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SAMÈNVATTING 

,"----...----
' •' ·.: " 

In een schokbuis ontwikkelt zich aan de zijwand achter een schok
golf in een binair gasmengsel een thermische,viskeuze grenslaag. 
Ten gevolge van temperatuurgradiënten treedt er in die grenslaag 
ontmenging op:de samenstelling van het gasmengsel verandert.Dit 
proces wordt thermodiffusie genoemd. 

Voor deze grenslaag zijn de grenslaagvergelijkingen opgesteld,met 
een linearisatiemethode en een benadering voor de warmtegeleidings
coëfficiënt vereenvoudigd en vervolgens numeriek opgelost. 

Bij de metingen wordt de verandering van de brekingsindex van het 
mengsel aan de zijwand bepaald met een lichtreflectiemethode.Daar
uit kan dan de ontmenging aan de zijwand worden gevonden. 

De theorie geeft in vergelijking met de experimentele resultaten 
een te hoge voorspelling van de ontmenging aan de wand,hetgeen 
een gevolg is van de gebruikte benadering voor de warmtegeleidings
coëfficiënt en,in mindere mate,van de linearisatie. 

Uit vergelijking met het probleem van een instationaire,eendi~en
sionale thermische grenslaag,zoals die aan de achterwand van een 
schokbuis na de reflectie van een schokgolf optreedt,volgt,dat de 
snelheidsgrenslaag geen invloed op de ontmenging aan de wand heeft 
en de ontmenging waarschijnlijk wordt bepaald door de verhouding 
tussen de temperatuur van het mengsel buiten de grenslaag en de 
wandtemperatuur. 



SYMBOLENLIJST 

De in deze lijst niet voorkomende symbolen worden in de tekst ver
klaard. 

a dikte van het glazen venster 

c geluidssnelheid 

Cp soortelijke warmte bij constante druk 

cv soortelijke warmte bij constant volume 

d afstand tussen de referentie- en de meetbundel in de 
richting loodrecht op het glazen venster 

D12 diffusiecoëffiënt 

nT thermodiffusiecoëfficiënt 
l 

E electrische veldsterkte 

f mengverhouding 

fi snelheidsverdelings=unctie van ~eeltes van soort i in het 
gasmengsel 

H magnetische veldsterkte 

k constante van Boltzmann 

kt thermodiffusieverhouding 

k golfgetal van de invallende laserbundel 

M machgetal 

mi massa van een molecuul van soort i 

Mg moleculaire massa van het gas(mengsel) 

n deeltjes dichtheid 

N brekingsindex 

P druk 

P druk tensor 

.9. warmtestroomdichtheid 

Pr getal van Prandtl 



r plaatsvector(tweedimensionaal) 

R intensiteit van de laserbundel 

Rg universele gasconstante 

Re getal van Reynolds 

s gevoeligheidsfactor 

s spanningstensor 

t tijd 

T temperatuur 

u x-component van de snelheid 

v y-component van de snelheid 

v of .!o :stromingssnelheid 

v. snelheid van deeltje van soort i 
-1 

Yi diffusie- of eigensnelheid van deeltje van soort i 

x plaatscoÖrdinaat 

y plaatscoÖrdinaat 

a gelijkvormigheidscoÖrdinaat 

8 constante 

Bs functie van Ns 

Ba functie van Na 

Y Cp/Cv 

8 grenslaagJ{~~~ 

8 constante 

8ij eenheidstensor 

€ voortplantingsrichting EM-golven 

n dynamische viscositeit 

À warmtegeleidingscoëfficiënt 



A0 golflengte van het laserlicht 

K constante van Gladstone-Dale 

µ massaconstante 

v kinematische viscositeit 

e hoek 

~ stroomfunctie 

Indices: 

boven: o oe orde 

ie orde 

i invallend 

r gereflecteerd EM-golven 

t doorgelaten 

beneden: o referentie- of rusttoestand 

gebied J,het gebied voor de schokgolf 

2 gebied 2,het gebied tussen de schokgolf en het 
contactvlak 

s gebied S,het gebeid achter de gereflecteerde schokgolf 

a glas 

e gebied bui~~n d~ grenslaag 

i deeltjessoort 

s schokgolf 

s gas aan de wand 

w aan de wand 

Ar argon 

He helium 
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I INLEIDING 

Als een verhit binair gasmengsel langs een stilstaande koude wand 
beweegt,zal er in dat mengsel aa~ die wand zowel een stromings
als temperatuurgrenslaag worden gevormd. 
Ten gevolge van temperatuurgradiënten in die grenslaag zal er een 
proces optreden,dat thermodiffusie wordt genoemd:de zware molecu
len van het mengsel zullen zich in de richting van de lage tempe
ratuur bewegen,de lichte moleculen in tegenovergestelde richting. 
In de grenslaag zal de samenstelling van het gasmengsel dus ver
anderen:er treedt ontmenging op.Deze ontmenging zal echter worden 
tegengewerkt door concentratiediffusie:diffusie ten gevolge van 
concentratiegradiënten. 

Het doel van dit afstudeerwerk is de thermodiffusie en ontmenging 
in zo'n grenslaag,en dan vooral aan de wand,zowel theoretisch als 
experimenteel te bepalen. 

Om deze situatie te realiseren wordt gebruik gemaakt van een schok
buis. {GAS 74) .• 
Een schokbuis is een,in dit geval vierkante,buis,die bestaat uit 
een hoge- en lage-druk sectie. 
In de lage-druk sectie bevindt zich het te onderzoeken gas,het test
gas,in de hoge-druk sectie bevindt zich het zogenaamde dri.ivergas. 
Beide secties zijn gescheiden door een membraan,dat tot een bepaal-
de diepte is ingekrast. . 
De druk van het drijvergas wordt opgevoerd en bij een bepaalde druk 
zal he~ membraan barsten.Hierdoor wordt het testgas gecomprimeerd 
en zal er in dat testgas een schokgolf gaan lopen. 

Een schokgolf is een scherp front ,met een dikte van de orde van 
de gemiddelde vrije weglengte,waarbij kinetische stromingsenergie 
wordt omgezet in thermische energie.Dientengevolge ts de druk,de 
temperatuur en de dichtheid achter de schokgolf hoger dan voor de 
schokgolf .Het verband tussen de overeenkomstige grootheden voor en 
achter de schokgolf wordt gegeven door de schokrelaties (zie APPEN~ 
DIX A).Achter de schokgolf beweegt het gas zich in de richting van 
de schokgolf. 

De hierboven beschreven situatie:"een verhit binair gasmengsel dat 
langs een koude stilstaa~1de wand beweegt" ,vinden we dus in de schok
buis achter de schokgolf.De grenslaag aan de zijwand van de schok
buis wordt schokgrenslaag genoemd. 

Aan de achterwand wordt de schokgolf gereflecteerd.Daarbij nemen 
druk,temperatuur en dichtheid nog eens toe.Achter de gereflecteerde 
schokgolf is het gas in rust. 

In het drijvergas plant zich een expansiewaaier voort in tegenoyer
gestelde richting van de schokgolf.Ten gevolge van die expansie
waaier neemt de dichtheid van het drijvergas af .De expansiewaaier 
wordt aan de voorkant van de buis gereflecteerd en kan de schokgolf 
inhalen. 

Dit alles is in figuur 1 in beeld gebracht. 
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membraan 

] 
drijversectie testsectie 

Figuur 1. Overzicht van de toestand in een schokbuis. 

Het verrichte onderzoek heeft zich beperkt tot gebied 2,het gebied 
tussen het contactvlak en de schokgolf. 

Het probleem van de schokgrenslaag is stationair in een met de schok
golf meebwegend coördinatensysteem.Tevens is het,omdat we te maken 
hebben met een vierkante schokbuis,tweedimensionaal. 

De transformatie van een stilstaand coördinatensysteem O' naar het 
met de schokgolf meebewegend coördinatensysteem 0 is: 

x = 
y 

u = 
v = 

Uw 

Ue 

x'-u't s 
y' 

u'-u' s 
v' 

= -u$ 
= u'-u' e s 

0 

Figuur 2. Transformatie van coördinatensysteem 
0 naar coördinatensysteem O'. 

In het vervolg zal in coördinatensysteem 0 gewerkt worden. 
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II THEORIE 

Om de samenstelling van het binaire gasmengsel in de schokgrens
laag theoretisch te bepalen,wordt uitgegaan van de behoudswetten 
voor massa,impuls en energie in hun meest algemene vorm,zoals ze 
rechtstreeks worden af geleid uit de Boltzmann vergelijking. 
Deze behoudswetten worden dan toegepast op het probleem van een 
binair gasmengsel in de schokgrenslaag,waaruit dan de grenslaag
vergelijkingen volgen. 
Vervolgens wordt een benaderingsmethode gebruikt,om de verkregen 
vergelijkingen te vereenvoudigen. 
Tenslotte worden de vergelijkingen,die met deze benaderingsmethode 
gevonden zijn,numeriek opgelost. 

A. De behoudswetten (HIR 54) 

Passen we de behoudswetten in hun algemene vorm toe op de schok
grens laag van het hinaire gasmengsel,en werken we in het met de 
schokgolf meebewegende coördinatensysteem O,dan kunnen we de vol
gende vereenvoudigingen maken: 

a) het probleem is stationair, 
b) het probleem is tweedimensionaal, 
c) het gasmengsel bestaat uit slechts twee componenten, 
d) er zijn geen externe krachten werkzaam. 

We vinden dan: 

- Behoud van massa: 

of: 

- Behoud van impuls: 

- Behoud van energie: 

Opm.: 

~ . I Hl, ( 12 D ~ t ) J::: () 
:!! · ! ~ r :t" ~ i J I =-0 

~ · (PY;)::O 
()k / 

2. 1 a. 

2. 1 b. 

2. 1 c. 

2.2. 

,v ,V ,V en q hebben slechts een x en een 
ïl • '""'2 

y component,de tensor P heeft slechts vier componenten. 
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In deze vergelijkingen zijn de volgende notaties gebruikt: 

-Algemeen: 
- J r-w.(r,t) = ~. w.(r,v.,t)f.(r,v.,t)dv. 

l. - . Il]. 1 - -]. l.. - -]. . -1 

fi(!_,~,t) is de verdelingsfunctie van de ie soort 
deeltjes van het gasmengsel en is de oplossing van 
de bijbehorende Boltzmann vergelijking. 

n = n
1
+ n

2 
is de totale deeltjesdichtheid. 

p = n m + n m is de massadichtheid. 
1 1 2 2 

!i is de snelheid van een deeltje van soort i (i=l,2). 

.!.o = (n m v 
1 1-1 

+nm v )/p 
2 2~ 

is de over de massa gemiddelde snelheid. 

V; = v· - v is de diffusie- of eigensnelheid (i=l,2).Er geldt: 
- .!.l -0 

2.4. 

T = (nm VZ- +nm VZ°)/(3nk) is de temperatuur. 
1 11 2 2~ 

-
q = 4(n

1
m

1
V2

1
V +nm VZV-) is de warmtestroomdichtheid. 
-1 2 2 2--2. 

Als V bekend is,kan V berekend worden met relatie 2.4"Met V en 
~ kaÀ dan R_ en .9. bertlend worden. 1 

V1 kan worden berekend als f 1 bekend is,f 1 wordt opgelost uit de 
Boltzmann vergelijking. 

We vinden dan: 

?=-? u -.?7 J 
?::/1?/r 

(71 = .L(J;;,. d~·) / f' 
= /1° 2 ~ x,,· .,. J f:. - T P;./ v: 1-'o 

2.5. 

2.6. 



-5-

) j{ r f 4r(/J?1 ~ + rn~ !? )+ 

+ i'r ± mi :P.~ ( Z· -i}) 2. 7. 
9=1 "'·· -1'~· 

Hierbij geldt: D
12 en~ 

pD'f 
= 

n2m m D 
- 1 2 12 

De coëfficiënten D
12

,kT,À en n kunnen worden berekend als de 
Boltzmann vergelijking is opgelost.Ze zijn in het algemeen,vrij 
ingewikkelde,functies van f=n

1
/n en van T.Deze functies kunnen 

worden benaderd door eenvoudige functies. 
Als f 1 uit de Boltzmannvergelijking is opgelost,waarbij voor de 
intermoleculaire potentiaal de Lennard-Jones potentiaal is geno
men, volgt voor D12 hieruit: 

~(T/T )B 
p 0 

met B = 1 .66 

en D0 p0 =7.18 N/s (T0 = 294 K) 

D is dus geen functie van f. 
12 

2.8. 

-- a 
In !J. is de term met ~(n /n) de bijdrage tot diffusie ten gevolge 

or .2 
van concentratiegradiëntén.De bijdrage tot de diffusie ten gevolge 
van temperatuurgradiënten wordt vertegenwoordigd door de term die 

~r (ln T) bevat en is dus rechtstreeks evenredig met kT. 

Hë"t proces waarbij diffusie ten gevolge van temperatuurgradiënten 
optreedt,wordt thermodiffusie geqoemd. 

Thermodiffusie in gasmengsels was voor het werk:van Chapman en 
Enskog,die deze theorie hebben oritwikkeld,nog onbekend.Ook in 
experimenten was dit verschijnsel toen nog niet aangetoond. 
Maxwell ontwikkelde zijn theorie namelijk voor zogenaamde Maxwell
moleculen,dit zijn moleculen waarbij in de intermoleculaire poten
tiaal het afstotende gedeelte evenredig is met r- 4 • 

Uit deze fysisch irreële aanname volgt een kT die gelijk is aan nul. 
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B. De grenslaagbenadering. 

De veronderstellingen die leiden tot de behoudswetten voor de 
grenslaag, zijn: 

a) De gradiënten in de richting evenwijdig aan de wand zijn veel 
kleiner dan die in de richting loodrecht erop: 

é) . é) 
rH . << ay 

b) De component van de stromingssnelheid ~O evenwijdig aan de 
wand is veel groter dan die in de richting loodrecht erop: 

(v ) >> (v ) 
--11 x -0 y 

Hieruit volgt onder andere dat: V << V 
! x 1 y 

en V «<; V 
2x 2Y 

é) 
Verwaarlozing van termen van de orde ~ ten opzichte van termen 

é) ox 
van de orde ~ en van termen van de orde (v )y ten opzichte van 

oy -il . 

termen van dorde (v )x levert de behoudswetten voor de grens-... -:-a 
laag op,d~ grenslaagvergelijkingen: (Opm.: Voor v zal in het ver-
volg de notatie ~ = (u,v) worden gebruikt.) -o . 

d ! \; I é) -- Massabehoud: ox ~ (u-r f/\) ~ Pj /111 f v + J/i/J J == o 
! 

---·---- __ èJ //Tl /µ -r ~~ 1J) t3 ~ /v "' 17 11 -o 
dX 2 0 f2l\_, 7' /-' ".l { l . Y_,)'lf -

want en 

- Impulsbehoud: 

x component: 

y component: 

" ......... 
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Alle termen van de y component van de impulsvergelijking zijn 
een orde kleiner dan de overeenkomstige termen in de x compo
nent. Hieruit volgt dat óp/óy te verwaarlozen is. 
Omdat de hoofdstroming (dit is de stroming buiten de grenslaag) 
wrijvingsloos is,geldt daar de vergelijking van Bernoulli: 
~(u2 + v2 ) + fdp/p =constant.Omdat u en vin de hoofdstroming 
constant zijn en,omdat de entropie in de hoofdstroming constant 
is, de druk een functie van de dichtheid is,is de druk in de 
hoofdstroom constant.Omdat de druk in de grenslaag in een door
snede loodrecht op de hoofdstroming constant is en gelijk is 
aan de druk op de rand van de grenslaag (dit is dus tevens de 
druk in de hoofdstroming),is de druk in de hele grenslaag con
stant: óp/öx=Q en öp/öy=O. 

Voor de x component van de impulsvergelijking geldt nog,dat: 

en een orde kleiner zijn dan 

- Energiebehoud: 

want 

zijn allemaal veel 

kleiner dan (~;)~ 

"'v. a iy 
óy 

i=l,2 . 

De grenslaagvergelijkingen worden dus: 

- Continuiteitsvergelijking: 

2.8a. 

2.8b. 
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- Impulsvergelijking: 

- Energievergelijking: 

Opm: De continuiteisvergelijking is ook te schrijven als: 

met f = n1 /n en µ = m /m - 1 l 2 

2.9. 

2. 10. 

2.lla. 

2.llb. 
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C. OPLOSSINGSMETHODE. 

Als er geen diffusie optreedt (V =V =O),zijn de grenslaagverge
lijkingen met bepaalde verondersEeïlingen vrij eenvoudig op·te 
lossen (zie APPENDIX B;). 
Men vindt dan u,v en T als functie van x en y. 
Om het probleem met diffusie op te lossen,maken we gebruik van 
de volgende benaderingsmethode: 
Vat het probleem met diffusie op als een verstoring van het pro
bleem waarbij de samenstelling van het gasmengsel constant blijft. 
Noem dit laatste probleem het nulde orde probleem en beschouw de 
diffusie als hogere orde correcties (In het volgende zal alleen 
de eerste orde termen worden meegenomen). 

In nulde orde is 

In nulde orde wordt dit: 

( vCo) 
IY 

= o +-+ -v(o) = o ) 
iY • 

( ~~ 4?.?4'i) lo)/i?.. f;-/(:J-~ a~r/to}) =o 
/'""'1 ~ ("<'r ~ / 

(o) alnT (o) • 
Omdat f constant is moet gelden dat (kT-ay-) nul is.Omdat 

de temperatuur in het nulde ~tnJ probleem niet constant is,bete
kent dit,dat de term die in V ~ kT bevat alleen maar een eerste 
orde bijdrage kan zijn. 1 

Dat wil zeggen dat kT als storingsparameter moet worden opgevat. 

Omdat we ons beperken tot de eerste orde correcties,schrijven we. 
alle relevante grootheden als de som van een nulde orde term en 
een eerste orde term: 

f = f(o) 

T = T(o) 

v = v(o) 

2. 12. 

Als rechtvaardiging voor het feit dat f (o) constant wordt ver
ondersteld,kan worden aangevoerd,dat deze voorwaarde als een op
lossing van het nulde orde probleem met bijbehorende randvoor
waarden voldoet: 

v<o) = 0 
IY 

want dit betekent: 

- 0 ·en 

y = 00 is constant. 

constant 
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De oplossing hiervan is: f(o) is constant. 

In de grenslaag geldt: p, = nkT is constant. 

Substitueren we 2.12. in de grenslaagvergelijkingen 2.9. ,2.10. , 
en 2. 11. ,dan vinden we: (V = (.L,.L)) 

ax ay 
a) Continuiteitsvergelijking: 

a 1) /7 h1 { / -r-//) 'J! = 0 

wordt: 

nulde orde: (7. (m '!:!) fo) = O 

wordt: 
/'~} 

nulde orde: f7. /n '!!) = O 

2. 13. 

2. 15. 

eerste orde: /{t>~ P:(41f) 1'1-r{n :Pf0! fT/f,)~ 2.16. 

èJ j/ ~ .,,,,) r"J /cJ.-!. áJ ..L ar'01 J l 
oy / / /</,-/ I ~ 7 

rM ~ / / 

Eliminatie van V.(nv)(!) uit de eerste orde vergelijkingen 2.14. 
en 2. 15. levert: -

( 0) / (k ( 0)) . • • 1 . k . • d met n = P T ,waarbiJ'P ,constant is, ri3gen we an ten-
slotte: 
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In de vergelijking voor f(l) met bijbehorende randvoorwaarden 
k~m}n alleen nog maar de nulde orde termen van v en T voor.Om 
f 1 te kurtnen bepalen,hoeven alleen maar de nulde orde oplos
vCfl_) en 1< 0 ) uit de nulde orde bijdrage van de impulsvergelijking 
en de energievergelijking te worden berekend. 

b) Impulsvergelijking: 

nulde orde 

c) Energievergelijking: 

nulde orde: 

Opm.: 1) (o) 
q y 

=-À (o) ClT(o) 
()y want 

2) Uit V. (p~) (o) = o volgt dat: 

dU (o) 
---,.-.-- + ax 

-1 (o) V (o) 
== p (o) ~ • p = 

De term 

2. 18. 

0 • 

in het rechterlid 

van de energievergelijking is dus gelijk aan 

-n(o)kv(o).VT(o) 

Na overgang van coördinaten (x,y) op de coördinaten (x,a(x,y)),met: 

u Jf T 
a = ./ e_ /_;f!_ dy' 

2xvwJ 
1

(o) 
0 

zien we dat f(l)~T(o) en v(o) alleen nog maar een functie van a 
zijn (zie APPENDIX Ben. APPENDIX C). 
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Vergelijking 2. 17. wordt dan: 

a2f(1) 
A(a) 

af <1) 
= B(a) , f( 1 )=f( 1 )(a) 2.20. + äa 

aa2 

\lw T fo-2) 
1 óT(o) 

A(a) 
w 

= - g 
(T(o))(B-2) 

+ (8-2) T"(o) dCl Dw 

B(a) 

randvoorwaarden: Cl = 0 

Cl = 00 

De bepaling van de vergelijking voor T(o)(a) en de betekenis van 
en bepaling van een vergelijking voor g(a) worden in APPENDIX B 
gegeven. 
Bij die afleidingen zijn de volgende benaderingen gemaakt: 

À(o)rvT(o) 

___ ... ~ 
en dus Pr = nep 

À 
is constant (in dit geval 2/3). 
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D. INTEGRALE BEHOUDSWET VOOR f (I). 

Uitgaande van de continuiteitsvergelijking waarop de grenslaag
benadering is toegepast, 2.Jla. en 2.llb.: 

Jx//?? 0/r/)u/~ #~ 0~~)/=ö 
l //hrJ-r-j/m//v~~/1 :oo 

vinden we na integratie over de grenslaagdikte o: 

' /ö: /m(Ajr1Ju/c!t=-//YJl/</r1Jvj~ó 
Uit 2.21. en 2.22. volgt onder andere: 

/ 

Ä -V~=ó" == - / Fx?u)c{y 

In eerste orde krijgen we dan: 

J lx 1/l?~Ju{•/fiy 4 =O 
C> 

2.21. 

2.22. 

2.23. 

Na overgang van (x,y) naar (x,a(x,y)) en gebruik makend van het 
feit dat n( 0 ),u( 0 ) en f(I) functies zijn van alleen maar a ,volgt 
hieruit,met 

(22.) = ax y ·en" 
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Partiële integratie heeft tot gevolg: 

en met 
slotte: 

de integrale behoudswet voor f(
1
): 

constant vinden we ten-

2.24. 
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III. NUMERIEKE OPLOSSING. 

Hoe T(o)(a),g(a) en f( 1 )(a) numeriek worden bepaald,wordt uitge
legd in APPENDIX D. (i) 
Met formule C.8. kan f ook als func.tie van y worden berekend,met 
x als parameter,als f(i) als functie van a gegeven is. 

Figuur 3. f(i) ,u(o)en f( 1 )u(o) als functie van a. 

De vorm van f( 1 )(a),u(o)(a) en van u(o)(a)f( 1 )(a) is geschetst in figuur 
guur 3. 
Bij elke oplossing f( 1 )(a) is tevens de grootheid: 

Af w 3. 1. 

·' 

bepaald. 
Deze grootheid Afw geeft aan in welke mate wordt af geweken van de in
tegrale behoudswet voor f( 1 )(a): 

Voor drie verschillende argon-helium mengsels,te weten 40%Ar-60%He, 
50%Ar-50%He en 60%Ar-40%He is f( 1 )(a) bepaald voor machgetallen van 
1.5 tot en met 5.0 met stappen van 0.1 oplopend.Ook is telkens de 
hierboven genoemde grootheid Afw berekend. 

De ontmenging,de verandering van f,die gelijk is aan kTf(i) ,is in 
grafiek 1 uitgezet als functie van a voor het mengsel 50%Ar-50%He 
voor drie verschillende machgetallen,te weten M = 1.5 , M = 3.0 en 
M = 4.5 • 

In grafiek 2 is kTf~ 1 ) voor de drie mengsels als functie van M 
gegeven. ( ) 
krf~ 1 ) = kTf 1 (0) is de ontmenging aan de wand die,zoals zal blij
ken,de grootheid is die in de experimenten wordt bepaald. 
In grafiek 2 is ook de grootheid Afw als functie van M gegeven. 
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Uit grafiek 2 volgt,dat de ontmenging aan de wand voor het 40%Ar-
60%He mengsel het grootste is in vergelijking met de amdere twee 
mensgsels.Dit komt doordat :kT voor die mengverhouding een maxi
mum vertoon.cl (GIL 75). 

De grootheid Afw neemt toe,naarmáte het machgetal M toeneemt. 
Hoe groter het machgetal is,hoe groter de verhouding tussen de 
temperatuur buiten de grenslaag en de wandtemperatuur,Te/Tw,zal 
zijn,zodat de eerste orde benadering voor hoge machgetallen geen 
juiste beschrijving van het probleem met thermodiffusie zal zijn, 
omdat de thermodiffusie dan een steeds grotere rol zal gaan spelen. 

In grafiek 3 is (~f)w uitgezet als functie van Te/Tw en vergeleken 
met de ontmenging aan de wand die optreedt in een instationaire, 
eendimensionale thermische grenslaag,zoals die zich ontwikkelt aan 
de achterwand van de schokbuis na reflectie van de schokgolf. 
Een oplossing voor (~f)w is verkregen door de grenslaagvergelij~ 
kingen voor die instationaire,eendimensionale thermische grenslaag 
exact op te lossen,bij de andere oplossing voor (~f)w is gebruik 
gemaakt van een linearisatie methode terwijl ook de benadering 
À'VÎ gemaakt is. 
Uit de verschillende oplossingsmethoden van de grenslaagvergelij
kingen van de grenslaag aan de achterwand volgt,dat ten gevolge van 
de benadering À"'Î de grootste afwijking van de exacte oplossing op
treedt.Als bovendien nog een linearisatiemethode wordt gebruikt, 
neemt de afwijking van de exacte oplossing in vergelijking met de 
afwijking ten gevolge van de benadering À"'Î veel minder toe (GIL 75). 
Omdat de gelineariseerde oplossing voor (~f)w voor de instationai
re,eendimensionale thermische grenslaag,waarbij ook de benadering 
À"'Î is gebruikt,praktisch samenvalt met de oplossing voor (~f)w 
voor de grenslaag aan de zijwand van de schokbuis verkregen met de 
methode die in hoofdstuk II beschreven is,een linearisatie methode 
waarbij ook de benadering À'VT is gebruikt,kan worden geconcludeerd, 
dat de oplossing voor de stationaire zijwandgrenslaag waarschijnlijk 
te hoog is en dat dit voor het grootste deel een gevolg is van de 
benadering À"'Î en in veel mindere mate het gevolg van de linearisa-
tie. 
Tevens kan worden gesteld,dat de snelheidsgrenslaag weinig invloed 
heeft op de ontmenging aan de wand en dat (~f)w grotendeels wordt 
bepaald door Te/Tw,omdat overeenkomstige oplossingsmethoden voor 
de achterwandgren~laag-in deze grenslaa~ is de snelheid van het gas 
nul- en de zijwandgrenslaag,waarin het gas zich langs de wand be~ 
weegt,gelijke uitkomsten geven. 

Opm.: Te/Tw is voor de zijwandgrenslaag gelijk aan Tz/Tl en voor 
de achterwandgrenslaag gelijk aan T5/T1 (de stijging van 
de wandtemperatuur kan hierbij worden verwaarloosd). 
In grafiek 3 is voor alle drie de gevallen voor kT de waarde 
0.0976 genomen. 



. -17-

IV. DE OPTISCHE REFLECTIE METHODE. 

De metingen zijn erop gericht de verandering van de dichtheid 
van het testgas en,voor een gasmengsel,ook nog de verandering van 
de mengverhouding f aan de zijwand van de schokbuis ten gevolge 
van de passage van de schokgolf. 

Deze metingen worden verricht met de optische reflectie techniek 
(DON 76). 

lucht gas 

Figuur 4. Reflectie van een laserbundel aan het scheidingsvlak 
tussen twee media met verschillende brekingsindici. 

Bij deze methode valt een laserbundel onder een hoek ei op een 
glazen venster dat zich in de zijwand van de schokbuis bevindt. 
Het venster heeft een brekingsindex Na.Aan de buitenkant van het 
venster wordt een gedeelte van de invallende bundel gereflecteerd, 
de rest wordt doorgelaten.Met de doorgelaten bundel gebeurt aan 
de binnenkant van het venster hetzelfde.De aan de binnenkant ge
reflecteerde bundel treedt vervolgens weer uit het venster. 

De laser zendt lineair gepolariseerd licht uit.De opstelling van 
de laser is zodanig dat de reflectie van het licht op het schei-

glas gas E is de voortplantings
richting. 

H staat loodrecht op 
het vlak van tekening. 

Figuur 5. TM-reflectie aan de overgang glas-gas. 

dingsvlak glas-testgas een 
sterkte H heeft allen maar 
het vlak-van inval) 

TM-karakter heeft (de magnetische veld
een component in het vlak loodrecht op 

Uit de t.faxwellvergelijkingen 
(dit is de verhouding van de 
reflecteerde bundel): 

volgt dan voor de reflectiecoëfficiënt 
intensiteiten tussen invallende en ge-
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R = (Bs - Sa)2 
Bs + Ba 4. 1 • 

Bs 
Ns 

4.2. :: 

cases 

Nssines = Cs 4.3. 

Ba= is constant es = Nasinea is de constante van 
Snellius. 

Uit de vergelijkingen 4.1. ,4.2. en 4.3. volgt dat: 

R = R(N ) s 

Als de brekingsindex Ns van het gas verandert,dan geldt voor 
zeer kleine veranderingen in eerste benadering: 

!:IR = Sl:IN 
R s ! 4.4. 

waarbij 

S wordt de gevoeligheidsfactor genoemd. 

Uit de verandering 6R van de intensiteit R kan dus de verande
ring l:\Ns van de brekingsindex Ns van het gas worden bepaald. 

De brekingsindex Ns van een gasmengsel wordt met de wet van 
Gladstone-Dale gekoppeld aan de deeltjesdichtheden van de com
ponenten van het gasmengsel: 

4.6. 

Ki is de Gladstone-Dale constante van component i van het gas
mengsel. 

A. Argonmetingen. 

Als het gas slechts uit een component bestaat,in dit geval argon, 
dan geldt: 

en: 

index l:gebied !,index 2:gebied 2. 

:; (nA ) }~ 
ri 
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Met behulp van de schokrelatie A.1. vindt men dan: 

Il /W; 

Zodat de uit de metingen bepaalde ~Ns = 1 6R 
S R 

moet voldoen aan: 

L1~ 
------=/ 
~ 1111, jf11) 

Als de wandtemperatuur Tw2 gemeten wordt (Tw1 = T1 ),kan met be
hu{p van 4.7. gecontroleerd worden of de metingen van ~Ns juist 
zijn. 
De argonmetingen worden dan ook als ijkmetingen gebruikt. 

Opm.: De verandering van de dichtheid pAr aan de wand volgt uit: 

4.8a. 

4.8b. 

B. Mengselmetingen. 

Het te onderzoeken mengsel bestaat uit argon en helium. 
Hiervoor geldt: 

en: 

Voor n
2 

- n
1 

vinden we met de schokrelatie A. 1.: 

;/n -m 7 - };,! / 71.2 /1<-/) r I -/ - ...L j 
7 '.? l)w- k 7/ -r- / /w,1 Tw1 

Substitueren we dit in de vergelijking voor Ns en gebruiken we 
de relatie f 2 = f 1 + tif,dan vinden we na enig rekenwerk: 
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/J;r ~, ;(, r .h':te f4 f1-;CJ f// #) 4.9. 

t1 / ){/;" ~ I' - ~ 11';.« 
1+ I -///!} ÁÁr 4;,;(r/4. ~ /J/{J 

Met behulp van formule 4.9. is dus op eenvoudige wijze de ont
menging ~f te bepalen uit meting van ~Ren van Tw2 • 

Om het optreden van de ontmenging duidelijk te illustreren,door 
gebruik te maken van het feit dat bij argonmetingen geen ont
menging optreedt,moeten de volgende grootheden met elkaar ver
geleken worden: 

voor argonmetingen 

{KA MA f + KH M.__ ( 1 - fv) }g(M) r r v e- He 
voor mengsel

metingen 

4. 10. 

4. 1 1 • 

De grootheid in 4. 10. moet gelijk zijn aan J.Als er geen ont-
. menging zou zijn zou de grootheid in 4.11. ook gelijk moeten 
zijn aan 1,maar de ontmenging zorgt ervoor dat hij groter wordt 
als_ t. 

Bij deze afleiding ziJn interne reflecties ten gevolge van continue 
veranderingen van de breking§index in de grenslaag in de richting 
loodrecht op de wandj.M w .t..;;.11 fo,ricf. 

Deze mogen worden verwaarloosd,als wordt voldaan aan de voorwaarde: 

e: < 0.01 

De relatieve fout die bij deze verwaarlozing wordt gemaakt,is dan 
gelijk aan 100l% 

k 0 = 27f/À 0 is het golfgetal van de invallende laserbundel. 

l\,a - N2 
ö = -----

(a2N) 
äY7 w 

De term k 0 öNcos8 is de gereduceerde op
tische grenslaagdikte. 
(Het optisch weglengteverschil tussen de 
punten P en Q uit figuur 6. is k 0 0N~0fi 
(hierbij is ~cos~dy = Ncos8o gesteld, 
omdat Ncos8°over de afstand weinig varieert)). 

Figuur 6. Faseverschil 
tussen P en Q. 
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V. MEETOPSTELLING 

In de zijwand van de schokbuis is een glazen venster gemonteerd. 
De manier waarop dit is gebeurd,wordt beschreven in appendix E. 

laser 

+ 
\ : lens 

/:spiegel 
+ 

fotodiodes 

Figuur 7. Reflectie van de laserbundel aan een glazen venster. 

Op dit glazen venster valt onder een hoek ei een laserbundel,die 
zowel aan de buitenkant van het venster als aan de binnenkant wordt 
gereflecteerd.De aan de buitenkant van het venster gereflecteerde 
bundel wordt referentiebundel genoemd,de aan de binnenkant gereflec
teerde bundel noemt men meetbundel. Buiten het glas lopen de referen
tiebundel en de meetbundel evenwijdig. 

De referentie- en de meetbundel vallen elk op een fotodiode.Deze foto
diodes geven een spanning af,die evenredig is met de intensiteit van 
de bundel die erop valt. 
Om ervoor te zorgen dat de spanningen,die de fotodiodes in rusttoe
stand afgeven,aan elkaar gelijk zijn,wordt in de referentiebundel 
onder een bepaalde hoek een glaasje geplaatst. 
De intensiteit van de mectbundel verandert tijdens de meting niet. 
De spanningen van de fotodiodes worden met een verschilversterker 
van elkaar af getrokken,om op die manier storingen ten gevolge van 
laseroscillaties en ruis te beperken .. 

Als de schokgolf passeert,zal de intensiteit van de meetbundel met 
een sprong ~R veranderen,zodat ook de verschilspanning van de twee 
fotodiodes met een sprong ~V zal veranderen.Uit de lineariteit van 
de fotodiodes volgt dan: 

~R ~V 
5. l • -= 

V0 is de spanning die de fotodiode ~waarop de meetbundel valt,afgeeft. 

Uit ~: kan dan met de in hoofstuk IV beschreven methode de verande

ring van de brekingsindex aan de wand bepaald worden. 
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Opm.: De invallende bundel en de gereflecteerde bundels bevinden 
zich in een verticaal vlak,het vlak evenwijdig aan de dwars

doorsnede van de schokbuis.Het is ook mogelijk de laserbundel zo
danig in te laten vallen,dat de bundels in een horizontaal vlak 
liggen.Deze twee mogelijkheden zijn doorBussman onderzocht (BUS 76) 
en hebben ·tot de conclusie geleid,dat de verticale opstelling de 
beste resultaten oplevert. 

a) Meting van de verschilspanning van de fotodiodes. 

Deze verschilspanning wordt op een oscilloscoop gezet.Het signaal 
dat tijdens de metingen dan op de oscilloscoop geschreven wordt, 
wordt gefotografeerd. 
Tevens wordt het signaal op een transcient recorder (type biomation) 
gezet.Dit is een apparaat dat het aangeboden signaal voortdurend in 
een geheugen opslaat.Op het moment dat de recorder,als hij op "SINGLE 
SWEEP" is ingesteld,een startpuls ontvangt,houdt hij het signaal 
in zijn geheugen vast.Hierna kan het signaal met een XY-schrijver 
worden uitgeschreven.Tevens kan het signaal op ponsband worden gezet. 
De voordelen van dit apparaat zijn,dat het zo kan worden ingesteld, 
dat ook een bepaald gedeelte vanhet signaal,dat het voor het ont
vangen van de startpuls aangeboden krijgt,onthoudt. 
Ook kan het signaal over een zeer lange of zeer korte tijdbasis be
keken worden,hetgeen op de oscilloscoop verlies aan informatie be
tekend. 
Ook is de numerieke verwerking van het signaal,omdat het op pons
band staat,eenvoudiger. 

De spanning V0 van de fotodiode waarop de meetbundel valt,wordt met 
een digitale voltmeter gemeten. 

De schakeling waarin de twee fotodiodes zijn opgenomen,is hier be
neden afgebeeld. 

+15 v 

0 v 

Figuur 8. Schakeling van de fotodiodes. 

b) Meting van het machgetal. 

Tegenover het glazen venster bevindt zich aan de andere kant van de 
schokbuis een flens waarin onder andere twee drukopnemers gemonteerd 
zijn.Dit zijn piëzo-electrische kristallen die een spanning afgeven 
die evenredig is met de druk.Met behulp van ladingsversterkers worden 
de spanningen doorgegeven.Passeert de schokgolf,dan zal de eerste 
drukopnemer een spanningspuls afgeven.Deze wordt met een trigger
·unit versterkt en gebruikt om de oscilloscopen en de transcient re-
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corders te starten.Tevens wordt 
daarmee een teller gestart.Deze 
teller wordt gestopt met een 
door een triggerunit versterkte 
startpuls die de tweede drukop
nemer afgeeft,als de schokgolf 
daar gearriveerd is. 
Omdat de afstand tussen de druk
opnemers erg nauwkeurig bekend 
is,kan met behulp van de door de 
teller gemeten tijd de snelheid 
van de schokgolf worden bepaald. 
Het machgetal M = us/c

1 
kan dan 

berekend worden met: 

c
1 

= I (yRgT 1 /Mg) 

schokgolf 

Figuur 9. De drukopnemers. 

5.2. 

waarbij Mg de moleculaire massa van het gas is. 

c) Meting van de wandtemperatuur. 

In dezelfde flens waarin de drukopnemers zitten,bevindt zich een 
glazen venster waarop een opgedampt platina laagje zit in verticale 
richting met aan de uiteinden een uitvoer naar buiten. 
Door deze platina weerstand op te nemen in een brug van Wheatstone 
(Figuur 10.),en. de spanning over het laagje te meten,kan met de for
mule: 

~1\>t (1-

1\>t 3R2+4R R +R2 ) 
l 1-1't -Pt 

' 2R R +R_ 1-Pt ·pt 

R 
v 

5.3. 

R 
1 

de verandering van de weerstand,en daaruit,met behulp van een 
ïjkgrafiek de verandering van de wandtemperatuur worden bepaald. 
(In rusttoestand is Rv gelijk aan ~ ) 
De verschilspanning V

1 
- V2 wordt met behulp van een oscilloscoop 

gemeten. 

d) Meting van de druk. 

De signalen van de drukopnemers ziJn voor enkele machgetallen ge
registreerd met de transcient recorder. 
De druk P

1 
van he.t tes'tgas wordt voor drukken kléiner dan 20 Torr 

gemeten met een Wallace & Tierman meter en voor drukken groter 
dan 20 Torr met een Edwards-Bourdon meter. 

e) Meting van de temperatuur T1 • 

De temperatuur wordt gemeten met een th~rmometer die boven de schok
buis hangt.Er wordt verondersteld,dat de temperatuur van het test -
gas gelijk is aan de omgevings temperatuur. 
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f) Meting van de mengverhouding. 

Het gewicht van een glazen bol,gevuld met een argon-helium 
mengsel,wordt vergeleken met het gewicht van diezelfde,tnet argon 
gevulde,glazen bol.De druk van het gas in de bol is voor de twee 
gevallen gelijk.Ook het vacuüm gewicht van de bol wordt gemeten. 
Uit deze drie gegevens kan de mengverhouding bepaald worden. 
De wegingen zijn verricht met een Mettlerbalans. 

g) Meting van de hoek van inval. 

De hoek van inval wordt bepaald 
uit de afstand tussen de refe
rentiebundel en de meetbundel 
in de richting loodrecht op het 
venster.Dan geldt namelijk: 

d 

5.4. Figuur 11. Bepaling van 8i• 

De bundelafstand d wordt bepaald door een scheermes zover in de 
bundel te plaatsen,dat hij voor de helft onderschept wordt.Vervol
gens wordt het scheermes in de richting loodrecht op het venster 
verplaatst totdat de meetbundel ook voor de helft wordt onder
schept (de spanning die de fotodiode dan afgeeft is de helft 
van de spanning in ongestoorde toestand). 
Deze verplaatsing wordt gemeten met een micrometer. 

De hoge-druk sectie wordt leeggepompt met een Edwards voor-vacu
um pomp (einddruk 10- 2 Torr).De lage-druk sectie wordt eerst met 
een Edwards voor-vacuüm pomp en daarna met een Edwards diffusie 
pomp (einddruk 10- 4 To~r) 

Een overzicht van de meetopstelling wordt gegeven in figuur 12. 



Boven-aanzicht van de schokbuis 

\ laser 

inlaat testgas 

drukopnemers 
. 1 d . . \ in aat ri3vergas klep 

van de pomp 

+ 

laser 

... 

I spiegel 
+ 

fotodiodes (PIN) 

l lens 

Zij-aanzicht. 

Figuur 12. Overzicht van de meetopstelling. 
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VI. MEETRESULTATEN EN CONCLUSIES. 

De metingen zijn uitgevoerd met de in hoofdtuk IV beschreven opti
sche reflectie methode. 

Als testgas voor de ijkmetingen is zuiver argon(TL) gebruikt. 
Voor de mengselmetingen is een mengsel van 49.5 % argon(N50) en 
50.5 % helium gebruikt. 
Voor lage machgetallen werd stikstof als drijvergas gebruikt, 
voor hogere machgetallen gebruikten we waterstof als drijvergas. 

Het machgetal is gevarieerd van 1.8 tot 4.2. 
Bij machgetallen die hoger zijn dan 4.2. veroorzaken de krachten 
die dan op het venster worden uitgeoefend,slingeringen in het meet
signaal (zie ook APPENDIX E.). 
Bij machgetallen die kleiner zijn dan 1.8,is de ruis-signaal ver
houding te groot. 

De meeste metingen zijn verricht bij een druk P
1 

van het testgas 
van 40 Torr.Enkele metingen zijn gedaan bij drukken van 20 en 80 

· · Torr. 

De metingen zijn samengevat in grafiek 4 en grafiek 5. 

In grafiek 4 is de grootheid: 

uitgezet bij verschillende machgetallen. 

(~V/V)exp is de relatieve verandering van de spanning die de foto
diode waarop de meetbundel valt,afgeeft,en is volgens 4.4. en 5. 1. 
gelijk aan ~Ns/S. 

P1 y(2M2 - 1) + 1 
g(M) = Ri { (y + l)Tw2 

Voor de argonmetingen is f = 1 ,dus (~V/V)ref = KArMArg(M)/S. 
KArMArg(M) is de waarde voor ~Ns die uit de theorie volgt (formule 
4.7.) •. 
Voor de argonmetingen is Y dus een maat voor de relatieve afwijking 
van de verandering van N8 die gemeten wordt ten opzichte van de ver
andering van Ns die uit de theorie volgt. 

Voor de mengselmetingen is S(~V/V)ref gelijk aan de sprong in Ns die 
zou optreden als er geen ontmenging aan de wand zou zijn;in dat ge
val zou Y gelijk zijn aan nul. 
Als er nu ontmenging aan de wand optreedt,zal Y van nul afwijken (Y 
1s op een constante (1.5709) gelijk aan (~f)w (formule 4.9.)). 
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Vermenigvuldiging met de factor (1 - nw1 /nw2 ) .voorkomt een sin
gulariteit in het punt H = 1, Y = 0. 

Er is voor deze presentatie van de meetresultaten gekozen,om de 
de argonmetingen en de mengselmetingen op een goede manier met el
kaar te kunnen vergelijken. 

Op de gegevens uit grafiek 4 is de standaardprocedure CONFIDENCE 
MULTIPLE REGRESSION toegepast,om te achter halen of er een functio
neel verband tussen Y en het machgetal M en de druk P

1 
van het test

gas aanwezig is en zo ja welk verband dat dan is.(RC). 
Gekozen is voor een uitdrukking van de vorm: 

8.3. 

(De wortelafhankelijkheid van de druk is onderzocht in verband met 
mogelijke accommodatieëffecten (WIJ 77)). 

1Uit deze analyse volgt voor de Y-waarden die uit de argonmetingen 
_volgen,geen significante druk- of machgetalafhankelijkheid. 

De resultaten van de argonmetingen zijn samen te vatten als: 

y = (-0.23 ± 1.0) 10-2 8.4. 

Voor de mogelijke fout is tweemaal de standaarddeviatie genomen. 

Voor de mengselmetingen weten we op grond van de theorie dat bij 
M = 1 de grootheid Y gelijk moet ziJn aan 0 (er is dan geen ont
me~ging). Om dit in rekening te brengen is het punt M = l,Y = 0 
tien keer ingevoerd. 
Ook in dit geval kon er geen significante drukafhankelijkheid worden 
aangetoond. 
Voor de machgetalafhankelijkheid werd gevonden: 

Y = (4.52 ± 0.56) 10-2 M - 4.32 10-2 8.5. 

Voor de onnauwkeurigheid in de helling is ook hier tweemaal de 
standaardafwijking genomen. 

Een duidelijk kwadratische afhankelijkheid van het machgetal was 
niet aanwezig. 

Volledigheidshalve is ook een aanpassing gezocht zonder invoer van 
M = 1,Y = O. 
Dit had als resultaat: 

Y = (3.96 ± 0.73) 10-2 M - 2.64 10-2 8.6. 

terwijl ook hier geen significante kwadratische afhankelijkheid van 
het machgetal of drukafhankelijk~eid werd gevonden. 

Voor de onnauwkeurigheid in de helling is weer twee keer de standaard
afwijking genomen. 
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Uit de analyse van de punten van grafiek 4 kan het volgende worden 
geconcludeerd: 

1) De resultaten van de argonmetingen komen geheel overeen met wat 
men op grond van de theorie kan verwachten. 

2) De mengselmeting~n geven een duidelijk afwijkend bee/ld van de 
argonmetingen,d~ groter wordt naarmate het machgetal toeneemt, 
zodat gesteld kan worden,dat er ontmenging aan de wand optreedt 
die toeneemt als M toeneemt. 

3) Op grond van de theorie wordt verwacht dat de ontmenging,accom
modatieëffecten buiten beschouwing latend,onafhankelijk is van 
de druk.De experimenten stemmen op dit punt ook met de theorie 
overeen. 

In grafiek 5 worden de uit de experimenten ver~regen waarden voor 
(Äf)w vergeleken met de theoretische waarden.Het blijkt dat de the
orie een iets te hoge voorspelling geeft van (Áf)w.Dit is,zoals al 
in hoofdstuk 111 is opgemerkt,een gevolg van de benaderingJ"'T en 
in mindere mate van de gebrui~te linearisatiemethode voor het op
lossen van de grenslaagvergelijkingen. 

Hier beneden zijn enkele foto's van het meetsignaal en het signaal 
-Van het platinalaagje afgebeeld. 

' --- .. ----~·-'"·-- -- j 
4 ~~--. ~ . 770 osoy 1 J'tJ"V-1 

j [ 
--- ~ 

~ t++~ +• •• 

1 
10,.-s 

- .--

1!!,L ~-1" y' ~ 
/OA 

l liH 
10...,s 

1 -:--r - -~ -- ---- ---

1 

Argonrneting: M = 3.14,P 1 • 40 Torr 
Meetsignaal op twee tilbases. 

Argonmeting: M = 3.65,P
1 

=_?O Torr 
Boven:rneetsignaal,beneden:signaal 

Mengselmetii:ig: M • 3.51,P1 " 20_ Tor!. 
Boven:meetsignaal,beneden:signaal . 
van de spanning van het platinalaagje. 

van de spanning van het platinalaagje 

Mengselmeting: M = 2.54,P 1 = 80 Torr 
Boven:meetsignaal,beneden:signaal 
van de spanning van het platinalaagje. 
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VII. TURBULENTIE. 

Als de signalen van de meetbundel op een tijdbasis van enkele 
honderden microseconden worden opgenomen,dan kan men significan
te verschillen ontdekken tussen de metingen die aan zuiver argon 
zijn verricht en die die aan het mengsel zijn gedaan. 

Vergelijken we in figuur 13. signaal l,afkomstig van een meting aan 
het mengsel,met signaal 2,afkomstig van een meting aan zuiver ar
gon (deze signalen zijn geregistreerd met de transcient recorder), 
dan zien we dat na ongeveer 150 µs signaal 1 kleiner wordt,daarna 
een vrij constant niveau vertoond en dan ten gevolge van de aan
komst van de aan de voorkant van de schokbuis gereflecteerde ex
pansiewaaier nog meer afneemt. 
Signaal 2 vertoont alleen een afname ten gevolge van de gereflec
teerde expansiewaaier. 

Het kleiner worden van signaal 1 na die 150 µs zou het gevolg kun
nen zijn van het turbulent worden van de stroming. 
Als de stroming turbulent wordt,vindt er een veel grotere massa
uitwisseling tussen de verschillende lagen in de grenslaag plaats. 
Ten gevolge hiervan wordt dan de ontmenging van het mengsel door 
thermodiffusie te niet gedaan en zal de samenstelling van het meng
sel zijn oorspronkelijke waarde weer aannemen. 

Om vast te stellen of de stroming turbulent is geworden,moet ter 
plaatse de temperatuur gemeten worden,omdat bij het turbulent wor
den van de stroming de warmteflux naar de wand groter wordt en de 
wandtemperatuur dan zal stijgen. 

Het probleem is echter dat de wandtemperatuur aan de tegenover
liggende zijde van het glazen venster gemeten wordt.Als de grens
laag aan die kant van de schokbuis turbulent is,wil dat nog niet 
zeggen,dat de grenslaag aan de andere kant ook turbulent is,omdat 
verstoringen aan de wand de omslag van laminair naar turbulent 
sterk beïnvloeden. 
(Een goed voorbeeld hiervan is de situatie rondom de platinaweer
stand. Vóór het laagje bevindt zich een drukopnemer.Wordt deze weg
gehaald,en is het oppervlak voor het laagje dus helemaal glad,dan 
wordt de stroming later turbulent dan in het geval dat de drukop
nemer er nog voor zit.). 

Als echter wordt verondersteld dat het kleiner worden van het sig
naal bij metingen aan het mengsel veroorzaakt wordt door het tur
bulent worden van de stroming,en we berekenen met de sprong 6V2 
(zie figuur\3.)de ontmenging,dan vinden we een 6f die practisch ge
lijk is aan nul,terwijl,als we met de sprong 6V de verandering van 
f berekenen,we voor 6f de waarde 0.085 vinden. 1 

Er is nog getracht dit verschijnsel 1 dat niet bij alle metingen die 
aan het mengsel zijn verricht,duidelijker aan te tonen,door een aan
tal metingen bij dezelfde condities te doen.De signalen worden dan 
op ponsband gezet om ze later op te tellen om op die manier de sto
ringen ten gevolge van ruis te verminderen. 
Tijdens deze metingen is er rubber aan de binnenkant van de buis, 
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vlak voor het venster,aangebracht om zo te bewerkstelligen dat de 
omslag van laminair naar turbulent steeds op hetzelfde moment 
plaatsvindt. 
Helaas is bij deze conditie het afnemen van het signaal veel minder 
duidelijk dan van signaal 1 uit figuurl3.,omdat telkens de ruis op 
het signaal en slingeringen in het signaal te groot zijn om het ge
noemde afnemen duidelijk te kunnen waarnemen,terwijl ook de metingen 
aan zuiver argon,zij het even onduidelijk als laatst genoemde me
tingen aan het mengsel, zo -.-n tendens vertonen. 

Als conclusie moet nu worden getrokken dat de bepaling van de ont
menging uit het afnemen van het signaal op langere tijdbasis onder 
deze condities alleen maar zinvol is,als ten eerste dit afnemen 
duidelijk te onderscheiden is van de ruis op en slingeringen in 
het signaal,en ten tweede als men er zeker van kan zijn dat dit 
afnemen inderdaad het gevolg is van het turbulent worden van de 
stroming.Deze zekerheid kan men zich alleen maar verschaffen,als 
men in de buurt van de plaats waar de laserbundel op de binnenkant 
van het venster valt,de temperatuur meet. 

Een schatting van het tijdstip na de passage van de schokgolf waar
op de stroming omslaat van laminair naar turbulent kan worden gege
ven door: 

7. 1. 

In het getal van Reynolds,Re,wordt als karakteristieke lengte de 
afstand genomen die een deeltje in de hoofdstroom heeft afgelegd 
nadat de schokgolf is gepasseerd tot het punt waar de stroming 
turbulent wordt: 

7.2. 

De karakteristieke snelheid wordt gelijk genomen aan de snelheid van 
de deeltjes in de hoofdstrÖom ten opzichte van de wand: 

V = U - U (= Ue) 
1 2 

Met Re= VL/v vinden we dan uitdrukking 7. 1. 

ncn 
We gebruiken de relaties: Pr =-=;.:- = 2/3 

T 
À = À (-)Ó 

l T 1 

Cp = (5/2)Rg/Mg 

7.3. 

De waarden van Re variëren van 5. 10 5 tot 5.to6 (HAR 60). 
Met de numerieke waarden: 

ó = o. 72 

À
1
= 0.05284 W/mK 

T = 295 K 
1 

P1 40 Torr 
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vinden we voor de omslagtijd t: 

1 )2 Re 7.4. 

In grafiek 6 is voor de twee uiterste waarden van Re,5.10 5 en 5.10 6 , 
de omslagtijd uitgezet als functie van het machgetal M. 

In het besproken voorbeeld vinden we voor t de waarde 150 µs bij 
M = 3.23 en P

1 
= 40 Torr. 

In de grafiek ligt dit punt tussen de twee krommes die bij de uiter
ste waarden van Re horen,in,zodat de veronderstelling,dat 150 µs na 
het passeren van de schokgolf de stroming turbulent wordt,niet in 
tegenspraak is met schattingen van de omslagtijd,gebaseerd op formu
le 7. t. 

Uit formule 7.4. volgt dat t omgekeerd evenredig is met de druk P1 • 
Door de druk van het testgas te variëren kan ook nog een indicatie 
worden verkregen omtrent de vraag of dat verminderen van het sig
naal inderdaad een gevolg is van het turbulent worden van de stro
ming. 
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APPENDIX A. ENKELE SCHOKRELATIES. 

De schokrelaties leggen het verband tussen de druk,temperatuur, 
dichtheid en snelheid voor en achter de schokgolf in een coör
dinatensysteem waarin de schokgolf in rust is.Dit laatste is 
van belang yoor de schokrelatie die betrekking heeft op de snel
h~id van het gas. 

De schokrelaties zijn geldig voor het homogene gebied buiten de 
grenslaag en zijn afgeleid voor perfecte gassen. 
De drukken van het testgas waarbij de metingen worden verricht, 
zijn zo laag,kleiner dan of gelijk aan 80 Torr,dat de veronder
stelling dat het testgas zich als een perfect gas gedraagd,ge
rechtvaardigd is. 

(2) (1) 

Figuurl-3 \. Transformatie van coördinatensysteem O' naar coördi
natensysteem 0 (zie ook figuur 2.). 

Het gebied voor de schokgolf wordt aangeduid als gebied 1,het ge
bied achter de schokgolf als gebied 2. 
Uit de transformatie van 0'. naar 0 (zie I. INLEIDING.): 

De volgende relaties ziJn van kracht (GAS 74): 

y(2M2 -I )+l 
y+l 

l+2(y-l)(yM2 +1)(M2-J) 
(y+I )2M2 

= (y-1 )M2 +2 
2yMi-y+ 1 

) 

A. l. 

A. 2. 

A.3. 

A.4. 

." 
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In deze formules zijn onder andere de volgende notaties gebruikt: 

M -= U /c ."2 2 2 

De geluidssnelheid ei wordt berekend volgens: 

i= l '2. A.5. 

Tevens geldt de ideale gaswet zowel voor gebied l als gebied 2: 

P·= pR T· l. g l. i=I,2. A.6. 

Omdat de druk in de grenslaag gelijk is aan het homogene gebied 
buiten de grenslaag,kan de druk in de grenslaag met formule A. 1. 
uit de druk P

1 
berekend worden. 
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APPENDIX B. HET NULDE ORDE PROBLEEM (MIR ))). 

Voor de laminaire,stationaire,compressibele,viskeuze grenslaag 
die zich achter de schokgolf in een enkelvoudig gas ontwikkelt, 
gelden,geheel analoog aan de vergelijkingen voor de grenslaag van 
een stroming langs een vlakke plaat,de volgende vergelijkingen 
(Er wordt gewerkt in coördinatensysteem O,zie !.INLEIDING.): 

De randvoorwaarden zijn: 

--Tevens geldt: 

u(x,O) = llw 

v(x;O) = 0 

T(x,O) = Tw 

P =pRgT = constant • 

B. 1. 

~. 2. 

B.3. 

Uit de continuiteitsvergelijking B.I. volgt het bestaan van de 
stroomfunctie l/J(x,y): 

.e_ u -Öl/J =--
Pw ay 

.e_ v -Öl/J =--
Pw dX 

Met de transformatie (x,y)~ l/J(x,a(x,y)) 

ue fTw ' waarbij a = ./- - dy 2XVw 0 T 

B.4a. 

B.4b. 

vinden we voor de vergelijkingen B.2. en B.3. achtereenvolgens, 
volgens APPENDIX C.: 

g(x,a) = g(a) B.5. 

randvoorwaarden: g(O) = 0 , ~(Q) = uwfue , ~~(00) = 1 
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T(x,a.) = T(a.) randvoorwaarden .T(O) = Tw T(co) = Te • 

Bij de afleiding van B.5. en B.6. is aangenomen dat À en n even
redig met de temperatuur T zijn en dat dus Pr constant is. 
(Voor Pr is de waarde 2/3 genomen). 

De oplossing T(a.) van de energievergelijking is te splitsen in een 
oplossing van de energievergelijking met warmteoverdracht aan de 
wand en de oplossing zonder warmteoverdracht aan de wand,want de 
vergelijking B.6. is lineair in T. 

De temperatuur is dan te schrijven als: 
i . , r =:/)r 'lj!(t:-1)~'/llfo()-f /lt-)- y/{k-J~1 fL(oJ/ .rfot) B. 7 • 

1 

Voor r(a.) en s(a.) geldt respectievelijk: 

randvoorwaarden: r(a.) = 0 ~r(O) = 0 aa. . 

B.9. 

randvoorwaarden: s(O) = 1 ; s(co) = 0. 

De term met r(a.) vertegenwoordigt de bijdrage van de oplossing van 
de energievergelijking van het probleem zonder warmteoverdracht 
aan de wand,de term met s(a.) de bijdrage van de oplossing zonder 
warmteoverdracht. 

Als B.8. en B.9. zijn opgelost,kan met B.7. T(a.) bepaald worden. 

De op deze wijze bepaalde temperatuur T en de functie g dienen als 
nulde orde oplossing voor de bepali.ng van de eerste orde term f <

1
) 

van f. 
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APPENDIX C. OVERGANG VAN DE COÖRDINATEN (X,Y) NAAR (X,a(X,Y)), 

Door het invoeren van nieuwe coördinaten kan het tweedimensiona
le probleem worden gereduceerd tot een probleem dat wordt beschre
ven met vergelijkingen waarin nog slechts een variabele voorkomt. 

Opm.: In het volgende zal de notatie ven T worden gebruikt voor 
v( 0 ) en T{ 0 ), 

De volgende transformatie wordt uitgevoerd: 

(x,y) + (x,a(x,y)) 
l 

Ue JT.w 
a. = !----- - dy' 

2xvw" T 
c. 1. 

Er geldt dan: 

C.2. 

C.3. 

Vergelijking B. 1. zal volgens bovenstaande transformatie getrans
formeerd worden.De transformatie van de vergelijkingen voor T en 
voor f( 1 ) verloopt analoog. 

dU dU =;-flt~'V k/~ ") = «,,,, 
/.(,, tJX +- V r 

.lt !' ><'J "° ) =Il~ 
K :::- ft"" t!Jf Vt>c; i?) = () T v,r 
v--h dit r;:: cl' /.Px He 

7 

- /' ~)te Yw 

Voor u en v vinden we dan: 



Met de veronderstelling 
impulsvergelijking 
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T n = n 
w Tw 

De randvoorwaarden worden:. 

y = 0 U = Uw 

v = 0 . 

y = 00 u 

vinden we voor de nulde orde 

a. = 0 

a. = 00 

(~) = ~ . aa. x u e 

g = 0 

·(~~)x= 0 , 

Als oplossing voor vergelijking C.6. met bijbehorende randvoor
waarden (hierin is de x-afhankelijkheid verdwenen) kan 

g(x,a.) = g(a.) 

worden gegeven.Omdat deze differentiaalvergelijking met bijbe
horende randvoorwaarden slechts een eenduidige oplossing bezit, 
is dit ook de enig juiste oplossing. 

De nulde orde impulsvergelijking wordt dus: 

C.7. 

g(O) = O , = I (3g)(oo) = 1. Uw Ue ' dCX. 
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De nulde orde energievergelijking en de vergelijking voor f(l) 
kunnen op een analoge manier worden behande.ld. 
Daaruit volgt dan ook: 

T(x,a) = T(a) 

en: f( 1 )(x,a) = f( 1 )(a) . 

Bij gegeven a kan de bijbehorende y-waarde bepaald worden met 
de uit C.l. volgende formule,waarbij x als parameter kan worden 
opgevat: 

« 
2x w /T(a') 

y = /.-- da' 
ue o Tw 

C.8. 
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APPENDIX D. NUMERIEKE OPLOSSING. 

De op te lossen vergelijkingen zijn allemaal vergelijkingen van 
functies die slechts van een variabele ,namelijk a.,afhangen. 
Bij discretisatie in de a.-richting wordt als stapgrootte h ge
nomen. 

In a.l;l. zullen voor de afgeleiden van een functie f (a.) de volgen
de discretisatie formules gebruikt worden: 

Cl f f + f 
n+l n-1 + 0 (h2

) <aa.) n :::: 

2h D. 1. 

()2 f f + 2f + f n.+ 1 n n-1 
+ O(h2

) Caa.2) n :::: 

:.:.h2 
D.2. 

((l 3 f) 
-f + 2f - 2f 1 + f 2 n-2 · n-1 n+ n+ 

+ O(h2
) = 

Cla.3 n 2h3 
D. 3. 

Bij de randvoorwaarden worden de volgende formules gebruikt: 

Cl f -3f + 4fl - f 
0 2 + O(h2

) <aa.) o = 
2h 

/ -
Cl f 

3f - 4fN-l + f 2 N N-
+ O(h2

) ((la. )N = 
2h 

a) Vergelijking B.6.: 

g(O) = 0 , 

(~~) (0) = Uwfue 

(Clg) (oo) = 1 
aa. 

D.4. 

D.5. 

Deze vergelijking is niet lineair en wordt daarom iteratief 
opgelost.We beginnen roet een schatting voor g die we gebrui
ken voor de coëffi~i~nt van ö2 g/óa.2 .Vervolgens wordt de diffe
rentiaalvergelijking opgelost.De daaruit gevonden g wordt in 
de volgende stap als coëfficiënt voor ó2 g/öa.2 gebruikt.Deze _ 
procedure wordt herhaald totdat het verschil tussen twee uit 
opeenvolgende stappen verkregen g's klein genoeg is. 
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Discretisatie van de differentiaalvergelijking heeft het vol
gende resultaat: 

n = 4,5, ••• ,N-4. 

Met behulp van de randvoorwaarden vinden we nog: 

en: 

-g_. + A_ _ g + B g__ + C g__ + g__ = -h 
-N-5 -~-3 N-4 N-3-N-3 N-3-N-2 -N-1 

Hierbij is: A = 2 + 2hg , B = -4hg , C = -2 +2hg n n n n n n 
n = 2,3, •.• ,N-2. 

Dit stelsel van N-3 vergelijkingen wordt opgelost met de stan
daardprocedure BANDSOL (RC). 

b) Vergelijking B.8. en B.9.: 

r(oo) = 0 , (~~)(O) = O. 

ó2 s . dS 
aa.2 + Prg óa = 0 s (0) = s(oo) = 0. 

Deze worden na discretisatie:respectievelijk: 

A'r + B'r + C'r = D' n n-1 n n n n+ 1 n n = 2,3, ••• ,N-2. 

en met de randvoorwaarden: 
' 

en 
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A's + B's + C' s = 0 n n-1 n n n n+l 
n=2,3, ••• ,N-2. 

en met de randvoorwaarden: 

Bjs 1 + C}s 2 = -Aj 

. ~-lsN-2 + B~-2sN-l = O 

Met: A' = 2 - hPrg 
n n 

B' -· -4 
n 

C' = 2 + hPrg 
n n 

n = 1 , 2, ••. , N-1 • 

32 
D' = -4h Pr(~) /Cuwfue-1) 

n aa.2 n 
Beide stelsels zijn met de standaardprocedures TRIDECOMPOSITION 
en TRISOLUTION (RC). 

) 1
.. . (t) ... 

c De verge iJking voor f ,vergeliJking 2.20.: 

(1) (o) 
<af ){o)= -1 _aT __ 

aa. T (o) aa. 

f(l)(oo) - 0 

wordt na discretisatie: 

A"f (l) + B"f (l) + C"f (l) = D" 
n n-1 n n n n+ 1 n 

n = 2,3, •••• ,N-2. 

en met behulp van de randvoorwaarden: 

(B" + (4/3)A")f( 1
) + (C" - A"/3)f( 1

) 
1 1 1 1 1 2 

(o) 
= D" - (2/3)h(T(o) ,aT )""A" 

1 aa. u 1 

en: 

A" B" C" 
n ' n ' n 

en D" 
n 

A" = 2 - hP n n 
B" = -4 

n 
C" = 2 + hP 
n n 

D" = 2h2Q n . n 

worden voorn =l,2, ••• ,N-1 gegeven door: 

Opm.: De functies P(a.) en Q(a.) komen over
een met de functies A(a.) en B(a.) in 
formule 2.20. op pagina 12. 

Dit stelsel van N-1 vergelijkingen is eveneens ~pgelost met de stan
daardprocedures TRIDECOHPOSITION en TRISOLUTION (RC). 
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APPENDIX E. OPHANGING VAN HET GLAZEN VENSTER IN DE SCHOKBUIS. 

Voor het begin van dit afstudeerwerk was het venster in de buis 
gemonteerd zoals in figuur 14. is aangegeven. 

aandrukf lens teflon· 

;1; 
l 1 

Figuur 14 • Oude ophanging van het venster. 

houder 

Bussman merk.te op,dat,als de aandrukflens te vast werd aan gedraaid, 
er spanningen in het venster ontstonden en ten gevolge van die span
ningen locale variaties in de brekingsindex Na van het glas (BUS 76). 
Het venster mocht echter niet te los zitten,omdat door de drukspron
gen ten gevolge van de schokgolf krachten op het venster worden uit
geoefend waardoor het venster in de houder kan gaan trillen. 

Om de kwaliteit van de signalen te verbeteren,werd allereerst het 
harde teflon vervangen door zachte rubber,om op die manier te voor
komen dat de trillingen in de schokbuiswand via de aandrukflens aan 
het venster worden doorgegeven.Het resultaat hiervan was dat de sig
nalen slechter werden. / 

,fi 
Het bleek toen,dat het venster op de wijze zoals in figuur 14. is 
getekend,ongelijkmatig werd belast,zodat er toch nog spanningen in 
het venster waren,ondanks het feit,dat het niet erg hard werd aan
gedrukt. 

Om dit euvel te verhelpen werd een constructie gemaakt,zoals die is 
afgebeeld in figuur 15. 

r~ 
rubber 

- __,. -· -

glas 
Figuur 15. Nieuwe ophanging van het venster. 
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Als aandrukflens werd een massief blok gebruikt met in het midden 
een sleuf waardoor de laserbundel op het venster kon vallen. 
In eerste instantie werd tussen de flens en het venster weer teflon 
gebruikt,maar dat bleek ook nu niet te voldoen. 
Toen het teflon door harde rubber werd vervangen,werden de resulta
ten vele malen beter,rnaar toch zaten er nog laagfrequente trillingen 
in het signaal. 
Het bleek,dat deze afkomstig waren van trillingen in de schokbuis
wand die het venster via de bouten,waarmee de flens vast zat,en de 
aandrukflens bereikten. 
Toen tussen de bouten en de aandrukflens rubber werd aangebracht, 
en tevens,om het geheel steviger te -maken,een plaatje waardoor de 
vier bouten staken,waren oqk de laagfrequente trillingen verdwenen, 
als de bouten op de juiste wijze,dat wil zeggen niet te vast en niet 
te los,waren aangedraaid. 



APPENDIX F, NUMERIEKE GEGEVENS EN FOUTEN BEREKENING. 

1) Numerieke gegevens. 

De mengselmetingen zijn verricht met een argon-helium mengsel, 
waarvan de fractie argon gelijk was aan: 

f = 0.495 ± 0.002 

De volgende numerieke waarden zijn hij de berekeningen gebruikt: 

Rg = 8.3134 10 3 J/kmol K 

MAr 39.948 kg/kmol 

MHe 4.003 kg/kmol 

~Ar = 1. 582 10-4 m /kg 

KlJe = 1. 958 10-4 m /kg 

y = 5/3 

Pr = 2/3 

Voor de transportcoëfficiënten zijn de volgende waarden gebruikt: 

a) Diffusiecoëfficiënt D12 

theoretisch: D0 P
0 

= 7. 18 N/s 

(HIR 54) 

{HEI 68) 

De experimentele waarden zijn gebruikt. 

b) De thermodiffusiecoëfficiënt kT• 

Hiervoor zijn de volgende waarden gebruikt: 

f 

f 

f 

0.4 

0.5 

0.6 

kT = 0.0810 

kT = 0.0931 

o. 1000 

s = 1. 66 

294 K 

7.39 N/s 

s = 1. 70 

bij T0 = 294 K . 
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Dit zijn alle drie numerieke waarden: 
De theoretische waarden liggen iets hoger (HIR 54). 
In grafiek 3 is voor kT bij f = 0.5 de theoretische waarde 0.0979 
genomen om vergelijking tussen de berekeningen aan de grenslaag 
aan de zijwand en berekeningen aan de grenslaag aan de achterwand 
van de schokbuis mogelijk te maken. 

c) De dynamische viscositeit nw• 

nw is berekend voor drie mengverhoudingen bij een wandtemperatuur 
van 293 K (HIR 54). 

f = 0.4 

f = 0.5 

f = 0.6 

2) Foutenberekening. 

nw = 2. 79 .10-s Ns/m2 

nw = 2.33 10- 5 Ns/m2 

nw = 1.99 10- 5 Ns/m2 

Voor een functie h(a,b,c, ••. ) hangt de fout in hals volgt af van 
de toevallige fouten in a,b,c, .••. : 

Met deze relatie is nagegaan hoe .sr()Ot de onnauwkeurigheid in (f..V/V)eyp/ 
(6V/V)ref en,voor mengselmetingen,in (6f)w ten gevolge van onna1n.;r
keurigheden in de druk,temperatuur,machgetal etc •• 

Er zal een voorbeeld voor een argon- en voor een mengselmeting worden 
gegeven. 

Voor een argonmeting bij P 1 = 40.0 ± 0.5 Torr en temperatuur T1 
293.96 ± 0.05 K vinden we bij M = 2.55 ± 0.01 

(6V/V)exp/(6V/V)ref = 0.986 ± 0.016 

Voor een mengselmeting bij P1 = 40.0 ± 0.5 Torr en T1 = 
vinden we bij M = 2.55 ± 0.01 

(6V/V)exp/(6V/V)ref = 1.056 ± 0.023 

en 
0.029 ± 0.012 

293.96 ± 0.05 K 
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VERGELIJKING MENGSEL METINGEN MET 

ZUIVER ARGON METINGEN 

Y: 
_( <dV/Vleiq~. - Il(~-!) 

(dV/Vl l\N2 

x 

x x 

/ 

/ 

/ 

x / 

/ ~~S61102M~4.l2'1;' 
punt M:1, Y:O; 10 maal 

geteld 

0.10 ret. 
x 

x 49.S'/o Ar+ 50.5'/o Ht 
x 

x x 
• zuiver Ar 

x /j x 
/, x 

x / 

G.05 /. 

/~ 
;(. 

• 
/ / 

/ • 
• • • • • •• 

• • •• • • 
• • • M . 
• • 
• • 

•nit punt is onJuist verwerkt bij het zoeken van een aanpassing 
voor de waarden van Y,maar dit heeft practisch geen invloed op 
de uitkomsten. 
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