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SAMENVATTING 

Een schokgolf in een nevel kenmerkt zich door een relaxatiezone 

waarin de uit evenwicht gebrachte nevel door verdamping van aan

wezige druppels naar een nieuwe evenwichtstoestand relaxeert. Het 

ontstaan van de schokgolf met relaxatiezone is een instationair 

proces. 

De "Random Choice"-methode is een numerieke methode waarmee gas

dynamische problemen met discontinuïteiten kunnen worden berekend. 

De berekende oplossing heeft scherpe discontinuïteiten en ken

merkt zich door een zekere mate van willekeur. 

Er is een "Random Choice"-programma geschreven. Het instationaire 

proces van de ontwikkeling van een schokgolf in een nevel ~s be

rekend en het resultaat is vergeleken met het experiment. De be

rekende oplossing bleek het experiment redelijk te voorspellen. 

Vanwege de grote hoeveelheid programmeer- en rekentijd is een al

ternatieve methode te overwegen. 
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I INLEIDING 

De voortplanting van een schokgolf ~n een nevel kan bestudeerd worden in 

een schokbuis. Na het openen van het membraan tussen hoge- en lagedruk

sectie van de schokbuis ontstaat er een zich voortplantende schokgolf in 

de lagedruksectie. De nevel in de lagedruksectie raakt na het passeren 

van de schokgolf in een niet-eveFwichtssituatie en relaxeert door ver

damping van de aanwezige druppels naar evenwicht. In eerste instantie 

plant de schok zich, nog niet gehinderd door relaxatie-effecten, voort 

met een ongestoorde schoksnelheid. Echter door de relaxatie-effecten ach

ter de ongestoorde schok neemt de snelheid van de schok af tot een sta

tionaire eindwaarde. Met de afname van de schoksterkte verandert ook de 

vorm en lengte van de relaxatiezone. Voor t~ stelt zich een stationaire 

situatie in, d.w.z. de schok plant zich met een constante eindschoksnel

heid voort en de relaxatiezone blijft onveranderd m.b.t. vorm en lengte. 

De stationaire situatie is reeds bestudeerd door Berkelmans (Ber34) en 

Cleijne (Cle85). Bestudering vandeinstationaire ontwikkeling van de 

schokgolf vereist het gebruik van een geschikte numerieke methode. 

Een numerieke methode die werkt volgens een ongebruikelijk principe is 

de "Random Choice"-methode. Deze methode maakt gebruik van het feit dat 

de oplossing van een gasdynamisch probleem met een stuksgewijs constante 

beginconditie exact kan worden bepaald. Ter verkrijging van een stuks

gewijs constante beginconditie wordt midden tussen elk paar roosterpun

ten een discontinuïteit verondersteld. De oplossing die dan volgt is 

echter meerwaardig en er moet gebruik worden gemaakt van een bemonster

procedure om een correcte golfvoortplanting te verkrijgen. Het gebruik 

van de methode voor het berekenen van golfvoortplanting in een nevel 

vereist een splitsing van het golfvoortplantings- en het verdampingsre

laxatieproces. 

Met het doel om ervaring op te doen met en inzicht te verkrijgen ~n de 

werking van de "Random Choice"-methode, ~s deze in dit afstudeerwerk 

bestudeerd. Bovendien is de methode gebruikt voor de berekening van 

schokgolfvoortplanting in een nevel. In hoofdstuk 2 wordt de theorie van 

de nevel behandeld. In hoofdstuk 3 wordt de "Random Choice"-methode be-
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sproken en wordt er ingegaan op het gebruik van de methode voor het be

rekenen van schokgolfvoortplanting in een nevel. In hoofdstuk 4 ten

slotte wordt de berekende schokgolfvoortplanting ~n een nevel vergele

ken met het experiment. 
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II THEORIE 

2. 1 Thermodynamica van de nevel 

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

damp. In deze paragraaf kijken we naar de thermodynamische eigenschap

pen van de nevel onder aanname dat alle componenten van de nevel in 

thermodynamisch evenwicht zijn. In paragraaf 2.2 wordt vervolgens inge

gaan op het geval waarin de druppels een temperatuur hebben die ver

schilt van die van de gasvormige fase. We gebruiken een index g voor 

gas, v voor damp, li voor vloeistof, p voor vloeibare fase in de vorm 

van druppels, eq voor equivalente gas en s voor verzadiging. Voor een 

algemene beschouwing van de thermodynamica zij verwezen naar Modell & 

Reid (Mod74) of naar Guggenheim (Gug50). 

We definieren een massadichtheid van de vloeibare fase als: 

(2.1.1) 

Hierin is m1i de massahoeveelheid vloeistof in een volume V van de 

nevel. Hiermee kunnen we de totale dichtheid van de nevel definieren 

als: 

(2.1.2) p := p + p + p 
g V p 

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

schouwd als perfecte gassen. Dit betekent dat de partiële druk van een 

gascomponent afhangt van de temperatuur en de dichtheid van de compo

nent volgens de ideale gaswet: 

(2.1.3) p. = p.R.T 
l l l 

Hierin is p. de partiële druk, p. de dichtheid en R. de specifieke 
l l l 

gasconstante van gascomponent i: 
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(2.1.4) R. = R/M. 
l l 

R is de algemene gasconstante en M. de molaire massa van gascomponent i. 
l 

De totaaldruk van de nevel voldoet aan de wet van Dalton: 

(2. 1.5) 

Hierin zijn p en p de partiële drukken van gas en damp respectievelijk. 
g V 

We hebben verondersteld dat de druppels geen bijdrage leveren tot de 

druk. Voor perfecte gassen geldt bovendien dat inwendige energie en en

thalpie additief zijn, wat betekent dat de specifieke waarde van deze 

grootheden in het mengsel gelijk is aan die van de zuivere stof. Ook zijn 

inwendige energie en enthalpie lineaire functies van de temperatuur. Voor 

het gas en de damp betekent dit: 

(2. 1.6) e = c T 
g vg 

(2.1.7) i = c T g pg 

(2.1.8) e = c T + L 
V vv 0 

(2.1.9) l = c T + L 
V pv 0 

Hierin is e de specifieke inwendige energie, i de specifieke enthalpie, 

c de soortelijke warmte bij constant volume, c de soortelijke warmte 
V p 

bij constante druk en L de energie die vrijkomt in geval van condensatie 
0 

van de damp bij het ·absolute nulpunt van de temperatuur. We veronderstel-

len voor de vloeistofdruppels in de nevel dat deze incompressibel zijn. 

Er geldt dan: 

(2.1.10) cli = c 1" = c 1" V l p l 

(2.1.11) eli = cliT 

(2.1.12) 1
li = cliT + p/pli 
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In het vervolg zal worden aangenomen dat de dichtheid van de vloeistof 

veel groter is dan die van de damp. Er valt dan ondermeer af te leiden 

dat de verdampingswarmte L een lineaire functie is van de temperatuur: 

(2.1.13) L = (c -c1 .)T + L pv l. o 

Formeel heeft de aanwezigheid van het gas een geringe invloed op de 

thermodynamische evenwichtsrelatie voor vloeistof en damp. Deze invloed 

is echter zo gering onder normale condities (< 0.1 %) dat in goede 

benadering de vergelijking van Clapeyron geldt: 

L 
(2.1. 14) 

dT (1/p - 1/p
1

.)T 
V l. 

.Hierin is pvs de verzadigingsdampdruk. Deze vergelijking levert na inte

gratie onder verwaarlozing van 1/pli t.o.v. 1/pv: 

(2.1.15) 
T 

c -cl. L pv l. 

} R • exp{R0 
(1 /T f-1 /T)} 

v re 
V 

'T' 
... ref 

Hierin is p (T) de verzadigingsdampdruk bij temperatuur T en p f de vs vsre 
verzadigingsdampdruk bij de referentietemperatuur T f' Als de vloeibare re 
fase voorkomt in de vorm van druppels met straal r, dan moet er gecorri-

geerd worden voor de oppervlaktespanning: (Mod74) 

(2.1. 16) p (T,r) = p (T).exp Ke vs vs 

Ke l.S het getal van Kelvin, dat gedefinieerd l.S als: 

(2.1.17) Ke := (2cr)/(rp
1

.R T) 
l V 

Hierin is cr de oppervlaktespanning. Deze zal in het algemeen een functie 

zijn van de temperatuur. (Gugso) De correctie wordt belangrijk indien 

Ke > 0.01. Voor water is Ke > 0.01 voor druppels kleiner dan 0.1 ~m 

(T=300 K). 
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Tenslotte introduceren we enkele parameters die de samenstelling van de 

nevel weergeven. Zo definieren we de massafractie van component i ten 

opzichte van de gasvormige fase als: 

(2.1.18) E. : = p. I (p + p ) 
~ ~ g V 

En we definieren de massafractie van component i ten opzichte van de 

nevel als: 

(2.1.19) K. := p./p 
~ ~ 

Ook kunnen we een vereenvoudigende schrijfwijze invoeren voor de gas

vormige fase. Hierbij maken we gebruik van het feit dat een mengsel van 

perfecte gassen zich gedraagt als ware het één enkel perfect gas. Dit 

gas duiden we aan met equivalente gas. Voor het equivalente gas kunnen 

we schrijven: 

(2.1.20) Peq :== p + p 
g V 

(2.1.21) p = p R T eq eq 

(2.1.22) R .- E R + ( 1-E )R 
eq g g g V 

(2.1.23) e == c T + ( 1-E )L 
eq veq g 0 

(2. 1. 24) i = c T + ( 1-E )1 
eq peq g 0 

(2. 1. 25) c := E c + ( 1-E ) C 
veq g vg g vv 

(2.1.26) c := E c + ( 1-E ) c 
peq g pg g pv 
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2.2 De druppel 

In deze paragraaf wordt de fysica van de druppel in een omgev~ng van gas 

en damp beschreven. Voor een volledig overzicht zij verwezen naar Cleijne 

(Cle85) en naar Gyarmathy. (Gya82) 

In de nevel komt de vloeibare fase voor in de vorm van kleine bolvormige 

druppels. (r<2~m). De druppels zijn in het algemeen niet in evenwicht met 

de omringende gasfase. Dit betekent: er bestaat een snelheids- en tempe

ratuurverschil tussen de druppels en hun omgeving én de dampdruk van de 

omgeving wijkt af van de verzadigingsdampdruk. Deze niet-evenwichtssitu

atie brengt overdrachtsprocessen op gang waardoor de nevel naar evenwicht 

relaxeert. Het relaxatiegedrag van de druppel wordt volledig bepaald door 

deze overdrachtsprocessen van massa, impuls en energie, die zich afspelen 

in het gebied rondom de druppel. We veronderstellen dat de druppels zich 

op voldoende grote afstand van elkaar bevinden, zodat er geen onderlinge 

beÏnvloeding plaatsvindt en we kunnen volstaan met het beschouwen van 

één enkele druppel. In figuur 2.2.1 zijn de warmte- en massastromen en de 

kracht die het gas uitoefent op de druppel gedefinieerd. 

F 

Figuur 2.2.1: Druppel met straal r. 

M: massast=oom, H: uitwendig toegevoerd vermogen, 

H. vermogen ter opwarming, F: kracht op druppel. 
~nt 
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Als gevolg van het snelheidsverschil tussen de druppel en zijn omgev~ng 

wordt er een Stokese kracht F uitgeoefend op de druppel. Hierdoor wordt 

er impuls overgedragen op de druppel en wordt het snelheidsverschil 

genivelleerd. Dit overdrachtsproces heeft een relaxatietijd die een 

factor 100 kleiner is dan die van de andere overdrachtsprocessen. (Cle85) 

Het is daarom geoorloofd de snelheidsrelaxatie te vervangen door een 

instantane snelheidsaanpassing, wat betekent: 

(2.2.1) u = u 
p 

Hierin is u de snelheid van de druppel en u de snelheid van de omring
p 

ende gasfase. 

Is de dampdruk van de omgeving kleiner dan de verzadigingsdampdruk, 

dan zal de druppel gaan verdampen. De situatie rond een verdampende 

druppel ~s getekend in figuur 2.2.2. 

Figuur 2.2.2: Situatie rond een verdampende druppel. 
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De druppel bevindt zich in een omgeving van inert gas met druk p goo en 

damp met druk p . De omgevingsdruk . vro wordt constant verondersteld. Als 

gevolg van de oppervlaktespanning cr is de druk in de druppel hoger dan 

de omgevingsdruk. De damp dicht bij de druppel is ln evenwicht met het 

vloeistofoppervlak. De damp ver van de druppel is onderverzadigd. De 

dampdruk aan het druppeloppervlak is hoger dan p , wat tot gevolg heeft 
voo 

dat er damp naar de omgeving wordt getransporteerd door diffusie. De 

energie die nodig is voor het verdampen van de druppel wordt aangevoerd 

vanuit de omgeving. Dit betekent dat de temperatuur ver van de druppel 

T hoger is dan T , de temperatuur aan het druppeloppervlak. We veron-
oo r 

derstellen een uniforme temperatuur T voor de druppel. De vrije mole
p 

culaire stroming dicht bij het druppeloppervlak geeft een gering ver-

schil tussen T en T . Dit verschil wordt in het vervolg verwaarloosd. 
P r 

Ook wordt voortaan de index 00 weggelaten. 

De hoeveelheid damp die per tijdseenheid van de druppel wordt afgevoerd 

is evenredig met het dampdrukverschil (p -p ). Deze evenredigheid wordt vr v 
uitgedrukt in het dimensieloze getal van Nusselt voor· het massatransport: 

(2.2.2) N~ := 
R Tp M 

V g J: 

Dp '2Tir(p -p ) vr v 

Hierin is M de verdampingsmassastroom per druppel en D de normale diffu

sie-coëfficiënt van damp in gas. Als de druppel zich in een continuüm

omgeving bevindt, dan is in het geval van een klein dampdrukverschil N~ 

gelijk aan 2. De massastroom M is gekoppeld aan de verandering van de 

druppelstraal volgens: 

(2.2.3) 2 dr 
M = -4Tir pli'dt 

Hierin is r de druppelstraal en pli de dichtheid van de vloeistof. 

De hoeveelheid energie die per tijdseenheid aan de druppel wordt toege

voerd is evenredig met het temperatuurverschil (T-T). Deze evenredig-
p -

heid wordt uitgedrukt in het dimensieloze getal van Nusselt voor het 

warmtetransport: 

(2.2.4) 
H 

NuH := 2TirÀ(T-T ) 
p 
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Hierin is H de toegevoerde warmte per druppel per tijdseenheid en is À 

de warmtegeleidings-coëfficiënt van het gas/damp-mengseli Als de druppel 

zich in een continuüm-omgeving bevindt dan is NuH gelijk aan 2, mits de 

uitstromende damp de warmtetoevoer niet hindert. 

Het toegevoerde vermogen H wordt gebruikt ter verdamping en opwarming 

van de druppel. Als L de verdampingswarmte is en H. het vermogen dat 
1.nt 

het druppeloppervlak passeert en de druppel opwarmt, dan kunnen we 

schrijven: 

(2.2.5) H = M.L + H. 1.nt 

De tijd waarin het vermogen H. t zich over de druppel verdeelt is kort 
l.n 

ten opzichte van de tijd waarin veranderingen van de omgevingsgrootheden 

plaatsvinden. (voor r=l~m geldt: ~t. t = O(l0-7s); Cle85). We nemen 1.n 
daarom aan dat de druppel op elk moment een uniforme temperatuur T heeft. 

p 
We kunnen dan schrijven: 

(2.2.6) 

Voor de termen in het rechterlid van vgl. 2.2.5 kunnen we hiermee de 

volgende schatting maken: 

(2.2.7) H. /M.L-~ c
1 
.. ~T /L 

1.nt 1. p 

~T is gering omdat de druppeltemperatuur een zwakke functie is van de 
p 

omgevingsgrootheden. Samen met de grote verdampingswarmte geeft dit: 

L >> c
1 

.• ~T , zodat H. verwaarloosd mag worden ten opzichte van M.L. 1. p 1.nt 
Hierdoor gaat vgl. 2.2.5 over in: 

(2.2.8) H = M.L 

Om in te zien wat deze vergelijking voorstelt, het volgende: indien we 

een druppel in een omgeving plaatsen met constante omgev{ngsgrootheden, 

dan relaxeert deze druppel naar een stationaire toestand die beschreven 

wordt door vgl. 2.2.8. Dit betekent dat de temperatuur van de druppel 
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relaxeert naar een stationaire waarde die afhangt van de omgevingsgroot

heden. Deze stationaire waarde wordt in de literatuur de natteboltempe

ratuur genoemd. 

De geoorloofde verwaarlozing van H. in vgl. 2.2.5 betekent dat ook in 
~nt 

het geval van niet-constante omgevingsgrootheden de druppel zich op elk 

moment in de stationaire toestand bevindt behorend bij de momentane 

omgevingsgrootheden en dat de druppeltemperatuur gelijk is aan de natte

boltemperatuur. 

We veronderstellen dat de damp dicht bij de druppel in evenwicht ~s met 

het vloeistofoppervlak: 

(2.2.9) = p (T ,r) vs p 

Hierin wordt p (T ,r) gegeven door vgl. 2.1.16. Invullen van vgl. 2.2.2, vs p 
vgl. 2.2.4 en vgl. 2.2.9 in vgl. 2.2.8 geeft: 

(2.2.10) p + (ÀR T/DL).(p /p).(NuH/NQ.).(T-T) = p (T ,r) 
V V g M p VS p 

Deze vergelijking geeft de druppeltemperatuur als zijnde de nattebol

temperatuur afhankelijk van de omgevingsgrootheden en de druppelstraal. 

We noemen deze vergelijking de nattebolvergelijking en gebruiken deze 

om er het relaxatiegedrag van de nevel mee te beschrijven. 

Nota Bene: De vgln 2.2.1, 2.2.3 en 2.2.10 veronderstellen een instantane 

snelheidsaanpassing en een instantane aanpassing van de drup

peltemperatuur aan de natteboltemperatuur. Het enige niet in

stantaan veronderstelde proces ~s het verdampingsproces dat 

thermodynamisch evenwicht voor de nevel nastreeft. Als we ook 

dit proces instantaan veronderstellen, dan moet vgl. 2.2.3, 

afhankelijk van een al of niet volledige verdamping van de 

druppel, vervangen worden door hetzij: 

(2.2.11) r = 0 

of door de vergelijking van Clausius-Clapeyron (vgl. 2.1.16): 
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(2.2.12) p = p (T ,r) 
V VS p 

Bovendien reduceert vergelijking 2.2.10 tot: 

(2.2.13) T = T 
p 

De schaal waarop tot nu toe alle beschouwingen in deze paragraaf zijn 

gebaseerd, is die van de druppel. Een grovere schaling geeft de mogelijk

heid om de druppels als een continuüm te beschouwen. Als we voor de 

druppels een uniforme straal veronderstellen dan kunnen we een massa

dichtheid van de vloeibare fase Pp definiëren als: 

(2.2.14) 

Hierin ~s n het aantal druppels per volume-eenheid. We veronderstellen 
p 

dat de druppels niet samenklitten noch zich opsplitsen, wat betekent dat: 

(2.2.15) {n } + {n u} = 0 
p t p x 

Vergelijking 2.2.3 kan nu met vgl. 2.2.14 en vgl. 2.2.15 omgewerkt wor

den tot een massabehoudsvergelijking voor de vloeibare fase op continutim

schaal: 

(2.2.16) {p } + {p u} = -npM := -B . pt p x -M 

Hierin is BM de massabronstroom. Deze is positief voor verdamping en 

heeft als eenheid kg/(s.m3). In principe zijn vgl. 2.2.16 en vgl. 2.2.3 

identieke vergelijkingen. We zullen ze dan ook afwisselend gebruiken. 
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2.3 De geluidssnelheid 1
) 

De geluidssnelheid is de snelheid waarmee verstoringen zich ~n een 

medium voortplanten. Deze is gedefinieerd als: 

(2.3.1) a2 = (3p/3p) 
s 

Voor een nevel verliest deze definitie zijn eenduidigheid, omdat vanwege 

relaxatieprocessen in de nevel er minstens één extra parameter meer 

nodig is voor de beschrijving van de toestand van de nevel. In het geval 

van verdampingsrelaxatie zoals beschreven in §2.2 ~s deze parameter: 

(2.3.2) K := p jp 
p p 

Voor snelle verstoringen is het verdampingsproces te traag om thermody

namisch evenwicht te behouden. De massafractie K blijft constant onder 
p 

de verstoring en de toestand van de nevel met betrekking tot de ver-

damping is "frezen". Deze snelle verstoringen planten zich voort met de 

"frozen"geluidssnelheid, gedefinieerd als: 

(2.3.3) := (dp/dp)s=const K =const 
' p 

Voor kleine massafractie K is de "frozen"geluidssnelheid bij K = 
p p 

const te benaderen door de "frozen"geluidssnelheid bij K = 0. We 
p 

krijgen dan: 

(2.3.4) = y R T eq eq 

Hierin is y = c /c de Peissen-ratio voor het equivalente gas. eq peq veq 
Hebben we echter te maken met trage verstoringen, dan is het verdampings-

preces snel genoeg om voortdurend thermodynamisch evenwicht te behouden 

en heeft K steeds zijn evenwichtswaarde: 
p 

(2.3.5) K = K p pe 

1
) literatuurverwijzing Bec69 
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De voortplantingssnelheid van deze trage verstoringen ~s de evenwichts

geluidssnelheid, gedefinieerd als: 

(2.3.6) a 
e 

2 
:= (dp/dP)s=const K =K 

' p pe 

Deze vergelijking voor de evenwichtsgeluidssnelheid is voor de nevel 

verder uitgewerkt door Sislian (Sis75). 

De evenwichtsgeluidssnelheid is altijd kleiner dan de "frozen"geluids

snelheid (orde van procenten). 



:s 

2.4 Beschrijvende vergelijkingen voor de nevel 

Indien de vrije weglengte van de gasmoleculen ~ klein is t.o.v. de ka

rakteristieke gradientlengte L, kan het medium als een continuüm worden 

opgevat. Een maat hiervoor is het Knudsen-getal: 

(2. 4. I) Kn = ~/L 

De stroming in continue media wordt beschreven door de Navier-Stokes 

vergelijkingen. In veel gasdynamische problemen kunnen wrijving en warmte

geleiding worden verwaarloosd t.o.v. de impuls en energiestromen. De 

Navier-Stokes vergelijkingen reduceren dan tot de Eulervergelijkingen. 

(Bec69) 

Een typisch gasdynamisch verschijnsel, waarvan de gradientlengte van de 

orde van de moleculaire vrije weglengte is, is de schokgolf. De Navier

Stokes vgln voldoen in dit geval niet en een beschrijving zal moeten ge

schieden met de kinetische gastheorie. Is men echter niet geÏnteresseerd 

in de exacte vorm van de schokgolf, dan is nog een andere beschrijvings

W~Jze mogelijk. Door de schokgolf, vanwege zijn zeer geringe dikte, op 

te vatten als een discontinuïteit verkrijgen we een aantal relaties die 

het verband beschrijven tussen de toestandsgrootheden aan weerszijden 

van de discontinuïteit. Deze relaties zijn de zogenoemde schokrelaties. 

Een schokovergang kenmerkt zich door een entropieverandering. Voor zwak

ke schokken geldt dat deze entropieverandering gering is: 

(2.4.2) ó.s/c 
V 

3 = O{(ó.p/p) } 

Dit betekent dat de schokrelaties voor zwakke schokken reduceren tot de 

isentrope Eulervergelijkingen. Dit is een belangrijk gegeven waarvan we 

in §3. I gebruik zullen maken. 

Het stelsel van beschrijvende vergelijkingen voor de nevel bestaat uit 

Eulervergelijkingen en schokrelaties. Dit stelsel wordt hieronder weer

gegeven. Voor de nevel nemen we aan dat de druppels op elk moment de

zelfde snelheid hebben als de omringende gasfase. (zie §2.2; vgl. 2.2.1). 
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We veronderstellen dat de druppels op elk moment de natteboltemperatuur 

hebben, gegeven door de nattebolvergelijking (vgl. 2.2.10): 

(2.4.3) p + (ÀR T/DL).(p /p).(NuH/N~.).(T-T) = p (T ,r) 
V V g 1'1. p VS p 

Bovendien nemen we aan dat de druppels niet samenklitten, noch dat ze 

zich opsplitsen. (zie §2.2). Indien we de notatie van het equivalente 

gas gebruiken, wordt de toestandsvergelijking voor de nevel (zie §2.1): 

(2.4.4) p = p R T eq eq 

De eigenschappen van het equivalente gas hangen nog af van de samen

stelling van de gasfase van de nevel. (zie §2.1) 

De Eulervergelijkingen voor de nevel 

Voor de nevel geldt er behoud van massa en impuls: 

(2.4.5) 

(2.4.6) 

In de energievergelijking voor de nevel wordt rekening gehouden met 

een temperatuurverschil tussen de druppels en de omringende gasfase: 

(2.4. 7) 
2 {!pu + P c T + p c .T + p L } + 

eq veq p 1~ p v o t 

{!pu3 + p c Tu + p c
1

.T u+ pLu+ pu} = 0 
eq veq p ~ p v o x 

De energievergelijking kan ook in een andere vorm worden geschreven: 

(2.4.8) 
dT dT 

P c .--d + P c1 . ,__ed + p{u} = BM.(c1 .T - c T-L) eq veq t p ~ t x ~ p vv o 

Hierin is BM de massabronstroom: BM := n M. (zie §2.2) 
p 
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Het feit dat de druppels niet samenklitten noch zich opsplitsen leidt 

tot druppelbehoud: 

(2.4.9) {n } + {n u} = 0 
p t p x 

De verdamping van de druppels kan in principe door twee vergelijkingen 

worden beschreven. De meest directe beschrijving is: 

(2.4.10) 2 dr 
M = -4Tir pli. dt 

Hierin ~s M de verdampingsmassastroom per druppel gegeven door vgl. 

2.2.2. De andere beschrijvingswijze is: 

(2.4.11) {p } + {p u} = -R_ 
p t p x -M 

Vgl. 2.4.10 en vgl. 2.4. 11 zijn elkaars equivalent. (zie §2.2). Het 

stelsel vergelijkingen wordt tenslotte compleet met de vergelijking 

voor behoud van vloeistof/damp: 

(2.4.12) {p +p } + {(p +p ).u} = 0 
V p t V p X 

De schokrelaties voor de nevel 

Een schok is op te vatten als een discontinue verandering van de 

toestandsgrootheden. Omdat de karakteristieke tijd voor verdampings

relaxatie veel langer is dan de tijd waarin de schokovergang plaats

vindt kan de toestand van de nevel m.b.t. de verdamping tijdens de 

schokovergang als "frozen" worden opgevat. Dit betekent: 

(2.4.13) 

(2.4.14) 

K = constant 
p 

K = constant 
V 

We beschrijven de schokgolf in het referentiestelsel van de stilstaande 

schok. Zie figuur 2.4.1. 
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u' u" 
~ ... 

pI' pI ' • I 
~ , p", p", . " ~ , 

TI' T' T", T" 
p p 

Figuur 2.4. 1: Schokovergang. 

u' en u" zijn snelheden relatief t.o.v. de schok. 

De nevel stroomt als het ware met een snelheid u' door de schok. De 

schokrelaties zijn de elementaire behoudswetten over de discontinuïteit: 

(2.4.15) p'u' = p"u" 

(2.4.16) p' 2 p" p"u"·2 + p'u' = + 

(2.4.17) I I 2 zu + i' = 1 112 
zU + i" 

Aangevuld met een thermodynamische uitdrukking voor de enthalpie in de 

vorm i = f(p,p) ontstaat een oplosbaar stelsel, d.w.z. voor gegeven p', 

u' ,p' ,i' kan de toestand na de schok worden berekend. In de praktijk is 

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

het ongestoorde medium t.o.v. de schok. In plaats van u' wordt veel ge

bruik gemaakt van de dimensieloze parameter: 

(2.4.18) 

Mf is het "frozen"schok..~achgetal, gedefinieerd m.b.v. de "frozen"geluids

snelheid. (zie §2.3) 

De schokrelaties leggen verbanden tussen de grootheden p"/p', p"/p', 

T"/T' en het schokMachgetal. Eliminatie van het schokMachgetal geeft ver

volgens relaties van de vorm: 
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(2.4.19) p"/p' = f(u"/u') etc. 

De schokrelaties zijn dus op te vatten als een randvoorwaarde voor een 

deelgebied van ·het probleem beschreven door de Eulervergelijkingen. 

Door combinatie van de impulsvgl. 2.4.16 en de energievgl. 2.4.17 (aan

gevuld met i= f(p,p)) ontstaat een relatie van de vorm 2.4.19. Deze 

relatie heet de Rankine-Hugoniot relatie en luidt: (zie appendix B) 

p" 1 + ]J .(p"/p') 
(2.4.20) e -= 

p' \leq ;. (p"/p')- 2/;.(p'/p') 

Hierin is ]J gedefinieerd als: eq 

(2.4.21) \leq = (y + 1) I (y -1) 
eq eq 

yeq ~s de Poisson-ratio voor het equivalente gas. (y = c /c ). eq peq veq 
De !;-term ~n de Rankine-Hugoniot relatie voor de nevel komt voort uit de 

aanwezigheid van druppels in de nevel met een afwijkende temperatuur 

t.o.v. de omringende gasfase. i; is gedefinieerd als: 

(2.4.22) i; :=Kc .. (T"-T') p 11 p p 

Voor kleine massafractie K ~s de i;-term van weinig invloed. Indien we 
p 

de !;-term weglaten, reduceren de schokrelaties voor de nevel tot die 

voor een perfect gas. 
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2.5 Schokgolfvoortplanting ~n een nevel 

Door aanwezigheid van slechts een kleine massafractie vloeibare fase 

kunnen de eigenschappen van een gas sterk veranderen. Dit wordt voor

namelijk veroorzaakt door de grote verdampingswarmte van de druppels. 

Schokgolven in een nevel gedragen zich daarom ook anders dan schokgol

ven ~n een droog gas. Indien een schok zich voortplant in een nevel, 

kunnen de druppels de snelle toestandsverandering van de omringende 

gasfase a.g.v. de schok niet volgen en er ontstaat een niet-evenwichts

situatie. Door overdracht van massa, impuls en energie relaxeert het 

mengsel naar een nieuw evenwicht. Een schokgolf in een nevel kenmerkt 

zich dus door een relaxatiezone. 

De voortplanting van een schok ~n een nevel kan bestudeerd worden in 

een schokbuis. In figuur 2.5.1 ~s de situatie geschetst na het openen 

van het membraan tussen hoge- en lagedruksectie. 

+ 
E + c + s 

t 

t 3 

4 

gas ~n hogedruksectie nevel ~n lagedruksectie 

Figuur 2.5.1: x-t diagram voor stroming in nevel-schokbuis. 

+ 
E: expansiegolf (k = kop, s = staart) 
+ 
C: contactdiscontinuiteit 
+ 
S: schokgolf 
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Op t=O heerst in de lagedruksectie een uniforme toestand I en in de 

hogedruksectie een uniforme toestand 4. De druk p4 in de hogedruksectie 

is hoger· dan de druk p
1 

in de lagedruksectie: p
4

>p
1

. Na het openen van 

het membraan ontstaan er een naar rechts lopende schokgolf in de lage

druksectie en een naar links lopende expansiegolf in de hogedruksectie. 

De nevel in de lagedruksectie raakt na het passeren van de schokgolf in 

een niet-evenwichtssituatie (toestand 2') en relaxeert door verdamping 

van de druppels naar evenwicht (toestand 2"). In eerste instantie plant 

de schok zich, nog niet gehinderd door relaxatie-effecten, voort met een 

ongestoorde schoksnelheid. Echter door de relaxatie-effecten achter de 

ongestoorde schok neemt de snelheid van de schok af tot een stationaire 

eindwaarde. Met de afname van de schoksterkte verandert ook de vorm en 

lengte van de relaxatiezone. Voor t+oo stelt zich een stationaire situ

atie in, d.w.z. de schok plant zich met een constante eindschoksnelheid 

voort en de relaxatiezone blijft onveranderd m.b.t. vorm en lengte. De 

situatie laat zich dan beschrijven in het referentiestelsel van de stil

staande schok. In figuur 2.5.2 is deze situatie geschetst. 

2" 2' 

Figuur 2.5.2: Stationaire schokgolf in een nevel. 

In het referentiestelsel van de stilstaande schok stroomt 

het ongestoorde medium door de schok met een relatie~e 

snelheid u 1 ten opzichte van de schok. 

I : toestand voor de schok 

2': toestand in de relaxatiezone 

2": evenwichtsteestand na de schok 
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De relaxatie van de nevel achter een stationaire schok is bestudeerd 

door Berkelmans (Ber84) en Cleijne (Cle85). Door het toepassen van de 

elementaire behoudswetten op de schok + relaxatiezone kan uitgaande 

van gegeven toestand voor de schok de evenwichtsteestand achter de schok 

worden berekend als functie van het schokMachgetal. (Ber84). Een para

meter die van grote invloed is op de uiteindelijke evenwichtsteestand 

achter de schok is de massafractie K welke gedefinieerd is als: 
p 

(2.5. I) K := p /p 
p p 

We definieren het evenwichtsMachgetal M als: 
e 

(2.5.2) 

Hierin is u
1

. de relatieve snelheid van het ongestoorde medium t.o.v. 

de schok (zie figuur 2.5.2) en is a de evenwichtsgeluidssnelheid ge-
e 

definieerd volgens vgl. 2.3.6. In de volgende figuren wordt de even-

wiehtstoestand achter de schok, genormeerd met de toestand voor de 

schok, gegeven als functie van het evenwichtsMachgetal. Bovendien is 

de parameter K gevarieerd. Bij de berekening is uitgegaan van de 
p 

volgende toestand voor de schok: T1 = 273.0 K, p1 = I bar, r 1 = 5 ~m 

enK gevarieerd volgens 0.057, 0.038, 0.020 en 0.004. De knikken in 
p 

de grafieken van figuur 2.5.3 en 2.5.4 en de nulpunten ~n de grafieken 

van figuur 2.5.5 komen overeen met het geval waarbij volledige ver

damping bereikt wordt. Voor die gevallen waarbij nog geen volledige 

verdamping plaatsvindt, heeft de massafractie K nauwelijks invloed 
p 

op de uiteindelijke evenwichtsteestand achter de schok. Uiteraard is 

die wa.arde van het Machgetal waarbij de druppels precies volledig 

verdampt zijn afhankelijk van de massafractie. 
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1·25 1.5 l '75 2 2.25 z.s 2.75 3 
I 

I : K = 0.057 
2: KP = 0.038 .9 

3: KP = 0.020 
4: KP = 0.004 .a 
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De relatieve snelheid van de nevel u2'.'/ul als functie 

het evenwichtsMachgetal M . (ui is een functie van M e e 
van K ). 

p 

1-25 l .s 1. 75 

I: K = 0.057 
2: KP = 0.038 
3: KP = 0.020 
4: KP = 0.004 

p 

2 2-25 

M e 

z.s z, 75 

/; 
3 z.s 

z.zs 

2 

J.7$ 

van 

en 

Figuur 2.5.4: De relatieve temperatuur van de nevel T211 /T
1 

als functie 

van het evenwichtsMachgetal Me. (T 1=273.0 K). 
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I 1-25 1-S 1.7$ 2 2 .zs 2-S 2.75 l 
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e 

Figuur 2.5.5: De relatieve dichtheid van de vloeibare 

als functie van het evenwichtsMachgetal 
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III NUMERIEKE METHODE 

Zoals reeds gesteld in §2.4 kan de oplossing van een gasdynamisch pro

bleem bestaan uit continue en discontinue delen. De continue delen wor

den beschreven door de Eulervergelijkingen. Wat betreft de discontinue 

delen kunnen we twee typen onderscheiden. De schokgolf is een disconti

nuïteit die beschreven wordt door de schokrelaties. De contactdisconti

nuïteit is een discontinuïteit waarover druk en snelheid continu zijn, 

maar waarover andere toestandsgrootheden discontinu kunpen variëren. De 

relaties die beide typen discontinuïteiten beschrijven kunnen opgevat 

worden als randvoorwaarden voor een deelgebied van het probleem beschre

ven door de Eulervergelijkingen. 

Het feit dat verschillende delen van een oplossing worden beschreven 

door verschillende stelsels vergelijkingen levert bijzondere moeilijk

heden bij het numeriek berekenen van de oplossing. Tot nu toe zijn er 

verschillende oplosmethoden ontwikkeld. Een overzicht wordt gegeven 

door Sod (Sod77'). Eén methode is de methode der karakteristieker~. 

(Bec69). Voorwaarde voor deze methode is dat de posities van alle dis

continuïteiten bekend moeten zijn. Een andere methode bestaat hieruit 

dat eventuele discontinuïteiten in de oplossing continu gem~akt worden 

door invoering van een artificiële viscositeit. Het bepalen van de 

oplossing reduceert dan tot het oplossen van de Eulervgln. Dit betekent 

echter wel dat het discontinue karakter van een schokgolf verloren gaat. 

Als laatste noemen we de methode van "Random Choice", die in dit hoofd

stuk besproken zal worden. Deze methode is ontwikkeld door Glimm, Chorin 

en Sod (Gli65, Cho76/77, Sod77") en werkt als volgt: 

- Op het tijdstip t=t wordt tussen elk paar roosterpunten een disconti
a 

nuiteit in de oplossing verondersteld. 

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

roosterpunt gelegd. 

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

geval van Eulervergelijkingen zonder inhomogene termen een eenvoudige 

oplossing. 

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

om te corrigeren voor het feit dat de discontinuïteit elke keer in het 

midden tussen de twee roosterpunten wordt gelegd, met behulp van een 

bemonster-procedure een juiste golfvoortplanting verkregen. 
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Indien het verschil in snelheid en druk tussen het linker- en rechter

roosterpunt klein is, nadert de oplossing van het Riemann-probleem naar 

die van de Eulervergelijkingen. Dit vloeit voort uit het feit dat de 

schokrelaties voor zwakke schokken reduceren tot de Eulervgln. (zie §2.4) 

We kunnen daarom stellen dat de in elke numerieke cel veronderstelde 

discontinuïteit geen beperking vormt voor het oplossen van continue 

problemen m.b.v. de "Random Choice"-methode. 

Een nadeel van de "Random Choice"-methode is dat deze alleen uitvoer

baar is in het geval de Eulervergelijkingen geen inhomogene termen be

vatten, daar slechts dan het Riemann-probleem een eenvoudige oplossing 

heeft. In het geval van de vergelijkingen voor de nevel (zie §2.4) moet 

de "Random Choice"-methode gecombineerd worden met een "splitsings"

methode. Hierop komen we terug in §3.2. We zullen eerst het principe 

van "Random Choice" verklaren aan de hand van de vergelijkingen voor 

een perfect gas. In dit speciale geval zijn de Eulervergelijkingen ho

mogeen. (Cho77' ,Sai79) 

3.1 Het principe van "Random Choice" 

We beschouwen een probleem dat beschreven wordt door de combinatie van 

Eulervgln en schokrelaties. Hierbij veronderstellen we dat de_Eulervgln 

geen inhomogene termen bevatten. De oplossing van het probleem noemen we 

U= U(x,t). U representeert de toestandsgrootheden. We berekenen de op

lossing in de roosterpunten van het discretisatie-rooster weergegeven in 

figuur 3.1.1. Hierbij zijn ~x en 6t respectievelijk de plaats- en tijd

stap. Uitgaande van een gegeven oplossing in de roosterpunten (i.~x,n.~t) 

en ((i+l).~x,n.~t) wordt de oplossing berekend in het roosterpunt 

((i+~).~x,(n+~).6t). 

I (n+l) .~t 

I -
I 

n.M 

i.6x (i+1).6x 

Figuur 3.1.1: Discretisatie-rooster voor "Random Choice"-methode. 
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De numerieke procedure gaat als volgt: op het tijdstip t=n.~t is de op

lossing bekend in de punten x=i.~x en x=(i+l).~: 

(3.1.1) 

(3.1.2) 

= u~ 
l 

n 
U(x=(i+I).~x,t=n.~t) =U. 1 l+ 

De oplossing tussen beide roosterpunten wordt stuksgewijs constant 

verondersteld. Hierbij wordt de discontinuïteit in het midden gelegd: 

(3,1.3) U(x,n.Lt) = 
x < (i+O .~x 

x > (i+!} .!::.x 

De beschrijvende vergelijkingen (Eulervgln en schokrelaties) samen 

met de discontinue beginconditie 3.1.3 vormen een Riemann-probleem. 

In het onderhavige geval van Eulervgln zonder inhomogene termen heeft 

het Riemann-probleem een eenvoudige oplossing. Hierop wordt in de 

volgende paragraaf teruggekomen. Zij UR(x,t) de oplossing va? het 

Riemann-probleem. We definieren nu een bemonsterpunt W met coÖrdina-

ten: 

(3.1.4) ((i+!+8 ).~,(n+!).~t) 
n 

Hierin is 8 een waarde van de randomvariabele 8. Deze variabele heeft 
n 

een gelijke verdeling over het interval (-!,!). De oplossing in het 

roosterpunt ((i+!).l::.x,(n+!).~t) wordt vervolgens gelijkgesteld aan de 

oplossing van het Riemann-probleem in het bemonsterpunt W: 

(3.1.5) 

In appendix D wordt de methode geÏllustreerd aan de hand van de voort

planting van een enkele schok. 
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3. I • I Het Riemann-probleem 

In deze paragraaf wordt de oplossing van het Riemann-probleem voor een 

perfect gas besproken. Beschouw het stelsel van Eulervgln en schokrela

ties voor het perfecte gas (zie appendix A) in combinatie met de vol

gende beginvoorwaarde: (we gebruiken U om er de toestand van het gas mee 

aan te duiden) 

(3.1.6) U(x,O) = 
(pl,ul,pl) 

(pr,ur,pr) 

x < 0 

x > 0 

In figuur 3.I.2 is de oplossing op latere tijdstippen geschetst. Deze 

oplossing bestaat uit drie toestanden: een linkertoestand u
1

, een rech

tertoestand U en een middentoestand U , gescheiden van u1 en U door 
r m r 

enkelvoudige golven. Deze golven kunnen schok- of expansiegolven zijn. 

Een contactvlak scheidt het gas, dat zich oorspronkelijk op x < 0 be

vond, van het gas, dat zich oorspronkelijk op x~ 0 bevond. Het contact

vlak verplaatst zich met de snelheid van de middentoestand. De waarden 

van u en p zijn constant over het contactvlak, terwijl de waarde van P 

dit in het algemeen niet is. Het contactvlak verdeelt dus de midden

toestand in twee gebieden met gelijke waarden voor u en p (nl. u en 
m 

p ), maar met verschillende waarden voor p. (p 1 en P ). m m mr 

1-c 

.. x 

Figuur 3.I.2: Oplossing van het Riemann-probleem. 

+ ~ 

G1, G : linker en rechtergolf 
~ r 
C contactvlak 



29 

Om nu de oplossing van het Riemann-probleem te bepalen gaan we systema

tisch te werk. De werkwijze is afkomstig van Godunov. (God59) 

Veronderstel allereerst dat de rechtergolf een schokgolf is, dan spelen 

de volgende variabelen een rol: 

p : voor het gas in de rechtertoestand. 
r 

urn' pm' Pmr: voor het gas ~n de middentoestand, rechts van het 

contactvlak. 

u 
sr 

voortplantingssnelheid van de rechtse schokgolf. 

De massaflux door de schok is: 

(3.1.7) M = p .(u -u ) r r r sr 

Voor de rechtse schok is deze negatief. Massabehoud over de schok geeft 

vervolgens: 

(3.1.8) M = p .(u -u ) = p .(u -u ) 
r r r sr mr m sr 

Behoud van impuls over de schok geeft: 

(3.1.9) 2 2 
Pr + p .(u -u ) = p + p .(u -u ) 

r r sr m mr m sr 

Deze laatste vergelijking kan op twee manieren gecombineerd worden met 

vgl. 3.1.8. Het resultaat is: 

(3.1.10) M = -(p -p )/(u -u ) 
r r m r m 

en: 

(3.1.11) p -p = (1/p -1/p ).M2 
m r r mr r 

Vergelijking 3.1.10 zullen we in het vervolg gebruiken als definitie van 

M voor een rechtse golf. Zowel voor een rechtse schokgotf als voor een 
r 

rechtse expansiegolf is M negatief. 
r 
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Tenslotte kunnen we voor de schok de Rankine-Hugoniot relatie opschrij

ven (Bec69): 

(3.1.12) 
_P m_r = _1_+_fl_,·,...<_P m~/-p_;;;r;....) 
pr fl + (p /p ) m r 

fl = (y+!)/(y-1) 

Hierin is y = c /c de Poisson-ratio voor het perfecte gas. De Rankine
p V 

Hugoniot relatie levert samen met vgl. 3.1.11: 

(3.1.13) 

met: 

(3.1.14) th ( ) = (y+ 1 + y-1 ) ! 
'~'1 z 2' 2 2 

p /p > 
m r 

Veronderstel nu dat de rechter golf een expansiegolf is, dan spelen de 

volgende variabelen een =ol: 

p : voor het gas Ln de rechtertoestand. 
r 

urn' pm' pmr: voor het gas Ln de middentoestand, rechts van het 

contactvlak. 

Allereerst geldt voor de expansiegolf de isentrope gasrelatie: 

(3.1.15) 

Voor de geluidssnelheid kunnen we schrijven: 

(3.1.16) 
1 

a= (yp/p)z 

Over een C--karakteristiek is de grootheid u-2a/(y-1) invariant. (Bec69) 

Dit levert: 

(3.1.17) u - 2a /(y-1) =u - 2a /(y-1) 
r r m m 



31 

Met definitie 3.1.10 en vgln 3.1.15 t/m 3.1.17 is nu voor M van de 
r 

rechtse expansiegolf af te leiden: 

(3.1.18) 

met: 

(3.1.19) 
y-1 1-z 

~2(z) = 2yJ• 1-z(y-1)/2y 

Samengevat geldt dus voor de rechtergolf: 

(3.1.20) 

met: 

(3.1.21) 
[ 

~ 1 (z) 
•Hz) = 

~2(z) 

z > 

z < 

p /p < 1 
m r 

Hierin worden ~ 1 (z) en ~ 2 (z) gegeven door respectievelijk vgl. 3.1.14 

en vg 1. 3 . 1 . 1 9 . 

Voor de linkergolf kan analoog aan vgl. 3.1.10 een M
1 

gedefinieerd wor

den als: 

(3.1.22) 

Zowel voor een linkse schokgolf als voor een linkse expansiegolf is M
1 

positief. Vervolgens kunnen we voor M
1 

een aan vgl. 3.1.20 analoge ver

gelijking opstellen: 

(3.1.23) 

Hierin wordt~ weer gegeven door vgl. 3.1.21. 
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Tenslotte kunnen we u elimineren uit de vgln 3.1.10 en 3 1.22. Dit 
m 

levert: 

(3. 1. 24) 

Het stelsel vgln 3.1.20, 3.1.23 en 3.1.24 is in principe oplosbaar, 

d.w.z. bij gegeven linker- en rechtertoestand zijn p , M1 en M te be-
m r 

palen. Door eliminatie van pm uit vgln 3.1.10 en 3.1.22 volgt voor um: 

( 3. 1 • 25) 

Als de grootheden u , p , M
1 

en M bekend z~Jn, is vervolgens de op-m m r 
lossing van het Riemann-probleem voor elke x en t eenvoudig te bepalen. 

Hierop zal worden ingegaan in de volgende paragraaf. 

3. 1. 2 Oplossing van het Riemann-probleem ~n het bemonsterpunt 

Nu de grootheden u , p , M1 en M bij gegeven linker- en rechtertee-
m m r 

stand in principe te bepalen zijn, is de volgende stap het bepalen van 

de oplossing in het bemonsterpunt W. De coÖrdinaten van het bemonster

punt zijn: 

(3.1.26) 

Hierin is e de randomvariabele die een gelijke verdeling heeft over 

het interval (-!,!). We noemen de oplossing in het bemonsterpunt W: 

(3.1.27) p' u, p 

In principe kunnen we vier gevallen onderscheiden: 

1: Het bemonsterpunt W ligt rechts van het contactvlak, waarvoor geldt: 

dx/dt = um' en de rechtergolf is een schokgolf: 

(3.1.28) e.ó.x > u .ó.t/2 
- m 

en 
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2: W ligt rechts van het contactvlak en de rechtergolf lS een expansle

golf: 

(3. I • 29) e.t.x > u .t.t/2 
- m 

en 

3: W ligt links van het contactvlak en de linkergolf 1s een schokgolf: 

(3.1.30) e.t.x < u .t.t/2 
m 

en 

4: W ligt links van het contactvlak en de linkergolf 1s een expansiegolf: 

(3.1.31) e.t.x < u .t.t/2 
m 

en 

We zullen. nu geval I en geval 2 nader bekijken. Geval 3 en geval 4 ZlJn 

analoog aan respectievelijk geval I en geval 2. 

Geval I: 

Het bemonsterpunt ligt rechts van het contactvlak en de rechtergolf 1s 

een schokgolf. Deze situatie is weergegeven in figuur 3.1 .I. 

+I t 
Cl II 
I 
I I 

t.t 
I 2 

I 
t 

I 
I 
I.,__ t.x ____... 
I I 

Figuur 3.1.3: Situatie geval 1. 

-+ 
C: contactvlak 
+ 
S: schokgolf 
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Vergelijking 3.1.7 geeft voor de voortplantingssnelheid van de rechtse 

schokgolf: 

(3.1.32) u = u - M /p sr r r r 

Als het bemonsterpunt W rechts van de schoklijn dx/dt = 
(gebied I in figuur 3.1.3) dan: 

-(3. 1. 33) P = P , u = u en p = pm r r 

u ligt sr 

Als het bemonsterpunt W links van de schoklijn ligt (gebied II ~n 

figuur 3.1.3) dan: 

-(3. I. 34) P = P u = u en p = p mr' m m 

met p te bepalen m.b.v. vgl. 3.1.8: mr 

(3.1.35) P = M /(u - u ) mr r m sr 

Geval 2: 

Het bemonsterpunt W ligt rechts van het contactvlak en de rechtergolf 

is een expansiegolf. Deze situatie is weergegeven in figuur 3.1.4. 

I 
I 
I 
1-

+ c 

6.x 

Figuur 3.1.4: Situatie geval 2. 

+ 
C: contactvlak 
-+ 

I 
I 

--I 

E: expansiegolf (k = kop, s = staart) 
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De rechtse expansiegolf wordt aan de linkerkant begrensd door de lijn 

dxldt = u + a (staart) en aan de rechterkant door de lijn dxldt = 
m m 

u +a (kop). Hierbij zijn a en a geluidssnelheden. a wordt gegeven r r m r r 
door: 

(3.1.36) 

De grootheid u - 2al(y-1) ~s invariant over een C -karakteristiek. Er 

volgt dan voor a : 
m 

(3.1.37) 2a I (y-1) - u 
m m 

2a I (y-1) - u 
r r 

Als het bemonsterpunt W rechts van de lijn dxldt. = u + a ligt (gebied 
r r 

I in figuur 3.1.4) dan: 

(3.1.38) p = p u = u en p = p r' r r 

Als het bemonsterpunt W links van de lijn dxldt = 
III ~n figuur 3. 1.4) dan: 

(3.1.39) 

met p te bepalen m.b.v. vgl. 3.1.15: 
mr 

(3.1.40) 

u + a ligt (gebied 
m m 

Als het bemonsterpunt W in de expansiegolf ligt (gebied II in figuur 

3.1.4) dan is de lijn die de oorsprong en het bemonsterpunt verbindt 
+ . . een C -karakter~st~ek waarvoor geldt: 

(3.!.41) dxldt = u + a 

Bovendien geldt vanzelfsprekend voor deze lijn: 

(3.1.42) dxldt = e.6xl~.6t 
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zodat er voor het bemonsterpunt in de expansiegolf geldt: 

(3.1.43) u + a= 28.~x/~t 

Bovendien geldt er een aan vgl. (3.1.37) analoge vergelijking: 

(3.1.44) 2;/(y-1) -u= 2a /(y-1) -u 
r r 

Met de vgln 3.1.43 en 3.1.44 kunnen u en a berekend worden. Vervolgens 
-kunnen we p en p berekenen met behulp van de volgende vergelijkingen: 

(3.1.45) 

(3.1.46) a = 

3.1.3 Productie van randomgetallen 

De keuze van de serie randomgetallen 8 (n = 1,2, .•. ) bepaalt het 
n 

gedrag van de oplossing. Als 8 dicht bij -1/2 ligt, dan verschuift 

de linkertoestand ul naar rechts, terwijl als e dicht bij 1/2 ligt, 

dan verschuift de rechtertoestand U naar links. (zie figuur 3.1.5) 
r 

Om een onnodige zijdelingse verplaatsing van de oplossing te voorkomen 

is het belangrijk dat de serie randomgetallen 8 zo snel mogelijk een n 
gelijke verdeling over (-1/2,1/2) bereikt. 

W = ((i+!+8).~x,(n+!).~t) 
Als 6=! dan verschuift U naar 

r 
links naar ((i+!).~x,(n+!).~t) 

Figuur 3.1.5: Bemonsteren ~n numerieke cel. 
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Indien men 1n een gegeven tijdstap voor iedere numerieke cel een nieuwe 

waarde voor 8 kiest, bestaat er een eindige kans dat een gegeven toe

stand zowel naar links als naar rechts zal verschuiven. (zie figuur 

3.I~6). Hierdoor ontstaat er een ongewenste constante toestand. Dit pro

bleem wordt opgelost door slechts eens per tijdstap een nieuwe waarde 

voor 8 te kiezen. (Cho76) 

Figuur 3. I.6: Ontstaan van een ongewenste constante toestand. 

Tenslotte introduceren we nog een variantie-reductie techniek. (Cho76) 

Tengevolge van deze techniek bereikt de randomvariabele 8 sneller een 

gelijke verdeling over (-1/2,1/2). Zij mi en m
2 

twee priemgetallen. 

(mi < m
2
). Beschouw de rij integers: 

(3.1.47) 

k gegeven, k < m
2 0 0 

k n+I 

De rijknis een rij pseudo-randomgetallen. Bijvoorbeeld: k
0

=1, mi=3, 

m2=7 dan k 1,k2,k3 , .•. is een herhaling van de rij integers: 4,0,3,6,2, 

5,1. We gebruiken deze pseudo-randomgetallen om uit de oorspronkelijke 

randomwaarde 8 een nieuwe randomwaarde 8' te creeren: 

(3.1.48) 8' = 
n 

n n 

k + (9 +~) 
n n I 

2 

8' ligt eveneens in het bereik (-I/2,1/2). Samengevat kunnen we stellen n 
dat de techniek het bereik (-I/2,I/2) in m

2 
intervallen verdeelt. Voor 

gegeven k wordt 8' vervolgens gekozen uit het k e interval. 
n n n 
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3. 1. 4 Stabiliteit en convergentie 

De "Random Choice"-methode is onvoorwaardelijk stabiel. Dit vanwege het 

feit dat de oplossing wordt bepaald aan de hand van het exact oplossen 

van Riemann-problemen. 

De convergentie van de methode hangt af van een tweetal factoren. De 

eerste factor is de randomvariabele e. Een oplossing bepaald met de 

"Random Choice"-methode zal altijd een bepaald random karakter vertonen. 

De mate waarin wordt bepaald door de snelheid waarmee de randomvariabele 

e een gelijke verdeling over (-1/2,1/2) bereikt. In paragraaf 3.1.3 is 

een techniek besproken waarmee de variantie in de oplossing wordt be

perkt. Als laatste factor waarvan de convergentie van een oplossing af

hangt noemen we de verhouding van plaats- en tijdstap. Deze moet vol

doen aan de Courant-Friedrichs-Lewy conditie: 

(3.1.49) ~x > lul + a 
ut-

Wat deze voorwaarde inhoudt is als volgt in te zien: beschouw de oplos

sing van het Riemann-probleem in een gegeven numerieke cel. Het is te 

bewijzen dat de linker- en rechtergolf ten hoogste een voortplantings

snelheid hebben waarvan de absolute waarde gelijk is aan JuJ + a. (zie 

appendix E). Aangezien er slechts bemonsterd wordt over de breedte van 

de numerieke cel is de gevonden oplossing slechts correct indien de 

linker- en rechtergolf niet voortijdig uit de cel lopen. Zie figuur 

3.1.7. Dit betekent: <lul +a)~ 8.x/8.t. De voortplantingssnelheid van 

golven in de "Random Choice"-methode is dan ook ten hoogste 8.x/8.t. 

De "Random Choice"-methode moet beschouwd worden als een methode met 

ten hoogste eerste orde nauwkeurigheid. (Cho77) 
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I : 2: 

I 

•..-

Figuur 3.1.7: Courant-Friedrichs-Lewy conditie 

1: CFL-conditie voldaan 

2: CFL-conditie niet voldaan 

3. I. 5 Randvoorwaarden voor "Random Choice"-methode 

I 
~ 

I 
I 

In deze paragraaf zullen we ingaan op de incorporatie van randen in 

de "Random Choice"-methode. (Cho76/77). Randen zijn een zwakke plek 

~n de methode. Door de aan de methode inherent zijnde zijdelingse 

verplaatsing vàn de oplossing kan een deel van de oplossing door de 

rand heen schuiven. Dit betekent dus informatieverlies aan de randen. 

De in §3.1.3 geÏntroduceerde variantie-reductie techniek geeft een 

beperking van het informatieverlies aan de rand. 

We zullen nu de werking van de "Random Choice"-methcde aan de rand 

uitleggen. Veronderstel een linkerrand met gegeven snelheid V. De 

oplossing in het roosterpunt rechts van de rand is bekend, immers 

dit punt behoort tot het oplossingsgebied. De toestand aan de rand, 

waarvan de snelheid reeds bekend is, kan nu gekoppeld worden aan de 

toestand in het rechter roosterpunt d.m.v. één enkelvoudige golf. 

Dit is equivalent met het oplossen van de helft van een Riemann-pro

bleem. Vervolgens moet er bemonsterd worden in het oplossingsgebied, 

dus ~n dit geval rechts van de rand. Hetzelfde resultaat kan verkre

gen worden m.b.v. symmetrie-beschouwingen. Stel de linkerrand be

vindt zich tussen twee roosterpunten, waarbij de oplossing in het 
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rechter roosterpunt bekend is. De rand wordt nu in het midden tussen de 

roosterpunten geplaatst en in het linker roosterpunt wordt een denkbeel

dige toestand gecreërd, als volgt: 

(3.1.50) 

Hierin ~s V de snelheid van de rand. De bemonstering geschiedt weer 

rechts van het contactvlak (dit is de rand). Vanwege de afwijkende 

bemonsterprocedure (er wordt slechts aan één kant van het contactvlak 

bemonsterd) moet de waarde voor de randomvariabele aan de rand onaf

hankelijk gekozen worden van die voor de inwendige numerieke cellen. 
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3.2 "Random Choice"-methode voor de nevel 

In §2.4 zijn de beschrijvende vergelijkingen voor de nevel gegeven. 

Het verdampingsproces manifesteert zich in de inhomogene termen in de 

Eulervergelijkingen. In §3.1 is de "Random Choice"-methode gepresenteerd 

als een numerieke methode voor het oplossen van homogene stelsels ver

gelijkingen. In deze paragraaf zullen we uiteenzetten hoe de "Random 

Choice"-methode ook gebruikt kan worden voor het oplossen van inhomo

gene stelsels vergelijkingen, de nevel-vergelijkingen in het bijzonder. 

3. 2. 1 Principe van splitsings-metbode 

Vanwege de inhomogene termen ~ de Eulervergelijkingen voor de nevel is 

het niet mogelijk de "Random Choice"-methode zonder meer toe te passen. 

Toepassing moet geschieden in combinatie met een splitsings-methode. De 

methode is als volgt: 

- De nieuwe toestand wordt beschouwd als de som van twee onafhankelijke 

processen: de golfvoortplanting op zich en het verdampingsproces. 

- Splitsing van beide processen geschiedt door weglating van de verdam

pingstermen in de Eulervergelijkingen. Het dan verkregen stelsel be

schrijft, samen met de schokrelaties als koppelingsvoorwaarden over 

discontinuiteiten, de golfvoortplanting in een nevel waarin er geen 

verdamping plaatsvindt. Met andere woorden: de toestand van de nevel 

met betrekking tot verdamping is "frezen". We spreken in het vervolg 

van een "frezen" nevel. Het stelsel vergelijkingen dat geen inhomo

gene termen bevat kan worden opgelost met behulp van de "Random 

Choice"-methode. 

- Tenslotte wordt m.b.v. een explicite differentiemethode de toestands

verandering t.g.v. het verdampingsproces berekend. De differentie

methode is toepasbaar omdat de verdamping slechts een continue ver

andering van de toestandsgrootheden veroorzaakt. 

Om deze splitsings-metbode te rechtvaardigen beschouwen we het geval 

van een continue oplossing. Deze wordt volledig beschreven door de 

Eulervergelijkingen. Ter vereenvoudiging van het schrijfwerk represen

teren we de Eulervergelijkingen door de volgende differentiaalverge

lijking: 
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(3. 2. I) {U} + {D(U)} = I(U) 
t x 

Hierin is U = U(x,t) de continue oplossing van de differentiaalverge

lijking en zijn D(U) en I(U) functies van U. We veronderstellen de 

volgende beginvoorwaarde voor U: 

(3.2.2) U(x,O) = U (x) 
0 

Splitsing van het verdampingsproces en het golfvoortplantingsproces 

geschiedt door weglating van de inhomogene term in vgl. 3.2.1. Dit 

levert een nieuwe differentiaalvergelijking met een andere oplossing U: 

(3.2.3) {Ü} + {D(Ü)} = 0 
t x 

We veronderstellen voor U dezelfde beginvoorwaarde als voor U: 

(3.2.4) U(x,O) = U(x,O) 

Vergelijking 3.2.3 beschrijft de golfvoortplanting ~n een "frozen" 

nevel. Aftrekken van de homogene D.V. 3.2.3 van de inhomogene D.V. 

3. 2. I geeft: 

(3.2.5) {U} - {Ü} + {D(U)} - {D(Ü)} = I(U) 
t t x x 

Uitschrijven van deze vergelijking met behulp van een expliciete 

differentiemethode levert, samen met vgl. 3.2.4: 

(3.2.6) U(~t)- Ü(~t) = I(U).~t 

Vergelijking 3.2.6 geeft de toestandsverandering t.g.v. het verdam

pingsproces. 

Samenvattend kunnen we stellen dat de oplossing U van de inhomogene 

D.V. 3.2.1 bepaald kan worden met een numerieke methode die per tijd

stap de oplossing U bepaalt van de homogene D.V. 3.2.3 tn.b.v. de 

"Random Choice"-methode en vervolgens de toestandsverandering t.g.v. 

verdamping berekend m.b.v. een expliciete differentiemethode. (vgl. 

3.2.6). Deze oplosmethode is zoals zojuist is aangetoond in eerste 
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orde correct voor continue oplossingen. We nemen nu aan dat deze metho

de ook correct is in het geval dat de oplossing discontinuiteiten bevat. 

3.2.2 Splitsings-metbode voor de nevel 

De splitsings-methode, beschreven ~n §3.2.1, toegepast op de inhomogene 

Eulervergelijkingen voor de nevel (zie §2.4) resulteert in twee stel

sels vergelijkingen. 

Het homogene stelsel 

Het homogene stelsel wordt verkregen door weglating van de inhomogene 

termen in de Eulervergelijkingen. Dit stelsel beschrijft de golfvoort

planting ~n een nevel waarin geen verdamping plaatsvindt en waarin de 

druppels op elk moment de natteboltemperatuur hebben gegeven door vgl. 

2.4.3. Het homogene stelsel wordt opgelost m.b.v. de "Random Choice"

methode. In de volgende paragraaf zullen we de Riemann-oplossing be

spreken voor de "frezen" nevel. 

(3.2.7) 

(3.2.8) 

(3.2.9) {!p~2 + P c Ï + P c
1
.r } + eq veq p ~ p t 

-3 - -{!pu + p c Tu + p c1 .T u + pu} = 0 eq veq p ~ p x 

(3.2.10) {p } + {p ~} = 0 
V t V X 

(3.2.11) {p } + {p ~} = 0 p t p x 

(3.2.12) {~ } + 
p t 

{~ ~} 
p x = 0 

(3.2.13) p = p R 
eq eq 

T 
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Het reststelsel 

Het reststelsel ontstaat door aftrekken van het homogene stelsel van de 

inhomogene Eulervergelijkingen. Hieronder is het resultaat gegeven uit

geschreven in differenties. De index o staat voor: waarde op het oude 

tijdstip. De tijdstapgrootte is overeenkomstig de "Random Choice"-metho

de. De druppeltemperatuur voldoet aan de nattebolvergelijking 2.4.3. 

(3.2.14) 

(3.2.15) 

(3.2.16) 

(3.2.17) 

(3.2.18) 

(3.2.19) 

(3.2.20) 

3.2.3 

p = p 

u = u 

p c (T-T)+ p c1 .(T -T) = BM (c
1

.T - c T - L ).~~t eqo veqo po ~ p p o ~ po vv o o -

p = p + R .!~t 
V V -Mo 

p = p - R_ ,l~t 
p p -Mo 2 

n = n 
p p 

p = p R T eq eq 

De Riemann-oplossing voor de "frozen" nevel 

Het homogene stelsel uit §3.2.2 beschrijft, samen met de schokrelaties 

uit §2.4, de golfvoortplanting in een nevel waarin geen verdamping 

plaatsvindt en waarin de druppels op elk moment de natteboltemperatuur 

hebben gegeven door vgl. 2.4.3. Deze beschrijvende vergelijkingen vor

men samen met een discontinue beginconditie van de vorm 3.1.6 een zo

geheten Riemann-probleem. Alvorens de oplossing van het Riemann-probleem 

voor de "frozen" nevel te beschrijven, schrijven we eerst de beschrij

vende vergelijkingen voor de "frozen" nevel nog eens op. 

De vgln 3.2.10 t/m 3.2.12 hebben een vorm die overeenkomt met die van 

vgl. 3.2.7. Dit betekent dat deze vergelijkingen vervangen kunnen wor

den door: (zie appendix F) 
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(3.2.21) p = K .p 
V vo 

(3.2.22) pp = K .p 
po 

(3.2.23) n = {n /p }.p 
p po o 

De "streep" boven de grootheden is weggelaten. K en K zijn gedefini-
v p 

eerd volgens vgl. 2.1.19. De grootheden p , p en n zijn passief en 
V p p 

variëren evenredig met P. De evenredigheidsconstanten kunnen vanwege 

de discontinue beginconditie van het Riemann-probleem variëren over 

het contactvlak van de Riemann-oplossing. (zie figuur 3.1.2). De vgln 

3.2.21 en 3.2.22 illustreren het "frozen" karakter van de nevel. Sa

men met vgl. 3. 2. 23. gelden zij zowel voor continue als discontinue 

veranderingen. 

Continue toestandsveranderingen worden beschreven door de homogene 

Eulervergelijkingen 3.2.7 t/m 3.2.9: 

(3.2.24) {p} + {pu} = 0 t x 

(3.2.25) {pu}t + {pu2 + p} = 0 
x 

(3.2.26) HPu 
2 

+ pe} + {!pu 3 pu} 0 + peu + = t x 

Hierin is e de specifieke inwendige energie van de "frozen" nevel: 

(3.2.27) e = p c T + p c1.T eqo veq po ~ p 

Discontinue toestandsveranderingen worden beschreven door de schok

relaties uit §2.4: 

(3.2.28) p'u' = p"u" 

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

(3.2.30) 
I + ].l • (p" /pI) 

p" e -- = ----------~~----~-------
p' J.leq + (p"/p')- 2~.(p'/p') 
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Hierin worden ~eq en ~ gegeven door respectievelijk vgl. 2.4.21 en vgl. 

2.4.22. 

Zoals in §3.1.1 beschreven, bestaat de oplossing van het Riemann-pro

bleem uit uniforme toestanden gescheiden door enkelvoudige golven. De 

middentoestand wordt door een contactvlak in twee gebieden verdeeld met 

gelijke waarden voor u en p, maar met verschillende waarden voor p. 

(zie figuur 3.1.2). De links- en rechtslopende golven kunnen expansie

of schokgolven zijn. In §3.1.1 is de oplossing van het Riemann-probleem 

voor het perfecte gas besproken aan de hand van de vergelijkingen voor 

de expansie- en de schokgolf. In deze paragraaf bespreken we de oplos

sing van het Riemann-probleem voor de "frozen" nevel, die grote analo

gie vertoont met die voor het perfecte gas. We beschouwen eerst de 

schokgolf. Voor de "frezen" nevel wordt deze beschreven door de vgln 

3.2.28 t/m 3.2.30 en voor het perfecte gas door de vgln a.S t/m a.7 in 

appendix A. De massa- en impulsvergelijkingen zijn identiek. Slechts 

de Rankine-Hugoniot relatie voor de "frozen" nevel (vgl. 3.2.30) wijkt 

af van die voor het perfecte gas (vgl. a.7). Indien we dan ook vgl. 

3.1.12 vervangen door: 

(3.2.31) 
p 1 + ~ .(p /p) mr eq m r 
-p - = -~-eq-+--..,..(p--...,./p~)-----::2:-::~--. (~p--r/p~) 

r m r r r r 

met ~ gelijk aan: 
r 

(3.2.32) ~r = K c1 .. (T -T ) po ~ pm pr 

dan resulteert dit voor de massaflux M van de rechtse schokgolf in: 
r 

(3.2.33) 

Hierin wordt ~ 1 (z) gegeven door vgl. 3.1.14 (met y = 
gedefinieerd als: 

T - T 
(3.2.34) X := (y -1).K p • pm pr 

r eq po r p - p 
m r 

p /p > 
m r 

Y ) en ~s xr eq 
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Uit vergelijking 3.2.34 ~s ~ reeds geëlimineerd. De massaflux M voor 
r r 

de "frozen" nevel wijkt dus slechts af van die voor het perfecte gas ~n 

de storingsterm ~ • Voor kleine massafractie K is deze storingsterm 
r p 

verwaarloosbaar. Voor de linkse schokgolf is op analoge wijze eenzelfde 

vergelijking als vgl. 3.2.33 afleidbaar. Tenslotte beschouwen we de ex

pansiegolf. Voor de "frozen" nevel wordt deze beschreven door de vgln 

3.2.24 t/m 3.2.27 en voor het perfecte gas door de vgln a.l t/m a.4 in 

appendix A. De massa- en impulsvgln zijn identiek. Slechts de energie

vergelijkingen wijken af in de inwendige energie. De inwendige energie 

voor de "frozen" nevel (vgl. 3.2.27) representeert het temperatuurver

schil tussen druppels en omringende gasfase. De nattebolvergelijking 

2.4.3 is voor de "frozen" nevel op te vatten als een impliciet verband 

tussen T , T en p: 
p 

(3.2.35) f(T ,T,p) = 0 
p 

Indien de omgevingsgrootheden T en p slechts weinig variëren, kan vgl. 

3.2.35 gelineariseerd worden: 

(3.2.36) T - T = (aT /aT) I . (T - T ) + (aT /3p)Tj • (p - p ) p po p p o o p o o 

Indien qeze linearisatie van de nattebolvergelijking geoorloofd is, is 

het temperatuurverschil tussen druppels en omringende gasfase effectief 

te verwerken in de Poisson-ratio. (zie appendix C). De "frozen" nevel 

gedraagt zich dan als een perfect gas met Poisson-ratio y : 
t 

(3.2.37) y = c /c t pt vt 

met: 

(3.2.38) cpt = cvt + R t 

(3.2.39) c = K c + K c1 .. (aT /aT) I vt eqo veq po ~ p p o 

(3.2.40) R = K R - K cl .. (p /T ).(aT ;ap)TI t eqo eq po ~ o o p o 

De index t staat voor: totaal. 
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Voor een expansiegolf ~n een "frozen" nevel betekent voorgaande dat 

deze beschreven wordt door de vergelijkingen voor het perfecte gas met 

y = y . Indien de massafractie K klein is mag y vervangen worden door 
t p t 

Samenvattend kunnen we stellen dat de oplossing van het Riemann-probleem 

voor de "frozen" nevel in principe gegeven wordt door: 

(3.2.41) 

(3.2.42) 

(3.2 43) 

(3. 2. 44) 

(3.2.45) 

met: 

(3.2.46) 

(3.2.47) 

(3.2.48) 

1 

Ml = (plpl) 2 .~(pm/pl,Xl) 

1 
M = -(prpr) 2 .~(pm/pr,xr) r 

u = (p - pr + Mlul - M u )/(M
1 

- M ) m 1 r r r 

p = m (ul - ur + pl/Ml - pr/Mr)/( 1/Ml - 1/M) r 

z > 

z < 

= <I.(Y +1).z + l.(y -1))! 
eq eq 

y t- 1 1-z 
= ---r.----~--~~~ 

Zy 2 (y -1)/2y - z t t 
t 

T - T 
X= (y -l).K 

eq po 
pm p 
p - p 

m 
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3.3 Het computerprogramma 

In deze paragraaf zal in grote lijnen de opzet van het computerprogram

ma worden beschreven. We beperken ons hierbij· tot de beschrijving van 

een enkele numerieke cel. 

3. 3. 1 Stroomschema voor oplossing in cel 

We veronderstellen een gegeven linker- en rechtertoestand, respectieve

lijk u
1 

en Ur. (zie figuur 3.3.2). Bovendien veronderstellen we een ge

geven waarde voor de randomvariabele 6. Ter berekening van de toestand 

U wordt het onderstaande stroomschema doorlopen. De verschillende blok

ken in het stroomschema zijn procedures in het computerprogramma. Deze 

worden beschreven in de volgende paragraaf. 

Invoer: 

- toestand ul 

- toestand ur 

-e,ax,ltit 

_l 
Massafracties (lillks + rechts) I 

I 
Equivalente gas (lillks + rechts) I 

I 
Galllll& totaal (links + rechts) J 

I 
Godunov I 

I 
Sample solution I 

I 
Begintoestand reststelsel I 

I 
Reststelsel J 

I 
Uitvoer: 

- toestand U 

Figuur 3.3.1: Stroomschema voor oplossing in cel. 
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1 
'u f 

!Lt 

1/ j t 
ul r u 

r ,..._ 
I 

Lx --' I 

Figuur 3.3.2: Numerieke cel. 

3.3.2 Enkele procedures 

In deze paragraaf worden de procedures beschreven die voorkomen ~n het 

stroomschema 3·.3.1. 

Massafracties 

Deze procedure berekent voor de linker- en de rechtertoestand de massa

fracties K en € • (zie vgln 2.1.18 en 2.1.19). 
eq g 

Equivalente gas 

Deze procedure berekent de eigenschappen c , R en y voor het veq eq eq 
equivalente gas. (zie vgln 2.1.22 en 2.1.25). Deze berekening geschiedt 

voor linker- en rechtertoestand. 

Gannna totaal 

Deze procedure berekent yt onder linearisatie van de nattebolvgl. 2.4.3. 

yt is de effectieve Poisson-ratio voor de "frezen" nevel. Deze is be

nodigd voor de berekening van eventuele expansiegolven in de Riemann

oplossing voor de "frezen" nevel. (zie §3.2.3). De berekening geschiedt 

voor linker- en rechtertoestand. 

Godunov 

Deze procedure berekent de parameters u , p , M
1 

en M van de Riemann-
m m r 

oplossing voor de "frozen" nevel. Zijn deze parameters berekend dan is 
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~n principe de gehele Riemann-oplossing bekend. (zie §3.1.1). De bere

kening geschiedt middels een iteratie-procedure voor het stelsel ver

gelijkingen 3.2.41 t/m 3.2.48. De iteratieprocedure staat bekend als 

de iteratieprocedure van Godunov. (Sai79, God59). In appendixGis een 

stroomschema voor deze procedure gegeven. Volgens Godunov (God 59) 

convergeerde de oplossing niet in het geval van een sterke expansie

golf. Dit probleem werd verholpen door het iteratie-proces zonodig te 

dempen. 

Samplesalution 

Deze procedure berekent de oplossing van het Riemann-probleem voor de 

"frezen" nevel in het bemonsterpunt 6.t.x bij gegeven u , p , Ml en M . 
m m r 

(zie §3. 1.2). In het geval van een expansiegolf is: y = y • (zie 
t 

§3.2.3). In appendixGis een stroomschema voor deze procedure gegeven. 

Begintoestand reststelsel 

De voor de procedure reststelsel benodigde begintoestand wordt benoemd. 

De benoeming is afhankelijk van de bemonstering. Zie figuur 3.3.3. In

dien de bemonstering links van het contactvlak van de Riemann-oplossing 

geschiedt (gebied I in figuur 3.3.3), dan wordt de begintoestand gelijk 

aan de linkertoestand. Indien de bemonstering rechts van het contact

vlak geschiedt (gebied 2 in figuur 3.3.3), dan wordt de begintoestand 

gelijk aan de rechtertoestand. 

--..; .... 2--.: 
t 

Figuur 3.3.3: Bemonstering links of rechts van het contactvlak van 

de Riemann-oplossing. 
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Reststelsel 

Deze procedure berekent de verandering in de toestand van de nevel 

t.g.v. verdamping van de druppels. Hiertoe wordt de oplossing voor de 

"frozen" nevel gecorrigeerd m.b.v. een expliciete differentiemethode. 

In principe wordt de correctie beschreven door de vergelijkingen 3.2.14 

t/m 3.2.20. In het computerprogramma is echter een enigzins aangepast 

stelsel vergelijkingen gebruikt: 

(3. 3. I) 

(3.3.2) 

(3.3.3) 

(3.3.4) 

(3.3.5) 

(3.3.6) 

(3.3.7) 

(3.3.8) 

(3.3.9) 

p = p 

u = u 

n = {n /P },p 
p po o 

2 2 
M 

2 2 r -r 
{u r l 0 } I A r = {!(rl+rr)} - + , ~wt 

0 x 2Tir o
1

. 
0' ~ 

pp = 4 3 
np '3Tir . pli 

pv = {K + K },p - pp vo po 

nattebolvergelijking 2.4.3 

p c (T-T)+ p c
1

.(T -T) = R (c1.T - c T - L ).~6t eqo veqo po ~ p p -Mo ~ po vv o o 

p = (p- p ).R .T 
p eq 

De indexering is als volgt: o: begintoestand, 1: linker toestand, 

r: rechter toestand. De oplossing voor de "frozen" nevel wordt aange

duid m.b.v. een "streep" boven de symbolen. 

De enige wezenlijke verandering in de set vergelijkingen is de. ver

vanging van vergelijking 3.2.18 door de vergelijkingen 3~3.4 en 3.3.5. 

(zie appendix H). Het voordeel van deze vervanging is tweeërlei. Ten 

eerste is de term M/(2Tir.p
1
i) vrijwel onafhankelijk van r. Dit komt de 

nauwkeurigheid van de differentie-oplossing ten goede. Ten tweede is 
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de druppelstraal r de enige variabele die altijd continu varieert, ook 

over schokken. Dit betekent dat de beginwaarde voor r mag worden bere

kend d.m.v. middeling van r 1 en rr. Voor de andere variabelen is dit 

niet toegestaan i.v.m. mogelijke discontinuiteiten. Het gebruik·van deze 

beginwaarde voor r heeft tot gevolg dat variaties in r, pp en pv t.g.v. 

het random karakter van de methode voor een groot deel worden geëgali

seerd. 

3.3.3 Een voetnoot 

Het ontworpen programma is in staat tot het berekenen van nevel

problemen met grote massafracties vloeibare fase. Is de massafractie 

vloeibare fase echter gering dan kunnen de volgende vereenvoudigingen 

gebruikt worden: 

(3.3.10) x = 0 (zie vgl. 3.2.48) 

(3.3.11) Yt = yeq (zie §3.2.3) 

Beide vereenvoudigingen leveren een aanzienlijke besparing in reken

tijd en zijn dan ook toegepast in alle berekeningen genoemd in dit 

verslag. 
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3.4 Enkele toepassingen van de "Random Choice"-methode 
c 

3.4.1 Schokvorming m.b.v. een versnellende zuiger 

We veronderstellen een half oneindige schokbuis, gevuld met een perfect 

gas en aan één zijde begrensd door een zuiger. Zie figuur 3.4.1. 

-1 perfect gas t = 0 

t 
x = 0 

Figuur 3.4. 1: Half oneindige schokbuis, begrensd door een zuiger. 

Op t=O bevindt de zuiger zich in x=O. De zuiger versnelt vervolgens 

vanuit stilstand met een constante positieve versnelling b totdat een z 
eindsnelheid Vmax is bereikt. In eerste instantie ontstaat een conti

z 
nue compressiegolf. Het front van deze compressiegolf wordt steeds stei-

ler, totdat de continue compressiegolf overgaat in een schokgolf. 

Het punt waar de schokgolf ontstaat is te schatten m.b.v. de karakte

ristieke vergelijkingen. (Bec69). Als gevolg van de versnellende zui-
+ ger is de karakteristieken-schaar (C) convergent. (zie figuur 3.4.2). 

Karakteristieken die starten' vanuit een lijnelementje op de zuigerbaan 

snijden elkaar in een snijpunt (x ,t ). De positie van het snijpunt va-
s s 

rieert met het lijnelementje. Voor het snijpunt (x ,t ) ~s af te leiden: 
s s 

(3. 4. I) 

Hierin is a de geluidssnelheid ~n het ongestoorde medium. De zuiger
a 

snelheid V varieert tussen 0 en Vm~x 
z z 
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In het snijpunt (x ,t ) ZLJn de gradienten van snelheid en druk on-
s s 

eindig. De golfvoortplanting LS niet langer isentroop en het betref-

fende gedeelte van de compressiegolf gaat over in een discontinue 

toestandsverandering. Het tijdstip waarop de volledige gotf disconti

nue is geworden volgt met vgl. 3.4. I door V = Vmax te substitueren. z z 

t 

t dx 
dt = 

+ c 

---... x 

+ Figuur 3.4.2: Karakteristieken-schaar (C ) t.g.v. een versnellende 

zuiger. 

RCM ~x = 0.05 m ê.t = 0.1 ms 

N2 po = 0.65 bar T = 275 K 
0 

zuiger b 
2 V ma x 140 m/s = 35000 m /s = z z 

schokvorming: 

- numeriek x = 3.4 m t = 9.6 ms 
s s 

- vgl. 3.4. I t (V =0) = 8. I ms t (V =Vmax) = 12.8 ms s z s z z 

Tabel 3.4.3: Numerieke gegevens betreffende de berekening van schok

vorming m.b.v. de "Random Choice"-methode. (RCM) 

Het geval van schokvorming d.m.v. een versnellende zuiger is berekend 

m.b.v. de "Random Choice"-methode. De condities waaronder gerekend 

is staan vermeld in tabel 3.4.3. Het resultaat van de berekening is 

weergegeven in de figuren 3.4.4 en 3.4.5. Tengevolge van de versnel-
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lende zuiger neemt de druk aan de zuiger toe, totdat de zu~ger z~Jn 

eindsnelheid Vmax bereikt, waarna de druk aan de zuiger constant blijft. 
z 

Een in eerste instantie continue compressiegolf gaat over in een dis-

continue schokgolf. Het punt waar de schokgolf ontstaat is bij benade

ring te bepalen uit figuur 3.4.5. De gevonden waarden staan vermeld in 

tabel 3.4.3. Tevens zijn daar de minimum en maximum waarde voor t ver-
s 

meld berekend met behulp van vgl. 3.4.1. 

1. 74-

-1 
\., 

~ \ 

t = 2 ms 

I. 74 

' ' 
' ' ' 

\ 

\., 
\ 

t " 4 ms 

'· ' 1.00 1.00 .J \ .................................... _ .. __________________________ _ 

0 -5 

1. 74-

1.00- --------' 

0 .s 

1.5 2 2·5 3 3-5 
PLAATS fml 

' \ 
I 
\ 

\ 

\ 

L 
\ 

L, 

4.5 5 

t = 6 ms 

\-.. ··-----------········----·-------·--·····--------

1-5 2 2-5 3 3-5 4 4.5 5 
PLAATS (Ml 

t ,. 10 ms 

0 -5 

I .00 ___________ __) 

0 .5 

1-5 2 2-5 3 3-5 
PLAATS Cml 

r----·------------·, 
\ 
\ 

I 

I 

L 
I 

1-5 2 2-5 3 3-5 
PLAATS fMl 

4 .s 5 

4 .s 5 

t • 12 ms 

1.74 I'"'"""'"""""""""""""""'"' I I. 74 r--------·-------------------··---------------------~ 

1.00 
__________________ _) 

0 .s 

\ 

golffront j 

zuiger 

1-5 2 2-5 3 3-5 
PLAATS iml 

4-5 5 

1 • oo- _______________________ __) 

0 -5 1-5 2 2-5 3. 3-5 
PLAATS ( m l 

Figuur 3.4.4: Schokvorming m.b.v. een versnellende zuiger. 

Momentopnames van de druk voor zes verschillende 

tijdstippen. p = 0.65 bar. 
0 

L__ ________ _ 

4-5 5 
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0 

Fis;uur 3.4.5: De versnellende zu~ger. 

Druk p a.f.v. de plaats x en de tijd t. 

x = 5.5 m, t = 15 ms, po = 0.65 bar. 
0 0 

3.4.2 Schokreflectie 

We veronderstellen een gesloten schokbuis, gevuld met een perfect gas. 

Een naar rechts lopende golf reflecteert aan de eindwand. Achter de ge

reflecteerde schok is het gas tot stilstand gekomen. Schokreflectie aan 

een eindwand is berekend m.b.v. de "Random Choice"-methode. De invallen

de schok is gecreëerd m.b.v. een zuiger die in rust was op t=O en voor 

t>O een constante snelheid V heeft. De condities waaronder gerekend is 
z 

staan vermeld in tabel 3.4.6. Het resultaat is weergegeven in figuur 

3.4. 7 en figuur 3.4.8. De berekende oplossing is exact. Slechts de schok

baan vertoont een zekere variantie t.g.v. de random bemonstering. 

RCM: 

zuiger: 

t.x = 0.05 m 

P = 0.65 bar 
0 

V = 107.7 m/s 
z 

t. t = 0 • I 0 7 ms 

T = 275 K 
0 

inv. schok: M = 1.21 

Tabel 3.4.6: Numerieke gegevens betreffende schokreflectie. 
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··· ... 
··· ................ . 

·····.... dx 
t/t 

0 

···· .... -=u 
···· .... ~t r 

1 

0 .. x/x 
0 

Figuur 3.4.7: x-t plaatje voor schokreflectie. 

x = 10 m, t = 40.7 ms. 
0 0 

2. 31 

p/po 

I ~ ---...J------
I. 54 ~ 

t 

0 

··· ... 

Figuur 3.4.8: Schokreflectie. Druk p a.f.v. de plaats x en de tijd t. 

x = 10 m, t = 40.7 ms, p = 0.65 bar. 
0 0 0 
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3.4.3 Schokgolfvoortplanting ~n een nevel 

Schokgolfvoortplanting in een nevel is beschreven in §2.5. De schokgolf 

ontstaat door het openen van een membraan tussen hoge- en lagedruksectie 

van de schokbuis. Een andere manier om een schokgolf te creëren is m.b.v. 

een zuiger die in rust is op t=O en voor t>O een constante snelheid V 
z 

heeft. Met de "Random Choice"-methode is het geval van schokgolfvoort-

planting in een nevel t.g.v. een zuiger met constante snelheid V bere
z 

kend. De condities waaronder gerekend is zijn weergegeven in tabel 3.4.9. 

Er is verondersteld dat de nevel op t=O in thermodynamisch evenwicht is. 

zuiger: V z = 153.8 m/s 

RCM: 6.x = 0.05 m 6.t = 0.0965 ms 

N
2

/H20: po = 0.6 bar T = 273 K 
0 

p = 4.5 10-3 kg/m3 
r = I. 19 J.lm po 0 

Tabel 3.4.9: Numerieke gegevens betreffende de berekening van schok

golfvoortplanting in een nevel m.b.v. de "Random Choice"

methode. 

t 

0 

i 
! 

J 
I 

~ // / 

f 

/ .... 
/ ..... 

I . 

/.-· / 
i 1 I 

/ 

-· .... ·· 
.-' 

, .. 
_ ... ·· 

··' 

. ...- dx 

/ 
_/ 

-=u 
dt s 

..· 
/ 

Figuur 3.4.10: x-t plaatje voor schokgolfvoortplanting in een neveL 

x = 10 m, t = 24.1 ms. 
0 0 
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In figuur 3.4.10 zijn de voorgeschreven zuigerbaan en de berekende schok

baan weergegeven in een x-t plaatje. De schokbaan vertoont een zekere 

variantie t.g.v. de random bemonstering. De schoksnelheid u neemt in 
s 

de loop van de tijd enkele procenten af. (zie figuur 3.4.11). De eind-

waarde voor de schoksnelheid is analytisch te berekenen door het opstel

len van de behoudswetten over de schok + relaxatiezone. Deze waarde 

komt goed overeen met de waarde die volgt m.b.v. de "Random Choice"

methode. (overeenkomst binnen 1%) 

1.05~---~---,----~--~--~---r--~--~~--~--~--~--~ 

.,·._ 

u /u s so 

0 

'· ... "'· ...... ". ,. ... 
' , ··. '· .... ,";·.;·;·.··., ·, ......... . 

·---.. :····· .... 

t/t 
0 

Figuur 3.4. 11: Schoksnelheid a.f.v. de tijd. 

u = 420 m/s, t = 23.2 ms. 
so 0 

' ... r-.. • .. "'~ ... ,.., ·4 ... 

In figuur 3.4. 12 zijn enkele momentopnames van toestandsgrootheden 

weergegeven voor t = 19 ms. Na de schokovergang is de nevel in een niet

evenwichtssituatie en zal door verdamping van de druppels naar een 

nieuw evenwicht relaxeren. Ten gevolge van de relaxatie nemen snelheid 

en druk toe. De omgevingstemperatuur T neemt af vanwege de warmte die 

onttrokken wordt aan de gasvormige fase t.g.v. verdamping. Omdat door 

verdamping de relatieve vochtigheid van de gasfase toeneemt stijgt de 

druppeltemperatuur. Daar waar.de druppels volledig verdampt zijn kan 

men niet meer spreken van een druppeltemperatuur en wordt deze kunst

matig gelijk gemaakt aan de omgevingstemperatuur T. De lengte van de 

relaxatiezone kan geschat worden op: L ~ 1.35 m. (t = 19 ms) rz 



154 

u 

(m/s) 

L 16 

T/T 
0 

0 

r/r 
0 

6 6.7 

6 6.7 

0- _____________ _) 

6 6.7 

' ' 

61 

l _____ -------------------

8 ·I a.s 9.5 
PLAATS !twl 

..... /1 

7.4 Bol 8.8 s.s 
PLAATS ! ,. l 

7. 4 8.) 8.8 g.s 
PLAATS !twl 

1.8 ."~-~-------- ............. ~ ... --- .... .. ............ ... 

6 

l. 14 

T /T 
p po 

1 -

6 

6.7 

6.7 

1 - --------------~ 

r -r 
0 

r 
0 

o-
6 6.7 

L_ __ _ 

l_ ____ ------- ------------

7.4 8 .j a.s 9.5 
PLAATS (,.) 

l_ _____________________ _ 

7. 4 B .1 8.s 9.5 
PLAATS ! ,. l 

7. 4 8.1 8.s s.s 
PLAATS ! ,. l 

Figuur 3.4.12: Schokgolfvoortplanting in een nevel. 

Momentopnames van toestandsgrootheden voor t = 19 ms. 

u = 0 m/s, p = 0.6 bar, T = 273 K, 
0 0 0 

T = 273 K, r = 1.19 ~m. po o 
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In figuur 3.4.13 wordt de ontwikkeling van de relaxatiezone in de tijd 

geÏllustreerd m.b.v. enkele momentopnames van de druk. Het blijkt dat 

de druksprong over de discontinuiteit afneemt ~n de tijd. Dit betekent 

dat de schoksterkte afneemt. De eindwaarde voor de discontinue druk

sprong komt binnen 1% overeen met een analytisch bepaalde waarde. De 

druk aan de zuiger vertoont vrijwel geen verandering overeenkomstig de 

analytische beschouwing. 

I 
I I I z 3 4 i 5 I 6 7 8 I 9 110 

1- I I I 

s 10 
PLAATS c .. 1 

Figuur 3.4.13: Schokgolfvoortplanting in een nevel. 

Tien momentopnames van de druk voor t = 2 (2) 20 ms. 

x = 10 m, p = 0.6 bar. 
0 0 

Tenslotte z~Jn snelheid, druk en druppelstraal uitgezet als functie van 

de plaats x en de tijdtin de figuren 3.4.14 t/m 3.4.16. Het blijkt dat 

snelheids- en drukverloop grote overeenkomst vertonen. De druppelstraal r 

is voor de duidelijkheid van het plaatje uitgezet als r -r waarin r de 
0 ' 0 

oorspronkelijke druppelstraal is. 
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SCHOKGOLF 

(m/s) 

0 

0 

~i&our 3.4.1±: Schokgolfvoortplanting in een nevel. 

Snelheid u als functie van de plaats x en de tijd t. 
x = 10 m, t = 23.2 ms. 0 0 

Figuur 3.4.15: Schokgolfvoortplanting in een nevel. 

Druk p als functie van de plaats x en de tijd t. 

x = 10 m, t = 23.2 ms, p = 0.6 bar. 0 0 0 
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0 

Figuur 3.4.16: Schokgolfvoortplanting in een nevel. 

(r -r)/r a.f.v. (x/x) en (t/t ). 
0 0 0 0 

x = 10 m, t = 23.2 ms, r = 1.19 ~m. 
0 0 0 

3.4.4 De volledig disperse schokgolf 

We hebben reeds gez~en dat het mogelijk is m.b.v. een bewegende zuiger 

een schokgolf te creëren. In het geval van een schokgolf in een nevel 

wordt de stationaire eindwaarde van de snelheid waarmee de golf zich 

voortplant bepaald door de zuigersnelheid. Voor zuigersnelheden kleiner 

dan een bepaalde waarde wordt de golfsnelheid kleiner dan de "frozen" 

geluidssnelheid en de golf verliest zijn discontinue karakter. We spre

ken dan van een volledig disperse schokgolf. De snelheid van de disperse 

schokgolf voldoet altijd aan: 

(3.4.2) 

Hierin zijn ae en af respectievelijk de evenwichts- en de "frozen"geluids

snelheid. (zie §2.3). Ter illustratie is een volledig disperse schokgolf 

berekend m.b.v. de "Random Choice"-methode. De condities waaronder gere

kend is staan vermeld in tabel 3.4.17. Het resultaat is weergegeven in de 

figuren 3.4.(8 en 3.4.19. De eindwaarde van de druppelstraal vertoont een 

golvend karakter. De golving is echter in de orde van t%. 
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zuiger: V 
z = 16 m/s 

RCM: I::. x = lm b.t = 1.25 ms 

NzlH20: po = 0.65 bar T = 275 K 
0 

p = 4 10-3 kg/m3 r = I )..lm 
po 0 

Tabel 3.4.17: Numerieke gegevens betreffende de berekening van een 

volledig disperse schok m.b.v. de "Random Choice"

methode. 

0 

Figuur 3.4.18: De volledig disperse schokgolf. 

Druk p als functie van de plaats x en de tijd t. 

x = 100 m, t = 300 ms, p = 0.65 bar. 
0 0 0 
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Figuur 3.4.19: De volledig disperse schokgolf. 

(r -r)/r als functie van x/x en t/t . 
0 0 0 0 

x = 100 m, t = 300 ms, r = 1 Um. 
0 0 0 
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IV HET EXPERIMENT 

4. I Beschrijving 

Figuur 4. 1.1: De meetopstelling. 

e. 
l 

··~ vat 

vac:uum 
gomp 

p: drukopnemer, e : extinctiemeting voor rood licht, 
r 

e.: extinctiemeting voor infrarood licht, mzi: Mach
~ 

Zehnder interferometer. 

De experimenten worden uitgevoerd in een schokbuis die schematisch is 

weergegeven ~n figuur 4.1.1. De schokbuis bestaat uit een hogedruksectie 
3 met een lengte van 3.5 m, een expansievat met een volume van 0.4 m en 

een vernikkelde stalen testsectie met een lengte van 13 m en een vier-
2 kante doorsnede van 0.1 x 0.1 m. De drie secties worden van elkaar 

gescheiden door polyester membranen van 0.25 ~m dikte. Deze membranen 

rusten op een kruisvormig frame waarop waarstandsdraad (kanthal) met een 

diameter van 0.1 mm is bevestigd. De membranen kunnen onafhankelijk van 

elkaar worden doorgebrand door de kruisdraden electrisch te verhitten. 

Met het doel om een schokgolf in een nevel te krijgen wordt de volgende 

procedure gevolgd. Het systeem wordt vacuüm gepompt met de rotatiepompen 

VP tot een druk van 40 Pa. De inlek van de testsectie bedraagt ongeveer 
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5 Pa per minuut. Vanuit een watervat dampt waterdamp v~a de kleppen 9 

en 4 de testsectie in tot de gewenste dampdruk is bereikt. Deze damp

druk ~s ten hoogste gelijk aan de verzadigingsdampdruk. (bij T = 20 °C 

~s p = 2337 Pa). Via klep 8 en 6 wordt de inhoud van de buis verder vs 
gevuld met stikstof tot een druk van ongeveer I bar. Dit gebeurt met be-

hulp van een injector. De stikstof stroomt met hoge snelheid de circu

latie-leiding in en zuigt daarbij via klep 4 het reeds aanwezige meng

sel aan uit de buis. Er treedt voortdurend menging op van het mengsel 

uit de schokbuis en de geinjeeteerde stikstof. Op deze manier blijven 

verschillen in waterdampconcentratie bestaan van ongeveer 10% tussen 

begin en einde van de buis. (Sto85). Na het vullen wordt het mengsel nog 

enige minuten rondgepompt met circulatiepomp CP om deze concentratie

verschillen te verkleinen. Het mengsel wordt door klep 4 en 6 aan gezo

gen, turbulent gemengd en door klep 5 teruggepompt in de buis. Tijdens 

dit mengen wordt de Ni-Cr draad die in de circulatie-leiding is inge

bouwd electrisch verhit, waardoor condensatiekernen worden gevormd. Het 

aantal kernen dat zi~h in de buis bevindt kan worden gemeten met een 

Gardner condensatiekernenteller. De hogedruksectie wordt op de gewenste 

overdruk gebracht en het expansievat blijft op vacuÜmdruk. De kleppen I 

t/m 6 worden gesloten en het vlies aan de kant van het expansievat wordt 

doorgebrand, waardoor het mengsel in de testsectie expandeert en de ge

wenste nevel gevormd wordt. Ongeveer 50 ms later wordt het vlies aan de 

kant van de hogedruksectie doorgebrand en een schokgolf loopt door de 

nevel. 

Op vier plaatsen (0.88 m, 1.88 m (meetplaats I), 2.76 men 6.26 m (meet

plaats II) van het hogedruksectie-membraan) worden drukveranderingen ge

registreerd met behulp van Kistler 603B piezo-electrische drukopnemers. 

Op afstanden 1.79 m (meetplaats I) en 6.24 m (meetplaats II) van het ho

gedruksectie-membraan zijn vensters aanwezig. Bij het venster op 1.79 m 

wordt de lichtextinctie als gevolg van de aanwezigheid van druppels ge

meten m.b.v. een rood-laser. Bij het venster op 6.24 m wordt de licht

extinctie voOr zowel rood als infrarood licht gemeten. Het behulp van de 

rood- en infrarood-extinctie is de druppelstraal r en de massadichtheid 
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van de vloeibare fase pp te bepalen. (Kro86). De totale dichtheid p 

wordt gemeten met een Mach-Zehnder interferometer (Goo87) op 6.25 m 

(meetplaats II) van het hogedruksectie-membraan. De signalen van deze 

metingen worden gedigitaliseerd en geregistreerd m.b.v. transient

recorders (DIFA trlOIO, Gould Biomation en Intron DS0-2002). De gege

vens kunnen voor latere verwerking met een IBM-PC worden opgeslagen 

op diskette. 

Het expansieproces ~n de testsectie met als doel het vormen van water

druppels, verloopt als volgt. Na het doorbranden van het expansievat

membraan ontstaat een naar links lopende enkelvoudige expansiegolf. 

Deze expansiegolf reflecteert na de testsectie doorlopen te hebben aan 

het nog gesloten hogedruksectie-membraan. Achter de gereflecteerde ex

pansiegolf ontstaat een geëxpandeerde, uniforme toestand. Het mengsel 

is vrijwel in rust en er hebben zich waterdruppels gevormd door conden

satie van damp. In de testsectie zijn condensatiekernen aanwezig om 

het condensatieproces zo goed mogelijk langs evenwichtstoastanden te 

laten verlopen. De toestand achter de gereflecteerde expansiegolf ~s 

tevens de toestand voor het passeren van de schokgolf. Deze toestand 

moet dan ook goed bekend zijn. Bepaling geschiedt d.m.v. een analyse 

van het geregistreerde· expansieproces. Voor meer details betreffende 

het expansieproces zij verwezen naar Berkelmans en Cleijne. (Ber84, 

Cle85). 
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4.2 Resultaten en discussie van het experiment 

In schokbuis-experimenten is er gekeken naar de instationaire ontwik

keling van een schokgolf in een nevel. Hiertoe zijn drukken en extinc

ties gemeten op verschillende plaatsen in de testsectie. Een experiment 

uitgevoerd met droge stikstof dient als referentie. De experimentele 

resultaten zijn vergeleken met numerieke berekeningen m.b.v. de "Ran

dom Choice"-methode. 

Als eerste bespreken we twee experimenten, één met droge en één met 

vochtige stikstof, waarbij de druk gemeten is op vier plaatsen in de 

testsectie. In figuur 4.2.2 zijn de gemeten druksignalen voor beide 

experimenten weergegeven. De pijltjes in de figuren geven het voor ver

dampings-relaxatie relevante gebied aan. Uit de discontinue druksprong 

is m.b.v. de schokrelaties de schoksterkte te bepalen. Voor het droge 

experiment is de schoksterkte nagenoeg constant: M = 1.34 + 0.01. De 

schoksterkte voor het nevel-experiment neemt af van M = 1.30 + 0.01 

voor x= 0.88 m tot M = 1.27 + 0.01 voor x= 6.26 m. Het blijkt dat 

reeds op x = 0.88 m verwijderd van het hogedruksectie-membraan de schok 

zich volledig heeft gevormd. Het signaal bevat op deze meetplaats ech

ter het meeste ruis. Uit de plaatjes voor het nevel-experiment blijkt 

de ontwikkeling van een relaxatiezone. In figuur 4.2.1 zijn enkele re

levante drukken gedefinieerd. 

p 

t 

-t 

Figuur 4.2.1: Schematische weergave van een druksignaal. 

Definitie van enkele relevante drukken. 
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Figuur 4. 2. 2:. Druksignalen gemeten op vier plaatsen in de schokbuis 

voor een experiment met droge stikstof (serie 1) en 

een experiment met vochtige stikstof (serie 2). 

a t/m d komt overeen met resp. x= 0.88, 1.88,.2.76 

en 6.26 m. 

I 
~ 
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Uit de druksignalen weergegeven in figuur 4.2.2 Z~Jn ~p 10 /p0 en ~p21 /p0 
bepaald en uitgezet in respectievelijk figuur 4.2.3 en figuur 4.2.4. 

Tevens is het resultaat van berekeningen met het "Random Choice"-pro

gramma weergegeven. De condities waaronder gerekend is staan vermeld in 

tabel 3.4.9. Het Machgetal van de berekende schok neemt af van 1.30 tot 

I. 26. 

0.6 

2 4 6-8 
x (m) 

0 droog experiment 

0 nevel-experiment 

RCM 

Figuur 4.2.3: ~p 10 /p0 als functie van de plaats x. 

~ 
0.141 

~P21/po 

r 
0. I 0 

1 
O.Oó ~ 

i 
0.02 

2 

f 
1 

T 
6-8 

x (m) 

0 ,!roog experiment 

0 nevel-experi:nent 

-:ROl 

JO 

Figuur 4.2.4: ~p 21 /p0 als functie van de plaats x. 
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Uit figuur 4.2.3 blijkt dat de discontinue druksprong, welke een maat 

is voor de schoksterkte, nagenoeg niet verandert voor het droge experi

ment. Voor het nevelexperiment blijkt de afname in de druksprong goed 

overeen te ste!lnilen met de afname berekend m.b.v. de "Random Choice"

methode. Uit de berekening volgt dat de golfvoortplanting nog niet sta

tionair is voor x= 6.26 m voor schokken van deze sterkte. In figuur 

4.2.4 is de relatieve drukverandering over de relaxatiezone 6p 21 /p
0 

uitgezet als functie van de afstand x tot het hogedruksectie-membraan. 

De tendens in de meetwaarden voor het nevel-experiment komt redelijk 

overeen met de berekende tendens. 

Tenslotte bespreken we een experiment waarbij drukken en extincties 

zijn gemeten op twee plaatsen in de schokbuis. (positie I: x= 1.88 m, 

positie II: x= 6.26 m). Op positie I is slechts de extinctie voor rood 

licht gemeten. Op positie II is de extinctie voor zowel rood als infra

rood licht gemeten, zodat daar het verloop van de druppelstraal in de 

relaxatiezone bepaald kon worden. (Kro86). Door op positie II het ex

pansieproces te analyseren is de toestand voor de schok bepaald. De ge

vonden condities staan vermeld in tabel 4.2.5. 

p = 0.57 bar 
0 

-3 3 
p = 4.44 .10 kg/m 
po 

T = 261 K 
0 

r = 1. 5 ].lm 
0 

Tabel 4.2.5: Begintoestand voor de schok voor positie II voor het 

nevel-experiment. 

De resultaten van het experiment z~Jn weergegeven ~n figuur 4.2.6 t/m 

4.2.8. Uit figuur 4.2.6 blijkt opnieuw een kleinere discontinue druk

sprong en een grocere verandering van de druk over de relaxatiezone 

voor grotere x-waarde. Het Machgetal bepaald uit de druksprong is: 

M = 1.27 + 0.01 voor positie I en M = 1.25 + 0.01 voor positie II. In 

figuur 4.2.7 zijn de gemeten transmissie-signalen voor rood licht 

weergegeven voor beide posities. Beide signalen vertonen een plateau. 

Het niveau van het plateau is een maat voor de massadichtheid van de 



74 

de vloeibare fase p ten tijde van het plateau. Een 
p_3 3 

p = (5.5 + 0.25). 10 kg/m voor positie I en P = 
schatting levert: 

-3 (4.5 ~ 0.25) .10-
p - p 

kg/m3 voor positie II. Bovendien geldt voor het plateau één waarde 

voor de modale diameter: D = 2.4 + 0.2 ~m. (De modale diameter is de 
m 

gemiddelde diameter voor de verdeling van diameters). Er mag dus ge-

concludeerd worden dat de massadichtheid P voor positie I groter is 
p 

dan die voor positie II en dat de druppeldiameter ten tijde van de schok 

overeen komt voor beide posities. Het verschil in relaxatietijd lijkt 

dan ook te wijten aan instationaire effecten. Uit de figuur volgt voor 

de verhouding van relaxatietijden T
11

/T
1 

~ 1.6. Voor positie II kan de 

modale diameter bepaald worden m.b.v. de gemeten rode en infrarode sig

nalen. Het verloop van n2 is weergegeven in figuur 4.2.8. Het onregel-
m 

matige verloop voor kleine t-waarden is te wijten aan onnauwkeurigheid 

1n de keuze van de standaarddeviatie s voor de diameterverdeling van 

de druppels. Uit de figuur volgt een verdampings-relaxatietijd van: 

T ~ 6 ms voor positie II. 

1 ·:;; .----------------

~ ~ ~ 
• - 1 

'i t 1 ~ ~ 
I I 
I 1::: ~ 

1 4 i 
I 

1 .3 ~ 

I 
I~ Î 
1 i ., 

I 
1 -! 

: 

' 

I 

J 
O.SJo -t---.---,-----.--,-----.--.----.---,----

-1: (.I 2- 4 

TUD (m~:) 

Figuur 4.2.6: Gemeten druksignalen voor het nevel-experiment. 

p
0 

= 0.60 bar voor positie I 

I: druksignaal positie I. 

en p = 0.57 bar voor ~ositie II. 
0 -

II: druksignaal positie II. 
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Figuur 4.2.7: Gemeten transmissie-signalen voor het nevel-experiment. 
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I: transmissie-signaal positie I. 

II: transmissie-signaal positie II. 
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2 
Figuur 4.2.8: Verloop van D bepaald uit rode en infrarode extinctie 

m 
voor positie II. 
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Figuur 4.2.9: Drukverloop berekend met "Random Choice"- methode 

voor positie t en positie II. 

p = 0.6 bar. 
0 

5. 66 -1-----

t 
0 

-1 0 - t (ms) 
5 

2 Figuur 4.2.10: Verloop van D berekend met "Random Choice"-methode 

voor positie I en positie II. 

Met het "Random Choice"-programma is de schokgolfvoortplanting in een 

nevel berekend voor de condities vermeld in tabel 3.4.9. De schokgolf 

ontstaat als gevolg van een me~ constante snelheid bewegende zuiger, 

dit in tegenstelling tot het experiment waar een contactvlak bestaat 
-

tussen het gas uit de hogedruksectie en de nevel uit de lagedruksectie. 

Dit verschil is echter nauwelijks relevant. Het berekende drukverloop 
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~s weergegeven ~n figuur 4.2.9. De berekende Machgetallen zijn: M = 
1.28 voor positie I en M = 1.26 voor positie II. In figuur 4.2.10 ~s 

2 
het berekende verloop van D weergegeven voor positie I en II. Er 

blijkt nauwelijks verschil in verdampingstijd te bestaan tussen beide 

posities. 
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V CONCLUSIES EN DISCUSSIE 

- De "Random Choice"-methode is toepasbaar op een grote diversiteit aan 

gasdynamische problemen. De methode is getoetst voor: schokvorming 

m.b.v. een versnellende zuiger, schokreflectie, schokgolfvoortplanting 

Ln een nevel en ontstaan van een volledig disperse schokgolf. het re

sultaat is bevredigend. 

- De methode is uitermate geschikt voor het berekenen van gasdynamische 

problemen met discontinuïteiten. Zo blijven schokken volkomen scherp 

en worden niet uitgesmeerd over meerdere numerieke cellen. 

Karakteristiek voor de methode is een zekere variantie Ln de oplos

sing ten gevolge van het random bemonsteren. 

- Indien een gasdynamisch probleem beschouwd wordt, waarvan een discon

tinuïteit geen wezenlijk onderdeel is, is een andere numerieke metho

de te overwegen. Schokgolfvoortplanting in een nevel is hie:.van een 

voorbeeld. 

- Het is de vraag of de Ln dit verslag geopperde splitsings-metbode vol

doet in het geval van sterke gradienten. 

- Het ontworpen "Random Choice"-programma is toegespitst op het probleem 

van schokgolfvoortplanting in een nevel. Het verdient aanbeveling het 

programma te veralgemeniseren, zodat ook andere problemen kunnen wor

den berekend. 

- Experimenten tonen aan dat in het geval van schokgolfvoortplanting in 

een nevel er een schokvertraging optreedt ten gevolge van de ontwikke

ling van een relaxatiezone. De gevonden vertraging komt goed overeen 

met het numeriek berekende verloop. De gemeten transmissie-signalen 

wijzen op een variatie in de massadichtheid van de vloeibare fase voor 

de schok als functie van de afstand tot het hogedruksectie-membraan 

van de schokbuis. Bovendien indiceren deze signalen een gelijke drup

pelstraal voor positie I (x= I .88 m) en positie II (x= 6.26 m). Ver

moedelijk is dan ook het verschil in verdampings-relaxatietijd tussen 

beide posities een instatienair effect. Het verschil in relaxatietijd 

tussen begin- en eindstadium van de instationaire schokontwikkeling 

is sterker voor het experiment dan voor de numerieke berekening. 
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Appendix A: Beschrijvende vergelijkingen voor een perfect gas 

De Eulervergelijkingen voor het perfecte gas z~Jn de differentiële 

behoudswetten onder verwaarlozing van wrijving en warmtegeleiding: 

(a. I) {p} + {pu} = 0 t x 

(a.2) {pu}t + {pu2 + p} = 0 
x 

2 + {!pu3 + Peu + pu} (a.3) qpu + Pe}t = 0 
x 

Hierin is e de specifieke inwendige energie van het perfecte gas: 

(a.4) e = c T 
V 

De schokrelaties voor het perfecte gas zijn: 

(a.S) P'u' = P"u" 

(a.6) p' + P'u' 2 = p" + p"u" 2 

p" I+ J.l.(p"/p') 
(a. 7) -- = -------------

p' ~ + (p"/p') 

Hierin geeft ' de toestand voor de schok aan en " de toestand na de 

schok. u' en u" zijn relatieve snelheden t.o.v. de schok. ].l is gedefi

nieerd als: 

(a. 8) J.l = (y+ I ) I (y- I ) 

Hierin is Y = c /c de Poisson-ratio van het perfecte gas. 
p V 
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Appendix B: Schokgolf in een nevel 

Een schok is op te vatten als een discontinue verandering van de toe

standsgrootheden. Tijdens de schokovergang is de toestand van de nevel 

"frezen" m.b.t. de verdamping. Dit betekent dat de massafracties K eq 
en K invariant zijn over de schok. We beschrijven de schokgolf in het 

p 
referentiestelsel van de stilstaande schok. Zie figuur 2.4.1. De ele-

mentaire behoudswetten voor de discontinuiteit zijn: 

(b. 1) p'u' = p"u" := cp 

(b. 2) p' + p'u'2 = p" + p"u"2 

(b.3) 

Met bovenstaande definitie van cp zijn impuls- en energievergelijking 

te schrijven als: 

(b. 4) p"- p' = (1/P'- 1/P").cp
2 

(b. 5) 

Indien we vervolgens cp elimineren resulteert: 

(b. 6) (p"- p').(1/p" + 1/p') = 2.(i"- i') 

De enthalpie van de nevel is: 

(b. 7) ~ = K c T + K c1.T eq peq p ~ p 

De druppeltemperatuur T is afwijkend van de temperatuur van de om
p 

ringende gasfase T. Uitschrijven van (i"- i') met vgl. b.7 geeft: 

(b. 8) (i" -i') = K c . (T" - TI) + K c .. (T" - T '-) 
eq peq p 1~ p p 
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De temperatuur van de omringende gasfase T voldoet aan vgl. 2.1.21: 

(b. 9) T = p/(p.K R ) eq eq 

De bijdrage van de druppels tot de enthalpie beschouwen we als een 

storing. Hiertoe definieren we de storingsterm ~ als: 

(b. 10) ~ : = K c
1 
.. (T" - T') 

p ~ p p 

Vgl. b.6 ~smet vgln b.8, b.9 en b.10 te schrijven als: 

(b. 11) ( p" - p' ) . (-~.. + i· ) = 
Ze peq n" n 1 

R- - • ( p" - p' ) + z ~ 
eq 

Deze vergelijking kan vervolgens omgewerkt worden tot: 

(b. IZ) E" p" 
(pI ' - 1) 0 <-pi + I) = 

Ze pe.q .E." p" p 1 p" 
R 0 ( I - -pI) + z~. (-1) 0 (-1) 

eq P P P 

Als we tenslotte de Poisson-ratio introduceren: 

(b 0 13) Y := c /c eq peq veq 

en we definieren u als: . eq 

(b 0 14) ~eq := (y +1)/(y -!) eq eq 

dan volgt na en~g omschrijven de Rankine-Hugoniot relatie voor de 

nevel uit vgl. b.IZ: 

(b 0 15) 
p" 
pi = 

I+~ .(p"/pl) 
e 

~eq + (p"/pl)- Z~.(pl/pl) 
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Appendix C: Expansiegolf 1n een "frozen" nevel 

We beschouwen een systeem·, beschreven door twee parameters. We nemen 

de volgende vergelijkingen als uitgangspunt: 

(c. I) 

(c. 2) 

2 de= Tds + (p/p ).dp 

di= Tds + (1/p).dp 

Door eliminatie van de en di kunnen we respectievelijk de volgende 

vergelijkingen afleiden: 

(c.3) (*)s = 

(c.4) 

(p/p
2

) - (3e/3p)T 
= (c /c ) .------P V (1/p) - (3i/3p)T 

2 (3e/3p)T - (p/P ) 

(3i/3p)T - (I /p) 

Combinatie van beide vergelijkingen geeft: 

(c.S) (3p/3p)s = y.(3p/3p)T 

met y = c /c • Indien p ~ pT volgt dan voor de geluidssnelheid: 
p V 

(c.6) 
2 

a .- (3p/3p)s = y.(3p/3p)T = Yp/p 

He nemen nu de vergelijkingen c.l en c.2 weer als uitgangspunt. Met 

ds=O geeft eliminatie van de, di en dT: 

(c. 7) 

We zullen verderop bewijzen dat geldt: 

(c.8) 
3p 

<ap) s 

(s = const) 

Indien vergelijking c.8 geldt, dan gaat vergelijking c.7 over in: 



(c.9) 
I = -.dp 
p 
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(s = const) 

Met vergelijking c.6 ~s dit te schrijven als: 

(c. I 0) 
I 2 I 
p.dP = -

1
.-.da y- a (s = const) 

( c. 11) 
I 2Y I -.dp = -

1
.-.da 

p y- a (s = const) 

We zullen nu voorwaarde c.8 herleiden tot: p ~ pT. Hiertoe schrijven we: 

(c. 12) ca i) di 3p 
= Cä'P)T · <ap)T ap T 

Met vergelijking c.I2 gaat voorwaarde c.8 over in: 

(c. 13) dp 
(äP) s = ap { ae 3i } 

y. (ä'iJ)T. (ä'iJ)T/ (ä'iJ)T 

Als we tenslotte vergelijking c.S combineren met vergelijking c.l3 

dan gaat de voorwaarde over ~n: 

(c. 14) 

Hieraan is voldaan indien p ~ PT. 

We bekijken nu de ufrozen" nevel. Deze wordt beschreven door de homo

gene Eulervergelijkingen: 

(c.IS) {p}t + {pu} = 0 x 

(c. 16) {pu}t + {pu 2 , 
0 + P.J"x = 

(c.I7) Upu 
2 

+ pe} + Upu 3 pu} + peu + = 0 t x 

Hierin is e de specifieke inwendige energie van de "frozen" nevel: 

(c. 18) e = K c T + K c1 .T eq veq p ~ p 
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Vanwege het "frozen" karakter van de nevel zijn de massafracties K 
eq 

en K invariant. De druppeltemperatuur T is gelijk aan de nattehel-
p p 

temperatuur gegeven door de nattebolvergelijking 2.4.3. Voor de "frozena 

nevel is de nattebolvergelijking een vergelijking van de vorm: 

(c. 19) f(T ,T,p) = 0 
p 

Dit betekent dat de specifieke inwendige energie van de "frezen" nevel 

te schrijven is als: 

(c.20) e = e(T,p) 

Ook is de specifieke enthalpie te schrijven als: 

(c.21) 1. = i(T,p) 

De soortelijke warmten voor de "frozen" nevel worden gedefinieerd als: 

(c.22) c vt 
:= (~) 

óT 

(c.23) c pt 
:= ca i) 

aT P 

De index t staat voor totaal. Met vgl. c.l8 en vgl. c.l9 volgt dan: 

(c.24) c (T p) = K c + K c
1 
.. (aT /aT) vt ' eq veq p 1. p p 

Ook kan er afgeleid worden: 

(c.25) c (T,p) = K c + K c
1 
.. (aT /óT) pt. eq peq p 1. p p 

Tenslotte definieren we een parameter Rt volgens: 

(c.26) c - c pt vt 

Met vgln c.24 en c.25 kunnen we dan voor ~t afleiden: 

(c.27) Rt = K R - K c1 .. (p/T).(aT /ap)T eq eq p 1. p 
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De energievergelijking c.17 is in een andere vorm te schrijven: 

(c.28) 
de --dt 

2 dp 
(p/p ) 'dt = 0 

2 
Met de eerste hoofdwet van de thermodynamica: de= Tds + (p/p ).dp 

betekent dit: ds=O, oftewel: de "frozen" nevel doorloopt slechts isen

trope processen. 

We trekken nu de volgende conclusies. De toestand van de "frozen" nevel 

wordt volledig bepaald door twee gekozen parameters. De "frozen" nevel 

voldoet aan de volgende toestandsvergelijking: 

(c.29) p = p,K R T 
eq eq 

Dit betekent twee zaken. Ten eerste voldoet de geluidssnelheid aan 

vergelijking c.6: 

(c.30) 

af is de "frozen" geluidssnelheid (zie §2.3) en yt = cpt/cvt' (zie vgln 

c.24 en c.25). Ten tweede gelden de vgln c. 10 en c.11 i.v.m. de isen

tropie van de 11 frozen" nevel: 

(c.31) 
1 2 1 
p.dp = ~.-.daf y - a 

t f 

(c.32) 
1 2Y t I 
-.dp = --1.-.daf p y - a 

t f 

Eliminatie van p en P m.b.v. vgln c.3! en c.32 uit de massa- en impuls

vergelijking (vgln c.IS en c.l6) levert na enige omschrijvingen: 

(c.33) a a 2.af 
0 (- + (u+a _) ·r) (u + --) = at ! vX y -1 

t 

(c.34) a a 2.af 
(- + (u-af) ·ax) (u --) = 0 at y -1 

t 

Tot slot lineariseren we de nattebolvgl. c.19: 

(c.35) T - T = (aT /aT) I . (T - T ) + (ClT ;ap)Tj . (p - p ) p po p p o o p o o 
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Dit betekent dat Yt constant wordt. (zie c.24, c.25 en c.27). Integratie 

van vergelijking c.9 geeft dan: 

(c.36) p.p-yt = constant 

De vgln c.30, c.33, c.34 en c.36 beschrijven de expansiegolf in een 

"frozen" nevel. Deze vergelijkingen zijn identiek aan die van het per

fecte gas. Conclusie is dus: indien de nattebolvgl. 2.4.3 gelineariseerd 

mag worden, dan gedraagt de "frozen" nevel zich als een perfect gas met 

y = y • 
t 
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Appendix D: Voortplanting van een enkele schok m.b.v. de "Random 

Choice"-methode 

Beschouw een schok met constante snelheid u . Oo t=O bevindt de schok s . 
zich in x=O. De positie van de schok wordt gegeven door: 

(d. I) x= u .t 
s 

De positie van de schok op t = n.!~t LS dan: 

(d.2) x= u .n.!~t 
s 

De berekening van schokgolfvoortplanting in een perfect gas gaat nu 

als volgt. Veronderstel de schok bevindt zich op een gegeven tijdstip 

tussen twee gegeven roosterpunten. (zie figuur d.l). De rechtse schok 

kan beschouwd worden als de oplossing van een Riemann-probleem, waar

van de linkslopende golf niet bestaat. (zie §3.1. 1). Na een tijdje ~~t 

heeft de schok uit de Riemann-oplossing een verplaatsing u .!~t. Er 
s 

wordt vervol~ens bemonsterd over de volle breedte van de betreffende 

numerieke cel. De kans dat er links van de schok bemonsterd wordt is: 

(d.3) 

De kans dat er rechts bemonsterd wordt is: 

(d.4) P = (!~x- u .!~t)/~x 
r s 

Indien er links bemonsterd wordt, verplaatst de linker toestand u
1 

zich naar het middenpunt. Dit betekent dat de schok, die immers tussen 

u
1 

en Ur inligt en die elke keer midden tussen twee roosterpunten wordt 

ingelegd, een verplaatsing +!~x ondergaat. Evenzo ondergaat de schok, 

indien er rechts bemonsterd wordt, een verplaatsing -!~x. De positie x 

van de schok na n halve tijdstàppen is dus: 

(d.S) 
n 

x = !~x. E 
i= I 

E;. 
L 
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Hierin lS ~. een randomvariabele: 
l 

L: 
indien links bemonsterd 

(d. 6) ~. = 
l indien rechts bemonsterd 

Met de kansverdeling d.3 en d.4 voor links en rechts bemonsteren gaat 

vergelijking d.S over in: 

(d. 7) 
!6,x + u • !6,t 

x= ~6,x.n.( 6,xs 

En dit 1s te vereenvoudigen tot: 

(d.8) x = u . ~6,t 
s 

~6,x - u . ~6,t 
s 

6,x ) 

We z1en dus dat de gemiddelde schokverplaatsing in de "Random Choice"

methode gelijk is aan de werkelijke schokverplaatsing gegeven door vgl. 

d.2. Een vereiste is echter dat de randomvariabele 8, welke de bemonste

ring bepaalt, een gelijke verdeling heeft over het interval (-!,~).De 

snelheid waarmee deze gelijke verdeling woràt bereikt is bepalend voor 

de variantie in de berekende schokbaan. 

I I I 
6,x 

I 

I 

u .!6t I 
s I w ......---... ' " \ L 

ul u/ u 
r 

u I u I u 
1 1 r 

Figuur d.l: Schokverplaatsing indien links bemonsterà. 

u
1

: linker toestand t.o.v. de schok 

U : rechter toestand t.o.v. de schok 
r 

W : bemonsterpunt 

1 
t 

~6,t 

• r 
... u 

x r 
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Appendix E: Courant-Friedrichs-Lewy conditie 

De Courant-Friedrichs-Lewy conditie is: 

(e. I) k .: h/ < 1 u I + a) 

Hierin is k de celhoogte en is h de halve celbreedte, (zie figuur e.l). 

Deze conditie is gelijkwaardig aan de eis dat de linker- en rechtergolf 

niet zijdelings uit de cel lopen. We zullen dit hieronder bewijzen. 

. .,_ 
I 

I 

h -1 
I 

Figuur e.I: Definitie vanken h. 

Exeansiegolf 

k 

We beschouwen het geval dat de rechtergolf van de Riemann-oplossing 

een expansiegolf is. Het geval van de linkse expansiegolf is geheel 

analoog. De rechtse expansiegolf plant zich voort over C+-karakteri

stieken. Dit betekent (Bec69): 

(e.2) dx 
dt = u + a 

Voor de verplaatsing 6x van de kop van de expansiegolf geldt na een 

tijdje 6t: (zie figuur e.2) 

(e.3) 

Hierin zijn u en a de snelheid en geluidssnelheid van de rechtertoe
r r 

stand. De absoluutstrepen zorgen ervoor dat 6x altijd een positieve 

waarde heeft. 
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Figuur e.2: Rechtse expansiegolf. 

-+ 
E : expansiegolf 

U : rechter toestand 
r 

(k = kop, s = staart) 

Wil de kop van de rechtse expansiegolf niet zijdelings uit de cel 

lopen dan is de eis: 

(e.4) h/k ~ 11x/11t = Iu + a I r r 

Aan deze eis lS voldaan indien: 

(e.S) h/k > Iu I + a 
- r r 

Vergelijking e.S is gelijk aan vergelijking e.I. 

De schokgolf 

We beschouwen het geval dat de rechtergolf van de Riemann-oplossing 

een schokgolf is. Het geval van de linkse schokgolf is geheel analoog. 

Zij u de schoksnelheid, u de snelheid van de middentoestand en u de 
s m r 

snelheid van de rechtertoestand. Deze situatie is geschetst in figuur 

e.3. 

Figuur e.3: Rechtse schokgolf. 

u 
m 
~ 

u 
s 

u 
r 
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Zij u' de relatieve snelheid van het ongestoorde medium t.o.v. de schok: 

(e.6) u' = u - u 
r s 

en nJ u" de relatieve snelheid van het medium na de schokovergang: 

(e. 7) u" = u - u m s 
(u" < 0) 

Voor de stroming achter de schok geldt (Bec69): 

(e.8) -u" < a 
m 

Oftewel met vergelijking e.7: 

(e.9) u < u + a 
s m m 

(u" < 0) 

Wil de rechtse schokgolf niet zijdelings uit de cel lopen dan ~s de eis: 

(e.IO) u < h/k 
s 

Hieraan ~s voldaan indien: 

( e. 1 1) h/k < Iu I + a 
- m m 

Vergelijking e.11 is gelijk aan vergelijking e.I. 
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Appendix F: Evenredigheid tussen toestandsgrootheden 

Stel de toestandsgrootheid zi voldoet aan de continuiteitsvergelijking: 

( f. 1) 

waarin u de snelheid is. Omwerken van deze vergelijking tot een totale 

differentiaal levert: 

(f. 2) 
I d 

- .--d {zi} =-{u} 
zi t x 

Indien z2 een andere toestandsgrootheid ~s die ook aan vgl. f.l vol

doet, dan levert aftrekken van vgl. f.2 van zichzelf: 

(f. 3) 
I d 
- .--{z } 
z

1 
dt I 

Oftewel de relatieve veranderingen van z1 en z
2 

over een deeltjesbaan 

zijn gelijk. Dit is ook te schrijven als: 

(f.4) 

Hierin Z~Jn zio en z20 de respectievelijke beginwaarden van zi en z2 . 
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Stroomschema's 

COEFL • (p1o1)!; COEFR • (prPr)! 

COUNT • 0; RESET • 0 

X1 = 0; Xr = 0 

M1 • 0; Mr • 0 

pm • (pl + pr)/ 2 

F~ • I 

STOP • false 

COUNT • COUNT + I 

Mi • Ml 
M1 • COEFL.~(pm/p 1 ,x1 ) 

M1 • FR.M1 + (1-FR).Mi 

M' • M 
r r 

Mr • COEFR.~(pm/pr,Xr) 

Mr = FR.Mr + (1-FR).M~ 

u = (pl - p + M
1

.u
1 

- M .u )/{M
1 

- M ) m r r r r 

p~ • pm 

pm • P1 + Ml.(ul- um) 

STOP • true 

xl wordt 

berekend 

RESET = RESET + I 

COUNT • 0 

FR = FR/2 

STOP " true 

F 

F 

T 

T 

X wordt 
r 

berekend 



LINKERGOLF IS 

SCHOKGOLF 

RECHTS VAN 

LINKER SCHOKGOLF 

LINKS VAN 

LINKER SCHOKGOLF 
a = 

m 

IN LINKER 

EXPANSIEGOLF 

LINKERGOU' IS 

EXPANSIEGOLF 

LINKS VAN 

LINKER EXPANSIEGOLF 

RECHTS VAN 

LINKER EXPANSIEGOLF 

RECHTERGOLF IS 

EXPANSIEGOLF 

RECHTS VAN 

RECHTER EXPANSIEGOLF 

a = a 
m r 

LINKS VAN 

RECHTER EXPANSIEGOLF 

RECHTERGOLF IS 

SCHOKGOLF 

LINKS VAN 

RECHTER SCHOKGOLF 

RECHTS VAN 

RECHTER SCHOKGOLF 

IN RECHTER 

EXPANSIEGOLF 

H 
H 
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Appendix H: Verdamping 

Met behulp van vgl. 2.2.14 is het mogelijk één van de variabelen pp, 

n en r te berekenen indien de andere twee gegeven zijn. Op grond hier
p 

van kunnen we vgl. 2.2.16 en vgl. 2.2.3 beschouwen als elkaars equiva-

lenten. We mogen dan ook vgl. 2.4.11 vervangen door vgl. 2.4.10: 

(h. 1) 
2 dr 

M = -4rrr .pli'dt 

Deze vergelijking ~s om te schrijven tot: 

(h.2) 

Hierin is M/r zo goed als onafhankelijk van r. Indien we vergelijking 

h.2 uitsplitsen in partiële afgeleiden dan krijgen we: 

(h. 3) 

Uitschrijven van de tijdafgeleide ~n differenties levert: 

(h.4) 

Hierin is ~(r 1 +rr) de beginwaarde voor r. Ook kunnen we de plaats

afgeleide uitschrijven in differenties: 

(h.S) 

2 2 
r - r 

r 1 
6.x 

Invullen van vgln h.4 en h.S ~n vgl. h.3 geeft: 

(h.6) 
M 

2Tir op 1 . } . ~ 6. t 
0 ~ 

De index o staat voor waarde op het oude tijdstip. In de_verdampings

term is r
0 

gebruikt i.p.v. !Cr
1
+rr) omdat M

0
/r

0 
als één geheel berekend 

wordt. 
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