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Samenvatting. 

Het statisch en dynamisch gedrag van een elektrochemische wand

schuifspanning opnemer is onderzocht. De responsie is zowel experimen

teel bepaald als numeriek (EEM) door oplossing van de twee-dimensiona

le tijdsafhankelijke convectie-diffusie vergelijking. Tevens maakt een 

vereenvoudigde vorm van de heboudsvergelijking een analytische oplos

sing van het (kwasi)-stationaire probleem mogelijk. 

Er zijn metingen verricht bij een stationaire laminaire Poi

seuille stroming in een rechte buis. Daarvoor is een stromingsopstel

ling gebouwd. De gemeten massastroom signalen zijn vergeleken met de 

analytische en numerieke waarden en de absolute verschillen blijken 

kleiner te zijn dan ±8\. 

De instationaire experimenten bestonden uit metingen aan oscil

lerende en pulserende laminaire stromingen in een cirkelvormige buis. 

De overeenkomst tussen de experimenten en de berekeningen met het EEM

programma zijn bevredigend. Echter voor de bestudeerde stromingssitua

ties waarbij de afschuifsnelheid tijdelijk klein wordt (of zelfs nul) 

is een directe koppeling tussen meetsignaal (massastroom) en wand

schuifspanning met het kwasi-stationair model niet mogelijk. 

Het afstudeerwerk is verricht in liet kader van het • Atheroscle

rose• project. 
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Symbolenli ·jst. 

a 
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eH 
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F 
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oe 

QF 
R 

Re 

Rf 

Rs 

Rz 
s 
Sc 

Sh 

Shx 
Sr 

aanduiding dimensieloze grootheid 

aktiviteit van de ionen 

elektrode oppervlak 

breedte van de elektrode 

ferricyanide concentratie 

ferricyanide hoofdstroom concentratie 

ferricyanide concentratie aan het elektrode oppervlak 

diffusiecoêfficiênt van het ferricyanide 

diameter van de cirkelvormige elektrode 

Faraday constante 

elektrische stroom die geproduceerd wordt door de 

elektrochemische re~ktie aan de elektrode 

elektrische stroomdichtheid 

massa overdracht coêfficiênt, gemiddeld over de elektrode 

reaktiekonstante 

lengte van de elektrode 

equivalente lengte van een cirkelvormige elektrode, 

0.81356*de 

inlaat lengte voor de stroming 

ferricyanide flux ten gevolge van diffusie 

aantal elektronen per reagerend ion 

molaire flux ferricyanide ionen (convectie+diffusie) 

gaskonstante 

Reynolds getal gebaseerd op de buisdiameter en de gemiddelde 

stroomsnelheid Um 

interne terugkoppelinysweerstand van het opnemer instrument 

straal van de stroombuis 

zuigerstraal 

grootte van de snelheidsgradiênt aan de wand 

Schmidt getal 

Sherwood getal: de gemiddelde massa flux naar de elektrode 

lokale Sherwood getal aan het elektrode oppervlak 

Strouhal getal 



T
5 

temperatuur van de vloeistof 

t tijd 

U axiale stroomsnelheid in de buis 

Um de stroomsnelheid gemiddeld over de buisdoorsnede 

v stroomsnelheid van de vloeistof 

V stroomsnelheid loodrecht op de wand 

Va elektrode potentiaal 

Vu uitgangssignaal van de wandschuifspanning opnemer 

W stroomsnelheid in tangentiêle richting 

x,y,z plaatscoördinaten 

lading (zee) van een ion 

dimensieloze parameter die het stationaire massa transport 

probleem karakteriseert 

Griekse symbolen. 

a Womersley parameter [R
5

*(w/v) 112] 

p amplitude s1 van de oscillerende component gedeeld door de 

tijdgemiddelde waarde Sa van de snelheidsgradiênt 

ö8 dikte van de Helmholtz laag 

öc dikte van de concentratiegrenslaag 

ö1 dikte van het gebied waar U=S*y geldig is 

~ dynamische viscositeit 

Q vloeistofdichtheid 

v kinematische viscositeit 

'w wandschuifspanning 

w hoekfrequentie in radialen per tijdseenheid 

+ elektrostatische potentiaal 

y aktiviteit coêfficiênt van de ionen 

f Gamma funktie 

~ gemodificeerde plaatsvariabele 
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HOOFDSTUK 1: INLEIDING 

1.1. Overzicht elektrochemische methode. 

De elektrochemische techniek om wandschuifspanningen te meten is 

gebaseerd op een diffusie-afhankelijke elektrochemische reaktie die 

optreedt aan het oppervlak van een elektrode. Door deze reaktie kan de 

lokale massastroom en de afschuifsnelheid gemeten worden aan een 

vloeistof-elektrode configuratie. De aassastroom naar de elektrode 

wordt doCir de elektrochemische reaktie omgezet in een elektrische 

stroom, die experimenteel te meten is. Met een grenslaag theorie kan 

een relatie afgeleid worden tussen de gemeten stroom en het snelheids

veld bij de elektrode. 

Voordelen van de elektrochemische methode zijn dat de opnemer 

eenvoudig te vervaardigen is, de wandschuifspanning lokaal gemeten kan 

worden (plaatsresolutie <1mm), de stroming niet verstoord wordt, en 

ijking niet noodzakelijk is. Het gebruik van de meter is echter be

perkt tot vloeistoffen en slechts enkele elektrolyte oplossingen zijn 

geschikt. 

Elektrochemici hebben in het verleden veel onderzoek verricht 

naar de eigenschappen van elektrode reakties in een elektrolytische 

cel en daarmee samenhangende fenomenen zoals concentratie polarisatie, 

chemische polarisatie, neven-reakties en kritische massastromen (At

kins 1986). De elektrochemische methode is veel toegepast bij studies 

naar transport verschijnselen in vloeistoffen. Zo hebben Reiss(1963), 

Mitchell(1966) en Shaw(1977) de wandschuifspanning opnemer gebruikt 

bij hun onderzoek naar turbulentie aan de wand. Het dynamisch gedrag 

voor de gelineariseerde stromingssituatie (fluctuaties met kleine 
amplitudes) is theoretisch geanalyseerd door Fortuna en Hanratty

(1971). Choi(1979) en Talbot(1982) hebben de methode succesvol ge

bruikt voor het meten van wandschuifspanningsverdelingen in een bocht 

(cirkelvormige buis) onder stationaire stromingscondities. Lutz(1977) 
en Hong(1985) hebben met de opnemer onderzoek verricht aan stationaire 
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stromingen in modellen van aders (o.a. de aorta boog van de mens). Er 

is echter we1n1g experimenteel onderzoek gedaan naar het dynamisch 

gedrag van de elektrochemische opnemer in fysiologische stromingssi

tuaties, die gekarakteriseerd kunnen worden door laag-frequente, 

groot-amplitude fluctuaties in de wandschuifspanning. Alleen Talbot en 

Steinert(1987) hebben de frequentie responsie gemeten voor een lami

naire sinusvormig oscillerende stroming gesuperponeerd op een stati

onaire flow in een rechte buis. Situaties met terugstroming aan de 

wand hebben zij echter niet onderzocht. 

1.2. Meetprincipe. 

In figuur 1.1 is de wandschuifspanning opnemer schematisch weer

gegeven voor het geval van een twee-dimensionale stroming. 

overmaat NaOH 

K3Fe(CN\ 

K4Fe(CN) 

V 
0 

_c-1 

U=Sy 

I 

Elektrode-oppervlak reaktie: 

Fe{CN)~- + e- ~anode Fe{CN):-

kathode 

Konstante potentiaal V 
0 

Meet I 

Figuur 1.1. Een beschrijving van het meetprincipe van de opnemer (ka
thode) die in de wand van een stroommodel is gemonteerd. 
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In de stroomvloeistof zijn ionen opgelost met een concentratie eH. De 

concentratie van de reagerende ionen aan het kathode oppervlak wordt 

op een konstante waarde ingesteld die verschilt van de hoofdstroom 

concentratie. De elektrische kathodestroom, die een maat is voor de 

totale massastroom tussen de vloeistof en de kathode, wordt gemeten. 

Als de elektrode klein is in de stromingsrichting, is de concentratie 

grenslaag erg dun. De snelheid in de grenslaag is dan te schrijven 

als: 

U = S*y ( 1. 1) 

waarin 5 de snelheidsgradiênt aan de wand is en y de afstand tot de 

wand. De gemeten elektrische kathode stroom is afhankelijk van: 

1. de snelheidsgradiênt aan de wand 

2. het concentratieverschil hoofdstroming/kathode oppervlak 

3. de fysische eigenschappen van de kathode 

4. de fysische eigenschappen van de langsstromende vloeistof 

5. de chemische eigenschappen van de elektrolytische cel 

Omdat 2. t/m 5. tijdens de metingen konstant gehouden worden, kan 1. 

gemeten worden. Met behulp van een ijking of een analytische relatie 

kan de gemeten stroom I gerelateerd worden aan de snelheidsgradiênt 5. 

De wandschuifspanning volgt tenslotte uit Newton's viscositeit wet: 

T = r"J*5 w 

met r'J de dynamische viscositeit. 

( 1. 2) 

1.3. De elektrochemische reaktie en ionen transport in een 

elektrolytische cel. 

Bij een elektrochemische elektrode reaktie worden ionen vanuit 

een (stromende) oplossing naar het oppervlak van de elektrode getrans

porteerd, waar chemische en fysische veranderingen optreden.De opper

vlakte reaktie wordt gekenmerkt door het optreden van zowel concentra

tie polarisatie als chemische polarisatie (zie appendix B). Wanneer 
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men massastromen wil meten met een elektrochemische reaktie moet de 

chemische polarisatie verwaarloosbaar klein gemaakt worden ten opzich

te van de concentratie polarisatie. De chemische polarisatie is o.a. 

afhankelijk van het gebruikte redoxkoppel en het elektrode materiaal. 

Voor het ferricyanide-ferrocyanide koppel in combinatie met een elek

trode van nikkel is er geen meetbare chemische polarisatie mits o.a. 

het metaal oppervlak zuiver is (Eisenberg 1954). 

... __. 
stromende e 

ionen e e .. ·~ 
•• 
• 
..... . ... 

•• 
Wand 

Massastroom 

• 

! ! t Î .. ' • • • elektronen 

Kathode 

Elektrische 
stroom I 

Figuur 1.2. Schets van de elektrode reaktie. 

Bij het optreden van concentratie polarisatie wordt de concentratie 

van de reagerende ionen aan het elektrode oppervlak nagenoeg gelijk 

aan nul. Elk ion dat de elektrode bereikt reageert dan momentaan en de 

gemiddelde massa flux <N> naar het elektrode oppervlak kan bepaald 

worden uit de elektrische verzadigingsstroom Iv met (Hanratty 1983): 



<N> := (1/Ae)*JN*dA = A *F*n e e 
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( 1. 3) 

met N de lokale massa flux van ferricyanide ionen aan het elektrode 

oppervlak (loodrecht daarop), zie ook verg.(1.4), Iv de verzadigings

waarde van de kathode stroom (zie fig. 1.3), F de Faraday konstante, 

Ae het elektrode oppervlak en ne het aantal elektronen per reagerend 

ion. 

= ö 
0 
r.. 
ûl 

45~---------------------------~ 
Reynolds•1074 
T •2o. 3 ·c • 
1 mm D. elektl'ode 

·-·-·-·-· lv 

o':-........_ _ _.__.____._ _ _.__.____._ _ _._ ___ .____. 
0 -1 -2 

Elektrode potentiaal V [volt) 

Figuur 1.3. Gemeten concentratie polarisatie. 

Het transport van de ionen naar de elektrode wordt bepaald door een 

drietal transport mechanismen (zie hoofdstuk 3 +appendix 8): 

1. transport ten gevolge van het potentiaalveld 

2. diffusie door concentratiegradiênten 

3. convectie door de stroming 

Uitgaande van een stationaire situatie en transport loodrecht op het 

elektrode oppervlak, wordt de massa flux van de reagerende ionen gege

ven door (Mizushina 1971): 

ac 
N = D*C*(z /RT)*~- D*-- + V*C e 8y 8y ( 1. 4) 
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met D de diffusiecoêfficiênt van de ferricyanide ionen, C de concen

tratie van de ferricyanide ionen, ze de lading (ze*e) van een ion, R 

de gaskonstante, T de temperatuur, ~ de elektrostatische potentiaal en 

V de vertikale snelheidskomponent. 

Beschouwen we een redox proces en een volledig ontwikkelde lami

naire stromingsgrenslaag (d.w.z. V=O), dan verdwiint de convectieve 

term V*C. Een verdere vereenvoudiging is mogelijk door een overmaat 

aan neutrale elektrolyte (bijv. NaOH) aan de oplossing toe te voegen. 

Als deze stof in een relatief hoge concentratie aanwezig is en daarbij 

ook nog een veel grotere mobiliteit (geleidbaarheid) heeft dan het 

reagerende ion, dan kan men aannemen dat de potentiaalgradiênt Ö~/oy 

bij de elektrode vrijwel nul is (Mizushina 1971). De massa flux ont

staat nu vrijwel uitsluitend door diffusie: 

(1.5) 

Op basis van integratie van verg. 1.5 over het elektrode oppervlak kan 

de volgende uitdrukking voor de gemiddelde massa overdracht coêffici

ênt K worden gedefinieerd: 

(1.6) 

In appendix B wordt nader ingegaan op enkele modellen ter beschrijving 

van de processen die optreden aan de elektrode-elektrolyte overgang. 

1.4. Het onderzoek en opbouw van het verslag. 

Het onderhavige onderzoek is verricht in het kader van het inter

universitaire project •Atherosclerose• van de vakgroepen Fundamentele 

Werktuigbouwkunde (afd. W) en Transportfysica (afd. N) van de Techni

sche Universiteit Eindhoven en de vakgroepen fysiologie en biofysica 

van de Rijksuniversiteit Limburg. In dit project is de aandacht ge

richt op de vroegtijdige detectie van een vernauwing (stenose) in de 

vertakking van de halsslagader (carotis bifurcatie), aan de hand van 

met ultrageluid gemeten snelheidsprofielen aldaar. 
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Tot nu toe werd de stromingssituatie onderzocht in complexe twee

en driedimensionale starre modellen van de intacte halsslagadervertak

king. De aanpak was daarbij tweezijdig: experimenteel met Laser Dopp

Ier metingen en visualisatie technieken, numeriek met behulp van de 

eindige elementenmethode. 

Een karakteristieke grootheid van het stromin~sveld dichtbij de 

wand is de wandschuifspanning. Met dit afstudeeronderzoek is een aan

zet gemaakt tot het gebruik van een elektrochemische wandschuifspan

ning opnemer bij de studie naar het stromingsgebeuren dichtbij de 

wand. In hoofdzaak is de aandacht gericht op de experimentele en theo

retische analyse van het dynamisch gedrag van de opnemer. Hieraan 

voorafgaande is de statische responsie gemeten en berekend (eindige 

elementenmethode). Het onderzoek heeft tot doel een uitspraak te doen 

over de toepasbaarheid van de elektrochemische methode in de instati

onaire stroming in de carotis bifurcatie. 

Opbouw van het verslag. 

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de experimenten die uitge

voerd zijn. De stromingsopstelling en de opnemer worden beschreven. 

Verder is in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de meting van experi

mentele signalen en een eerste signaalverwerking. 

In hoofdstuk 3 worden de algemene vergelijkingen afgeleid voor de 

te zoeken relatie tussen tw (verg. 1.2) enK (verg. 1.6), voor zowel 

het (kwasi)-stationair als het dynamisch gedrag. 

Het massa transport probleem is numeriek opgelost met de eindige 

elementen methode. In hoofdstuk 4 is het numeriek model beschreven. De 

resultaten van enkele testproblemen worden gepresenteerd en de nauw

keurigheid van de numerieke oplossing in samenhang met de plaats- en 

tijddiscretisatie wordt besproken. 

De resultaten van de stationaire en instationaire experimenten 

worden in hoofdstuk 5 vergeleken met de theoretische modellen. 

Tot slot worden in hoofdstuk 6 de belangrijkste conclusies en 

aanbevelingen geformuleerd. 
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HOOFOSTUK 2: EXPERIMENTEN 

2.1. Inleiding. 

Met een elektrochemische wandschuifspanning opnemer zijn metingen 

verricht aan stationaire en instationaire stromingen. Een stromingsop

stelling en een opnemer (meetelektrode met elektronische schakeling) 

zijn ontworpen en· gebouwd. Hierbij is getracht de stromingssituaties 

zoveel mogelijk aan te passen aan fysiologische omstandigheden. Dit 

hoofdstuk bevat een beschrijving van: 

- de stromingsopstelling en de stromingen die daarmee gegenereerd 

kunnen worden (karakterisering met kengetallen): §2.2 

- de wandschuifspanning opnemer: §2.3 

- de metingen en signaalverwerking: §2.4 

2.2. Stromingsopstelling. 

Figuur 2.1 geeft een overzicht van de stromingsopstelling. De 

meet- en inlaatsectie bestaat uit een perspex buis met een inwendige 

diameter van 9.8mm. Een tandradpomp (VERDER, type 2032, bereik: 0-

41/min. continu variabel) zorgt voor een stationaire vloeistof circu

latie in het systeem. De konstante volumestroom door de meetsectie 

wordt gekarakteriseerd door het Reynolds getal: 

Re = U *2*R /v m s (2.1) 

met Um de de gemiddelde snelheid, Rs de straal van de meetbuis en v de 

kinematische viscositeit. Stroomopwaarts van de meetsectie is een 
rechte buis met een lengte van 125 diameters gelnstalleerd. De inlaat

lengte die nodig is voor een volledig ontwikkeld stationair stromings

protiel is afhankelijk van het Reynolds getal en de buisstraal volgens 

(Schlichting 1979): 
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Figuur 2. 1. Schematisch overzicht van de stromingsopstelling. 
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(2.2) 

De gekozen waarde van 125 buisdiameters lijkt voldoende lang om de 

stroming voor de grootste Reynolds getallen waarbij gemeten is 

(Re~1500) volledig te ontwikkelen. In de meetsectie bestaat dan een 

laminaire Poiseuille stroming (parabolisch snelheidsprofiel), waarvoor 

de snelheidsgradiênt aan de wand wordt gegeven door: 

(2.3) 

Stationaire metingen zijn verricht voor waarden van het Reynolds getal 

tussen 20 en 1500. 

De oscillerende component van een stroming wordt opgewekt met een 

elektromotor (krukdrijfstang mechanisme), die een zuiger aandrijft. 

Hiermee kan een vrijwel sinusvormige volumeverplaatsing gegenereerd 

worden. De bewegingsfrquentie van de zuiger kan ingesteld worden met 

het continu variabel toerental van de motor. De amplitude van de os

ci11erende stromingscomponent is afhankelijk van de frequentie en de 

zuigerslag. De zuigerbeweging wordt gemeten met een elektrische ver

plaatsingsopnemer (Ether Stevenage PD20). De belangrijkste meetresul

taten van de dynamische overdracht tussen de zuigerbeweging en de 

volumestroom in de meetsectie zijn opgenomen in appendix E. 

Een belangrijk kengetal bij een oscillerende buisstroming is de 

Womersley parameter die de verhouding tussen de buisstraal R
5 

en de 
visceuze indringdiepte [v/w] 112 weergeeft: 

a = R *[w/v] 112 
s (2.4) 

met w de hoekfrequentie. Een exacte oplossing van de oscillerende 

buisstroming [axiale snelheid U(r,t), gemiddelde flow Q(t) en wand

schuifspanning Tw(t)] wordt gegeven door de Womersley theorie (appen

dix C). Metingen zijn uitgevoerd voor 6<a<17. 
Een pulserende stroming ontstaat wanneer de tandradpomp extern 

gestuurd wordt met een blokspanningsignaal. Variatie van periodetijd, 

amplitude of stationaire component van de stroming is dan mogelijk 
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door de parameters van het stuursignaal (Tp,vp1,vpo> aan te passen. In 

figuur 2.2 is een karakteristiek resultaat weergegeven. 

1.5·.,-----------------, 
Q(t) 

[I/mln) 

fvnlt) 

(oee] 

I T I 
I p I ,_..._.I 

V 
pi 

V 
pO 

Figuur 2.2. Typische volumestroom 

en stuursignaal. 

Om temperatuurfluctuaties te minimaliseren wordt tijdens het 

experiment de stroomvloeistof opgewarmd tot een konstante temperatuur 

Ts (ongeveer 5°C boven kamertemperatuur). Het stroomsysteem is ther

misch ge!soleerd (behalve meetsectie en overloopvat) met isolatieslang 

van sponsrubber (~10mm dik). De temperatuur wordt gemeten in het over

loopvat en in het konstante-temperatuur-reservoir. Voor een experiment 

kan starten moet de stroomvloeistof dus eerst opgewarmd worden van 

kamertemperatuur naar Ts~26°C. Het kost ongeveer 1 uur 30 min. om een 

stationaire toestand te bereiken. 

De temperatuur invloed op de fysische konstante is ook bepaald en 

weergegeven in appendix A. 

2.3. De wandschuifspanning opnemer. 

We zullen hier de gebruikte wandschuifspanning opnemer beschrij

ven. Voor een uitvoerige behandeling van de experimentele voorwaarden 

voor het succesvol toepassen van een elektrochemische opnemer, wordt 

verwezen naar Mizushina (1971) en Hanratty & Campbell (1983). 

De opnemer is een cirkelvormige elektrode van nikkel (diameter 

1mm) die in de wand van de meetsectie is aangebracht. Het oppervlak 
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van de elektrode moet goed aangepast zijn aan stroming en buiswand. De 

opnemer is niet in het bovenste gedeelte van de meetsectie geplaatst 

om te voorkomen dat luchtbellen kontakt krijgen met het elektrode 

oppervlak. De vervaardiging van de meetsectie-elektrode configuratie 

wordt beschreven in appendix G. 

De stroomvloeistof in de stromingsopstelling is een elektrolyte 

oplossing bestaande uit gedestilleerd water met daarin opgelost 0.01M 

kalium ferricyanide, 0.01M kalium ferrocyanide en 1M natrium hydroxi

de. Waarden van de vloeistof eigenschappen (dichtheid, viscositeit en 

diffusiecoêfficiênt van de ferricyanide ionen) zijn berekend met be

hulp van empirische relaties (appendix A). 

Voor de start van een experiment wordt opgelost zuurstof (02) uit 

de stroomvloeistof verdreven door te spoelen met stikstof (N2) gas. 

Tijdens de metingen wordt zowel in het opslagreservoir als in het 
overloopvat een atmosfeer van N2-gas aangebracht. 

Bij de elektrochemische methode is de meetsectie een elektrolyti

sche cel waarin een oxidatie-reductie (ferrocyanide/ferricyanide) 

reaktie optreedt. De opnemer vormt de kathode in deze cel. Zowel 

stroomopwaarts als stroomafwaarts van de kathode (afstand 60mm) be

vindt zich een anode van nikkel. Chemische en fysische eigenschappen 

van de elektrolytische cel zijn beschreven in appendix B. 

In figuur 2.3 is de elektronische schakeling van de opnemer weer

gegeven. De funktie hiervan is: 

a. de kathode voorzien van een konstante potentiaal v0 (onafhankelijk 

van de kathode stroom I), die met een variabele weerstand Rv inge

steld kan worden tussen 0 en -2.35 volt (de anode potentiaal is 

yelijk aan nul) 

b. het converteren van de kathodestroom I in een opnemer uitgangsspan

ning Vu, volgens: 

V = V - I*R u 0 f (2.5) 

met Rf een terugkoppelingsweerstand (zie fig. 2.3). 

De potentiaal v0 waarbij de kathodestroom I de verzadigingswaarde 

(polarisatie plateau) bereikt is experimenteel bepaald door de stroom 
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I te meten als funktie van een toenemende kathode potentiaal. Polari

satie curves zijn gemeten voor waarden van het Reynolds getal tussen 

250 en 3500. In figuur 2.4 zijn enkele meetresultaten weergegeven. De 

opnemer heeft een polarisatie plateau tussen ongeveer -0.5 en -1.3 

volt, onafhankelijk van het Reynolds getal. Een kathode potentiaal van 

-0.5 volt is gebruikt bij alle experimenten. 

Figuur 2.3. Elektronika van de opnemer. 

Symbool Reynolds IV [fCA] 

6 243 12. 1 
V 1832 21. 3 
0 2317 28.3 

0 3532 31.7 

0 -2 
Potentiaal V 

0 

Figuur 2.4. Gemeten elektrode polarisatie. 
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2.4. Metingen en signaalverwerking. 

Tijdens het experiment worden de volqende qrootheden (met de 

onnauwkeuriqheid van het meetapparaat) qemeten: 

temperatuur van de stroomvloeistof (Ts) <1\ 

hoofdstroom concentratie (C8) <1\ , 

volumestroom (Q) ±2\ 

opnemer siqnaal (Vu) ±0.5\ 

Naast bovenqenoemde (apparaat) onnauwkeuriqheid treden er ook statis

tische (toevalliqe) afwijkinqen op (reproduceerbaarheid van het expe

riment). Om de nauwkeuriqheid te verbeteren is bij de tijdafhankelijke 

periodieke strominqen het qemiddelde van een aantal perioden qenomen 

(variêrend van 5 tot 20). De onnauwkeuriqheden zijn dan bepaald door 

de schatter van de standaarddeviatie van het qemiddelde van de afzon

derlijke metinqen te bepalen. Hieruit is vervolqens met de student-t 

verdeling het 95\ betrouwbaarheidsinterval bepaald. 

In fiquur 2.5 is een overzicht qegeven van de meetopstellinq. De 

volumestroom wordt gemeten met een elektromagnetische flowmeter (Ska

lar Transflow 601 systeem). In de standaarduitvoering [MDL400] van dit 

meetsysteem wordt het siqnaal door een laagdoorlaat filter (-3dB kan

telpunt: 100Hz) qeleid. Daarnaast kan een extra intern filter (laag

doorlaat -3dB punt: 18Hz) ingeschakeld worden. Beide flowmeters in de 

opstellinq zijn qeijkt met een Mettier balans en een chronometer (ap

pendjx D). 

Het uitgangsiqnaal Vu van de opnemer wordt eerst gefilterd met 

een Krohn-Hite 3750 filter (laagdoorlaat, -3dB punt: 100Hz, 12 dB/oc
taaf). Opnemer- en flowsiqnalen worden verder aanqepast voor de ADC 

(analooq/diqitaal converter) met Tektronix AM502 versterkers. De sig

nalen worden dan via de 2 kanaals ADC en een microprocessor (LAM) in 

een PRIME computer inqelezen (sample frequentie: 100Hz). De triggering 

van de LAM qebeurt met het siqnaal van de verplaatsinqsopnemer die de 

zuigerbeweginq reqistreert. Hiervoor is een trigqer schakeling gebouwd 

die een sinusvormiq siqnaal converteert in een blokspanninqsiqnaal ( 

0,5 volt), waarbij het triqqernivo ingesteld kan worden. Meting en 

eerste bewerkinq van de siqnalen qebeurt met de bestaande meet- en 



-13a-

Meet sectie 

I I 

St~ 
opnemer 

Flow 
probe 

- ...._ ~----t• ...... ___ .... 
LU 

I 

Opnemer 
elektronika 

I 

V 
u 

KH low-pass 
filter 

,, 
AM502 
Diff. Amp. 

/ 

X- Y reeorde 
BD91 

Adaptor 

'lt 
MDL 400 / 

/ Transflow 

- -
HP 5423 
Fourieranalyser 

V 
r 

AM502 
Diff. Amp . 

~ Trigger .nn.r ADC 
'---__.;:~~~ schakeling 

,11 

LAM 

601 

~--~--__,;;;-:;. Q ( t) 

+ Verwerkings
programmatuur 

.. 
PRIME 

..___,;:-~ I ( t) ,. 

Figuur 2. 5. Schematische weergave van de meetopstelling. 
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verwerkingsprogrammatuur (Corver 1984). Naast de metingen met de com

puter is een Fourieranalyser (HP5423A) gebruikt voor een frequentie 

analyse van de signalen. Met deze analyser zijn ook metingen in het 

tijddomein verricht (oscillerende en pulserende stromingen). 

Met deze opstelling zijn de volgende experimenten uitgevoerd: 

1. bepaling van het statisch gedrag van de opnemer, d.m.v. stationaire 

metingen bij een volledig ontwikkelde laminaire Poiseuille stroming 

2. bepaling van het dynamisch gedrag van de wandschuifspanning opne

mer. Metingen zijn verricht aan de volgende stromingen: 

a. oscillerende stroming gesuperponeerd op een laminaire Poiseuille 

flow zonder terugstroming 

b. oscillerende stroming met stationaire component en tijdelijke 

terugstroming aan de wand 

c. oscillerende stroming zonder stationaire component (tijd-gemid

delde flow is nul) 

d. pulserende stroming. 
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HOOFDSTUK 3: THEORIE 

3.1. Inleiding. 

We beschouwen een volledig ontwikkelde rotatie symmetrische buis

stroming in een gebied dichtbij de wand. De elektrode wordt gemodel

leerd als het lijnstuk O<x<L van het scheidingsvlak y=O tussen de 

vloeistof5troming en de buiswand. De wand i5 ondoordringbaar en de 

vloeistof met 

snelheid die 

de reagerende ionen stroomt in de x-richting met een 

gelijk is aan U=S(t)*y. Hierbij is S(t) de tijdafhanke-

lijke snelheidsgradiênt aan de wand. De concentratie van de reagerende 

ionen aan de wand (Cw=O) verschilt van de concentratie in de hoofd

stroming (CH). Het doel van het theoretisch onderzoek is het berekenen 

van de cc,ncentratieverdeling Cf(x,y,t) boven de elektrode. Met de wet 

van Fick, HF=-D*gradCF, wordt vervolgens de massa flux naar de elek

trode afgeleid uit het berekende concentratieveld. Door tenslotte op 

ba5is van integratie de gemiddelde ma5sa overdracht te berekenen kan 

de gevraagde relatie tussen Tw (verg.1.2) en R (verg.1.6) bepaald 

worden. 

In paragraaf 3.2 worden de basisvergelijkingen voor het transport 

probleem geformuleerd. Het statisch gedrag van de opnemer wordt in 

paragraaf 3.3 beschreven. In paragraaf 3.4 beschouwen we de responsie 

van de meter in instationaire stromingen. 

3.2. Basisvergelijkingen. 

In figuur 3.1 is een schets gegeven van het op te lossen pro

bleem. Het massa transport probleem kan beschreven worden met de 

cc,ntinu!teits vergelijking voor de reagerende ionen (ferricyanide) in 

het vloeistofmengsel (Bird, Stewart, Lighttoot 1960): 
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( 3 . 1 ) 

met CF de molaire concentratie van de ferricyanide ionen in het meng

sel, QF de molaire flux van ferricyanide ionen t.o.v. het vaste coör

dinaten stelsel (fig. 3.1) en +y de bron of put term (bijv. chemische 

reakties). 

/ 

E 
::t... 
0 
L[) 

/ 

buisstroming I 10 mm 

reJ~\<.t.r9de 
--------------~==~----------~~ " .............. , 

/ 
./ 

/ 
/ 

/ 

U=S(t)·Y 

y 

./ 

I 
I 

I 

/ 

C=C /"' 
H" 
/ 

/ 
I 

l 
rand van de 
grenslaag 

~ -----

C=C(x, y, t) 

-----

~---------t=================r-----------+x c =0 
y 

I 

x=O 

C=O 

x=L 

c =0 
y 

-'-------------------- orde 1 mm --------------------------1 

Figuur 3.1. Definitie van het probleem. 

Als yF de snelheid van de ferricyanide ionen t.o.v. het coördinaten 

stelsel is, dan is: 
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(1.2) 

Ook voor de andere componenten van het vloeistofmengsel kan een derge

lijke vergelijking opgesteld worden. Optelling van de vergelijkingen 

van alle componenten geeft de continu!teitsvergelijking voor het meng

sel: 

ÖC + div(C*v ) at -g +. 
1 

Hierbij is gebruik gemaakt. van de volgende relatie: 

en 

n n 

i~ Qi = i~ 
n 

c = 1: 
i=1 

c. 
1 

C. *v. = C*v 
1 -1 -g 

(n is het aantal verschillende stoffen) 

( 3. 3) 

(3.4) 

die uitdrukt dat de som van alle molaire fluxen gelijk is aan de tota

le molaire concentratie C van het mengsel vermenigvuldigd met de mo

lair gemiddelde snelheid Yg· 

In het algemeen hoeft het rechterlid van vergelijking 3.3 niet 

gelijk aan nul te zijn, omdat het behoud van het aantal ~>len niet 

altijd geldt. 

De snelheid yF is op te splitsen in de molair gemiddelde snelheid 

van het mengsel Yg' en de diffusiesnelheid YoF van de ferricyanide 

ionen t.o.v. de molair gemiddelde snelheid: 

(3.5) 

Met de wet. van Fick kunnen we de flux ten gevolge van diffusie <HF), 

als volgt schrijven: 

(3.6) 

waarbij D de diffusiecoêfficiênt van de ferricyanide ionen is. Substi

tutie van de vergelijkingen (3.2),(3.5) en (3.6) in vergelijking (3.1) 

geeft. de convectie-diffusie vergelijking: 
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( 3. 7) 

Als de totale molaire concentratie C konstant is, volgt uit vergelij

king (3.3) dat: 

1 n 
di V (V ) = -* [ L +. ] 

-g c i=1 1 
(3.8) 

Als we verder aannemen dat D konstant is, en dat er geen put of bron 

bijdragen zijn (dit kan bereikt worden door enkele experimentele maat

regelen), dan kan vergelijking (3.7) geschreven worden als: 

( 3. 9) 

We kunnen het gebruikte mengsel beschouwen als een vloeistof (water) 

oplc1ssing met lage ionen concentraties. De ferricyanide concentratie 

bedraagt bij de experimenten 0.01M (0.3 massa\), terwijl de molaire 

water concentratie ongeveer 55M is (95.5 massa\). De bijdragen van de 

opgeloste ionen tot vergelijking (3.4) zijn verwaarloosbaar klein 

t.o.v. de bulk vloeistof (water), zodat de molair gemiddelde snelheid 

~ gegeven kan worden door de stroomsnelheid y van het water. Daarmee 

vinden we uiteindelijk voor de beschrijvende vergelijking: 

(3.10) 

Het probleem is nu volledig bepaald door vergelijking (3.10) samen met 

de nodige randvoorwaarden en beginvoorwaarden. 

Voor de twee-dimensionale volledig ontwikkelde (au;ax=O ~ av;oy=O 

~ V=O) laminaire grenslaag stroming, gedefinieerd in figuur 3.1, kan 

vergelijking (3.10) dan geschreven worden als: 

acF acF 
at + s(t)*y*ax = D*[ (3.11) 



-19-

Enkele modelaannamen behoeven enige toelichting. Het Schmidt 

getal, dat een maat is voor de gelijkvormigheid van het massatransport 

en het impulstransport, is bij onze experimenten erg groot (Sc=v/D

~2400). De oorzaak hiervan is de kleine diffusiecoêfficiênt van de 

ferricyanide ionen (D~5*10- 10m2 s- 1 ). De concentratiegrenslaag is daar

om zeer dun ten opzichte van de buisstraal R , zodat de twee-dimensin-s 
nale grenslaagtheorie mag worden toegepast (zie §3.3). Onder dezelfde 

voorwaarde kan het stromingsveld binnen de concentratiegrenslaag geli

neariseerd worden. Deze linearisatie van het snelheidsprotiel (U=S*y) 

is correct binnen 2\ als y<0.08*R
5 

(Hanratty 1983). Dit resultaat 

geldt alleen voor een stationaire stroming. 

De invloed van axiale diffusie (D*o 2cto2x) is bij een overwegende 

convectieve term beperkt tot geringe randeffecten. De toename van de 

totale massastroom naar de elektrode door axiale diffusie is verwaar

loosbaar klein (zie ook hoofdstuk 5). Bij de analyse van het dynamisch 

gedrag van de opnemer in stromingssituaties waarbij S tijdelijk erg 

klein of zelfH nul wordt, kan de axiale diffusie wellicht wel een 

wezenlijke bijdrage geven aan de totale massastroom. 

3.3. Het statisch gedr~q van de opnemer. 

Voor een stationaire stroming kan de convectie-diffusie vergelij

king (3.11) geschreven worden als: 

2 2 
S*y*oC = D*[o C + o CJ 

öx öx2 öy2 
(3.12) 

waarin C=C(x,y) het stationaire concentratieveld boven de elektrode 

is. Het subscript "F" (verg. 3.11) zullen we in de rest van dit ver

slag weglaten, en met C wordt de concentratie van de ferricyanide 

ionen aangeduid. We introduceren de volgende dimensieloze grootheden: 

x' = x/L L elektrode afmeting in stromings

richting 
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karakteri5tieke gren9laag

dikte 

CH hoofdstroom concentratie 

S snelheidsgradiênt 

D diffusiecoêfficiênt 

De resulterende dimensieloze vergelijking is: 

(3.13) 

met de volgende randvoorwaarden: 

C'=O voor y'=O A O<x'<1 

C'=1 voor x'4-~, y'4~ (3.14) 

oC'/oy'=O voor y'=O A x'<O, x'>1 

De dimensieloze groep Z iu de fundamentele dimensieloze parameter 

voor het probleem. Voor elke gegeven waarde van Z bestaat er een een

duidige oplossing voor het concentratieveld. Men kan Z beschouwen als 

een gemodificeerde vorm van de Peelet en Schmidt getallen, die bij dit 

specifieke probleem in één groep gecombineerd kunnen worden. 

De gevraagde grootheid K (verg. 1.6) kan uit C(x,y) bepaald wor

den met de wet van Fick (H=-D*VC) en integratie over de elektrode 

lengte. Bij een cirkelvormige elektrode kan volgens Mizushina (1971) 

een effectieve elektrode lengte gebruikt worden die gelijk is aan: 

Le=0.8136*de (met de de diameter van de elektrode). Bij de presentatie 

van theoretische en experimentele resultaten zal de gemiddelde massa 

overdracht coêfficiênt K dimensieloo5 weergegeven worden door het 

Sherwood getal, dat gedefinieerd is als: 

Sh = K*L/D (3.15) 

Na substitutie van de wet van Fick vinden we dan in termen van 

C'(x',y'): 
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(3.16) 

In hoofdstuk 5 wordt een numerieke oplossing gegeven van de volledige 

vergelijking (3.13). Wanneer de axiale diffusie term verwaarloosd 

wordt, kan de vergelijking ook analytisch opgelost worden met de Lévê

que theorie. We beschouwen daartoe de dimensievolle vorm van vergelij

king (3.13): 

s*y*ac a x 
2 

= D*a c 
ai 

met randvoorwaarden C(O,y)=C(x,~)=CH 

C(x,O)=O voor O<x<L 

Introduceer een nieuwe variabele ~' 

t = y*[S/(9*D*x)J 1/ 3 

(3.17) 

en substitueer deze in vergelijking (3.17). We vinden dan de volgende 

uitdrukking met bijbehorende randvoorwaarden: 

a2c + 3*E:2*ac = 0 
ot2 . ot 

met C=O voor ~=0 

C=C H voor ~=~ 

De oplossing hiervan wordt gegeven door o.a Mizushina 1971: 

1 ~ 3 
= I' ( 4 /.1) * J exp( -f. ·) *df. 

0 

(3.18) 

(3.19) 

Waarden van deze integraal zijn getabelleerd in A.bramowitz ( 1951). Uit 

vergelijking (3.19) wordt vervolgens de lokale massa flux aan het 

elektrode oppervlak (N) berekend als: 

-D*C 
* ( 3 ;a > H * [-s -J 113 N = -D C y y=O = 1'(4/3) 9*D*x (3.20) 
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In dimensieloze vorm wordt deze oplossing gegeven door het lokale 

Sherwood getal Shx': 

Sh , = 0.518*z 1' 3*[1/x'] 113 
x (3.21) 

Deze analytische oplossing voor de lokale massa flux vertoont een 

singulariteit bij x'=O. Bovenstaand resultaat zal gebruikt worden voor 

het vergelijken van numerieke berekeningen met de Lévêque oplossing 

(hoofdstuk 4). De gemiddelde massa overdracht wordt berekend met: 

1 
Sh = J Sh *dx' x' 

0 
(3.22) 

en het resultaat is: 

Sh = 0.808*z 113 (3.23) 

Vergelijking (3.23) is de fundamentele modelvergelijking voor de wand

schuifspanning opnemer, onder (kwasi-) stationaire stromingscondities. 

3.4. Dynamisch gedrag. 

3.4.1. Inleiding. 

Het dynamisch gedrag van de wandschuifspanning opnemer is onder

zocht voor een oscillerende buisstroming. De snelheidsgradiênt kan 

hiervoor als volgi; weergegeven worden: 

S(t) = s0 + s1*sin wt 

Experimenten zijn uitgevoerd voor: 

1. stromingen met s0=0 

2. stromingen met stationaire component s0fo en: 

a. s1<s0 
b. s1>s0 (tijdelijke terugstroming aan de wand) 

(3.24) 

Het concentratieveld wordt. bij tijdafhankelijke stromingen beschreven 

doordeinstationaire convectie-diffusie vergelijking (3.11). 
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De instationaire lineaire theorie is behandeld door o.a. Pedley 

( 1972) en Fortuna ( 1971). 

In de stromingssituaties die we experimenteel onderzocht hebben 

is de amplitude van de oscillerende component relatief groot. Er tre

den dan niet-lineaire effecten op: de respons op een sinusvormige 

stroming is niet-sinusvormig. 

1. 14 

Flow Q 

[1/min] 

0. 64 

0 tijd [sec] 
5 

Figuur 3.2. Typische respons van de opnemer op een sinusvormige flow 

Q. Het opnemer signaal I is niet uinusvormig. 

Een bijkomende complicatie ontstaat in stromingen met een snelheids

yradiênt S(t) die erg klein wordt of zelfs tijdelijk negatief (terug

stroming aan de wand). Er is dan geen evenwicht meer tussen de convec

tie term en de diffusie term in de continulteits vergelijking, zodat 

de instationaire term een belangrijke rol gaat sp~len (diffusie-traag

heids effecten). Daarnaast zal de massastroom altijd positief zijn, 

onafhankelijk van de richting van de stroomsnelheid aan de wand, en 

zal zij een minimum waarde hebben groter dan nul wanneer de afschuif

snelheid het nulpunt passeert. Het gevolg hiervan is dat een kwasi

stationair model niet meer geldig is. 
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In de komende paragrafen zullen we nader ingaan op de dynamische 

niet-lineaire modelvorming. In §3.4.2 wordt de dimensionering van het 

instationaire probleem gegeven. De volledige tijdafhankelijke convec

tie-diffusie vergelijking (3.11) is numeriek opgelost met de eindige 

elementen methode (zie hoofd~tuk 4). Onder kwasi-~tationaire conditie~ 

kan de respons van de opnemer beschreven worden met een kwasi-statio

nair model (§3.4.3). In §3.4.4 wordt beknopt het diffusie model van 

Pedley (1976) besproken. 

3.4.2. Dimensionering. 

We introduceren de volgende dimensieloze grootheden [0(1)]: 

s 
x' = x/L , _ *[ ref]1/3 y - y L*D 

t' = t*w C' = C/CH 

S'(t') = S(t)/S ref 

*f 2/3 Sr = =w-=-J __ _ 
52/3*01/3 
ref 

met Sref een karakteristieke waarde voor de snelheidsgradiênt, die 

afhankelijk van de stromingssituatie wordt gekozen, w de hoekfrequen

tie en Sr het getal van Strouhal. Substitutie van bciven~taande varia

belen in vergelijking (3.11), geeft de volgende gemodificeerde vorm 

van de convectie-diffusie vergelijking: 

Sr*ûC' + S' (t' )*y'*ÖC' = z-2/3*~ + a
2
c• 

~t· ~x· 2 2 
V V OX t Öy t 

(3.25) 

die opgelost moet worden met de volgende randvoorwaarden: 

C'(x',y'=O,t')=O voor O<x'<1 

ûC'/oy'(x',y'=O,t')=O voor x'<O, x'>1 
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C' (x' ,y' ,t' )=1 

Het getal van Strouhal (Sr) geeft in orde van grootte de verhouding 

tussen de instationaire en de convectieve term. Voor Sr<<1 gelden 

kwasi-stationaire condities. 

De snelheidsgradiênt S(t) (verg. 3.24) wordt in dimensieloze vorm 

gegeven door: 

S' (t') = 1/S [S + S *rin t'] • • ref 0 1 iJ 

We kunnen de volgende situaties onderscheiden: 

1) stromingen met s0=0, kies dan sref=s 1: 
sI (tI ) =sin tI 

2) stromingen met s0~o, kies dan sref=s0 : 

S' (t')=1 +~*sint' 

met ~ = s 1;s0 

3.4.3. Kwa:;i-stationair model. 

(3.26) 

(3.27) 

(3.28) 

Onder kwasi-stationaire condities (Strouhal klein!) kan de momen

tane massastroom gekoppeld worden aan de momentane afschuifsnelheid 

volgens dezelfde relatie als afgeleid is voor een stationaire stroming 

(verg. 3.23): 

(3.29) 

Met dit model kan de afschuifsnelheid [S(t)] berekend worden uit de 

gemeten massastroom [Sh(t)]. 

3.4.4. Diffusie model van Pedley. 

Pedley (1976) geeft een analytisch model voor de beschrijving van 

het dynamisch gedrag van een hete-film opnemer (thermische methode) in 

stromingssituaties met tijdelijke terugstroming aan de wand, waarbij 
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de responsie van de opnemer dus niet kwasi-stationair kan zijn. Voor 

de elektrochemische methode gelden analoge vergelijkingen. 

We zullen hier een hoofdzakelijk kwalitatief beeld schetsen van 

de benaderingstheorie, waarbij we ons zullen beperken tot het noemen 

van het resulterende mathematische model en de belangrijkste fysische 

uitgangspunten en aannamen waarop het model gebaseerd is. Voor een 

uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar Pedley (1976). 

Het thermisch probleem is door Pedley ongeveer hetzelfde gemodel

leerd als ons massatransport probleem (fig. 3.1), met dit verschil dat 

de dimensieloze temperatuur (8) gelijk is aan de waarde 9=1 op het 

hete-film oppervlak en 9=0 in de hoofdstroming. Er wordt een twee

dimensionale thermische grenslaag beschouwd waarin S(t) van richting 

verandert. op t=O, en voor t<O positief is. De axiale diffusie term 

wordt verwaarlooosd. Pedley neemt aan dat lang voor t=O, het Peelet 

getal S*L2/K (analoog aan het Z-getal bij onze methode) groot is en 

dat S langzaam variêert, zodat er bij benadering een kwasi-stationaire 

gren~laag 

t=O zal 

x=1. Het. 

voor het 

bestaat boven de hete-film, die groeit. vanaf x=O. Lang na 

zo'n zelfde grenslaag bestaan, die dan echter groeit vanaf 

diffusie model van Pedley geeft een analytische beschrijving 

overgangsgebied tussen deze twee toestanden. De oplossing 

volgt samengesteld. In ieder punt x van de hete-film bestaat 

er een tijdstip t=-t 1(x), zodat voor dit tijdstip de temperatuur ver

deling bij benadering kwasi-stationair is. De oplossing voor t<-t 1 
wordt dan gegeven door de eerste twee termen van een ontwikkeling 

waarvan de ode orde term exact kwasi-stationair is. Een zelfde soort 

oplossing geldt voor t>t 2(x). Voor tussenliggende waarden van t [S(t) 

passeert het nulpunt] blijft diffusie belangrijk en zal de convectie 

bijdrage relatief klein zijn. Pedley verwacht dat ook voor dit over

gangsgebied de grenslaag benadering geldig blijft. Er wordt aangenomen 

dat de temperatuur in het overgangsgebied gegeven wordt do,>r een op

lossing van de 1-dimensionale warmte-geleidings ~ergelijking, waarbij 

de convectieve term dus verwaarloosd is. De belangrijkste benadering 

die toegepast wordt bij de theorie is de aanname dat de overgang tus

sen vrijwel kwasi-stationair en zuiver diffusie-afhankelijke oplossin

gen abrupt is en niet. geleidelijk. 

wordt. als 
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De (diffusie) oplossing voor het overgangsgebied wordt gegeven 

door (Pedley 1976): 

a = erfc 110 

met 110 = (1/2)*y*[t + t 0 (x)]- 112 (3.30) 

en -t0 (x) is een virtuele bron van de diffusie oplossing die samen met 

de parameters t 1(x) en t 2 (x) op grond van enkele fysische argumenten 

gekozen dient te worden (b.v. de continulteit van één of meerdere 

fysische grootheden eisen). Het zou te ver voeren om hier uitputtend 

op in te gaan. 

In hoofdstuk 5 wordt voor een terugstroming-situatie 

[S' (t')=1+2*sint'] het model van Pedley vergeleken met onze numerieke 

berekeningen. 
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HOOFDSTUK 4: NUMERIERE ANALYSE 

4.1. Inleiding. 

Met behulp van het eindige elementen pakket SEPRAN is een oplos

sing van de (in)stationaire convectie-diffusie vergelijking (3.13 en 

3.25) berekend. De eindige elementen formulering van de partiêle dif

ferentiaal vergelijking (§4.1 en §4.2) is afgeleid op analoge wijze 

als in Cuvelier, Segal en v. Steenhoven 1986. 

We beschouwen het dimensieloze probleem dat gedefinieerd is in de 

paragrafen 3.3 en 3.4.2. De dakjes boven de grootheden zullen worden 

weggelaten. Uit de berekende concentratievelden zal met behulp van 

differentiatie en integratie de gemiddelde massa stroom (verg. 3.16) 

naar het gemodelleerde elektrode oppervlak bepaald worden (het Sher

wood getal). 

4.2. Plaatsdiscretisatie. 

y 

4 
U(t)=S(t) y 

elektrode 

0 

-5 7 

Figuur 4. 1. Het gebied Q met randvoorwaarden (RVW): 

rand r 1, r en 3 r4 ÖC/Ön=O, homogene Neumann RVW 

rand r2 C=O, homogene Dirichlet RVW 

rand rr: en r6 C=1, inhomogene Dirichlet RVW 
:> 
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Om de vergelijkingen op te lossen wordt het gebied Q waarbinnen 

een oplossing gezocht wordt, verdeeld in elementen. Ieder element 

heeft een aantal knooppunten waarin de oplossing wordt berekend.Voor 

de constructie van een benaderingsoplossing voor C(x,y,t) nemen we aan 

dat deze te schrijven is als een lineaire combinatie van tijdonafhan

kelijke basisfunkties ~i: 

~ M ~ 

C(x,y,t;} = L c. (t)*cp. (x,y) 
. 0 1 1 
1.= 

( 4. 1) 

De basisfunkties worden geconstrueerd volgens de eindige elementenme
thode. De grootheid è. (t) stelt dan de concentratie voor in het ide 

1 

knooppunt, en M is het totaal aantal knooppunten in Q. 

Berekeningen zijn uitgevoerd voor twee verschillende elementen, 

die weergegeven zijn in figuur 4.2. 

0 

x 
-1 .?!1 x 

-4 
x 
-2 

Figuur 4.2. (A) een driehoekig element met lineaire basisfunktieu 

(3 knooppunten) 

(B) een driehoekig element met kwadratische basisfunkties 

(6 knooppunten) 

In de benaderingsoplossing voor C(x,y,t) (verg. 4.1) wordt de 

concentratie in alle knooppunten onbekend verondersteld. Door het 

invullen van de Dirichlet RVW reduceert het totale aantal onbekende 

funktiewaarden Ci (t) tot N. Vergelijking (4.1) kan dan geschreven 

worden als: 

N 

c (X 1 Y 1 t) : i~ 
N+D 

c. (t)*IJI· (x,y) + Y. IPi (x,y) 
1 1 i=n11 

(4.2) 
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waarbij de knooppunten N+1, .... ,N+D op de randen r5 en r6 liggen (de 

inhomogene Dirichlet RVW). Er is dan een stelsel van N lineaire ver

gelijkingen nodig om het probleem te kunnen oplossen. Daartoe wordt de 

methode van Galerkin toegepast. De partiêle differentiaal vergelijking 

(PDV) wordt vermeingvuldigd met de weegfunkties ~i en vervolgens geln

tegreerd over het gebied Q. Na partiêle integratie van de tweede orde 

termen en het invullen van de nodige RVW, wordt de benaderingsoplos

sing (4.2) ingevuld. De hiervoor beschreven plaatsdiscretisatie van de 

convectie-di.ffusie vergelijking levert dan het volgende stelsel line

aire vergelijkingen, dat in matrix-vector notatie kan worden weergege

ven als: 

Sr*~*~+ ~(U)*~ = I(U) (4.3) 

waarin ~ de vector is (lengte N) met de gezochte knooppuntswaarden op 

tijdstip t. ~ duidt op een differentiatie van ~ met betrekking tot de 

tijd. Verder is ~de massa-matrix (NxN) gedefinieerd als: 

M · . = I 1p . * 1p • * dxdy 
-J,l Q J. J 

§ de ::;tijfheidsmatrix (NxN): 

s .. 
=J,l 

I de rechterlidvector: 

i=1 I ••••• ,N 
j=1 I ••... IN 

i=1 I ••••• ,N 

j=1 I ••••• ,N 

j=1 I ••••• ,N 

(4.4a) 

(4.4b) 

(4.4c) 
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Voor het stationaire probleem wordt vergelijking (4.3) gereduceerd 

tot: ~*ç_ = .[. 

4.3. De tijdintegratie van de vergeliikingen. 

De tijdafgeleide in de discrete vergelijkingen (4.3) kan benaderd 

worden met een eindige differentie 8-methode. Volgens deze benadering 

vinden we: 

n+1 en 
5n-t·8* n+O = rn+8 * 4 -

Sr*~ - + 6t = Ç, ( 4. 5) 

met n+O 
Ç, = 8* n+1 

f. + (1-0)*ç_n 
.[n+O = O*f.n+1 + (1-0)*.[n 
gn+a = 8 *~n+1 + (1-0)*~n 

0~8~ 1 1 

n = ç_(n*6t) Ç, 

Voor 8=0 respectievelijk 8=1 is de gegeven benadering gelijk aan een 

Euler expliciete (EE) resp. Euler impliciete (EI) methode, die beide 

O(~t) nauwkeurig zijn voor lineaire vergelijkingen. Voor 8=0.5 reduce

ren de vergelijkingen tot een Crank-Nicolson (CN) schema dat 0(6t2) 

nauwkeurig is. De invloed van 8 op de stabiliteit van de oplossing is 

o.a. behandeld in v.d. Vosse (1987). De nauwkeurigheid van de numerie

ke oplossing en de convergentie (in 6x en At) is onderzocht en komt in 

de resterende paragrafen aan de orde. 

4.4. Numerieke tests voor bet stationaire probleem. 

Om de invloed van de fijnheid van de mesb (hx) op de benadering 

voor de concentratie en de massa stroom te onderzoeken, zijn drie 

verschillende element verdelingen gegenereerd (zie fig. 4.3a). De 

berekeningen ZlJn uitgevoerd met de RVW zoals gegeven in figuur 4.1. 

Het Z-getal van de stroming is 104, de lengte van bet gebied Q is 12 



mesh 1 

mesh 2 

mesh 3 

------~~--~~--
- h-_~-·----~-=~~i::-:::'~±~=~~~~2: -,--,.--,-,.-..~-~=.i -

I -

Figuur 4. 3. Invloed van de meshverdeling op het concentratieveld (Z= 104 ): 
(a) drie elementverdelingen (opeenvolgende meshes zijn verkregen 
door staphalvering) 

(b) contourlijnen C(x, y)=O. 1, 0. 2, ..... , 0. 9 

I 
w 
N 
~ 
I 
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elektrode lengtes, en de hoogte is 4 grenslaagdiktes (Nernst benade

ring: zie appendix B). Er zijn lineaire basisfunkties gebruikt . 

De berekende concentratie profielen zijn gegeven in figuur 4.3b. 

We zien dat er bij de grofste mesh numerieke oscillaties in de oplos

sing aanwezig zijn, die vrijwel verdwenen zijn bij de fijnste element

verdeling. Naast de grofheid van de mesh blijken ook de overgangen 

tussen submeshes met fijne elementverdelingen en submeshes met groffe 

elementverdelingen van grote invloed te zijn. In figuur 4.4 is een 

resultaat weergegeven van een elementverdeling met een geleidelijke 

verfijning naar de elektrode toe, waaruit blijkt dat zelfs bij minder 

elementen dan in de situatie van fig. 4.4a er toch geen oscillaties 

optreden. Een meer kwantitatieve indruk van de invloed van de meshver

deling wordt verkregen door de totale en de lokale massa flux aan de 

elektrode te beschouwen (zie tabel 4.1 en fig. 4. 5) . In tabel 4. 1 zijn 

resultaten gegeven van de berekeningen met de drie meshes van fig . 

4. 3. 

Tabel 4 1 De verschillende elementverdelingen (Z=104) 
' 

mesh 1 mesh 2 mesh 3 

aantal elementen 480 1920 7680 

aantal knooppunten 271 1021 3961 

rekentijd PRIME750 22.2 sec 67 .9 sec 12 min 14 sec 

Sherwood getal 15.389 16.386 16.796 

We beschouwen allereerst de nauwkeurigheid van de oplossing C(x,y). 

Een vuistregel voor het verschil tussen de exacte (C) en de benaderde 
~ 

oplossing (C) van de PDV kan gegeven worden door (Cuvelier 1986): 

(4 . 7) 

met àx de maximale zijde van een element in het gebied Q, k de graad 

van de basisfunkties en c0 een konstante die afhangt van een aantal 



Figuur 4. 4. Een elementverdeling (b) waarbij geen oscillaties zichtbaar zijn. 
Ter vergelijking een elementverdeling met abrupte overgangen (a). 
(a) 1920 elementen, 1021 knooppunten 
(b) 1370 elementen, 756 knooppunten 

][ 
I 
w 
w 
p.J 
I 
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factoren (o.a. kleinste hoek van het element, rechterlidvector). Toe

passing van (4.7) levert een nauwkeurigheid voor de concentratie 

O(Ax2), bij lineaire basisfunkties (k=1). 

De numerieke berekeningen die we uitgevoerd hebben geven het 

volgende resultaat voor de totale massa stroom: 

Sherwood getal: 0(6x1· 8 ) nauwkeurig. 

De gevraagde grootheid (Sherwood getal) convergeert minsten:; lineair. 

s~ 

60 r-------------~----------------------------~ 
symbool 

A 
0 
0 

mesh 
1 
2 
3 

knoopp •. Sherwood 
271 15.39 
1021 16.39 
3961 1~. 80 

0 ~--~--~--~----~--~--~----~--~--~--~ 

x 2 

Figuur 4.5. Invloed van de fijnheid van de mesh op de lokale massa 

flux ( z = 1 0 4) . 

Als testprobleem is vervolgens de convectie-diffusie vergelijking 

(3.13) opgelost zónder de axiale diffusie term. Een analytische oplos

sing van de PDV wordt dan gegeven door de Lévêque theorie (§3.3). In 

figuur 4.5 wordt het resultaat van de berekeningen voor de drie ele

mentverdelingen van fig. 4.3 vergeleken met de Lévêque oplossing. In 

deze figuur is de getrokken lijn de Lèvêque oplossing die een inte

greerbare singulariteit heeft in het stroomopwaartse randpunt x=O van 

de elektrode. Duidelijk is te zien dat op het grootste gedeelte van de 

elektrode de berekende lokale massa stroom (voor elke mesh) goed over

eenkomt met de Lévêque oplossing, maar dat bij de beide randpunten 

afwijkingen optreden. Verder kunnen we uit figuur 4.5 aflezen dat de 
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numerieke oplossing bij meshverfijning nadert tot de analytische op

lossing. Dit geldt voor zowel de lokale massa flux als de gelntegreer

de massa flux ( Sherwood) . 

De stationaire sommen hebben we uitgevoerd met mesh 3. Voor de 

instationaire berekeningen is mesh 2 gebruikt, omdat mesh 3 in dat 

geval tot te grote rekentijden leidt: 0[20 uur] CPU tijd per probleem. 

Invloed van de randvoorwaarden. 

Voor de numerieke tests die hierna beschreven worden is element

verdeling 2 (fig. 4.3) gebruikt. 

Om de invloed van de stroomafwaartse RVW op de stroomopwaartse 

oplossing te onderzoeken, is deze voorgeschreven voor x=7 en x=12. 

Voor deze twee locaties van de RVW verandert het Sherwood getal niet. 

De Dirichlet RVW C=1 op de bovenrand cr5) is vervangen door een 

Neumann RVW (oC/on=O). De oscillaties in de oplossing C(x,y) verdwij

nen hierdoor niet en ook de invloed op het Sherwood getal is klein: 

0.001%. Figuur 4.6 geeft het resultaat weer. 

Figuur 4.6. De invloed van een Neumann RVW. Andere parameters zijn 

identiek aan die in figuur 4.3, mesh 2. 

De stroomopwaartse RVW C=1 is opgelegd voor x=O en x=-5. Voor het 

geval dat x=O vinden we een stroomopwaartse oscillatie in de oplossing 

C(x,y) die verdwijnt als x=-5. De verandering van het Sherwood getal 

bij de verschillende locaties van de RVW is weer klein: ~0.1\. 
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Grenslaagdikte. 

Als de rand van de concentratie grenslaag gedefinieerd wordt als 

C(x,y)=0.9 dan kunnen we uit figuur 4.3 aflezen dat de grenslaagdikte 

öc~2.7. In dimensievolle grootheden: 

öC ~ 2.7*[L*D/S] 1/ 3 (4.6) 

Vergelijking met de Nernst diffusielaag benadering (appendix B), 

öc~1.24*[L*D/S] 1 1 3 , toont aan dat deze laatste een onderwaardering 

geeft voor öc, waarschijnlijk ten gevolge van de lineaire benadering 

voor het concentratie profiel. 

Kwadratische basisfunkties. 

Het gebruik van kwadratische basisfunkties in combinatie met de 

convectie-diffusie vergelijking is onderzocht. Dit is gedaan voor twee 

elementverdelingen die in figuur 4.4 weergegeven zijn, met voor elke 

mesh afzonderlijk drie verschillende !lx-waarden. Figuur 4.7 geeft het 

resultaat weer van de berekeningen voor de stationaire convectie-dif

fusie vergelijking zonder de axiale diffusie term (Z=10 4). Ter verge

lijking is ook de oplossing geschetst die verkregen is met lineaire 

elementen. In deze figuur geven de cirkeltjes de fijnste elementverde

ling weer, terwijl de driehoekjes de grofste verdeling weergeven. De 

getrokken lijn is de Lèvêque oplossing. 

Uit de resultaten blijkt dat op het middengedeelte van de elek

trode de oplossing nagenoeg gelijk is voor alle mesh-element combina

ties, maar dat juist de kwadratische benadering zich dichtbij de 

stroomopwaartse rand van de elektrode slechter gedraagt dan de lineai

re. De kwadratische benaderingsoplossing blijkt oscillaties in de 

concentratieverdeling te vertonen die niet verdwijnen bij de element

verfijning die we toegepast hebben. Opmerkelijk zijn de verschillen 

met de analytische oplossing in het meest stroomafwaarts gelegen punt 

van de elektrode, waarvoor nog geen verklaring voorhanden is. Verder 

is uit de testberekeningen geconcludeerd dat elementverdeling B (fig. 

4.7) betere resultaten geeft dan elementverdeling A, wat betreft de 

lokale massa flux (bij een vergelijkbaar aantal knooppunten). Voor het 
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mcshA mcsh B 

~0 
,;o 

•ymbool mesh knoopp. Sherwood symbool mesh knoopp. . Sherwood 
t.. A 57 14. 36 4 B 271 I 5, 39 

a A 224 15.14 a B !OH 16. 3 9 

0 A 756 16.46 0 B 3961 I~- 80 

* A 2 899 16. 57 

s"x s"x 

I 

Cl 

Cl 

0 0 

x x 

·~o 

c;ymbool mesh knoopp. Sherwood symbool m~sh knoopp. Shel"woorl 
4 -\. 181 17. 1.> 4 B 329 H. ~5 
c ,\ 695 15. 7~ c B 1073 15. 70 
0 ,\ ~551) 16.H 0 B 4161 I?. 12 

n 
0 0 0 

0 

Cl 0 

0 0 

x x 

Figuur 4. 7. Lokale massastroom voor twee verschillende 
meshes A en B met: 
I lineaire basisfunkties 
R kwadratische basisfunkties 

Z= l 04 : Lévêque oplossing is Sh= 17. 41 
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instationaire probleem is daarom gekozen voor mesh B met lineaire 

basisfunkties. 

4.5. De tiidafhankeliike convectie-diffusie vergeliiking. 

Om de betrouwbaarheid van de tijdintegratie te toetsen zijn 

enkele numerieke tests uitgevoerd. Allereerst is een 

inschakelverschijnsel berekend. De stationaire stromingssituatie 

hierbij wordt gekarakteriseerd door Z=104. Op het tijdstip t=O wordt 

een stapvormige verandering van de elektrode potentiaal v0 gedacht 

[V0=0 ~ v0=-0.5 volt], resulterend in een stapvormige concentratie 

verandering op t=O van C=1 ~ C=O op rand r2 . De bijbehorende 

beginvoorwaarde op t=O is een uniform concentratieveld met C=1. De 

massast.room moet: dan na een karakteristieke inschakeltijd T een 

stationaire eindtoestand bereiken. Figuur 4.8 geeft het resultaat van 

de berekeningen. De getrokken lijn geeft de stationaire oplossing voor 

Z=104 weer. 

90 .---------------------------------------~ 
0 

0 

0 

0 

0 
0 0 0 

0 ~--_.----~----~--_.----~----~--~--~ 
0 

tijd [sec] 
1.5 

Figuur 4.8. Een inschakelverschijnsel met karakteristieke tijd t~1sec. 

[At=0.043 sec] 
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Het tweede beschouwde testprobleem is een oscillerende stroming 

met S=1+0.48*sin t. Aan de hand hiervan is het aantal perioden bepaald 

waarvoor de berekeningen moeten worden uitgevoerd. Het criterium hier

bij is dat de oplossingen in de laatste tijdstappen van twee opeenvol

gende perioden vrijwel gelijk moeten zijn. De eerste periode wordt het 

Euler-impliciet (8=1, O(ht)) schema toegepast, daarna het Crank-Nicol

son schema (8=0.5, 0(6t2)). Het bleek dat drie perioden voldoende 

waren. Als beginvoorwaarde voor het probleem is de stationaire oplos

zing voor S=1 (zie verg. 3.26) genomen. Voor de bovenrand van Q cr5> 

is een Neumann RVW opgelegd. De overige RVW zijn gelijk aan die voor 

het stationaire geval. 

Om een 6t te bepalen die voldoende klein is om de exacte oplos

sing goed te benaderen zijn drie verschillende tijdstappen toegepast. 

Een periode werd hiertoe onderverdeeld in resp. 5, 10 en 20 tijdstap

pen. Figuur 4.9 geeft het resultaat weer van de berekeningen. De drie

hoekjes komen overeen met 5 tijdstappen per periode, de vierkantjes 

met 10 en de cirkeltjes met 20. Het verschil tussen het Sherwood getal 

op t=4n (einde 2de periode) en op t=6w (einde 3de periode) is 0.01\ 

(20 tijdstappen per periode). De benodigde rekentijd voor een instati

onair probleem (60 tijdstappen) is ongeveer 100 minuten. 

55 

~000 
(') lil 

0 0 

,0 0 

30 
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0 
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0 
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0 

0 (') 

0 0 0 

0 0 

D 

0 

0 

tijd [sec] 
9 

Figuur 4.9. Tijdafhankelijke massastroom voor drie verschillende tijd

stappen. 
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4.6. Rekencondities. 

Voor de oplossing van de convectie-diffusie vergelijking voor de 

experimentele situaties zijn op basis van het voorstaande de volgende 

aannamen gemaakt, 

- basisfunkties: lineair 

- mesh: B (fig. 4.7) 

- 6x: stationair mesh B, fijnheid 3 (fig. 4.3) 

instationair mesh B, fijnheid 2 (fig. 4.3) 

- RVW: zoals in fig. 4.1, echter op rand r5 : Neumann (oC/on=O) 

Voor bt 
Voor de 2de 

gebruikt met 

Zl)n in de eerste periode (EI) 20 tijdstappen gekozen. 

en 3de periode is een Crank-Nicolson type integratie 

zelf-kiezende tijdstap ~t. De gewenste nauwkeurigheid 

voor de oplossing moet dan gegeven worden. Bij de presentatie van de 

re5ultaten zal de gekozen 6t vermeld worden zodat terugkoppeling naar 

de in dit hoofdstuk beschreven tests mogelijk is. 
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HOOFDSTUK 5: RESULTATEN EN DISCUSSIE 

Dit hoofdstuk bevat de resultaten van de experimenten en bereke

ningen die beschreven zijn in de hoofdstukken 2,3 en 4. 

5.1. De statische respons yan de opnemer. 

Stationaire massastromen zijn zowel gemeten (Poiseuille flow) als 

berekend (software pakket SEPRAN). De toepasbaarheid van de experi•en

tele methode is geêvalueerd door toetsing aan de kwasi-stationaire 

theorie. 

5.1.1. De invloed yan axiale diffusie. 

Om de fout te bepalen die gemaakt wordt door het verwaarlozen van 

axiale diffusie, is de convectie-diffusie vergelijking numeriek opge

lost milt en zónder de a2ctax2-term. De aandacht is hierbij met name 

gericht op het lage-snelheden gebied omdat daar juist de verhouding 

tussen de convectie en diffusie klein wordt. Figuur 5.1 geeft het 

resultaat weer van de berekeningen. De getrokken lijn in deze figuur 

is de analytische Lèvêque oplossing. We zien dat voor 102<Z<2*105 de 

verschillen tussen de drie oplossingen klein zijn. Een meer kwan

titatieve indruk geeft tabel 5.1 waarin de beide numerieke oplossingen 

met elkaar worden vergeleken voor lage Z-waarden. Op basis van deze 

tabel kunnen we zeggen dat voor Z>100 de fout kleiner is dan 5\. De 

waarde Z=100 komt, vertaald naar een Poiseuille stroming, overeen met 

Re-1 zodat pas bij zeer lage stroomsnelheden axiale diffusie een 

wezenlijke bijdrage levert. 

Ling (1963) geeft voor de invloed op de totale massa flux van de 

axiale diffusie in (allèèn) het stroomafwaartse randpunt van de elek

trode, de volgende benadering voor een correctie-term: 

Sh = 0.808*z 113 + 0.12*z- 116 (5. 1) 

Lèvêque correctie 
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Ling drukt daarmee uit dat de Lèvêque oplos~ing correct is binnen 1\ 

voor Z>500 en dat voor Z<500 vergelijking (5.1) gebruikt kan worden. 

Het verschil tussen de Ling correctie en onze numerieke resultaten, 

vooral bij de kleinste Z-waarden (100,200), is mogelijk het gevolg van 

de invloed van axiale diffusie in het stroomopwaartse randpunt, die 

door Ling verwaarloosd wordt. 
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Figuur 5.1. Statische respons theoretisch. 

Lèvêque 

0 , numeriek zonder a2ctax2 

A , numeriek met a2ctax2 

Tabel 5 1 De invloed van axiale diffusie I I 

z Sherwood Sherwood 

[met a2ctax2] [zonder a2ctax2] 

100 3.81 3.63 
200 4. 72 4.58 

400 5.88 5. 77 

600 6.70 6.60 

800 7.35 7.27 

1000 7.91 7.83 

Verschil Ling correctie 

\ \ 

4.9 2.3 

2.6 1. 7 

1. 9 1. 2 

1.5 1 

1.1 0.8 

1 0.7 
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5.1.2. Meetresultaten. 

De resultaten van metingen aan een stationaire laminaire Poi

seuille stroming in een rechte buis zijn weergegeven in figuur 5.2. De 

gemeten massastroom wordt gepresenteerd als het dimensieloze Sherwood 

getal, terwijl de snelheidsgradiênt (S) aan de wand is gegeven als het 

Z-getal. De plaatjes laten de stationaire meetresultaten zien van twee 

verschillende meetdagen. Waarden van alle vaste experimentele parame

ters zijn opgenomen in een tabel (5.2) aan het einde van deze para

graaf. Variabele parameters worden bij de presentatie van de meetre

sultaten gegeven. 

We zien dat de experimentele data voor Z>104 op een rechte lijn 

ligyen (s1' 3-respons), maar dat de gemeten massastroom ongeveer 6\ 

kleiner is dan de theoretische voorspelling. De oorzaak hiervan is 

niet bekend. Waarschijnlijk is het verschil echter een gevolg van de 

onzekerheid in de fysische konstanten (de diffusiecoêfficiênt D bijv. 

bevat een onnauwkeurigheid van 10\, zie ook appendix A). De afwijkin

yen lijken in ieder geval niet het resultaat te zijn van axiale of 

tangentiêle stroomrichting en langs de wand) diffusie, die immers 

een toename van de massastroom t.o.v. de theorie zouden betekenen. 

De discrepantie tussen experiment en theorie voor Z<104 is niet 

het yevolg van de axiale diffusie zoals uit de numerieke resultaten 

volgt. Waarschijnlijk is het gemeten verschil echter toe te schrijven 

aan tangentiêle diffusie. Dit stemt overeen met de bevindingen van 

Hanratty (1983). Hij vond dat tangentiêle diffusie een rol gaat spelen 

voor W/6c<10 (met W de breedte van de elektrode). Gebruiken we de 

benadering voor de grenslaagdikte, die uit onze numerieke berekeningen 

volgt: öc-2.7*[L*D/S] 111 (zie verg. 4.6) en W=L (cirkelvormige 

elektrode) dan vinden we als voorwaarde: 

en deze waarde komt ruwweg overeen met de experimentele waarnemingen. 
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CH=O. 0097M 
T =299K 
D~6.88•1o-_103 

2 - 1 
m S..1 -1 

1=1.086•10 kgs m 

C =0. 0095M 
TH=298. 5K 
D~6. 79•10-_130 2 -1 

m S..1 -1 
~=1.098•10 kgs m 

5 
10 

Figuur 5. 2. Stationaire ijking in een Poiseuille stroming. 

0 experiment . ' 2 2 
6 numeriek resultaat [met cJ Cj ~x -term] 
-Lévêque oplossing 
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Tabel 5 2 Vaste experimentele (reken) parameters I ' 
.. 

Symbool Waarde 

Buisstraal R 4.9*10-3 m s 
8.1356*10- 4 m Effectieve kathode lengte L e 
7.854*10- 7 m2 Kathode oppervlak A e 
1.045*103 kg m- 3 Dichtheid stroomvloeistof Q 

Faraday konstante F 9.6490*104 Asec(per mol) 

5.2. Een oscillerende buisstroming met stationaire component. 

In deze paragraaf zullen de tijdafhankelijke resultaten worden 

gepresenteerd. Daartoe is eerst met de Womersley theorie (appendix C) 

uit de gemeten volumestroom Q(t) de afschuifsnelheid S(t) aan de wand 

berekend. De theorie voorspelt voor onze experimenten een fa:;;everschil 

van ongeveer 35° tussen de afschuifsnelheid en de gemiddelde snelheid 

in de meetbuis, waarbij de af:;;chuifsnelheid in fa:;;e vóór loopt op de 

flow. De uit het experiment berekende funktie voor S(t) werd vervol

gens ingevoerd in het EEM-programma dat de oplossing van verg. 3.25 

bepaald en in verg. 3. 29 ter bepaling van de oplo:;;sing van het kwa:ü

stationaire model. 

De numerieke resultaten zullen worden gepresenteerd als de laat

ste periode van de in totaal drie perioden waarvoor de oplo:;;sing bere

kend is. De gekozen tijdstap !1t bij de tijdintegratie was voor alle 

sommen kleiner of gelijk aan !1t=0.3, zodat het aantal tijdstappen per 

periode minimaal 20 bedroeg (zie ook §4.5). De hoogte van het gebied Q 

waarin het probleem wordt opgelost is gekozen afhankelijk van de stro

mingssituatie. Deze hoogte dient minimaal gelijk te zijn aan de maxi

male dikte van de concentratie grenslaag tijdens de cyclus. Met een 

uit. het experiment bepaalde minimale massastroom is een schatting 

gemaakt voor deze grenslaagdikte. Hiervoor is de Nernst benadering 

(verg. 8.9) in combinatie met de numeriek gevonden correctie factor 

(very. 4.6) toegepast. De hoogte van het gebied Q is vervolgens min

stens groter gekozen dan de gevonden maximale grenslaagdikte. 
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Tenslotte zijn de experimentele en numerieke waarden voor het 

Sherwood getal als funktie van de tijd met elkaar vergeleken. Daarbij 

is het hoofdaccent gelegd op de onderlinge vergelijking van de nume

rieke en experimentele resultaten, ter toetsing van het numerieke 

model, enerzijds en de vergelijking van beide met de kwasi-stationaire 

oplossing anderzijds. De kwasi-stationaire oplossing is daarbij om 

twee redenen van belang: 

1. zij is rechtstreeks gekoppeld aan de opgedrukte wandschuifspanning 

en vergelijking met de experimentele data geeft daarom inzicht in 

de momentane relatie 'tussen meetsignaal en wandschuifspanning; 

2. de onderliggende relatie is bruikbaar als ijkrelatie tussen meet

siynaal en wandschuifspaning. Afwijkingen tuusen kwasi-stationaire 

en numerieke oplossingen duiden op de invloed van de instationaire 

term en yeven daarmee de beperkingen in de eenvoudige toepasbaar

heid van de meetmethode aan. 

over de nauwkeurigheid van de experimentele data kunnen we nog 

het volgende opmerken. Zoals uit de stationaire metingen blijkt kan 

onzekerheid in de fysische konstanten leiden tot een maximale systema

tische fout van ±8\ in de resultaten. De onnauwkeurigheid ten gevolge 

van toevallige afwijkingen is geschat op maximaal 5\. 

De tijdafhankelijke massastroom is voor diverse stromingssitua

ties, die gekarakteriseerd worden door de S-funktie [S=1+~*sin t] en 

het Strouhal getal, weergegeven in de figuren 5.3 t/m 5.9. Hierbij is 

steeds het Sherwood getal uitgezet als funktie van de dimensieloze 

tijd t. De getrokken lijn in de figuren geeft de kwasi-stationaire 

oplossing weer. De driehoekjes zijn de berekende waarden, en de cir

keltjes de gemeten waarden van de massastroom. 

In tabel 5.3 is een overzicht gegeven van de belangrijkste varia

bele parameters van de in de figuren 5.3 t/m 5.9 weergegeven experi

menten. Bij deze tabel-waarden dient te worden opgemerkt dat de varia

tie in p en Sr een gevolg is van de variatie in w en in die zin dan 

ook niet onafhankelijk van elkaar gevarieerd zijn. 

De resultaten zullen nu wat nader worden beschouwd. 
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J;abel 5.3. Fysische parameters. 

Fig.5.3 Fig.5.4 Fig.5.5 Fig.5.6 Fig.5.7 Fig.5.9 

Strouhal getal 0.66 0.93 0.87 1 . .35 1 0. 72 

Amplitude p 0.48 0. 97 1. 31 1. 49 1. 72 .. 
Womersley 

Parameter a 6.9 6.84 6.84 8. 14 8 17.2 
Hoekfrequentie 

w [rad s- 1] 2.061 2. 13 2. 13 3.016 2. 92 13 

sref [s-1] 171 110 121 105.5 142 2413 

T
5 

[K] 298.5 296.7 296.7 296.7 296.7 298 

CH [M) 0.0084 0.00998 0.00998 0.00998 0.00998 0.0093 
-1 -1 1.098E-3 1.143E-3 1.143E-3 1. 143E-3 1.143E-3 1. 11E-3 11 [kg s m ] 

D [m2 s - 1] 6.85E-10 6.57E-10 6.57E-10 6.57E-10 6.57E-10 6.77E-10 

Aantal mid-

delingsper i-

oden (n) 20 1 1 1 1 10 

5.2.1. Niet-omkerende stromingen. 

Figuur 5.3 en 5.4 geven de resultaten van een oscillerende flow, 

voor verschillende waarden van de amplitude p en het Strouhal getal 

Sr. Voor beide stromingssituaties zien we een afwijking ten opzichte 

van het zuiver kwasi-stationair gedrag. De afwijking is het sterkst 

voor de grootste amplitude en de grootste frequentie parameter (Sr). 

Voor P=0.97 is zowel de maximum als de minimum waarde van de massa

stroom verzwakt in vergelijking met de kwa5i-stationaire respons. 

Zowel de gemeten als de berekende massastromen laten ook een fasever

schuiving zien ten opzichte van de kwasi-stationaire oplossing, die in 

de minima groter lijkt te zijn dan in de maxima. Dit is ook te ver

wachten omdat in de minima de invloed van diffusie-traagheid groter is 

dan in de maxima waar de convectie domineert. Voor de stroming met een 
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Figuur 5. 3. Respons van de opnemer in een stroming die niet 
van richting verandert: 
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- Figuur 5. 4. Respons van de opnemer in een stroming die niet 
van richting verandert. 
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amplitude ~=0.48 (figuur 5.3) 1s de afwijking tussen experiment en 

kwasi-stationaire respons maximaal 11\, terwijl het faseverschil klei

ner is dan 20°. Voor ~=0.97. (figuur 5.4) bedraagt de afwijking 12\ in 

het maximum en 45\ in het minimum van de massastroom. Onzekerheid 

be~taat over de oorzaak van een verschil van ±16\ tusaen de numerieke 

oplossing en de experimentele data in het gebied waar de massastroom 

minimaal is (zie figuur 5.4). 

5.2.2. Stromingen met tijdelijke terugstroming aan de wand. 

In de figuren 5.5 t/m 5.7 is voor verschillende waarden van de 

a•plitude ~ het gedrag van de opnemer in aituaties met terugstroming 

weergegeven. De resultaten van deze experimenten en berekeningen laten 

yrute afwijkingen zien t.o.v. een perfecte kwa~i-stationaire respons. 

Vooral bij lage afschuifsnelheden volgt de massastroom de kwasi-sta

tiunaire curve niet, en blijft een positieve waarde houden "ver" boven 

nul. Het gedrag in de maxima is echter wel redelijk. De maximale af

wijkiny tussen de experimentele data en de kwasi-stationaire respons 

die we vinden in de figuren 5.5 t/m 5.7 bedraagt 11\ in de maxima, 

terwijl de faseverschuiving daar ongeveer 12° is (Sr=1 1\ Sr=1.35). 

Voor Sr=0.87 is geen duidelijk faseverschil zichtbaar in het maxima. 

we kunnen verder concluderen dat de gevoeligheid van de opnemer slecht 

is tijdens terugstroomperioden. Convectie speelt in deze fase van de 

stromingsperiode, althans bij relatief kleine waarden van (~-1), geen 

dominerende rol zodat de grenslaagdikte öc slechts langzaam verandert 

t.g.v. diffusie. De vloeistof die terugstroomt over het elektrode 

oppervlak is bovendien afkomstig uit het "zoggebied• van de concentra

tie grenslaag en heeft dus een lage concentratie aan ferricyanide 

ionen, zodat de massastroom niet aterk zal toenemen tijdens de terug

stroming. 

Uit de figuren 5.5 t/m 5.7 blijkt dat het numeriek model een 

goede beschrijving geeft van het dynamisch gedrag van de opnemer. Met 

name tijdens de versnellingsfase is er een yoede overeenstemming tus

sen de numerieke berekeningen en het experiment. De gevonden fasever

schuiving tussen het kwasi-stationair model en de gemeten massastroom, 
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Figuur 5. 5. Dynamisch gedrag in een oscillerende stroming 
met tijdelijke terugstroming. 
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Figuur 5. 6. Dynamisch gedrag van de opnemer in een oscil
lerende stroming met tijdelijke terugstroming. 
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Figuur 5. 7. Dynamisch gedrag van de opnemer in een oscil
lerende stroming met tijdelijke terugstroming. 
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Figuur 5. 8. Vergelijking met het diffusiemodel van Pedley. 
-kwasi-stationair model; ----- Pedley model; 

à numeriek resultaat. 
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wordt ook door de numerieke're~ultaten voor~pelt. Tijden~ het laatste 

gedeelte van de vertragingsfase zien we afwijkingen tussen de bereke

ningen en het experiment. De experimentele massastroom is dan groter 

(max. 20\} dan de berekende waarde. Mogelijk is dit een gevolg van JO

effecten (tangentiêle diffusie). 

Figuur 5.8 geeft tenslotte een vergelijking tussen het model van 

Pedley (§3.4.4) en onze numerieke berekeningen voor een oscillerende 

stroming met een amplitude ~=2. We zien dat in perioden met hoge af

~chuifsnelheden het model van Pedley een grotere mas:;a flux voorspelt 

dan de numerieke oplossing. Verder is er een duidelijk faseverschil 

<~20°) zichtbaar tussen bet model van Pedley en onze numerieke resul

taten, dat echter zeker niet zo groot is als het faseverschil dat 

Pedley vond (ongeveer 45°) tussen zijn model en de experimenten van 

Clark(1974) met een hete-film opnemer (Pedley 1976). 

5.3. Kwalitatieve resultaten. 

In deze afsluitende paragraaf zullen nog enkele resultaten gege

ven worden van metingen aan een oscillerende stroming zonder 5tatio

naire component en een pulserende stroming gesuperponeerd op een sta

tionaire component. Figuur 5.9 laat de respons zien van de opnemer in 

een oscillerende stroming met ~=·. De getrokken lijn geeft weer het 

kwasi-stationair model weer. We zien dat de gevoeligheid van de opne

mer voor deze experimentele situatie erg klein wordt. In de maxima 

bedraagt de verzwakking t.o.v. de kwasi-stationaire waarde 37\. Het 

faseverschil is ongeveer 45°. 

Voor een pulserende stroming gesuperponeerd op een stationaire 

component is het opnemersignaal gemeten als funktie van de tijd. Met 

het kwasi-stationair model is uit de gemeten massastroom de wand

schuifspanning berekend. Figuur 5.10 en 5.11 geven het resultaat voor 

twee verschillende waarden van de periode tijd van de stroming. In 

deze figuur is de berekende wandschuifspanning 'tw geschetst als funk

tie van de dimensievolle tijd, samen met de overeenkomstige gemiddelde 

flow Q als funktie van de tijd. Door de relatief grote stationaire 

component in de pulserende stroming zullen de afwijkingen t.o.v. een 
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kwasi-stationaire respons waarschijnlijk klein zijn, waarmee de in 

figuur 5.10 en 5.11 waarneembare koppeling tussen de beide meetsigna

len verklaard kan worden. Echter een gedetailleerde analyse is nodig 

om een uitspraak te kunnen doen over de geldigheid van de kwasi

stationaire oplossing voor deze stromingsfiguratie. Hierbij vormt de 

frequentie afhankelijkheid van de overdrachts funktie tussen 

wandschuifspanning en meetsignaal een extra complicerende faktor 

(Talbot 1987). Wegens tijdgebrek is afgezien van de afleiding van de 

afschuifsnelheid S(t) uit de gemeten flow Q(t) voor de pulserende 

stroming, hetgeen echter zonder meer mogelijk is. 

0 
00 

Sr:0.72 

TIJD 

Figuur 5. 9. Een oscillerende stroming zonder stationaire 
component. 
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Figuur 5. 10. De wandschuifspanning in een pulserende stroming 
onder de aanname van kwasi-stationair gedrag. 
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, Figuur 5. 11. De wandschuifspanning in een pulserende stroming 
onder de aanname van kwasi-stationair gedrag. 
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HOOFDSTUK 6: KONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Uit de in de ~oorgaande hoofdstukken beschreven resultaten van 

metingen en berekeningen kunnen de volgende konclusies getrokken wor

den: 

- zowel experiment als theorie tonen aan dat in een stationaire stro

mingssituatie de massastroom evenredig is met de derde-machts wortel 

uit de afschuifsnelheid s aan de wand. De experimentele onnauwkeu

righeid van de meet~ethode lijkt vooral bepaald te worden door on

zekerheid in de fysische konstanten en bedraagt ±8\ 

- onder stationaire condities kan de bijdrage van axiale diffusie tot 

de totale massastroom naar de elektrode verwaarloosd worden 

- wat betreft het dynamisch gedrag van de opnemer is er een goede 

overeenstemming tussen de experimentele en numerieke resultaten 

kleine afwijkingen tussen experiment en numeriek model zijn mogelijk 

te verklaren door JO-effecten (diffusie in breedte richting), en de 

verwachting is dat deze gereduceerd kunnen worden door het kiezen 

van een yrotere breedte-lengte verhouding (8/L) voor de elektrode 

- voor de bestudeerde stromingssituaties waarbij de afschuifsnelheid 

tijdelijk klein wordt (of zelfs nul) is een directe koppeling tussen 

meetsignaal (massastroom) en wandschuifspanning met het kwasi-sta

tionair model niet mogelijk. Voor kleine waarden van de amplitude 

parameter (p-1) is de yevoeligheid van de opnemer tijdens de periode 

met lage stroomsnelheden klein 

-daarnaast blijkt uit een onderzoek van Talbot (1987), die het dyna

misch gedrag van de opnemer onderzocht heeft voor stromingscondities 

met kleine waarden van de amplitude parameter P (P<1) [lineaire 
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theorie kan dan worden toegepast], dat er een frequentie-afhankelij

ke amplitude verzwakking en faseverschuiving optreedt in het gemeten 

massastroom signaal in vergelijking met de kwasi-stationaire respon

:;;ie 

- in z'n huidige vorm lijkt de elektrochemische opnemer dan ook niet 

geschikt om bij de hiervoor beschreven stromingscanfiguraties nauw

keurig de tijdafhankelijke wandschuifspanning te kunnen meten 

-gezien de resultaten in §5.2.1 en §5.2.2 lijkt het goed mogelijk om 

d.m.v. numerieke "experimenten• [EEM-programma] het dynamisch gedrag 

van de opnemer te onderzoeken voor een onafhankelijke variatie van 

de amplitude parameter ~ en de frequentie parameter Sr 

Suggesties voor een eventuele nieuwe wandschuifspanning opnemer: 

- kies de lengte-breedte verhouding minimaal groter dan 1 

- door de elektrode lengte (L) te verkleinen kan de frequentie respon-

sie waarschijnlijk verbeterd worden, immers het Strouhal getal wordt 

dan kleiner. Een ondergrens voor L wordt bepaald door de statische 

parameter Z die groter moet zijn dan :t500 (§5.1.1) 
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APPENDIX A De vloeistofeiqenschappen. 

A.1. De dichtheid 0 van de oplossing. 

Tabel A.1. Concentraties van de opgeloste stoffen bij kamertemperatuur 

(Weast 1984). 

Molariteit (M) Massa concentratie Massa \ 

mol/liter gram/liter 

K3Fe(CN) 6 0.01 3.29 0.3 

K4Fe(CN) 6 0.01 4.22 0.4 

Na OH 1 40 3.8 

H20 55.4 997.7 95.5 

Met behulp van tabel A.1 vinden we voor de dichtheid van de elektroly
te oplossing: o=1.045*103 kg*m-3. 

De dichtheid o is vrij ongevoelig voor kleine temperatuur verschillen 

ten opzichte van kamertemperatuur: Ao/o~-0.08*AT/T voor 20°C<T<30°C. 

Een temperatuur verandering van 5°C heeft een dichtheidsverandering 

van ongeveer 0.1\ tot gevolg. 

A.2. De dynamische viscositeit n en de diffusiecoêfficiênt D. 

Bazan en Arvia (1965) hebben de diffusie van ferricyanide ionen in 

NaOH-oplossingen onderzocht bij diverse concentraties en temperaturen 

(24°C-40°C). Het produkt D*~/T was bij benadering konstant in het 

onderzochte gebied. De experimenten toonden aan dat zowel D als ~ aan 

een exponentiêle temperatuur afhankelijkheid voldoen, die gegeven 

wordt door de Arrhenius vergelijking (Atkins 1986): 

D,~ = A * exp[-E1•2t(R*T)] 1, 2 a 

hierin is A : een voorfaktor 

Ea: aktivatie energie 

R : gaskonstante 

(A.1) 
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Wanneer ln~(lnD) wordt getekend als funktie van 1/T (Arrhenius plaat

je), dan geeft de helling van zo'n curve de aktivatie energie. 

Bazan en Arvia vonden de volgende empirische relaties (voor CNaoH=1M, 

CFerri=0.01M, CFerro=0.0104M): 

(A.2) 

(A.3) 

Enkele conclusies uit het werk van Bazan en Arvia die voor onze expe

rimentele analyse relevant zijn: 

1. de aktivatie energie is voor zowel D als~ vrijwel onafhanke

lijk van de concentraties van de opgeloste ionen 

2. de voorfaktor A is sterk afhankelijk van de totale ionen con

centraties 

3. omdat er een grote overmaat neutrale elektrolyte gebruikt 

wordt, zal een verandering van de ferricyanide concentratie 

(denk aan de grenslaag) weinig effect hebben op de aktiviteit 

coêfficiênt, die immers afhangt van de totale ioen sterkte van 

de oplossing. De diffusie coêfficiênt D is daarom slechts zeer 

zwak afhankelijk van de concentratie ferricyanide ionen (ten

minste binnen het onderzochte concentratie gebied!) 

Stationaire stromings experimenten zijn uitgevoerd om de gevoeligheid 

van het opnemersignaal voor temperatuur veranderingen te onderzoeken. 

In figuur A.1 is een Arrhenius plaatje getekend van de metingen. De 

diffusie coêfficiênt D is berekend uit het gemeten opnemersignaal met 

de Lévêque vergelijking. De temperatuur T
5 

is de vloeistoftemperatuur 

in het overloopvat (zie figuur 2.1) en is een benadering voor de wer
kelijke temperatuur binnen de concentratie grenslaag. Ter vergelijking 
is in dezelfde figuur de empirische relatie (A.3) van Bazan en Arvia 

geschetst. De temperatuur afhankelijkheid blijkt aan de exponentiêle 

Arrhenius wet te voldoen. We vinden voor de aktivatie energie de vol
gende waarde: E~=(1.23±0.1)*104 J/mol , terwijl Bazan en Arvia vonden: 
E~=(1.7±0.1)*104 J/mol. De discrepantie met de experimenten van Bazan 

en Arvia is niet zonder meer duidelijk. We moeten hier volstaan met 
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het noemen van een tweetal effecten die mogelijk het gevonden verschil 

kunnen verklaren: 

1. bij de berekening van 0 uit de gemeten signalen is aangenomen 

dat allèèn D temperatuur afhankelijk is. Dit is niet helemaal 

juist, want ook eH en S zijn afhankelijk van de temperatuur. 

2. de grootste fout wordt waarschijnlijk gema4kt door te veron

derstellen dat de temperatuur binnen de concentratie grenslaag 

gelijk is aan de gemeten temperatuur T5. De meetsectie was 

niet thermisch gelsoleerd, zodat er aan de elektrode een tem

peratuur gradiênt ontstaat door het temperatuur verschil tus

sen de hoofdstroom (Ts) en de •omgeving• (kamertemperatuur). 

Het bepalen van de temperatuur in de concentratiegrenslaag 
wordt nog gecompliceerder doordat we dynamisch gemeten hebben 

(dat wil zeggen de vloeistof is opgewarmd van 20°C naar 37°C 

en de signalen zijn instantaan gemeten). 

' \ 
\ CFerri= 0. 01 M 

\ clo'crroE 0. 01 M 
0 \ 

~ \ 
5 \ 

0 
0 •. l 

0 ~xpcri<nentcn 

0. 7 

' '· \ 

empiriliche relatie van Dazan, Arvia 

3.2 3.3 3. 4 

Figuur A.1. Arrhenius plaatje voor de diffusie coêfficiênt. 
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Bazan en Arvia hebben hun metingen, door het kiezen van een ge

schikte experimentele opzet, kunnen uitvoeren bij nauwkeurig bekende 

temperatuur. Bij de analyse van onze experimenten is dan ook gebruik 

gemaakt van de empirische relaties van Bazan en Arvia (A.2 en A.3), 

waarbij onzekerheid in de parameters kan leiden tot een maximale fout 

in D van 10\. Onzekerheid bestaat over de fout in n. , 

A.3. De hoofdstroom concentratie. 

Binnen èèn meetdag verandert de hoofdstroomconcentratie minder dan 1\. 

Dit blijkt uit concentratiemetingen die uitgevoerd zijn met een jodo

metrische titratie (onnauwkeurigheid <1\). Metingen aan test-oplossin

gen toonden aan dat het ferricyanide door het licht wordt afgebroken. 

Het verloop van eH gedurende een aantal opeenvolgende meetdagen is 

weergegeven in figuur A.2. Voor een beschrijving van een aantal reak
tieve eigenschappen van de elektrolyte oplossing, die van belang waren 

bij de bouw van de meetopstelling, wordt verwezen naar een eerder 

rapport, Beueken 1986. 
0 test oplossing, donker bewaard 

Q test oplossing. in lab. licht 

s}oplosslng in de meetopstelling 

-8-~--------------------D--t.o 0 

0.9 

0. 8 

0.7 

11~ 

t=O : aanmaak van een verse oplossing 0""' 
10 tijd (dagen) 15 

Figuur A.2. De ferricyanide concentratie eH als funktie van het aantal 

meetdagen dat de oplossing oud is. 
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:•exchange current density• 

: overpotentiaal 

(8.1) 

:het potentiaalverschil in een evenwicht situatie als j=O 
: gaskonstante 

:Faraday konstante 

3- 4-Voor het koppel Fe(CN) 6 /Fe(CN) 6 is de •exchange current• j 0 groot 

(er wordt gèèn binding verbroken). Uit vergelijking (8.1) volgt dan 

dat de overpotentiaal voor dit koppel klein is. Dit soort elektrodes, 

waarbij de potentiaal maar weinig verandert als er een stroom vloeit, 

noemt men niet-polariseerbaar. De chemische polarisatie is dan klein. 

De 8utler-Volmer vergelijking is alleen geldig voor een uniforme con

centratie bij de elektrode. Voor stromingstoepassingen met grote 

stroomdichtheden j geldt deze voorwaarde niet meer omdat de diffusie 

door de concentratie grenslaag (vanuit de hoofdstroming) traag is en 

zodoende reaktie-bepalend wordt. Een grotere overpotentiaal is dan 

nodig om een gegeven stroom te produceren: dit noemt men concentratie 

polarisatie. De extra overpotentiaal noemen we de concentratie overpo
tentiaal ,c. 

We zullen nu een situatie beschouwen waarin concentratie polari

satie optreedt. Dan wordt het potentiaalverschil over de dubbellaag 

gerelateerd aan de aktiviteit a van de ionen in de oplossing door 

(Atkins 1986): 

6~ = 6~s + [~ ]*ln(a) z *F e 
(8.2) 

met ~•5 :het (standaard) potentiaalverschil wanneer de ionen een 

eenheids aktiviteit hebben (a=1) 

ze :lading (ze*e) van een ion 
De aktiviteit a kan geschreven worden als het produkt van de aktivi

teit coêfficiênt 1 en de concentratie van de ionen: a=1*C. Als er een 

grote overmaat aan neutrale elektrolyte aanwezig is, blijft de totale 
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ionen concentratie en daarom ook de gemiddelde aktiviteit coêfficiênt 
bij benadering konstant. De konstante l kan dan in àljJs worden bevat: 

A~,o = AIIJs + [:*;F]*ln(l) 
e 

Voor de evenwichtssituatie (als j=O) geldt dan: 

(8.3) 

(8.4) 

waarbij àljJ0 het formele potentiaal verschil wordt genoemd, en eH de 

concentratie van de oplossing is. Als de elektrode niet in een even

wicht situatie is (stroomdichtheid j;O en b.v. langsstromende vloei

stof), verandert de reagerende ionen concentratie aan de grens van de 

dubbellaag in CW (deze concentratie zullen we beschouwen als de con

centratie aan het elektrode oppervlak) en het potentiaalverschil is 
dan: 

hljJ = àljJO + [~*!F]*ln(Cw) 
e 

De concentratie overpotentiaal is: 

(8.5) 

(8.6) 

We zien dat Cw exponentieel afneemt naar nul bij toenemende (negatie
ve) potentiaal ljJc. 

De overpotentiaal ljJc is bij benadering gelijk aan het potentiaal

verschil v0 tussen de kathode en de anode in de meetopstelling (zie 

ook figuur 2.1). Deze benadering is correct als de stroomdichtheid j 
aan de anode erg klein is zodat het potentiaalverschil tussen de anode 

en de elektrolyte oplossing gelijk is aan àljJeq' Dit kan experimenteel 

worden bereikt door het anode oppervlak veel groter te kiezen dan het 
kathode oppervlak (factor 400 bij onze experimenten). We zullen nu een 

schatting maken voor de concentratie Cw aan het elektrode oppervlak. 
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Nernst diffusielaag benadering.(Atkins 1986) 

elektrode 

buitenste Helmholtz vlak 

( 

hoofdstroming 

~~----------~~----------~--------~ y 

diffusie laag 
&c: orde 50pm 

&H: orde 1 nm 

Figuur 8.2. In een Nernst diffusielaag is er een lineaire verandering 

in de concentratie tussen de hoofdstroming en het buiten

ste Helmholtz vlak. 

De wet van Fick, H=-D*VC, geeft een relatie tussen de massastroom

dichtheid ( electrode) en de concentratiegradiênt ÖC/öy. We nemen aan 

dat de oplossing een concentratie c8 heeft tot een afstand 6C vanaf 

het buitenste Helmholtz vlak, en dan lineair afneemt naar Cv aan het 

vlak zelf. De dikte 6C van de diffusielaag hangt sterk af van de stro

mingssituatie, en er wordt aangeno.en dat 6c geen funktie is van Cv· 
De concentratiegradiênt in de Nernst diffusielaag is dan: 

zodat de massa flux gelijk is aan: 

N = _IL* [ c -c __ ] 
6c H -w 

(8.7) 

(8.8) 
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Hiermee kunnen we een benadering geven voor de concentratie 

grenslaagdikte 6C als funktie van de gemiddelde massa overdracht coêf

ficiênt K (zie verg. 1.6): 

6C = D/K (8.9) 

waarbij K b.v. bepaald kan worden uit een meting of met de in hoofd

stuk 3 afgeleide relatie (3.23), K*L/D=0.808*z 113, dan is öc: 

6C = 1.24*[L*D/S] 1/ 3 (8.10) 

De elektrische stroomdichtheid j is het produkt van de massa flux 

en de lading van de ionen. Als N wordt gegeven als een molaire massa 

flux dan is j=ze*F*N. Met vergelijking (8.8) vinden we dan voor Cw, 

(8.11) 

hierin is j negatief (naar de elektrode toe!). 

Substitutie van (8.11) in (8.6) geeft de volgende relatie tussen de 
stroomdichtheid j en de overpotentiaal ,c: 

j = 
-z *F*D*C z *F*,c/(R*T) 

e H * [ 1-e e ] 
öc 

(8.12) 

De maximale diffusiestroom door de Nernst laag treedt op als de con

centratiegradiênt maximaal is, d.w.z. Cw=O. De elektrische stroom

dichtheid j kan nooit groter worden dan de verzadigings stroomdicht

heid jv' die gegeven wordt door: 

z *F*D*C = e H 
jv öc (8.13) 

Voor een uitgebreidere beschrijving van de specifieke eigenschappen 

van het redoxkoppel ferricyanide/ferrocyanide wordt verwezen naar 

Eisenberg e.a. (1954). 
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APPENDIX C Exacte oplossing van een oscillerende buisstroming. 

We beschouwen een rotatie symmetrische oscillerende stroming gesuper

poneerd op een stationaire stroming in een rechte buis. 

Q(t) 

v1sceuze 
........................ effecten 

Figuur C.1. Definitie van de buisstroming. 

2R 
s 

r 

Voor een dergelijke stroming wordt de stroomsnelheid U(r,t) gegeven 

door de volgende uitdrukking (Uchida 1956): 

] (C. 1) 

waarin A0 en Aw de coêfficiênten Z~Jn voor respectievelijk de statio

naire en de oscillerende component van de drukgradiênt in de buis: 

_l*Qe = A + A *eiwt 
Q öx 0 w (C.2) 

De Womersley parameter a, die de verhouding tussen de buisstraal en de 

visceuze indringdiepte weergeeft is: 

a=R *(w/v) 112 
s (C.3) 

J0 is een Besselfunctie van de eerste soort. Met behulp van de Kelvin 

funkties 'ber' en 'bei' (Abramowitz en Stegun) kan voor een gegeven 

drukgradiênt, 

_1*Q2 = A + A *coswt 
Q öx 0 cw (C.4) 



-C.2-

de stroomsnelheid U(r,t), de gemiddelde snelheid over de buisdoorsnede 

Um(t) en de wandschuifspanning Tw(t) berekend worden (Uchida 1956). 

Volumestroom Q(t). 

Voor de volumestroom Q(t)=t*R2*u (t) geldt dan de volgende uitdruks m 
king: 

r*R4*A A 
Q(t)- s 0 [1 + ~ * 

8*v A0 

-1 1-2*C/g 
6u = tan [2*D/a ] 

(C.5) 

(C.6) 

(C.7) 

De amplitude coêfficiênt ou en het faseverschil 6u (tussen de volume

stroom en de drukgradiênt) zijn allèèn een funktie van de Womersley 
parameter a. 

Tabel C.1. Waarden van de coêfficiênten C enD als funktie van de 

Womersley parameter a=k*a (Uchida 1956). 

. I 2Cl • Hl 1~-ll- 2-~ 1 1 • ~/1 
ln (i";j! I- T,;f ,-.~·,, "T.- •• •• ,. • • I (ill)' ... 
0 0 1·0000 ! 2-4 0·4~5'1 0·.51.!11 

O·Z 0·0067 1·0000 I 2·• 0·41,1;1 0·377? 
0·4 0·0261> 0·9991 j 3-2 O..fZ~S 0·271H 
(l·(, 0·0598 0·9962 .~.(, 0·3696 0·1'16n 
0·~ 0·1000 0·908' 4·0 0·3ZI~ 0·]4f,fl 

1·0 O·IMO 0·9744 ~-n 0-2.!QJ 0·077.' 
I·Z O·lHH 0·9444 b·O 0·1()96 4l·04(ttl 

1·4 O·Z9.H 0·901.1 7·0 0·130~ fH"''1Qf'1 

l·b 0·356.1 0·8-434 8·0 O·IOZ'J 0·0201 
H 0-4113 0·771.1 9·0 O·OS3Z O·OIH 

z-o (1-451~ 0-6900 10·0 0·070i 0.(110~ I 

De wandscbuifspanning. 

De wandschuifspanning kan berekend worden met: 

(C.8) 

en het resultaat is, 
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met: o = [(2*C/a) 2+(2*D/a) 2] 1/ 2 
t 

6 = tan- 1 D/C 
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(C.9) 

(C .10) 

(C.11) 

Ook de amplitude coêfficiênt van de wandschuifspanning (o ) en het 
T 

faseverschil tussen de wandschuifspanning en de drukgradiênt (6 ) zijn 
T 

alléén een funktie van a. 

a) 

~ I ... '· 
\ ~ 

/ l.-- ' 

/ r\. 
J ~ I 

~ 

/ r--...:_ 
/ 

1 

10" 

10" 

0" 
10 

~. 

1-0 

~ 
0·1 

0·6 

0·4 

0·2 

Figuur C.2. De coêfficiênten als funktie van de Womersley parameter a 

voor: (a) de volumestroom, (b) de wandschuifspanning 

(Uchida 1956). 

Het faseverschil tussen de volumestroom Q(t) (die we tijdens het ex

periment meten) en de wandschuifspanning is dan: 

6 I =tan- 1 [(1-2*C/a)/(2*D/a)] - tan- 1(0/C) 
T U 

(C.12) 

Als 6r/u positief is loopt de wandschuifspanning in fase vóór op de 

volumestroom! 

100" .. ... 
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APPENDIX E De sinusqenerator. 

De sinusgenerator levert de gewenste sinusvormige stromingscomponent 

in de meetsectie van de opstelling. In figuur E.1 is een schets weer

gegeven van de belangrijkste onderdelen van de sinuspomp. 

Stromingsweerstand 
(slangeklem) 

Zuiger 

~ 

Olie 

Luchtbuffer ( compliantie l 

!hoogte h 

"-'Flow: 
,----- Q=Q0coswt ~-----·~z·r 

Verplaatsingsopnemer -======~----1 

Scheidingsmem braan 

Figuur E.1. Zuigerhuis, membraanhouder en •Re-component• (Rz=35mm). 

De variabele parameters in het systeem zijn de bewegingsfrequentie 

(instelling: toerental van de elektromotor) en de zuigerslag (instel

ling: positie van de aandrijfstang op het roterende wiel). Bij een 

volledig starre overdracht (zónder Re-component) zal de amplitude van 

de flow gelijk zijn aan: 

Q = 11*R2*w*X 0 z 0 (EI 1) 

terwijl het faseverschil tussen de zuigerbeweging X(t) en de volume
stroom Q(t) dan 90° bedraagt. 

Zowel in het tijd- als in het frequentiedomein is de gegenereerde 

stroming geanalyseerd. Metingen zijn uitgevoerd voor twee waarden van 

de zuigerslag, 2*X0=1.32 en 2.06mm, met frequenties tussen 0.22 en 

2.3Hz. De zuigerslag werd gemeten met een klokmicrometer op de zuiger. 

De waargenomen stromingen wijken af van een zuivere sinusvormige flow. 
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De oorzaken hiervan zijn beschreven door Huygen 1984. De afwijkingen 

zijn te minimaliseren door: 

1. een gesloten luchtbuffer (compliantie) met instelbare hoogte 

2. een weerstand-compliantie component die in open verbinding 

staat met de omgeving (grote compliantie!), en waarvan de 

stromingsweerstand kan worden ingesteld. 

Voor onze toepassingen waren de beste resultaten te behalen met een 

grote compliantie (maatregel 2. zonder extra stromingsweerstand) op 

het zuigerhuis. De frequentie was daarbij maximaal 0.8Hz (zuigerslag 

2*Xo=1.32mm). In figuur E.2 is een kwalitatief beeld gegeven van enke

le resultaten. 

I 0. 4 1/min . 

.:· - .:::..::: :-::;::;::1·-··:~-- ::·:-·-t-:-::.::: ==-==--~: ~=:r::.: ~::i:::: I 

.:.: ~:!'i .•• ~'-~:F~:~.::, -~::: :if::':t::• ,:,::: -: ~F''' ; : ' I 

... :..... ···- .. . --- ; .. :1. . 

,: :-T::~ ;:_,::],:'::::::'::"'''""-"~:~~~'i:"' "1 ::; ''>'l 
'· <:~-r:::::T"' ., ';::, 4 ,::': :" :' ·::y,~ -::::·:] 

:..: -~-;.-: .... ----- ·--......--- .. ----~=-x.-:: ~:..t:.:.: :;.::::c:=- _-::1· _j 

0. 22 Hz 

~ Jr:~~~!:"'lc: ~;L:"::::::::~'F~-:?0r'-..'~~~ 0. 35 Hz 
- i--~ - - - - .• · ;_ :...:::. :. -- .:.: •. .:. -

:: -j"::-: ':::..~~::=:=,:: ~F'-f+(> -=:..+.~ ::':,:..o::: 
2: : ::::_ :-~~::=t?~î:...~ ::=:::~: ::7:~ ~~::::.:E~·t·::: ::~-i~:~ 

a 

--! ···t· ------- . - .... ,. ·-- ~ 

0 4 
[sec] 

8 

0. 59 Hz 

0. 71 Hz 

Figuur E.2. Oscillerende buisstroming, volumestroom Q als funktie van 

de tijd [2*X0=1.32mm]. 
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Voor een analyse van de overdracht tussen de zuigerbeweging en de 

volumestroom in het frequentiedomein is een Fourieranalyser (HP5423A) 

gebruikt. Alleen oscillerende stromingen zonder stationaire component 

werden daarbij onderzocht. De analyses van de ingevoerde tijdsignalen 

vonden plaats bij een bandbreedte van 6.25Hz waardoor de meettijd 41 

seconden was en de sampletijd 40ms. De frequenti~ resolutie is dan 

25mHz. De analyser bepaalt het frequentie afhankelijk vermogensspec

trum, de overdrachtstunttie H en de coherentiefunktie. De grondfre

quentie (f) werd bepaald met het maximum van het vermogensspectrum. In 

tabel E.1 zijn resultaten weergegeven voor frequenties die karakteris

tiek zijn bij onze experimenten. 

Tabel E.1. De amplitude en de fase van de overdrachtfunktie H tussen 

de zuigerbeweging en de volumestroom. De coherentiefunktie 

is in alle meetpunten gelijk aan 1. De waarden zijn gecor

rigeerd voor de faseverdraaiing die het interne filter van 

de flowmeter (MDL400) introduceert. 

Zuigerslag Frequentie[Hz] "Re-component• I Hl argH IHI/w 
[mm] ( grondharm. ) 

2.06±0.05 0.43±0.03 maatr.1(h=6cm) 3.4 -88° 1. 26 
, , 0.34 maatregel 2 2.0 -94° 0.94 

I I 0.43 I I 2.7 -100° 1.00 
, , 0.53 11 3.2 -102° 0.96 

I I 0. 76 I I 4.3 -116° 0.90 

Door de compliantie (open verbinding met omgeving) op het zuigerhuis 

wordt de amplitude van de flow met ongeveer 25\ verzwakt. Tevens neemt 

de fasedraaiing tussen zuigerverplaatsing en debiet toe (ca. 20\ bij 

de hoogste frequentie van tabel E.1) 



APPENDIX F Het computerprogramma. 

****•~************~***~~***************************»********~*~* 
***********************~**************************************** 

Two-dimension~l tiwe-d~pendent conveetien diffusion 
equation for a oscillating flow fi~ld 
Cdiagon~l mass m~trix> 

~11 place and time variables ~re dim~nsionlesslll 

frank v~n dg beueken 
date june 1987 

****~****~****************************************************** 
***********************************~**************************** 

PROGRAT-1 ._,AIN 
IMPLICIT noUBLE P~ECISIONCA-H,J-Z) 

CHARACTER *80 TEXT 
LOGICAL ALLOUT 
OI~ENSION KMESHCJ9) 9 KPRC~C99),INTMATC5),ISOL(5),USER(99), 

V IUSëR(J9),WJRK(7),I~ORKC7),ICC~Y(5),T!MEC200), 

V sr,RAD(200),~HE~WQ(200),ICURVSC5),IU1(10),U1(10), 

V MATRST(5),IRHSO(S),ISLOLO(S),IELHLP(5),HATRMS(5), 
V ~ETIMEC2CO),ILOC(5) 

COMMON/FR~NK/TP,NRP,Z,SR,SO,Sl,NPOINT,PI,ZEXPl,ZEXPZ 

COMMDN/CMCDPI/IREF~R,IREFRE,IREFER 

COMMUN/CTIME/T,TOUl,TSTEP,TEND,RTIME(6),IFLAG,ITIM~(9) 

I*****************'*********************************************** 
I 
I TP: dimensio~full period time of the oscillating velocity 
I gradiqnt, us~d tor the pres~nt~tion of "re~l time" 
I results 
I NRP: number of periods to be calcul~ted 
I z: fundament~! dimensionless parameter for the time-
t independent problam 
I SR: Strouhal number 
I so: dimensionless stat. comp. of velocity gr~dient(beta 1) 
I Sl: dimensionless ëmPlitude of oscillating component 
I of thq velocity gradient(beta 2) 
I TSTEP: tim~ step fcr t~e numeric~l inte~ration, chosen 
I by the usar only when ICHTIM=S to 8 (routine 
I SOLTIM) dimensionlessl 
I NPOINT: number of time-points per period for which 
I the salution must be computed 
I ZEXPl: Z tot de macht 1/3 
I ZEXP2: Z tot. de ~acht -2/3 
I 

'*************************************************************** 
KMF.SHC1)=99 
KPROIH1)=99 
USER(1)=39 
IUSER(1)=99 

get some inform~ticn from user about the requir9d 
output 



110 WRITEC*,111) 
111 FORMAT(' EXTE~DEO CUTPUT CYES=l,NO=O):') 

READC*t*l !OUT 
ALLQUT=.FALSE. 
IF CIOUT.EQ.l) ALLCUT=.TRUf. 

fill parameters of the problem and give echo in output file 
(raad par~mgters fro~ file PARAM in the following order: 
TP,NRP,Z,SR,SO,Sl,TSTEP,NPOINT) 

OPEN(UNIT=SO,STATUS='JLD',FILE='PARAM.DAT', 
W~ITEC*t759) . 

759 FORMAT(' PA~AMETERS:') 
I 
I 
I V CARRIAGECONTRGL='LIST') 

~EAD<*•*> TP,NRP,Z,SR,SO,Sl,TSTEP,NPOINT 

CLOSECSC) 

PI=4DO*ATAN(1.) 
EX=lD0/300 
ZEXPl=Z**EX 
EX=200/300 
ZEXP2=1/(Z**~X) 

CALL START(O,t,1,1) 

WRITECIREFW~t126) TP,NRP 
126 FORMAT( 111,' period timP TP=',014.6,' SEC',/,' number of 

V calculated periods=',I4) 
W~ITECIREFWR,127) Z,SR 

127 FORMAT(' Z number=',D14.6tlt' Strouhal number=',014.6) 
WRITECIREFWR,l28) SO,Sl 

128 FORMAT(' SO(beta 1)=',014.6,/t' S1Cbeta 2)=',014.6) 
WRITECIREFW~tl29) TSTEP,NPOINT 

129 FORMAT(' tstep=',Ol4.6,/,' number of points per period=', 
V !4,1/) 

CALL MESHCO,IINPUT,RINPUT,KMESH) 

CALL PROBOF(O,KPROe,KMESH,II~PUT) 

IF (ALLOUT) T~EN 

CALL PRIN~V(IVECTR,KMëSH,KPROB,3,-1,'coordinates') 

ENOIF 

CALL CO~HATC2,KMESH,KPR03,INTMAT) 

T=OOO 

'*******************~***~*~**************************************** 
I 
t the time-1ndependent problem is solvod, for filling t~e 
I initi~l conditio~s i~ !SOL: 
I 



:t 
s *l 
ref 

D 

I****~******************~****************************************** 
I 
I 

I 

CALL BVALUE(0,2,KMES~,KPR03,ISOL,OD0,3,3,1,0) 

CALL BVALUEC0,2,KMESH,KP~~B,ISOL,1D0,24,24,1,0) 

CALL PRI~RVCISOL,KMêSH,KPR00,3,0,'ISOL met RVW') 

DO 12 I=l,7 
W:JRK(I)=O;JO 
I~O~KCI)=O 

12 CONTINUE 
EPS=ZEXP2 

I WRITECIREFwR,119) EPS 
1119 FORMAT(///,• EPS=',Dl4.6,///) 
I 
I 

I 

WORK(1)=EPS 
WORK(3)=1 
IWDRKC4)=10 
CALL FIL100(1 9 IUSER,USER,KPRJB,7,IWOPK,WORK) 

ICHOIS=l 
IMA S= 0 

CALL SYSTMl(IC~DIS,IMAS,MATRST,INT~AT,KMESH,KPROB,IRHSD, 
V MATRMS,ISOL,IUSE~,USER,ISLGLD,IELHLP) 

I CALL SYSTE~CICHniS,MATRST,INTMAT,KMESH,KPROB,IRHSO,ISOL, 

I V IUSER,USE~,ISLOLD,IELHLP) 

I 
I 
I CALL P~INMTCI~T~AT,MATRST,KPROB) 

I 
I 
I 

CALL SOLV~(O,~ATRST,ISOL,IRHSO,INTMAT,KPROS) 

IF (ALLOUT) THEN 
VNOR~=~NORM(l,S,O,KMESH,KPROA,ISOL,ISOL,IEL~LP) 
W ~I TE ( IR Er:·~ R, 1 91) V tJ 0 ~ 11 

191 FORMAT( • de LZ norm van de st~tion~ire oplossing is: 
V L.2=',Dl4.6) 

ENDIF 

ICHELO=l 



IX=2 
ICHOIS=l 
CALL DERIVACICHOIS,ICHELD,IX,l,IVEC,IDCOY,KMESH,KP~OB, 

~ ISOL,ISOL,IUSER,USER,IELHLP) 
IF (ALLCUT) THEN 

CALL LOC~l(T,KMESH,KPROB,IOCOY,ICURVS,ILOC) 
ENOIF 

IRULE=l 
SH=ZEXPl*~OUNifJ(l,IRULE,l,l,KMESH,KPROB,3,3,IOCOY,IUSF.R,USER) 

WRITECIREFWR,132) Z,SH 
132 FO~~AT( 111,· th~ solution of the ~tationary problem with 

V Z=',Ol4.6,·is: Srerwood=',Dl4.6,///) 

IF (ALLOUT) THEN 
CALL PRINRVCISOL,KriESH,KPROB,3,0,'initial eonditions•) 

ENDIF 

****~~************************************************************ 

fill initial eonditions in !SOL, funetion func is used for 
the initia! conditions: C=O dan IUl(l)=l 

C=l dan IU1(1)=2 

'***********************~****************************************** 
I 
I 
I 
I 
I 

ICHOIS=O 
ICHVC=l 
Ul(l)=O 
IU1(1)=2 
CALL CR~AVCCICHOIS,ICHVC,IVEC,ISOL,KMESH,KPR08,IU1,Ul,IU2, 

V U2) 

IF (ALLOUT) THEN 
CALL PRI~RVCISCL,KMESH,KP~OR,3,0,'iritial conditions') 

24DIF 

'****************************************************************** 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

set param~ters for subroutine.SOLTIM 

the type of numerical integration to be used i~ the first 
tim~-period is : E~ler implicit with user defined 
time-step (TST~P) ------> input: ICHTIM=S 

for tha periods 2,3, ••••• NRP we use Cra~k-Nicolson type 
integration with self-selecting time-step, secend ordêr 
accurate --------) input: ICHTIM=l 

'****************************************************************** 
I 

ITYTIM=l 
TE~D=NRP*2*PI 

DO 510 PCOUNT=l,NRP 



IF CPCOUNT.=Q.l) THF.N 
ICHTIM=S 

ELSE 
ICHTIM=l 
ëPSUSQ=lD-2 

ENOIF 

****~*******~**********~**************************************** 

compute the soluticn 

for each period the solution is co~puted'in (NPOINT) equidis
tant ti~e-points 

compute the local mass flux in the y-direction 

compute the av~rage mass flux (Sh) to the electrode surface 
(curve 3 in the mesh) 

compute the L2 nor~ of the solution C(x,y) 

'******~**********************************~*********************** 
I 

192 

DO 520 ICOUNT=1,NPOINT 
TOUT=CCPCOUNT-l)OPI02DO)+(ICQUNTOPI*2JO)/NPDINT 
CALL SOLTIMCITYTIM,ICHTIM,K~=srl,KPROB,INTMAT,ISDL, 

V tP~US~,USEP.,IUSE~) 

IF CALLOUT) THEN 
CALL PRI~RVCISDL,KMESH,KPqQB,3tOt•concen~ration 

V fiqld C(x,y)•) · 
ENDIF 

IF (ALLOUT) THE~ 

VNORM=Ati0RM(1 9 5,0 9 KMESH 9 KOR08,ISOL,ISCL,IELHLP) 
~~ITECIR~FW~,192) TOUT,VNORM 
FilR~ATC • d~ L2 norm van de oplossinQ CCx,y) op het 
tijdstip t=·,Dl4.6,· is: L2=·,cl4.6) 

ENDIF 

ICHELO=l 
IX=Z 
ICH1IS=l 
CALL OERIVAClC!~~IS,ICHELD,IX,l,IVEC,IDCOY,KMESH,KPROR, 

V ISOL,ISOL,IUSE~,useq,IELHLP) 

IRULE=l 
SH=ZEXPl*BOU~IN(l,I~ULE,l,l,KMESH,KPROS,3,3,IDCOY, 

V IUS~~,USER) 

IF CALLOUT) TH~N 

CALL LOCALCTUUT,KMESH,KPROB,IDCOY,ICU~VS,ILOC) 
ENDIF 

WRITECI~EF~~,l73) TSTEP 
173 FORMAT( 11,· de gebruikte tijdstRo: TSTEP(dim~nsionless)=', 

V 014.6,//) 



I 
1 the salution S~erwcod(t) and the dimensionless velocity 
1 gr~dient SCt) ~r~ storad in array's SHERwO and SGRAD, 
I the corresponding dimensionlass time is stored in array TIME. 
I the real time Cdim€nsionfull) is stored in array RliME. 
I 
I 
I 

I 
520 

I 

I 
I 
I 
I 

131 

101 

102 
V 

INO~X=ICOUNT4((PCOUNT-l)~NPOINT) 
TIMECI~~EX)=lOUT 

RETIMECIND~X)=TOUT*TP/(2DO*PI) 
SGRADCI~DEX)=SGCTOUT,SO,S1) 
3HE~WOCINDEX)=SH 

CONTI~UE 

WRITECIR~FWR,131) TOUT,SH 
FORMAT( 111,' at (di~ensionless) time t=',F4.1, 
'the average mass flux Sherwood=',014.6,///) 

give infor~~tio~ about t~e time inteJration proces 

IF CIC~TIM.L~.4) THEN 
IF CIFLAG.EQ.3) THEN 

W~ITECIREFW~,lOl) 

FORMAT(' ret tijdintegratieproces wa~ succesvolt ') 
ELSE 

WRITECIREFWR,102) 
FORMAT(' het tijdintegratieproces is gestopt, 
tengevolge van fout~n of onn~uwkeuri~heden') 

ENDIF 
ENOIF 

510 CONTINUE 
I 

'****~************************************************************* 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

print solution: 

time, real time, velocity gradient, and Sherwood number for 
all computed time-points 

'***********************~****************************************** 
I 

NPRINT=NPOINT*~RP 

WRITE(IREFW~,141) CI,TIME(I),RETIM=(I),SGRAO(I),SHERWO(!), 
V I=l,NPRINT) 

141 FORMAT( //// 9 ' 't3X,'dimensionless ~i~e',3X, 
V 're~l ~i~e[SECJ',3X,'dimen~ionless Velocity Gradient S',3X, 
V 'Sherwood number',//(IS,F21.2,F15.Z,D36.6,D18.6)) 

'****~************************************************************* 



IMPLICIT OJUBLE PRECISI~NCA-H,O-Z) 

COMMON/FRANK/TP,NRF,Z,SR,SO,Sl,NPOINT,PI,ZEXP1,ZEXP2 
COMMON/CTIM~/T,T~UT,TSTEP,TENO,RTIM[(6),IFLAG,ITiriECq) 

SG=SO+(Sl*SIN(T)) 
END 

I************************************************************~***** 
I 
I 
I 
I 

subroutine LOCAL prints the solution of the local m~ss flux 
at th~ electrode surface at t=TOUT (dimensionless) 

'****~********************************************************ç**** 
I 

SUBROUTIN~ LOCALCTOUT,KMESH,KPROS,IDCOY,ICURVS,ILOC) 
IMPLICIT DOUBLE PRECISION(A-H,O-Z) 
CHARACTER *~0 TEXT 
OlMENSION K~ESH(*),KPROBC*),IDCDYC*),ICURVS(*),ILOC(*) 

COMMuN/FRANK/T?,NRP,Z,SR,SO,Sl,NPOINT,PI,ZEXPl,ZEXP2 
COMMON/CTIMEIT,TOUT,TSTEP,TENO,RTIME(6),IFLAG,ITIMEC9) 

TEXT=· • 
TEXT(l:48)=•solution of local mass flux at electrode at t=• 
WRITECTEXT(49:52),121) TOUT 

121 FORMATCF4.1) 
I 

CALL ALGE~R(3,1,IDCDY,IDCOY,ILOC,KMESH,KPR06,ZEXP1,0,0,0, 
V !POINT) 

ICURVS(l)=O 
ICURV5(2)=3 
CALL PRINCRCO,KMES~,KPRûB,ILOC,l,lCURVS,TEXT,lûUTP) 
E~D 

'**********************~~*********~******************************* 

subroutine FILTil1 for the control of the time-dependent 
process 

'***********************~***************************************** 

SUBqOUTINE FILTIMCKMESH,KPROB,INTMAT,ISCL,MATRST,MATqMS, 
V IRHSO,ISLOLO,USER,IUSER) 

IMPLICIT DOUBLE PRECISION(A-H,O-Z) 
OlMENSION KMESH(*),KPRQB(*),INT~AT(*),IUSER(*),USER(O), 

V ISDL(*),IRHSD(*),MATRSTC*),M~TRMS(O),ISLCLDC*>• 
V WDRK(7),IWûRK(7) 

COMMûNICTIME/T 9 TOUT,TSTEP,TENO,RTIME(6),IFLAG,lTIME(9) 
COMHON/FRANK/TP,NRP 9 Z,SR,S0,31 9 NPOINT,PI,ZEXP1,ZEXP2 

I*********~******************************************************* 

FILTIM is a subroutine for the incorporrtion of boundary 
condition5 and the determination of the m~trices: 

Sr*M ~ass matrix multiplied by Strouhal nu~ber 

S(U) : stiffness matrix, time-d~pendentlll I 

F(U) right-hand side, time-dependent I I 



'*****************************************~*********************** 
I 

CALL BVALUEC0,2,KMES~,KPROB,ISOL,000,3,3,1,0) 
CALL 8VALUEC0,2,KMESH,KPROB,ISDLtlDOt24,24tltO> 

DO 10 1=1,7 
WORK(I)=ODO 
I~O~K(l)=O 

10 CONTINUE 
EPS=ZEXP2 
WO~KCl)=EPS 
WDRK(3)=1 
I~ORK(4)=10 

CALL FIL100(1,IUSE~,tJSER,KPR~B,7,IWORK,~DRK) 

ICHOIS=ll 
IMAS=l 
CALL SYST~l(lCHOlS,IMAS,MATRST,INTMAT,KMESH,KPROOtlRHSD, 

V MATRMS,ISOL,IUSER,USER,ISLOLD,IELHLP) 

ICHOIS=3 
CALL ALGE~R(ICHOIS,l,~ATRMS,MATRMS,MATR~S,KMESH,KPROB, 

V S~,O,O,O,IP~INT) 

END 

tunetion FUNCCF for time dependent di~ensionless coef
ficient u, 

U = S(t) * y 

FUNCTION FUNCCFCICHOIS,X,Y,ZZ) 
IMPLICIT OOUBLE P~ECISION(A-H,O-Z) 
COMMON/CTIME/T,TJUT,TSTEP,TEND,RTIME(6),IFLAG,ITIME(9) 
COMMQN/FRANK/TP,N~P,z,s~,SO,Sl,~POINT,PI,ZEXPl,ZEXP2 

IF CICHOIS.EQ.10) lH~N 
FUNCCF=CSO+(Sl*SI~CT)))OY 

ENOIF 
END 

'***********************~*********************~******************** 
I 
I 
t 

' I 
I 

' 

Subroutinq START, ~ st~nd~rd SEP~AN rou1ine, is ch~nged 
because the cap~city of the buffer~rray (nbuffr) is too small 
for the tim~-dependent convection-diffusion problem (large 
matrix contains toe much reals, for the quüdr~1ic isop~r~
metric trianglg) 

'***********************~*****************~**~********************* 
I 

subroutine start(istart,il,i2,i3) 
c ~~~~# 

c sepran st~rt (machine dependent 
c 

imPllcit double prectsion Ca-h,o-z) 



c 

common /cconst/ ierror,nerror 
common /cinout/ ifree,ioutp,itime 
common /c~rb~c/ ibufst,inb~ck(500),1enbtc(500) 
common /cbuffr/ nbuffr,kbuffr,intlen,ibfree 
com~on /cmcdpi/ irefwr,irefre,irefer 
common /c~cdpp/ cm,small,wid4 9 aleng~,irctat 
common ibuffr(2000000) 
common /c~rray/ iinfor,infor(l500) 

c * store ~achine de~end~nt quAntities in common cmcdpi and cmcdpr 
c 
c *open files 1, 2, 3 and 4 
c 
c * initi~lis~ common ~locks 
c 
c * set time to ?.ero 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

i start 

il 
i2 
13 

choice pë'rr.~meter 

possibilities: 
ifree see programmers guide 
ioutp S9~ program~ers ;uide 
itime Sle programmers guide 

~ format(//' ***************************~********»****" 

c 

V I " 
V 

V 

V 

V 

" 
" 
V 

V 

V 

V 

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

.. 
I .. 
I .. 
/lil) 

call stvax(istart) 
call iniclk 
call init"1d 
call initcb 

, .. .,. 

* 
* 
* 
...... .... 
:(: 

* ..... ..,.. 

* 

Cüll inifil(istart,l) 
c 
c * initiate cbuffr 
c 

c 

kbuffr=O 
n!>uffr=201)0000 
intlP.n=2 
ibfree=50l 

- c * initi~te cinout 
c 

c 

irotat=il 
ioutp=i2 
itiiTI9=i3 

sepran 
fini te t3lement package 

copyright (c) 1982 
ingenieursbureau sepra 

if(ioutp.ge.O) write(irefwr,9) 

*' 
*' 
*' 
*' 
*' 
*' 
*' *' .. .. ... 

if(ifree.lt.O.or.ifree.gt.l) call ertra~('start ',79,2,1free,o,O) 
if(iout~.lt.-l.or.ioutp.gt.l) call ertrEp('start ·,so,z,ioutp,O,c 
if(itime-.lt.O.or.itime.gt.l) call ertrap('start ·,a1,2,itime,O,O) 

c 



c * array infor is cleared, 
c first free position of ibuffr is $et equal to 1 
c 

do 50 1=1,1500 
50 infor(i)=O 

iinfor=O 
c 

end 
'****~****~*************~***************************************** 
!******************** E~~D *************************** 
'*******~********************************************************* 



MESH2D 
POINTS 
Pl""(O,O> 
P2=<0. 7,0) 
P3={ L 0) 
P4=(2,0> 
P5=C2. 5,0) 
P6=<7,0> 
P7=C7,2> 
P8=C2. 5.0.4> 
P9=CO. 7.0.4) 
P10=CQ,2) 
P11=Cl,0.4> 
P12=C2,0.4> 
P13=C2,2> 
P14=C1,2> 
P15=C-5. 0) 
P16=C-5,2> 
CURVES 
Cî~lNEl\~l.P2,NELM=8) 

C2=LINE1CP2,P3,NELM=6> 
C3=LINE1CP3,P4,NELM•20) 
C4=LINE1CP4,P~,NELM•10) 

C5=LINE1CP5,Pb~NELM•8> 
C6çlfNEl(P6,P7~NELM=12) 

C7=t~!NE1 <~='7, PB. NELM=8) 
C8""'LINE1 <P5, PS. NELM=12) 
C9=LINE1<Pll,P12,NELM•20) 
ClO=LINE1CP9,PlO,NELM•8> 
Cll."'l'LINE1 Cf'7, P1.3, NELM•10) 
C12=LINE1 CPlO,;p·la NELM•12> 

Voorbeeld van een invoer-file 
voor de mesh-generatie. 

c 13=L I NE 1 ( p 2 I ·P9' NELM•12) 
C14=LINE1<P12,P4,NELM•12> 
C15=LINE1CP3,P11,NELM•12> 
C16=LINE1<P12,PS,NELM•10) 
C17=LINE1<P9,P11,NELM•6) 
C18=LINE1<P14,Pll,NELM•8) 
C19=LINEltP12,P13,NELM•8> 
C20=LINE1<P13,P14,NELM•20) 
C21=LINE1CP14,PlO,NELM•6) 
C22=LINE1<P15,P1,NELM•4> 
C23=LINE1<P10,P16,NELM•4) 
C24=LINE1CP16,P15,NELM•12) 
SURFACES 
Sl=RECTANGLE3CN=S,M=12,Cl,C13,C10,C12) 
S2=REClANGl.E3fN=6, M=12, C2, C15, -C17, -C13) 
S3=RECTANGLE3(N=20,M=12,C3,-C14,-C9,-C15) 
S4=RECTANGLE3CN=lO,M=12,C4,C8,-C16,C14) 
S5=RECTANGLE3<N=8,M=12,C5,C6,C7,-C8> 
S6=RECTANGLE3CN=lO,M=8,C16,-C7,C11,-C19) 
S7=RECTANGLE3CN=20,M=8,C9,C19,C20,C18) 
S8=RECTANGLE3CN=6,M=S,C17,-C18,C21,-C10> 
S9=RECTANGLE3<N=4,M•12,C22,-C12,C23,C24) 
MESHSURF 
SELMl=CSL S9) 
RENUMBER 
END 
PROSLEM 
TYPES 
ELG~Plm(JYPE=100) 

ESSBOUNCOND 
DEGFD1•CURVESOC.C3> 
DEGFDl=CVRVESOCCll> 
DEGFD1=CURVESOCC20,C21> 
DEGFD1=CURVESOCC23,C24> 
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