdamping van water 

Uit figuur A2.4 (data: [VAR80],tabel 1,blz 143) volgt dat bij de 

keuze: 

L = (3162 - 2.42*T) kj/kg 

een fout < 0.3% wordt gemaakt. 
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L 

LVoo 

' \ 

' '-. 
' 

' ' 'o 

' 
z.lloo 

' 
' 

Figuur A2.4 

' 

T('t.) 

' ., 

latente warmte voor verdamping van water 

• [VARBO] tabel 1 blz. 143 

lineaire regressie 

De warmtegeleidingscoëfficiënt voor een stikstofgas/waterdamp 

mengsel. 

We bepalen met de data uit tabel A2.5 ([VAR80J,blz.461) en tabel 

A2.6 ([LAN69]) voor de warmtegeleidingscoëfficiënt voor 

stikstofgas gefit volgens aTb (W/m K). Ditzelfde doen we voor 

waterdamp tabel A2.7 ([VARBO], blz 51) en tabel A2.8 ([LAN69]). De 

fits leiden tot: 

stikstofgas 

waterdamp 

À = 0.334 10- 3 T0
·
764 W/mK 

À= 7.06 1o- 6 r 1
·
373 W/mK 

De stikstofgas data worden hierdoor met een fout < 1% en die van 

waterdamp met een fout< 1.5% weergegeven voor een temperatuur 

tussen 373 K en 673 K. 
TO<.) >.. 

"" 7 H:! 2211 ' .!OU )'itl '24 
'Jil 11;(.\ 2411 .!IA XOI "i4" 

lll<l ''-~" 
2tll:} i 220 

, .. , 'i1.2 
lXU 24.4 .... I .. .,.7 

lil' IU.-1 fl2 2 •• I 2~ ... q"il) . ,. 1.· 12U 27 .. 1 10110 ... 7 
1.1<1 I~ 11 l'itl 2<1.1 lltlU 70.0 
140 l.l,U ... I 12.7 I 2011 li.K 
IlO 1\.•1 .... u H.x ll4MJ ~I U 
14\0 14." '\()() i 1K.•J 1-ICWl M7.H 
170 1:\.7 'i~IJ 41.7 
IlO l~.h UJO 14.h 
1 ... 1 17.~ ,, .. u 47.:! 
2011 ' ,, ' 7111 4'1•1 

tabel A2.5 data [VAR80] blz 461 voor stikstofgas 
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TC'C) À 
-HO 129 
-125 143 
-100 167 
- 75 188 
- 50 21J7 
- 25 224 

0 2-40 
25 259 
50 1 277 

tabel A2.6 : 

-rc=t) À 

"'" 24.l 
110 2~ 2 
I::!U ~h.O 
IJ() 20.9 
1411 27.7 
150 2H.6 
lf,() 29.5 
1711 30.4 
180 I )I.] 
I')() r 3:!2 
200 I Jl.l 

data 

::!HJ 

220 
230 
240 
lSO 

260 
270 

280 
290 

300 
)10 

751293 100 308 
2IJO 367 
300 i 422 
-100

1 

.• 74 
500 Sll 
600 568 
700 610 

[LAN69] 

34.1 

3~.1 
36.1 
17.1 
3~.1 
)9.1 

40.1 
i 41.2 

42.J 
43,3 
4Ü 

voor stikstofgas 

440 5'1.7 

:\20 ! 
4~1 61.0 

4\.l 41\1) 62.2 uo 46.7 470 (,_1_5 
340 47_ •• 4RO M.H 
J~(J 49JI 4lJO (!().{) 
Jóll 50.1 500 fl7.J 
370 51.3 520 (,q_•) 
JXO 52.5 \40 7Z.l 
3'10 5).(1 560 7l.2 
4<XI l4.H .I HO 77.H 
410 56.0 1\{X) H0.5 
420 l7.J 620 RJ.l 
430 5~.5 MO 85.'1 

tabel A2.7 data [VAR80] blz 51 voor waterdamp 

T(.~) À 

300 1 4}3 I 
-'"0 ~HO I 

5•·•) 660 

tabel A2.8 : data [LAN69] voor waterdamp 

Voor een mengsel gebruiken we een fit volgens: 

À(T,x) = a(T) x3 + ~(T) x2 + ~(T) x+ ö(T) 

met x= de mol. fraktie waterdamp 

en passen dit toe op de data uit figuur A2.9. 

Om de parameter voor deze fit te vinden maken we gebruik van de 

volgende gegevens: 

À(T,O), À(T,1) :de À's voor de zuivere stoffen 

(dÀ!dx)x:o.(dÀ1dx)x=1 afgeleiden uit figuur A2.9 met verondersteld 

lineair verloop met de temperatuur 

dit leidt tot het volgende stelsel: 

ö(T) = À(T,O) 

a(T) + ~(T) + ~(T) + ö(T) = À(T,1) 

~(T) = (dÀ!dx)x=O (= -{0.0392-128.3 10- 6 T}) 

3a(T) + 3~(T) + ~(T) = (dÀ1dx)x=1 (= -{0.0173-11.3 10- 6 T}) 

De met dit stelsel verkregen fit staat in figuur A2.9 
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Q310 -- -·· 

\ --
OZCI---

-... 

figuur A2.9: data voor stikstofgas waterdamp mengsel~ 

met de verkregen fits ---

Viscositeit van een stikstofgas/waterdamp mengsel. 

Met een fit volgens aTb (Ns/m2 ) vinden we voor stikstofgas: 

~ = 3.232 10- 7 T0
·
704 Ns/m2 

(tabel A2. 10) 

en voor waterdamp: 

~ = 0.106 10-7 Tl. 189 Ns/m2 

(tabel A2.11) 

I(L(') , 
I ()I I M.• !NO I IH.I 310 
ll)II:O 7:!.2 

,,,,1 
I~ 1 1 32U 

llll 1\.t. 
.::u• J.!\1.: JJO 

"' 7M.~ 
.!111 I )4.6 

~ ~20 139.'} 
12U .2.1 230 141.0 4t)tJ 
I 1~ ~-~ 2 240 150.0 4~(1 
1)0 RX . .l 250 114.9 <oo 
11< 91.4 160 159.7 .~50 
140 94. I 270 164.4 h(JOo 
ISO IOO.f, 280 169.1 ~· 160 106.6 190 173.7 
171) 112.4 ]()(l 17U 

182.6 
187.0 
191.1 
19~.6 
10t).0 
220.4 
239.6 
217.7 
274.1 
290.8 
)06.2 

tabel A2.10: data [VAR80] blz. 458 

-A.6-

""' 321.0 
1111<1 14~.1 
... _I .171.3 

100(1 .\W.O 
i lf)U 42.l.l 
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i(O() 1 
[Oil I ~I ~l'lll 1'14 -Holt ~(.}! 
I In I ~-; ~'Hl 1_, ·l"711 :7:! 
I ~" trilt .:!02 -PUl 27h 
I hl IJJ 110 2117 1•141 2~tl 

'"" IJ7 I.Zll '100 21\~ 
151) 141 

~I I 
"20 :!'l~ l.lil 215 I(,(J 146 qn qo 11K) 

170 150 
~[l} 

'\(ti./ \tlX 
IKO 154 

1~0 22.1 <>)o,O \lh 
1'10 158 

l!,lj 227 t.oo 1:!'\ 
200 [(,.z 170 211 h2tl 11; 
2itl 1(>{, 1'11) !J ~ (...ltl ql 
220 170 

11}(1 2\4 '.t•ll J.,., 
:!lil 174 

;uo _;:n '" 1"7 
:!-10 17X 110 :n ·uo '"" :!~o 1<2 -1::'11 ,?<i! 

2fl() 
Ptl 2"" IX(, 1-IO ::'hO :!70 1'10 -1 ~,, 2M 

figuur A2.11: data [VARBOJ blz. 48 

Uit tabel A2.12 ([VARBO],blz. 672) volgt dat voor een 

lucht/waterdamp mengsel de eenvoudige mengselregel: 

D(T,x) =x D(T,1) + (1-x) D(T,O) 

een fout<S% geeft. Aangenomen wordt dat dit ook geldt voor een 

stikstofgas/waterdamp mengsel . 

.,. re) -.....~ 

,., 

_,q 

'lil 
ltlll 

IlO 
I ~~~ 
1111 

I In 

1'11 

,,, 
' I •.r, ~ ,.,,, ... 

,.,, ' 
,?1111_1 
~lH 1, 

.::.11'!,1 

'''·" ~I)\ 11 

"' I 
.?::'tor, 
~ 111.'1 

'''.0 
'1•1 2 

1'11 ' ,.,,,u 
.'rtn::. 
~I I" I 
2tt'l ' 
~I I '' 
::'I 'I ' 
'' ~ 7 
~~) I 
.:11 ' ~ I' ' 

('Hl I ,.,,_tl 1:-..'11) 

/'l'l'i I 'I~. 'i 
::'til ' [•)1.•1 

::'11 .. -1 _ltj[ I 
21 ~ ~ ·'''":-. 
21! 2 ::'111\ 
~~I ,, -~I~ ' ~.: ... ...- _,ts 7 
;!\u.l -~ ~ I ' 

ISl 1 17"U 
[.'i'(7 17'1:! [f.XI) ['177 

t•ll I \~l.h 171 2 [lol ' 1-IIJ•l 1.\7." 12-1 7 
['17' I~ 7 'I 177.-1 ll.totl '"''' 111.' I.!XA 
.!111 ' 

,,,,_, Hd.h 17tll 1'7.'' I 1-l.<i 2 JJ2.1 _,,"., I l'ko_.t I ~~~.!\ 17~.~ ltd.•l 1-I'I.IJ 1.15.1\ 
~In I ~~~~~ ,, 

' 
IHlJ.S I 7~ I tt.qc I I '-~-IJ IN.' 

~I ~ 1 .~tl I :1 1~-1.~ IH~A J(,')•l I 151·." 1-P.l 

tabel A2.13: viscositeit voor een lucht/waterdamp mengsel 

uit [VARBO] blz. 672) 

Diffusiecoëfficiënt van stikstofgas en waterdamp 

Een fit van de data uit tabel A2.13 [LAN69], tabel A2.14 [CON69] 

en tabel A2.15 ([VAR80],blz.635) leidt tot: 

D = 1.74 T2.0B5 10-10 m2/sec 
p 

met p in bar 

voor T>373K zijn geen literatuur waarden gevonden dit betekent dat 

juistheid van de fit daar niet gegarandeerd kan worden. 
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,) 34.41 55.4 I 79.•l I 'C 
IJ 0,256 0,303 0,359 I cm'fscc 

tabel A2.13 data [LAN69] 

T(~) 0 
282 0.221 
m 0-2IS:f 
3:.l/.S <l.306 
a63- o.-. 
373 0.398 

tabel A2.14 data [CON69] 

T(U) 1> 
:'11!-IJ !1.~12 
.11:!7'1' 11.: ... 
1!1<4!>, U.!"IO 
lll7.1' 0.:"~1 

.l~ll I ' 0.}1.\ ,.. 
O.JS.C 

27} 0.26() 
107.4 0.2~ 
1!".4 (} '0.1 
Hl 0 H't 

tabel A2. 15 data [VAR80] 

De algemeen gebruikte fit voor lucht/waterdamp [VAR80] is: 

0 = 8.899 Tt. ao 10-to m2/sec 
p 

met p in bar 

hiervan is bekend dat hij voldoet voor temperatuur tussen 273K en 

1493 K. 

In het gebied waarvoor voor de eerste fit gegevens zijn gebruikt 

(273-373 K) verschillen de beide fits minder dan 3% zie 

figuur 2. 16 
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9000 

I 

. D (~ll:. )I , 8000 / 6000 

7000 7000 

6000 6000 

I 
I 

5000 ~ 5000 

•ooo 4000 

3000 3000 

"" L_·_._ ___ ...._ ___ .L__ ___ ._ __ __. ___ -..!. ___ _J 2000 

250 300 350 400 450 500 550 600 

figuur 2.16 diffusiecoëfficiënt 

data [LAN69] 0 e 
fit 1-

fit 2~ 

-->T( K) 

Algemeen wordt de omgekeerd evenredigheid van de 

diffusiecoëfficiënt met de druk aangenomen. 
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A 3. De 1/3 regel 

Volgens Gyarmathy [HEW82] blz. 141 en Hubbard [HU874] moet om 

overeenstemming te krijgen tussen theorie en praktijk de 

stofeigenschappen À,~ enD als er grote gradiënten zijn berekend 

worden bij: 

T113 = Tp + 1/3 (T-Tp) 

ITtt3 = ITp + 1/3 (IT-ITp) 

dit is de zogenaamde 1/3-regel 

Met enkele eenvoudige modellen zullen we hiervoor een alternatief 

vinden. 

a) de 1/3 regel voor de warmtegeleidingscoëfficiënt 

We nemen een warmtebron met temperatuur TR. straal Ren geleverde 

warmte H. Terwijl de omgevingstemperatuur Te is. Het wa~mtecontact 

is alleen door geleiding via gas met warmtegeleidingscoëfficiënt 
b À=aT . We nemen verder aan dat er een evenwichtssituatie is 

ontstaan zodat overal óT/ót=O. Er geldt dan: 

ÀóT _ H 
ór - 47Tr2 

zodat: 

j Tb óT d H 
R a ór r = 47TR 

dit geeft: 

a j óTb+
1 

d _ ~ {Tb+1 _ Tb+l} 
b+l R ór r - b+l e R 

Vergelijk nu de situatie b=O met b#O 

b=O 
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Dus door in het geval met b~ À te kiezen bij een temperatuur Tdv 

van: 

komt de warmtestroom H onder de veronderstelling À is constant 

overeen met de exacte oplossing. 

Voor stikstofgas is b=0.764 (zie appendix 2) en geldt 

b) de 1/3 regel voor de diffusiecoëfficiënt 

Veronderstel een bron met straal R in een sferisch symmetrisch 

probleem. De opbrengst van deze bron is een warmtestroom H en een 

massastroom M. We nemen aan dat de warmtestroom alleen door 

geleiding gebeurt (er is dus geen convectieve bijdrage). De 

temperatuur aan de bron is TR en die van de omgeving is Te. We 

nemen aan dat alle tijdafgeleiden nul zijn. 

Voor de diffusie geldt ([BIR60],blz.502 tabel 16.2-1): 

Veronderstel vR klein. Dan volgt (met p=constant) 

D12 
RvT V Pv 

Voor een lucht/waterdamp mengsel geldt dat D12~T 1 " 8 (appendix 2), 

neem nu aan dat D12~T2 om tot een eenvoudige analytische oplossing 

te komen. Voor berekening van het temperatuur profiel nemen we aan 

dat À temperatuur onafhankelijk is, zodat: 

T(r) 

-A.ll-



Als we de massatransport vergelijking herschrijven krijgen we met 

D12=aT2 : 

M Rv ___,... - - -vpv 4rrr"" aT -

gebruikmaking van het gegeven temperatuurprofiel en integratie 

leidt tot: 

De oplossing waarbij D12=DrefTITref (en dus ~m onafhankelijk van 

de temperatuur) wordt genomen geeft: 

Dus de exacte oplossing voor massatransport wordt in geval van een 

temperatuur afhankelijke ~m gevonden door: 

te kiezen. Tref is te benaderen als O.S(Te-TR) 

-A. 12-



A 4. Knudsencorrectie 

Voor de correctie van de Nusselt-getallen voor het 

niet-continu zijn van de omgeving wordt gebruik gemaakt van de 

Cunningham-relatie: 

Nuc un Nucont 
= 71-:-+'(~N,_u..".c""o""n...,..(-/~B..,..)_K_n met Kn = rrviiT 

pr 

Voor de verschillende Nusselt getallen gelèen verschillende B's: 

BH = 0.48 

BM = 0.36 

Br = 1.48 

bij relatieve snelheid nul (uit Gyarmathy blz. 151 [HEW82]),in 

figuur A4.1 is deze correctie weergeceven. 

\'\ \A c.AA.t-4 0.9 

t'\\..\~T 0.6 

0.7 

0.5 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

BM = 0.36 
0 

0 2 6 8 10 

Figuur A4.1: de Nusselt-getallen Knudsen gecorrigeerd volgens de 

Cunningham relatie. 
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A 5. De natte bol benadering 

Er moet gelden 

dus 

De veronderstelling dat (1) geldt geeft: 

H = -ML 
4~rÀ(T-Tp) = 4~r~m(ITp-IT) L 

( 1) 

(2) 

(3) 

Als dit wordt ingevuld in (2) vinden we een ondergrens voor de 

geldigheid van de natte bol benadering (1); de grens wanneer de 

verdamping de omgevingsdruk dusdanig beïnvloedt dat de 

druppeltemperatuur niet constant verondersteld mag worden. 

(3) wordt: 

Tp = T ~~L (ITp-IT) 
À 

differentiatie (stel de materiaaleigenschappen constant) 

dTp = 
dt 

- ~mL ~crr -rr) 
" dt p 
À 

(4) 

(5) 

Maak gebruik van de Clausius-Clapeyron relatie in differentiële 

vorm: 

(6) 

en behoud van massa en druppelaantal: 

(7) 

-A. 14-



Zo vinden we: 

= _ Rv &.Q_ _1_ dmp 
R9 p9 o mpo dt 

Dit invullen in (2) geeft na deling door L(dmp/dt) een 

vergelijking van de vorm: 
A 

1 +8 « 1 

verder geldt: 
A A 

1+8 < 8 (A>0,8>0) 

Dit geeft: 

-A. 15-
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A 6. Brekingsindex lucht/water 

In tabel A6.1 staan de brekingsindices van een lucht/water 

overgang voor verschillende À. (uit [LAN69] 611/8 blz.5-566) 

J. I 

lll~ 
i 

0,589311.3330 
0,768 1,3289 
0,871 I ,3270. 
0,943 1,3258 
I ,028 I ,3245 
1.2561 1,3210 
1,500 1,316 
2.0 1,300 

Tabel A6.1: de relatieve brekingsindices voor een lucht/water 

overgang voor verschillende golflengten. [LAN69Jblz 5-566. 

Door deze gegevens uit te zetten zoals in figuur A6.2 en tussen de 

verschillende punten lineair te interpoleren komen we tot: 

À = 632.8 nm =111 = 1.3318 

À = 807 nm :nt = 1.3281 

À = 1152 nm :_,. = 1.3225 

\ 
\ 

\ 
1--

\ 
\ 

\ 
\ 

' ' ' 
' ' ' 

' ' 
' ' ' ' 

' ' ' 
':'' -

' ' ' ' ' ' 
' ' ' ' t.l'l.l ' 

8'/:IJ ..ooo 1(00 1:11110 

Figuur A6.2: data uit tabel A6.1 en lineare interpolatie 
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A 7. Experimenten 

De meetcondities en door de nevel tijdens de verdamping gevolgde 

trajecten in het DQ12-DQ32 vlak worden in deze appendix 

weergegeven de nummering is als die in het logboek. 

Tevens zijn steeds de theoretische D012-DQ32 lijnen bij translatie 

van de ZOLD-funktie volgens §2.5 weergegeven voor rmo=1.5~m en 

E-o=0.02 en 0.12. 

2.5r----r---~------. 
experiment 028 

testsectie: 

voordruk 

waterdruk 

0.69 Torr 

15.15 Torr 

totaaldruk: 1.00 barr 

cond.kernen: 1.3 1012 m- 3 

hogedruksectie: 1.61 bar 

Figuur A7.1: het verdampings

traject, de druppels zijn te klein 

door het grote aantal condensatie

kernen. 

experiment 029 

testsectie: 

voordruk 

waterdruk 

0.69 Torr 

14.85 Torr 

totaaldruk: 1.00 barr 

cond.kernen: 2.8 1011 m- 3 

hogedruksectie: 1.60 bar 

Figuur A7.2: het verdampings

traject, de druppels zijn te groot 

door het kleine aantal condensatie-

kernen. 
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experiment 030 

testsectie: 

voordruk 0.76 Torr 

waterdruk 15.00 Torr 

totaaldruk: 1.00 barr 

cond.kernen: 3.6 1011 m-3 

hogedruksectie: 1.60 bar 

Figuur A7.3: het verdampings

traject, experiment goed gelukt. 

1)Q 

Grote ruis aan het eind door volledige 

verdaming dus transmissie van orde 1. 

experiment 031 

testsectie: 

voordruk 0. 70 Torr 

waterdruk 15.00 Torr 

totaaldruk: 1.00 barr 

cond.kernen: 2.6 1011 m- 3 

hogedruksectie: 1.60 bar 

Figuur A7.4: het verdampings

traject, de druppels zijn te groot 

door het kleine aantal condensatie-

kernen. 
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A 8. Laboratorium stelsel 

Omrekenen van de verandering van een druppeleigenschap Yp in het 

schokcoördinaten stelsel naar de verandering van die eigenschap 

zoals die in het laboratorium wordt waargenomen gaat als volgt: 

dY 
(dt)schok 

= dxp.schok 
dt Up.schok 

= 1/ua (aY P) 
axp lab 

met Xp.schok 

Up, schok 

Xschok 

Dus geldt: 

plaats van de druppel in het schokstelsel 

snelheid van de druppel in het schokstelsel 

plaats van de schok in het laboratorium stelsel 

/ (aYP) = Up,schok Uo axp lab 

-A. 19-



::P 
N 
0 

RICK/F..VAP /NONHEATBATH 
DATE & TIME PRINTED: FRIDAY, FEBRUARY 12, 1988@ !0:56:41. 

I 0000 
I OI 00 
10200 
I 0300 
10400 
I 0500 
I 0600 
!0700 
!0800 
!0900 
1!000 
11!00 
1!200 
!1300 
1!400 
11500 
11600 
11700 
11800 
1!900 
12000 
12100 
12200 
12300 
12400 
12500 
12600 
12700 
12800 
12900 
13000 
13050 
13100 
13200 
!3300 
13400 
13500 
!3600 
13700 
!3800 
13900 
13950 
14000 
14!00 
14200 
14210 
14220 
14300 
14400 
14500 
14600 
14700 
14800 
14900 
15000 
15100 
15200 
!5300 

C********************************************************************** 
C********************************************************************** 
C Programma voor het berekenen van de verdamp! ngstii d van druppels 
C onder niet-heat-bath condities (de verdampinswarmte draagt dus 
C bij aan de enthalpie, bovendien kan gebruik gemaakt worden van 
C een size-distribution funktie. Gedane aaname is dat Knudsen-
C verwaarloosd kunnen worden en dat snelheids- en temperatuurs-
e relaxatietijden veel kleiner zijn dan de verdampingstijd. 
C********************************************************************** 
C********************************************************************** 
c 

BLOCK GLOBAI.'l 
FILE 8(KIND="DISK", TITLEm"(TNNTGA20)VERDAMPING.", PROTECTION="SAVE", 

IIAREASIZE=15,FILETYPE•7 ,NEWFILE•"TRUE") 
LIBRARY LIB (TITLE•"OBJECT/RICK/LIB ON USER4. ") 
IMPORT FROM LIB (/PROPER/) 

$ INCLUDE "PLOTTER/F77 /DECLARATION ON APPL" 
$ INCLUDE "NAGFLIB/FORTRAN/DECLARATION ON APPL" 

END 
$ INCLUDE "RICK/LIB/DECLARATIE ON USER4." 
$ INCLUDE "PLOTTER/ F77 /CURVDZ ON APPL" 
$ INCLUDE "NAGFLIB/ C/ FORTRAN/C05AGF ON APPL" 
c 
C********************************************************************** 
C********************************************************************** 
c 

SUBROUTINE STATE2 (R2,U,T,TWB) 
c 
C Subroutine ter berekening van de einddruppelstraal door te 
C zoeken naar het nulpunt van (T-Twb) als funktie van (r3). 
c 

c 

c 

c 

INTEGER IFAIL 
REAL R2, RCUBE2, 

11 T,TWB, 
11 U, 
11 Vl,V2, V3 

COMMON/FUNCTG/ Vl,V2,V3 

EXTERNAL G 

IFAIL-<l 
RCUBE2-<l. 
CALL UTTWB(U,T,TWB,RCUBE2) 
IF (TWB.LT.T) GOTO 10 

WRITE(6,*) T,TWB,RCUBE2 
RCUBE2•1. 
Vl-IJ 
V2•T 
V3•TWB 
CALL C05AGF(RCUBE2,.001,.001,0. ,G,O. ,1. ,IFAIL) 
IF (IFAIL.GE.1.) WRITE (6,9999) IFAIL 

9999 FORMAT(" Foutmelding uit subroutine state2 IFAIL:" ,11) 
10 R2•RCUBE2**(1./3.) 

RETURN 
END 

c 
C********************************************************************** 

15400 
15500 
!5600 
I 5700 
15800 
!5900 
16000 
16100 
16200 
!6100 
16400 
16500 
16550 
16600 
16700 
16800 
16900 
17000 
17100 
I 7200 
17300 
17400 
17500 
17600 
I 7700 
17800 
17900 
18000 
18100 
18110 
18200 
18300 
18400 
18500 
18600 
18700 
18800 
18900 
19000 
19100 
19200 
19300 
19400 
19500 
19600 
19700 
19800 
11}900 
20000 
20100 
20200 
20300 
20400 
20410 
20500 
20600 
20700 
20800 
20900 
21000 
21100 
21200 

C******************************************k****k********************** 
c 

REAL FUNCTION G(RCURE2) 
c 
C Funktie, die gebruikt wordt door nulpuntsroutine in STATE2. 
c 

c 

c 

REAL RCUBE2, 
11 Vl,V2,V3 

COMMON/FUNCTG/ V1,V2,V3 

CALL UTTWB(Vl,V2,V3,RCU!lE2) 
WRITE (6,*) Vl,V2,V3,RCUBE2 
G=V2-V3 

RETURN 
END 

c 
C********************************************************************** 
C********************************************************************** 
c 

SUBROUTINE UTTWB(UU, TT, T'IWB,RCIJBE) 
c 
C Subroutine tf'r berekening van Tm,TT en Twb als funktie van (r3> 
C onder massa- impuls, enthalpie- en druppelaantalbehoud bij snel-
C heids- en temperatuursgerelaxeerde druppels. 
c 

REAL 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

AID1,AID2,ATD21. 
BETA, 
CG, CL, CV, 
DIS CR, 
FGO,FPO,FVO, 
GAM1,GAM2, 
HORED, 

11 
11 

LO, 
PG, PV, PORED, 
TT,TOLD,TTWB,TWBOLD,TO, 
UU,UOLD 

f 
11 
11 

c 

c 

10 

11 

COMMON/PROPER/RRG,RRV,CG,CV,CL,GAMG,GAMV,RHOL 
COMMON/BEGINW/FGO,FVO,FPO,PORED,HORED,PGO,PVO,UO,TO 

CALL LAHEAT (LO,O.) 
AIDimFGO*RRG+(FVO+FPO*(l.-RClffiE))*RRV 
AID2mFGO*CG+(FVO+FPO*(J.-RCUBE))*CV 
AID2l•AID2/AIDI 
ALFA=AID21-.5 
BETA•-AID?1*UO*(PORED+t.) 
GAMI--LO*FP0*(1.-RCUBE)+(HORED+.5)*UO*UO 
GAM2•-CL*FPO*RCUBE 

RETURN 
END 

UOLD•UU 
TOLD-TT 
TWBOLD•TTWB 
DISCR•(BETA*BETA-4.*ALFA*(GAMI+GAM2*TTWB))**.5 
UU•(-BETA-DISCR)/2./ALFA 
TT•UU*(UO*(l.+PORED)-UU)/AIDI 
PV•PVO*TT/UU*UO/TO*(FVO+FPO*(I.-RCUBE))/FVO 
PG•PGO*TT/UU*UO/TO 
CALL WETBUL(TTWB,TT,PV,PG,O.l,O.) 

IF ((ABS(UU-UOLD)/UU.GE •. OO!).OR.(ABS(TT-TOLD)/TT.GE;.OOl) 
.OR.(ABS(TTWB-TWBOLD)/TTWB.GE •. 001)) GOTO JO 

ä. ... 
>< 

~ 



2!300 
2!400 
21500 
2 !600 
21700 
2 1ROO 
21900 
22000 
2 2100 
22200 
2 2300 
22400 
22500 
22600 
22700 
22800 
22900 
23000 
23!00 
2 3200 
2 3300 
2 3400 
23500 
23600 
23700 
23800 
23900 
24000 
24100 
24200 
24300 
24400 
24500 
24600 
24700 

D 24AOO 

1'0 24900 
2 5000 
2 soos 
25100 
25200 
25300 
25400 
2 5500 
25600 
25700 
25800 
25900 
26000 
26100 
26200 
26300 
26400 
26500 
26600 
26700 
26800 
26900 
27000 
27100 
27200 
27300 

c 
C*****************************************i=**************************** 
C********************************************************************** 
c 

SUBROUTINE R3MOD (RSQR,RCUBE,DDRSQR) 
c 
C Bepaling van (r3> en <r2> door integratie over size-distribution 
C funktie in externe FUNCTION DISFIE. 
c 

c 

c 

REAL DDRSQR, 
# RCURE,RINT,RSQR 

EXTERNAL DISFIE 

RCUBE=O. 
RSQR=O. 
RINT=O. 
DO JO 1=0,200 

RCUBE=RCUBE+RINT**(3./2.)*DISFIE(RINT+DDRSQR)*O.OJ 
RSQR=RSQR+RINT*DISFIE(RINT+DDRSQR)*O.OI 
RINT=R INT+O. OI 

10 CONTINUE 
RETURN 

END 
c 
C********************************************************************** 
C********************************************************************** 
c 

REAL FUNCTION DISFIE(RS) 
c 
C Funktie waarbinnen de sizedistribution funktie berekend wordt. 
c 

c 

c 

REAL EPS,H,RS 

EPS=O. OS 
IF ((RS.G~.(1.-EPS*.5)).AND.(RS.LE.(l.+EPS*.5))) THEN H=I./EPS 

ELSE H=O. 
DISFIE•H 

RETURN 
END 

C********************************************************************** 
C********************************************************************** 
c 
c 
c 

Begin van de berekening. 

C********************************************************************** 
C********************************************************************** 
c 

REAL ADTDR2(IOO),ARCAFW(lOO),AT(lOO),ATIM(lOO),ATWB(lOO),AU(lOO) 
c 

REAL AO, 
11 CG,CL,CV, 
11 DRSQR, 
11 ESTDIF, 
# FGO,FPO,FVO, 
# G12,GMIX,GGO,GV,GVP,GVO, 
# L, LAM, 
11 MA,M2, 
# PG,PGO,PV,PVO,PWB,PO, 
# RCUBE,RRG,RHOTO,RRMIX,RSQR,RRV,RO,R2, 

27400 
2 7500 
2 7600 
2 7700 
27800 
27900 
28000 
28!00 
2A200 
28300 
28400 
28500 
28600 
28700 
28800 
2 A900 
29000 
2 9100 
2 9200 
29300 
29400 
2 9500 
29600 
2 9700 
2 9800 
29900 
30000 
30100 
30200 
30300 
30400 
30500 
30600 
30700 
30800 
30900 
31000 
31100 
31200 
31'300 
31400 
31500 
31600 
31700 
31800 
31900 
32000 
32100 
32200 
32300 
32400 
32500 
32600 
32700 
32900 
33000 
33100 
33200 
33300 
33400 
33500 
33600 

c 

c 

c 
c 
c 

c 
c 
c 

c 

c 
c 
c 

c 
c 
c 

!00 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

11 T,TF.ST,TlJ!l,TWAF.ST,TO,TI2, 
11 U,UF.ST,UO 

INTEGER l, N 

C:OMMON/PROPER/RRG,RRII,CG,C:V,CL,GAMG,GAMV,RHOL 
COMMON/REGINW/FCO,FVO,FPO,POREll,HORED,PGO,PVO,llfl,Til 

Inlezen van de stofconstantPn. 

CALL READ 

Inlezen van dP schokparamPters. 

WRITE (6, 100) 
FORMAT("+ Invoer van de condit ie' s voor d~ schok") 
WRITE (6,200) 
FORMAT(" Machgetal") 
READ (5,*) MA 
WRITE (6,300) 
FORMAT("+Temperatuur (in 'C)" ,/) 
READ ( 5 , *) T 0 
WRITE (6,400) 
FORMAT("+Druk (in bAr)",/) 
READ (5,*) PO 
WRITE (6,500) 
FORMAT( "+Druppe 1 st ra al (in micrometer)",/) 
READ ( 5 , *) RO 
WRITE (6,600) 
FORMAT("+Druppe lmassa fractie",/) 
READ (5,*) FPO 
WRITE (6,700) 
FORMAT("+Aantal integratie-stappen (max .=100)" ,/) 
READ (5 ,*) N 

TO•T0+273.16 
PO=P0*I.E5 
RO=RO*l. E-6 

Aanmaken van hulpparameters. 

CALL CLAUS(PVO,TO) 
PGO•(PO-PVO) 
FVO•(I.-FPO)*RRG/((PO/PVO-J.)*RRV+RRG) 
FGO•t.-FVO-FPO 
GVO•PVO/(PVO+PGO*RRV/RRG) 
GGO•I.-GVO 
RHOTO•(PGO/RRG+PVO/RRV)/T0/(1.-FPO) 
GMIX•(GVO*CV+GGO*CG)/(GVO*(CV-RRV)+GGO*(CG-RRG)) 
RRMIX-GGO*RRG+GVO*RRV 
AO•SQRT(GMIX*RRMIX*TO) 
UO•MA*AO 
PORED•PO/RHOTO/UO/UO 
HORED•TO*(FVO*CV+FPO*CL+FGO*CG)/UO/UO 

> 

~ 
5. ..... 
>< 

:.? 

Berekening van de estimate-toestand m.b.v. de Ranki ne-Hugeniot 

M2•MA*MA 
UEST•U0*((1.-M2)/M2*2./(GMIX+t.)+1.) 
TEST•T0*(2.*(GMIX-l.)*(GMIX*M2+J.)*(M2-1.)/(GM1X+J.)**2/M2+1.) 
PV•PVO*TEST/UEST*UO/TO 
PG•PGO*TEST/UEST*UO/TO 



::t::> 

"' f'J 

33700 
33800 
13900 
34000 
34100 
34200 
34300 
34400 
34500 
34600 
34700 
34800 
34900 
35000 
35100 
35200 
35300 
35400 
35500 
35600 
35700 
15800 
35900 
36000 
36100 
36200 
36300 
36400 
36500 
36510 
36520 
36530 
36600 
36700 
36900 
37000 
37100 
37200 
37300 
3 7400 
3 7410 
37450 
37460 
37500 
37600 
37650 
3 7700 
37800 
37900 
38000 
38100 
38200 
38300 
38400 
38500 
38600 
38700 
38710 
38720 
38800 
38900 
39000 
39100 
39200 
39300 

c 

GV=PV/(PV+PG*RRV/RRG) 
CALL WETBUL(TWBEST,TEST,PV,PG, .1,0.) 
T12=(TEST+TWBEST)/2. 
CALL LAMBDA(LAM,Tl2,GV) 
CALL LAHEAT(L,TWBEST) 
ESTDIF•2.*LAM*(TEST-TWBEST)*UO/RHOL/L/UEST/RO/RO 
T=TEST 
U=UEST 
TWB•TWBEST 

C Berekening van r2. 
c 

CALL STATE2(R2,U,T,TWB) 
c 
C Berekening van de afgeleide van de ti1d naar RQSR als funktie van 
C (RCUBE). 
c 

c 
c 
c 

c 

RSQR=l. 
DRSQR=(1.-R2*R2)/N 
DO 1000 I=1,N 

RCUBE=RSQR**(3./2.) 

CALL R3MOD(RSQR,RCUBE,(I-l)*DRSQR) 

CALL UTTWB(U,T,TWB,RCUBE) 
T12=(T+TWB)/2. 
PV=PVO*T/U*UO/TO*(FVO+FPO*(l.-RCUBE))/FVO 
PG=PGO*T/U*UO/TO 
CALL CLAUS(PWB,TWB) 
GV=PV/(PV+PG*RRV/RRG) 
GVP•PWB/(PWB+(PV+PG-PWB)*RRV/RRG) 
Gl2=(GV+GVP) /2. 
CALL LAMBDA(LAM,Tl2,Gl2) 
CALL LAHEAT(L,TWB) 

C Opslag van de resultaten in array's 
c 

AT(I)=T 
AU(I)=U 
ATWB( I)=TWB 
RKNUD•2E-5*SQRT(RRG*T)/.9E5/SQRT(RSQR)/RO 
RNUH •2./(1+2./ .48*RKNUD) 

WRITE (6,*) RNUH,RKNUD 
ADTDR2(I)•RO*RO*RHOL*L*U/UO/(T-TWB)/LAM/RNUH 
ARCAFW(I)•ESTDIF*ADTDR2(I) 
RSQR=RSQR-DRSQR 

1000 CONTINUE 
c 
C Berekening van de verdampingatijd m.b.v. trapezium-integratie. 
c 

c 

ATIM( 1 )•0. 
DO 2000 I•2,N 

ATIM(I)•ATIM(I-1)+.5*(ADTDR2(I)+ADTDR2(I-1))*DRSQR 
2000 CONTINUE 

C Ui tv oer van de resultaten naar di se. 
c 

WRITE(8,*) MA,TO,PO,RO,FPO,N 
WRITE(8,*) TEST,TWBEST,UEST 
DO 3000 1•1, N 

WRITE (8,*) 1.-(I-1)*DRSQR,ATIM(I),ARCAFW(I),AT(I),ATWB(I), 
# AU(!) 

3000 CONTINUE 
STOP 
END 

> 
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:0 
!" 
(/.J 

RICK/Llll 
DATE & TIME PRINTF.D: FRIDAY, FEllRUARY 12, J98A@ 10:54:51. 

}()000 
10100 
10200 
10300 
10400 
I 0500 
I 0600 
I 0700 
I 0800 
10900 
11000 
lilt! 
11200 
11300 
I 1310 
t 1320 
11330 
11400 
t 1500 
t 1700 
11800 
11900 
12100 
12400 
12500 
12600 
12700 
12800 
12900 
13000 
t 3100 
13200 
13300 
13400 
!3500 
13600 
13700 
!3800 
!3900 
14000 
t 4001 
14100 
14200 
14210 
14300 
14400 
14500 
I4600 
14700 
I4800 
14900 
15000 
I50IO 
I 5IOO 
t 5200 
I5300 
I5400 
I5500 

r. LIRRARY RICK/LIB 
c 
c ******************************************************************* 
c ******************************************************************* 
c 
c 
c 
c 

Library with subroutines to calculate the properties of a 
gas/vapour mixture and liquid dropiets in that mixture. 

c ******************************************************************* 
c ******************************************************************* 
c 
$ SHARING=SHAREDBYRUNUNIT 
c 

llLOCKGLOBALS 
FILE 7(KIND="DISK" ,TITLE="(TNNTGA20)RICK/LIB/DATA ON USER4.", 

IIFILETYPEm7) 
FILE 8(KIND="REMOTE") 

EXPORT (LAMRDA,DIFFUS,WETBUL,VISCOS,LAHEAT,TSTER,CLAUS,PRANDL, 
# REYNOL,SCHMID,DICHTH,SPOFS,MIX,XDAMP,READ,/PROPER/) 

$ INr.LUOE "NAGFLIB/FORTRAN/DECLARATION ON APPL" 
END 

$ INCLUDE "NAGFLIB/C/FORTRAN/C05ADl' ON APPL" 
c 
c **************************************************************** 
c 

c 

c 

c 

SUBROUTINE READ 

REAL 
# 

CG,CL,CV,CI.C2,C3,C4,C5, 
DLT,DPOW,DRCOT,DRCIT,DREF, 
ETGPOW,ETGREF,ETVPOW,ETVREF, # 

# 
11 
11 
11 
11 

GAMG ,GAMV, , 
LAMGPW,LAMGRF,LAMVPW,LAMVRF,LREF, 
PREF , PVSREF, 
RCOREF,RCIREF,RG,RHOL,RV 
TREF 

COMMON/REFER/ TREF,PREF,PVSREF 
COMMON/PROPER/RG,RV,CG,CV,CL,GAMG,GAMV,RHOL 
COMMON/LAMMIX/LAMGRF,LAMGPW,LAMVRF,LAMVPW,RCOREF,DRCOT,RCIREF, 

# DRCIT 
COMMON/VISKOS/ETGREF,ETGPOW,ETVREF,ETVPOW 
COMMON/LATHEA/LREF,DLT 
COMMON/DIFUSS/DREF,DPOW 
COMMON/CONSTN/CI,C2,C3,C4 

c The properties of gas,vapour and liquid (all in S.I.) are 
C read from the RICK/LIB/DATA-file in the following order: 
C TREF : reference tempersture 
C PREF : reference preesure 
C PVSREF : saturation vapour preesure at Tref 
C RG : gasconstant of the carrier gas 
C RV : gasconstant of the vapour 
C RHOL : mass density of tthe liquid 
C CG : specific heat at constant preesure of the carrier gas 
C CV : specific heat at constant preesure of the vapour 
C C!. : specific heat of the liquid 
C LAMGRF : themal conduc tivity of the gas is detemined by 
C LAMGPW LAMgrf*(T/Tref)**LAMgpw 

I 5600 
l 5700 
l ~800 
t 5900 
I 6000 
16100 
16200 
t 6300 
16400 
16500 
16600 
I6700 
16800 
16900 
I 7000 
I 7I 00 
I 7200 
I 7300 
I7400 
17500 
1 7600 
I 7700 
I7800 
I7900 
I ROOO 
I8IOO 
I8200 
J82IO 
18220 
1 8230 
18250 
I8700 
IA800 
I8900 
I '1000 
I9IOO 
I9200 
I9300 
I9400 
t 9500 
19600 
I9900 
20000 
20IOO 
20200 
20300 
20400 

"20500 
20600 
20700 
20800 
20900 
2IOOO 
21l00 
2I200 
2I300 
21400 
2I500 
2I600 
2I700 
21800 
2I900 

c 
c 
c 
c 
r. 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

LAHVRP 
LAHVPH 
RCORF:P 
flRCOT 

RCJRF:l' 
DRCIT 

LREF 
DLT 
DREF 
DPOW 
ETGREF 
ETGPOW 
ETVREF 
ETVPOW 

thermal ronductivity of thc• vapour is determined by 
LAMv rf* (T /Tref) **LAMvpw 

deriv~tive of the thermal cnnductlvity of the mixture 
to the vapour-mass-fraction at the pure gass point 
determined hy Rr.Ore f + dRCOT*(T-Tr<> f) 

derivative of the thermal cnnductivfty of the mixture 
to the vapour-mass-fraction at the pure vapour point 
determined hy RCiref + dRr.tT*(T-Tref) 

latent heat for evaporation of the liquid is determine 
by LreF + dLT*(T-Tref) 

the diffusion coefflcient os the gas/vapour-mixture 
is determined hy Dref*(T/TreF)**Opow 

vlscoslty of the gass i8 determlned by 
F:Tgre f* (T /TREF) **ETg pow 

viscosity of the vapour is determined by 
ETv re f* (T /TREF) **ETvpow 

**************************************** 
*THIS SUllROUTINE HAS TO llE RUNNED BEFOR* 
* FURTHER USE OF THIS LIBRARY * 
**************************************** 

c --------------------------------------------------------------
c Reading the parameters from the file : RTCK/LIB/DATA 
c --------------------------------------------------------------
c 

IO 
r. 

# 
fl 

READ(7 ,10) TREF,PREF,PVSREF,RG.RV,RHOL,CG,CV,CL,LAMGRF,LAMGPW, 
LAMVRF,LAMVPW,RCOREF,DRCOT,RCIREF,DRClT,LREF,DLT, 
DREF,DPOW,ETGREF,ETGPOW,F:TVREF,F.TVPOW 

FORMAT(25(20X,Fl2.3,/)) 

c --------------------------------------------------------------
c 
c 
c 

c 

Calculation of some additinal constants 

GAMG=CG/( CG-RG) 
GAMV=CV/(CV-RV) 
Cl=PVSREF/(TREF**(DLT/RV))*EXP((LREF-OLT*TREF)/RV/TREF) 
C2~DLT/RV 

C3a(LRF.F-DLT*TREF)/RV 
RETURN 
END 

c **************************************************************** 
c 

c 

c 
c 
c 
c 
c 
c 

SUllROUTINE LAMBDA(LAM,T,XV) 

REAL 
# 

DRCOT,DRCIT, 
HV1 ,HV2 ,HV3, HV4, 
LAM,LAMG,LAMGPW,LAMGRF,LAMV,LAMVPW,LAMVRF, 
RCO,RCOREF,RCI,RClREF, 

11 
11 
11 
# 

T,TREF, 
XV 

Calcul ate s the the rmal cond uc tivi ty of the gas/ vapour mixture 

T : temperature of the mixture 
XV : the vapour-mass-fraction 

COMMON/REFER/ TREF,PREF,PVSREF 
COMMON/LAMMIX/LAMGRF,LAMGPW,LAMVRF,LAMVPW,RCOREF,DRCOT,RCIREF, 

f 
5. .... 
x 
lD r:r 



22000 
22100 
22200 
2 2300 
2 2400 
22500 
2 21i00 
2 2700 
2 2800 
22900 
23000 
23100 
23200 
23300 
23400 
?.3500 
2 3600 
23700 
2 3800 
23900 
24000 
24100 
24200 
24300 
24400 
24500 
24600 
24700 
24800 
24900 
25000 
25100 
25200 
2 5300 
25400 

.:p 25500 
25600 

"' 25700 
...{" 2 5800 

25900 
26000 
26100 
2 6200 
26300 
26400 
26500 
26600 
26700 
26800 
26900 
2 7000 
27100 
27200 
27300 
2 7400 
27500 
27600 
27700 
27800 
27900 
28000 
28100 

c 

c 

11 DRCIT 

LAMG=LAMGRF*(T/TREF)**LAMGPW 
LAMV=LAMVRF*(T/TREF)**LAMVPW 
RCO=RCOREF+DRCOT*(T-TREF) 
RCI=RC1REF+DRCIT*(T-TREF) 
HV1=LAMG 
IF (XV.EQ.O.) GOTO 10 
HV2=RCO 
HV3•3.*(LAMV-LAMG)-2.*RC0-RC1 
HV4=LAMV-HV1-HV2-HV3 

10 LAM=HV1+XV*(HV2+XV*(HV3+XV*HV4)) 
RETURN 
END 

c ******************************************************************** 
c 

c 

c 

c 

SUBROUTINE VISCOS(ETA,T,XV) 

REAL ETA,ETAG,ETGREF,ETGPOW,ETAV,ETVREF,ETVPOW, 
11 T, TREF, 
11 XV 

COMMON/REFER/TREF,PREF,PVSREF 
COMMON/VISKOS/ETGREF,ETGPOW,ETVREF,ETVPOW 

C Calcul at es the viscosty of the gas/vapour mixture 
c 

c 

c 

ETAG=ETGREF*(T/TREF)**ETGPOW 
ETAV=ETVREF*(T/TREF)**ETVPOW 
ETA=ETAG 
IF (XV.EQ.O.) GOTO 10 
CALL MIX(ETA,ETAG,ETAV,XV) 

10 RETURN 
END 

c ******************************************************************** 
c 

c 

c 

c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

c 

SUBROUTINE DIFFUS(DIFCO,T,PV,PG) 

REAL DIFCO,T,TREF,PV,PG,PREF,DREF,DPOW 

COMMON/REFER/ TREF,PREF,PVSREF 
COMMON/DIFUSS/ DREF,DPOW 

Calculates the diffusion-coefficient of the gas/vapour 
mixture (DIFCO). 

T 
PV,PG 

tempersture of the mixture 
the partial vapour and gas preesure 

DIFCO•DREF*(T/TREF)**DPOW*(PREF/(PV+PG)) 
RETURN 
END 

c ******************************************************************** 
c 

SUBROUTINE WETBUL(TWB,T,PV,PG,EPST,EPSF) 
c 

REAL EPSF,EPST, 

28200 
2 R300 
28400 
28~00 

281i00 
28700 
28800 
28900 
29000 
29100 
29200 
29300 
2 9400 
29~00 

29600 
2 9700 
29800 
29900 
30000 
30100 
30200 
30400 
30500 
30600 
306~0 

30675 
30700 
30800 
31100 
'31200 
31300 
31400 
31410 
31411 
31500 
31550 
31600 
31700 
31800 
31900 
32000 
32100 
32200 
32300 
32400 
32500 
32600 
32601 
32700 
32800 
32900 
33000 
3 3100 
33200 
3 3300 
33400 
33500 
33600 
33601 
33700 
33800 
33801 

c 

c 
c 

11 LAM, 
11 PG, PV, 
11 RV, 
11 T,TMAX,TMIN,TREP,TWR, 
11 V1,V2,V3,V4,V5 
11 XV 

INTEGER IFAIL 
EXTF.RNAL F 

C The droplet-temperature (Twb) is calculatP.d according to 
C the wet-bulb-model with an absolut" accuracy of epsT. lf 
C Tzero is the exact solJution than at the end of thls calcu-
e lation one or both of the conditfons: 
C abs(Tzero-Twb)(epsT and/or abs{l'(TzP.ro)-F(Twb) }(epsF 
C arP. satlsfied. 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

c 

c 

c 

T temperature of the mixture 
Twb : tempersture of the droplet 
Pv,Pg : par ti al vapour and gas pre ss urE> 

epsT : the absolute to 11 erance> to which Twh j s 

epsF : the absolute tollerance to which f(Twb) 

COMMON/FUNCTI/V I , V2, V3, V4, V5 
COMMON/PROPER/RG, RV, r.c, CV, CL ,GAMG,r,AMV, RHOL 

CALL XDAMP(XV,PG,PV) 

V1=PG 
V2=PV 
V3=RV*T/(PV+PG) 
V4=T 
VS=XV 
TMIN=273.16 
IF (T.LT.TMIN) TMIN=T 
TMAX=373.16 
CALL C05ADF(TMIN,TMAX,EPST,EPSF,F,TWR, tFAIL) 
IF (IFAIL.GE.I) WRITE(8,9999) 

9999 FORMAT(" Foutmelding uit WETBUL-routine IFAIL :",I I) 
RETURN 
END 

required 
is requi red 

~ 

l .... x 

'8-

c ******************************************************************** 
c 

c 

c 

c 

REAL FUNCTION F(TR) 

REAL 
11 
11 
11 
11 

D, 
L,LAM, 
PR, 
TR,TI2, 
VI,V2,V3,V4,V5 

COMMON/FUNCTI/V1,V2,V3,V4,V5 

C Function used by WETRUL-subroutine 
c 
c 

T12•(TR+V4)/2 
CALL LAHEAT(L,TR) 
CALL CLAUS(PR,TR) 
CALL LAMBDA(LAM,T12,V5) 



J5 
r"' .r, 

33802 
3 3900 
34000 
34100 
3420() 
34300 
34400 
34500 
34noo 
34700 
34800 
34900 
35000 
35100 
3 ~200 
35300 
3 5400 
3 5500 
35600 
35700 
35750 
35800 
35900 
36000 
36100 
36200 
36300 
36400 
36410 
36500 
36600 
36700 
36800 
36900 
37000 
37100 
37200 
3 7300 
37400 
37500 
37600 
37700 
37800 
37900 
38000 
38100 
38200 
38300 
38400 
38500 
38600 
38700 
38800 
38900 
39000 
39200 
3 9300 
39400 
3 9500 
39600 
39700 
39800 

r, 

CALL DIFFUS(D,Tl2,V2,Vl) 
F=V I /L*(V 4-TR)-(PR-V2) /V 3/LAM*D 

RETURN 
END 

c ******************************************************************** 
c 

SUBROUTINE CLAUS(PVS,T) 
c 

REAL CI,C2,C3,C4, 
11 PVS, 
11 T 

c 
COMMON/CONSTN/C!,C2,C3,C4 

c 
C Calculates the saturation vapour pressure Pvs at temperature T 
C according to the Clausius-Clapeyron equation. 

c 

c 

PVS=C1*T**C2*EXP(-C3/T) 
RETURN 
END 

c ******************************************************************** 
c 

c 

c 

c 

SUBROUTINE LAHEAT(L, T) 

REAL L,T,TREF,LREF,DLT 

COMMON/REFER/ TREF,PREF,PVSREF 
COMMON/LATHEA/LREF,DLT 

C Calculates the latent heat of evaporation of the liquid 

c 

c 

c 

L=LREF+DLT*(T-TREF) 

RETURN 
END 

c ******************************************************************** 
c 

c 

c 

SUBROUTINE TSTER(TDUR, T, DUR, XV) 

REAL 
# 
# 
11 
11 
11 

DUR, 
GAM,GAMG,GAMV, 
PRAN, 
SOS, 
T,TOOR, 
XV 

COMMON/PROPER/RG,RV,CG,CV,CL,GAMG,GAMV,RHOL 
c 
C Calculates the sdiabstic temperature TDUr as a function of 
C the tempersture of the mixture T and the absollute speed-
e difference between the droplet and the mixture DUr 

c 

c 

CALL PRANDL(PRAN,T,XV) 
CALL SPOFS(SOS,T,XV) 
CALL MIX(GAM,GAMG,GAMV,XV) 
TDUR•T*(!.+l5./16*(GAM-l.)*PRAN/SOS/SOS*DUR*DUR) 

RETURN 
END 

39900 
40000 
40100 
40200 
40300 
40400 
4050) 
40600 
40700 
40800 
40900 
41000 
4 1100 
41200 
41300 
41400 
4!500 
41600 
4!700 
41800 
41900 
42000 
42100 
42200 
4 2300 
42400 
4 2500 
42600 
42700 
42800 
42900 
43000 
43!00 
43200 
43300 
4 3400 
43500 
43600 
4 3700 
4 3800 
4 3900 
44000 
44100 
44200 
44300 
44400 
44500 
44600 
44700 
44800 
44900 
45000 
45!00 
45200 
45300 
45400 
45500 
45600 
45700 
45800 
45900 
46000 

c ******************************************************************** 
c 

c 

c 

c 

SUBROUTINE PRANDL( PRAN, T, XV) 

REAL 
11 
11 
11 
11 
11 

CG, CP, CV, 
ETA, 
LAM, 
PRAN, 
T, 
XV 

COMMON/PROPER/RG,RV,CV,CG,CL,GAMG,GAMV 

C CalculatPS the Prandtl-numbPr 
c 

c 

c 

CALL VISCOS(F.TA,T,XV) 
CALL LAHBDA(LAM,T,XV) 
CALL MIX(CP,CG,CV,XV) 
PRAN=CP*ETA/LAM 

RETURN 
END 

c ******************************************************************** 
c 

SURROUTINF. REYNOL(RE,R,DUR,T,PG,PV) 
c 

REAL DUR, 
11 ETA, 
U R,RE,RHO 
11 T, 
11 XV 

c 
C Calculates the Reynolds-numher RE of the flow around the droplet 
C with radius R. 
c 

c 

c 
c 
c 

c 

c 

CALL XDAMP(XV,PV,PG) 
CALL VISCOS(ETA,T,XV) 
CALL DICHTH(RHO,T,PG,PV) 
RE=2.*R*RHO*DUR/ETA 

RETURN 
END 

SUBROUTINE SCHMID(SCM,T,PV,PG) 

REAL 
u 

D, 
ETA, 
PG,PV, 
RHO, 
SCM, 
T, 

11 
u 
11 
11 
u XV 

C C'.alculates the schmidt-number 
c 

CALL DIFFUS(D,T,PV,PG) 
CALL XDAMP(XV,PG,PV) 
CALL VISCOS(ETA,T,XV} 
CALL DICHTH(RHO,PG,PV,T) 

>-

l ..... 
>< 

~ 



46001 
,, 6100 
46200 
46300 
46400 
46500 
46600 
46700 
4hROO 
46900 
47000 
4 7100 
47200 
4 7300 
47400 
47500 
47600 
4770(1 
4 7800 
47810 
47900 
4ROOO 
48100 
4R200 
48300 
411400 
48500 
4 8600 
48700 
48800 
48900 
49000 
49100 
49200 
49300 
4 940(1 

:iS 
49500 
49600 

('J 49700 
()-- 49800 

49900 
50000 
50100 
50200 
50300 
50400 
50500 
50600 
50700 
5(1800 
50900 
51000 
51100 
51200 
51300 
51400 
51500 
51600 
51700 
51800 
51900 
52000 

c 

c 

WRITE(8,*) ETA,RHO,D,XV 
SCM=ETA/RHO/D 

RETURN 
END 

c ******************************************************************** 
c 

c 

c 

c 
c 
c 

c 

c 

SUBROUTINE DICHTH(RHO,PG,PV,T) 

REAL PG,PV 
11 RG,RHO,RV, 
11 T 

COMMON/PROPER/RG,RV,CG,CV,CL,GAMG,GAMV,RHOL 

Calculates the density of the gas/vapour mixture 

RHO=PG/T/RG+PV/T/RV 
WRITE (8,*) PG,RG,PV,RV,T 

RETURN 
END 

c ******************************************************************** 
c 

SUBROUTINE SPOFS(SOS,T,XV) 
c 

REAL GAM,GAMG,GAMV 
11 R,RG,RV, 
11 SOS, 
11 T, 
11 XV 

c 
COMMON/PROPER/RG,RV,CG,CV,CL,GAMG,GAMV,RHOL 

c 
C Calculates the speed of sound in the gas/vapour mixture 
c 

c 

c 

R=RG 
GAM•GAMG 
IF (XV.EQ.O.) GOTO 10 
CALL MIX(GAM,GAMG,GAMV,XV) 
CALL MIX(R,RG,RV,XV) 

10 SOS•(GAM*R*T)**.5 

RETURN 
END 

c ******************************************************************** 
c 

SUBROUTINE MIX(HVMIX,HVG,HVV,XV) 
c 

REAL HVG,HVMIX,HVV, 
11 XV 

c 
C Calculates the properties of the gas/vapour mixture according 
C to the idealmixing rule. 
c 

c 
HVMIX•XV*HVV+(1.-XV)*HVG 

RETURN 
END 

52100 c 
52200 c 
52300 c 
52400 
52500 c 
52600 
52700 
52800 
52900 c 
53000 
5 3100 c 
53200 c 
5 3300 c 
53400 
53500 c 
53600 
53700 
5 3800 c 
53900 c 
54000 c 
54100 
54200 
54300 

********************************************************kkkk******* 

SURROUTINE XDAMP(XV,PG,PV) 

REAL PG,PV, 
11 RG,RV, 
11 XV 

CG!MON/PROPE R/ RG, RV, I':G, CV, CL, GAMG, GAMV 

Calculates the vapour masfractlnn of tlw gas/vapour mixture 

XV=PV/(PG*RV/RG+PV) 

RETURN 
END 

********************************************************************* 

CALL FREF.7.E("TEMPORARY") 
STOP 
END 

R ICK/L IB/DA TA 
DATE & TIME PRINTED: FRIDAY, FERRUARY 12, 1988 (i! 10:55:13. 

> 

100 Tref (K) 323. 16 ~ 
200 Pref (N /m2) : 1. OES ::l 

300 Pvsref ( N /m2) 12436.1 
p. .... 

400 Rg (J/kgK) 298.6 :>< 

500 Rv (J /kgK) 461.4 <0 
er 

600 RHOl (kg/m3) 998.0 
700 Cg (J /kgK) : 1060.0 
800 Cv (J/kgK) : 1980.0 
900 Cv (J /kgK) : 4190.0 

1000 LAMgrf (J/smK) : 0.0276 
1100 LAMgpw ( 1) 0.764 
1200 LAMvrf (J/smK) : 0.0197 
1300 LAMvpw (l) : 1. 373 
1400 RCOref (J/smK) : 0.00226 
1500 dRCOT (J /smK2) : 128.3E-6 
1600 RC1ref (J /smK) : -0.01365 
1700 dRC1T (J /smK2) : 11. 3E-6 
1800 Lref (J /kg) : 2380.0E3 
1900 dLT (J/kgK) : -2420.0 
2000 Dref (m2/s) : 29. 26E-6 
2100 Dpow (1) : 1.80 
2200 ETgref (Ns/m2) : 1. SBBE-S 
2300 ETgpow (l) : 0.7040 
2400 ETvref (Ns/m2) 1. 024E-5 
2500 ETvpow (l) : 1. 1890 
2600 



RICK/LIB/OF.CLARATIF. 
OATF. & TIME PRINTED: FRJOAY, FEBRUARY 12, 1988@ 10:56:16. 

12600 SUBROUTINE REAO 
12700 c 
12ROO REAL CG,CL,CV,C1,C2,C3,C4,C5, 
12900 11 DLT,DPOW,DRCOT,DRC1T,OREF, 
13000 11 ETGPOW,ETGREF,ETVPOW,ETVREF, 
13100 11 GAMG,GAMV, 
13200 11 LAMGPW,LAMGRF,LAMVPW,LAMVRF,LREF, 
13300 11 PREF,PVSREF, 
11400 11 RCOREF, RCIREF ,RG, RV, 
13500 11 TREF 
13600 c 
19600 IN LIB RARY LIB 
20000 END 
20400 SUBROUTINE LAMBDA(LAM,T,XV) 
20500 c 
20f>OO REAL DRCOT,ORCIT, 
20700 11 HV1,HV2,HV3,HV4, 
20800 1/ LAM, LAMG, LAMGPW, LAMGRF, LAMV, LAMVPW, LAMVRF, 
20900 11 RCO,RCOREF,RC1,RC1REF, 
21000 1/ T, TREF, 
21100 1/ XV 
21200 c 
2 3200 IN LIB RARY LIB 
23300 END 
23700 SUBROUTINE VISCOS(ETA,T,XV) 
23800 c 
23900 REAL ETA,ETAG,ETGREF,ETGPOW,ETAV,ETVREF,ETVPOW, 
24000 11 T,TREF, 
24100 11 XV 
24200 c 
25400 IN LIBRARY LIB 

:6 2 5500 END 
2 5600 c 

r-l 25700 c ******************************************************************** 
~ 25800 c 

25900 SUBROUTINE OI~FUS(DIFCO,T,PV,PG) 
26000 c 
26100 REAL OIFCO,T,TREF,PV,PG,PREF,DREF,DPOW 
26200 c 
27400 IN LIBRARY LIB 
2 7500 END 
27600 c 
27700 c ******************************************************************** 
2 7800 c 
27900 SUBROUTINE WETBUL(TWB,T,PV,PG,EPST,EPSF) 
28000 c 
28100 REAL EPSF,EPST, 
2R200 1/ LAM, 
28300 11 PG,PV, 
28400 11 RV, 
28500 11 T, TMAX,TMIN,TREF, TWB, 
28600 11 V1 ,V2,V3, 
28700 11 XV 
28800 c 
32000 IN LIBRARY LIB 
32100 END 
32200 c 
32300 c ******************************************************************** 

32400 
32500 
32600 
32700 
32800 
32900 
33000 
33100 
34000 
34100 
34200 
34300 
34400 
34500 
34600 
34700 
34800 
34900 
35700 
35750 
3SROO 
35900 
36000 
36100 
36200 
36300 
37100 
37200 
37300 
37400 
3 7500 
37600 
37700 
3 7800 
37900 
38000 
38100 
38200 
38300 
39600 
3 9700 
39800 
39900 
40000 
40100 
40200 
40300 
40400 
40500 
40600 
40700 
40800 
41900 
42000 
42100 
42200 
42300 
42400 
42500 
42600 
42700 
42800 

c 

r 

c 

c 

REAL ~UN<-:TION F(TR) 

REAL 
11 

L, 
PR, 
TR, 11 

11 VI, V2, V3 

IN LIBRARY LIR 
END 

c **************************************************kkk*************** 
c 

c 

c 

SUBROUTINE CLAUS(PVS, T) 

REAL r. I , C2, C 3, 
11 PVS, 
11 T 

IN LIBRARY LIB 
END 

c ******************************************************************** 
c 

c 

c 

SUBROUTINE LAHEAT(L,T) 

REAL L, T, TREF, L~EP, OLT 
IN LIBRARY LIB 
END 

c ******************************************************************** 
c 

c 

c 

SUBROUTINE TSTER(TDUR,T,OUR,XV) 

REAL 
11 

DUR, 
GAM,GAMG,GAMV, 
PRAN, 11 

11 
11 
11 

SOS, 
T, TOUR, 
XV 

IN LIBRARY LIB 
END 

> :g 
(D 

5. ..... 
x 

'8-

c ******************************************************************** 
c 

c 

c 

SUBROUTINE PRANDL(PRAN, T,XV) 

REAL CG,CP,CV, 
11 ETA, 
11 LAM, 
11 PRAN, 
11 T, 
11 XV 

IN LIBRARY LIB 
END 

c ******************************************************************** 
c 

c 
SUBROUTINE REYNOL(RE,R,OlJR,T,PG,PV) 

REAL DUR, 
11 ETA, 
11 R.RE.RHO 



42900 11 T, 
43000 11 XV 
44000 IN LIBRARY LIB 
44100 END 
44200 c 
44300 c ******************************************************************** 
44400 c 
44~00 SUBROI~INE SCHMID(SCM,T,PV,PG) 
44600 c 
44700 REAL D, 
44ROO 11 ETA, 
44900 11 PG,PV, 
45000 11 RHO, 
45100 11 sr.M, 
4 5200 11 T, 
45300 11 XV 
46300 IN LIBRARY LIB 
46400 END 
46500 c 
46600 c ******************************************************************** 
46700 c 
46800 SUBROUTINE DICHTH(RHO,PG,PV,T) 
46900 c 
47000 RF:AL PG,PV 
4 7100 11 RG,RHO,RV, 
47200 11 T 
4 7300 c 
48000 IN LIBRARY LIB 
4 8!00 END > 

41l200 c 
'0 

'8 
48300 c ******************************************************************** 8. 
4R400 c 

..... 
x 

48500 SUBROUTINE SPOFS(SOS,T,XV) 
48600 c 

!.0 
<T 

48700 REAL GAM,GAMG,GAMV 

.:P 4RROO 11 R,RG,RV, 
48900 11 SOS, 

(') 49000 11 T, 

00 49100 11 XV 
49200 c 
50400 IN LIBRARY LIB 
50500 END 
50600 c 
50700 c ******************************************************************** 
50ROO c 
50900 SUSROUTINE MIX(HVMIX,HVG,HVV,XV) 
51000 c 
51100 REAL HVG,HVMIX,HVV, 
51200 11 XV 
51300 c 
51900 IN LIBRARY LIB 
52000 END 
52100 c 
52200 c ******************************************************************* 
52300 c 
~2400 SUBROl.ITINE XDAMP(XV,PG,PV) 
52500 c 
52600 REAL PG,PV, 
52700 11 RG,RV, 
52800 11 XV 
53600 IN LIBRARY LIB 
53700 END 


