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SAMENVATTING 

In de instationaire, compressibele, thermische grenslaag, 

die ontstaat na reflectie van de schokgolf aan de 

isotherme achterwand van een schokbuis, zal een binair 

gas door thermo-diffu~ie van samenstelling veranderen. 

Uit de continuümtheorie zijn grenslaagvergelijkingen 

afgeleid, waaruit de verandering van gassamenstelling 

numeriek is opgelost. 

Bij een SO% argon - SO% helium mengsel zijn de concen

traties aan de wand voor versobillende temperatuur

verhoudingen met een optische reflectie-methode gemeten. 

Experimenteel werd bevestigd, dat de argonconcentratie 

aan de wand toeneemt met toenemende temperatuurverhouding 
' over de grenslaag. Deze concentratieverandering had ook 

èen meetbare invloed op de warmteflux naar de wand. 

'1. 
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= constante gedefinieerd in (3.2.15) 
= Wassiljewa-coëfficiënt 

= geluidssnelheid m 

J 

s·' 
_, 

-I 
kg K = soortelijke warmte bij constante druk 

= soortelijke warmte van de wand J -· -· kg K 

= thermo-diffusiecoëfficiënt 

= binaire diffusiecoëfficiënt 

= gereduceerde diffusiecoëfficiënt 

= rractie deeltjes gassoort 1 

= r van het oorspronkelijke gasmengsel 

= constante van Boltzmann 

= thermo-diffusie-verhouding 
, 

= golfgetal van de lichtbundel 

• Machgetal 

= massa vàn deeltje van gassoort i 

= deeltjesdichtheid van gas i 

= totale deeltjesdichtheid 

= brekingsindex 

= druk 

t _, 
m s 

1. _, 
m s 

·l m 

Pa 

" 

= warmtestroomdichtheid J -1 -· m s 

= reflectiecoëfficiënt 

• intensiteit van de gereflecteerde bundel 

= specifieke gasconstante 

= getal van Schmidt 

= tijd 

= temperatuur 

= referentie-temperatuur = 295 K 

= gereduceerde temperatuur 

s 

K 

K 

= massagemiddelde-snelheid van het gas m ~· 

= massagemiddeldesnelheid van gas i m s·• 

= gemiddelde diffusiesnelheid gas i m s-• 

• plaatscoördinaat m 

= gelijkvormigheidscoördinaat ml kg' 

= parameter(bij de gelijkvormigheids- ) 
coördinaat 
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= constante van Snellius 

= grenslaagdikte 

= temperatuurafhankelijkheid van l 
= hoek tussen lichtbundel en normaal op het 

brekingsvlak 

= warmtegeleidingscoëfficiënt 

= warmtegeleidingscoëfficiënt bij TteÇ J m' s·
1

K-1 

= gereduceerde warmtegeleidingscoëfficiënt 

= constante van Gladstone-Dale m1 kg-1 

= massaverhouding 

= Lagrange-coördinaat 

= dichtheid 

kg 

kg 

-1. 
m 

-3 m 

indices 

•t 

2 

.5 

= gebied 1, voor de schokgolf 

= gebied 2, achter de invallende schokgolf 

= gebied .5, na de schokgolfreflectie ' 

s = na schokgolfreflectie aan het contactoppervlak 

w "' wand 

c = contactoppervlak 

itj = gassoort i resp. j 
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INLEIDING 

Als in een binair gas een temperatuurgradiënt ontstaat, 

dan zal doo~ thermo-diffusie de samenstelling van het 

gas veranderen. Concentratie~diffusie werkt deze 

ontmenging tegen. Thermo-diffusie wordt pas van betekenis 

bij zeer grote temperatuurverschillen. Een gasschokbuis 

is een uitstekend instrument om deze grote temperatuur

verschillen te verkrijgen • 

Een passerende·schokgolf veroorzaakt een plotselinge 

toe~ame van tempèratuur en druk van het gas. Wanneer een 

schokgolf tegen een gesloten achterwand gereflecteerd is, . 
dan is het gas tussen gereflecteerde schokgolf en 

·achterwand tot stilstand gekomen, waarbij kinetische 

·-~nergie in thermische energie is omgezet. & 

Dit instantaan verhitte testgas-zal aan de isotherme 

achterwand afkoelen, waardoor een compressibele 

thermische grenslaag ontstaat, die groeit in de tijd. 

Door thermo-diffusie in deze grenslaag neemt de 

concentratie van het zwaardere gas aan de wand toe. 

Bij aanvang van dit afstudeerwerk waren reeds enige 

resultaten voor een 50% argon-50% helium mengsel ~ON 1 7~ 

beschikbaar, die aantoonden, dat er inderdaad van 

concentratieverandering sprake was. 

In dit verslag zijn de resultaten van een groter aantal 

metingen opgenomen, bij verschillende drukken en 

temperatuurverhoudingen over de grenslaag. Daarnaast 

zijn enige wijzigingen aangebracht, zowel in de 

uitdrukkingen voor transportcoëfficiënten, als in de 

numerieke methode van oplossen. 
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THEORIE 

III- 1 De grenslaag aan de achterwand van de schokbuis 

Het lagedruk gedeelte van de schokbuis is gevuld 

met 

van 

een 

een 

testgas tot een voordruk p • Aan de andere kant 
i . 

het membraan wordt drijvergas ingelaten tot bij 

voldoende drukverschil het membraan barst, waarna 

schokgolf door het testgas gaat lopen. Bij het 

passeren van deze schokgolf nemen druk en temperatuuren 
snelheid 
~ van het gas plotseling toe. De schokgolf reflecteert 

tegen de ondoordringbare en niet absorberende achter-
\ 

wand(x = o) op een tijd t = o. Hierbij komt het gas 

tot stilstand ~n neemt daarbij een hogere.temperatuur 

en druk aan, gebied 5. Deze temperatuur- en drukver

anderingen zijn afhankelijk van het Machgetal van de 

schokgolf en 'te berekenen met de Rankine-Hugoniot-

relaties [OER'66]. 

t 
~ gebied 1 

testgas 

0 x--+ 
Fig.l -----·a deeltjesbaan. 
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Onmiddellijk na schokgolfreflectie ziet het tempera

tuur verloop er geïdealiseerd als in figuur 2 weer

gegeven uit. Het hete testgas zal vervolgens aan de 

achterwand afkoelen en er ontstaat een thermische 

grenslaag, die groeit in de tijd (fig.J). Door de 

warmtestroom in de negatieve x-richting zal de tempe

ratuur van de wand, die een veel grotere warmtecapaci

teit en warmtegeleiding dan het testgas heeft, aan 

het contactoppervlak enigszins toenemen. 

met At. <<1 
T; (J.l.l) 

T=T 
1------..L---t =0 

t 
T 

achtez:: 
wand 

I 

0 
Fig.2 t=O 

testgas 
(gebied 5) 

t 0 

f achter..; 
T wand 

T=T 

----------~----------~ I 

0 x---+ 
F i g. J t

3 
) t 2 ) t 1 ) 0 

Daar in het midden van de achterwand van de schokbuis 

gemeten wordt en de zijwanden ver t.o.v. de grens

laagdikte van het meetpunt verwijderd zijn, kan deze 

grenslaag ~~n- dimensionaal beschouwd wordeno 

III-2 Grenslaagvergelijkingen voor een enkelvoudig gas 

Voor de beschrijving van de grenslaaggroei in een 

enkelvoudig gas in contact met een koude wand maken 

we gebruik van de volgende grenslaagvergelijkingen 

(JON'71 , CLA'67} 

.!f+ ..L l ~ tr) 
~~ ~x =o (3.2.1) 

lP 
=0 (3.2.2) 

~x. 

.3 k o!T + p ~ 0" ~cv 
(J.2.J) '"ïn oll )x -TX 
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Hierin is~ de dichtheid, c.t de snelheid, p de druk, 

T de temperatuur en n de deeltjesdichtheid van het 

gas. k is de Boltzmann-constante. 

In het gas is de warmtestroomdichtheid: 

q, = -À .rr 
~x. 

(3.2.4) 

Veronderstellen we,dat het gas zich als een ideaal 

gas gedraagt, dan volgt uit (3.2.2.): 

p = constant= Ps- = n kT (3.2.5) 

De warmtegeleidingsvergelijking voor de wand is: 

(3.2.6) 

De warmtestrpomdichtheid,door het gas en die door 

de wand zijn aan he~ c~ntactoppervlak gelijk. 

~ De bij deze grenslaag behorende rand- en begin

voorwaarden zijn: 

b:o X) 0 

x<O 
b )0 

> )(.~00 

X-)> -oo 

X.:.O 

T :: Ts
T : T1 

T -+ Ts-
T ...,. Ti 
~w dT I = }.. ~~ ' ax -o dX +O 

(3.2.7) 

Aangetoond kan worden, dat het contactoppervlak slechts 

weinig in temperatuur toeneemt tot een constante 

temperatuur T, [JON 1 71] .Daardoor kunnen de verge .. • 

lijkingen voor gas en wand gescheiden worden behandeld. 

De oplossing van de vergelijking voor de wand (3.2.6) 

met de gestelde voorwaarden is: 

T = Tc + ( ~ -Tc. ) erf(-x.A4awl) 
met : Olw = Àw / ( fw C'"' ) 

(3.2.8) 

(3.2.9) 

De index w refereert naar de wand en Àw is constant 

verondersteld. 
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Hieruit is de warmteflux door het contactoppervlak 

als functie van T~ af te leiden: 

o :: -' ~T 
-lto · " ~x. (3.2.10) 

X::O 

We keren terug naar de vergelijkingen voor het gas 

met als randvoorwaarde:'X:o,T:Tc. De juiste '~aarde 

voor "Tc, kan achteraf worden bepaald door de warmte

fluxen door het gas en door de wand op x:o gelijk 

aan elkaar te stellen. Dit zal nog worden behandeld 

in paragraaf III-5. 

Door van Eulercoördinaten (x,~) over te gaan op 

Lagrangecoördinaten (~,b) worden de gekoppelde ver

gelijkingen (J.2.l,J) in~ enT ontkoppeld. De definitie 

van·'1 is: 
')(. 

J ~(x.') d:x: (3.2.11) 

0 

De afgeleiden veranderen daardoor als volgt: 

a 
(J.2.12 ) 

b (3.2.12 ) 

Nu introduceren we de dimensieloze temperatuur en 

warmtegeleidingsco~ffici~nt: 

en 

,.. 
T T Tref met 

'\ 
1\ :: À ~uf me t 

l';eF ::. 2 9 s- k 
Àref ~ À bg T..er 

(J.2.1Ja) 

[ "J m' ( k·j (J • 2 • 1 3 b ) 

Vervolgens passen we nog een gelijkvormigheidstrans

formatie toe, zodat de temperatuur nog maar van ~~n 

dimensieloze parameter 4 afhankelijk is. 

(3.2.14) 

Rs Tre; ePre( 
a = (3.2.15) met constante: 

R$ :specifieke gasconstante. 

Cp : soortelijke warmte bij constante druk. 
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s "F) 
Voor een éénatomig gas is.: Cp':'. 1: 1'\s 

Door deze transformatie veranderen de afgeleiden: 

b (3.2.16 ) 

Uit de vergelijking (3.2.1,3) is na deze coBrdinaten

transformaties een temperatuurvergelijking voor een 

enkelvoudig gas af te leiden: 

met de randvoorwaarden: 

"Z:O î-:i;_ 
t - ts-

0 (3.2.17) 

(3.2.18) 

:De warmtegeleidingsco~ffici~nt is vooral afhankelijk 

van de temperatuur. Wordt À evenredig met de temperatuur 

verondersteld, dan is (3.2.17) analytisch oplosbaar 

en heeft met de randvoorwaarden een oplossing voor de 

temperatuur als functie van z : 

t :: t + (is- - t) ~(7.) (3.2.19) 

Uit de definitie van ~ (3.2.11) kan een gelijkvormig-

heidscoördinaat ~ worden verkregen. 

- f'Z I Jz.• 
- ~l"z'> 

(3.2.20) 

0 

Als we bovengenoemde temperatuurvergelijking hierin 

substitueren en oplossen krijgen we een verband tussen 



I . 

- 14-

Nu is voor een ideaal gas, bij constante druk, de 

dichtheid f als functie van g te berekenen met (J.2.19) 

en (J.2.21). In figuur 4 is hiervan een voorbeeld 

gegeven. 

3 

t 

t 

fig. 

1 ;::... 1 lOl__,. 
*lk "~ 

4 De dichtheid in de grenslaag. 

• 

ArjoY\ 

M-: 3Ji'" 
P. = 1.,1•1o3 Pt~ 
Ps: 1.88 -4Jot; Pa 
T, = 19fk 
Ts: 2BSlk 

\,f=o.oq 5" Vm' k-' 
~: 0-1'l. 

-·-·- ·--- .. -· 

___ 1~------

Is de warmtegeleidingscoifficiänt echter evenredig 

met TS verondersteld, dan is de temperatuurvergelijking 
.... ..., 

(J.2.17) niet analytisch oplosbaar. Het ~VlT wordt 

deze vergelijking: 

.. 
cJr - o 
ol2 

(J.2.22) 

Hierbij horen weer de randvoorwaarden (J.2.18). Deze 

vergelijking is na discretisatie numeriek op te lossen. 

De details zijn behandeld in appendix B. 

De numerieke oplossing wordt in de integraal (J.2.20) 

gesubstitueerd. De integraal wordt opgelost met de 
• regel van Simpson, zodat dan voor een ideaal gas de 

dichtheid p als functie van de gelijkvormigheidscoör;.. 

ninaat !1 berekend is. In fig.4 is hiervan een voorbeeld 

gegeven. 

'De 

** 

eenvoudigste regel van Simpson is: 
2h , 

J T(z )dz -= t h(T0 ... 4'1; ., T1 > - ~ h t; fl"> <s> 
0 

In grafiek 4, achteraan in dit verslag, is een groter 

gedeelte van de grenslaag getekendo 



- 15-

III-J Grenslaagvergelijkingen voor een binair gas 

a. Grenslaagvergelijkingen 

Als het testgas in de schokbuis uit een gasmengsel 

bestaat, dan zal door de steile temperatuurgradiënten, 

die in de grenslaag aan de achterwand voorkomen, 

de samenstelling van het gas veranderen. Dit proces 

noemen we thermo-diffusie. De thermo-diffusie wordt 

door concentratie diffusie tegengewerkt. 

De dichtheid van een gasmengsel is: 

(3.3.1) 

De massagemiddelde snelheid hiervan is: 

(3.3.2) 

'waarin m~ de massa, n, de deeltjesdichtheid en f.t;. 

de gemiddelde snelheid van gassoort t is. 

Uit de contin~ümtheorie zijn grenslaagvergelijkingen 

af te leiden. Zo zijn er naast d~ontinuïteitsver

gelijking voor het gasmengsel als geheel, ook die 

voor de afzonderlijke gassoorten. De verandering 

van gassamenstelling beïnvloedt de inwendige energie 

en de energiestromen, zodat de energievergelijking 

(3.2.3) voor een enkelvoudig gas uitgebreid wordt. 

De grenslaagvergelijkingen voor een gasmengsel zijn: 

0 (3.3.3) 

0 (3.3.4) 

0 (3.3.5) 

(J.J.6) 3 kT .L (' D· V:) 
2 ~x ':- • " 

' 
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De hierbij behorende rand- en beginvoorwaarden zijn: 

v. = 

x >o 

": 0 

T : TS" en t : fr&~ 
T -+ Ts f ~f.,F 
T:Tc (J.J.7) 

fractie deeltjes van gassoort 1 van het oor

spronkelijke gasmengsel. 

diffusiesnelheid van gassoort 1. 

Beschouwen we het gasmengsel als een ideaal gas, 

dan geeft de impulsvergelijking (J.J.5) hetzelfde 

resultaat als bij een enkelvoudig gas. 

p : constant : Ps : n kT (J.J.8) 

In de energievergelijking (J.J.6) is~ de warmtestroom

dichtheid naar de wand, veroorzaakt door warmte. 

geleirling zoals in (J.2.J), aangevuld met een energie-

• stroom tengevolge van diffusie [GRE 1 52]: 
T 

s '\ '-T \ \')· D· ( + - kT 4- n~ ~ + J:\.!. .L.. ~LD~· Vt.-V;) (J. J. 9) 
1 c.. n ~J ~~ • 

D! : thermo-diffusie-coëfficiënt en wordt positief 
I. 

gerekend als gas i in de richting van de negatieve 

temperatuurgradiënt diffundeert, d.w.z. als het gas i 

zich meer op de koude plaats concentreert. In het 

algemeen zal dit het zwaardere gas zijn, dat we 

voortaan voorzien van index i = 1. 

Dij (met {j:j) = binaire-diffusie-coëfficiënt. 

De gemiddelde diffusiesnelheid van gas i t.o.v. de 

massagemiddelde snelheid is: 

~L. T) 
~X (J.J.lO) 

Dit laatste is door Chapman en Enskog afgeleid uit 

de Boltzmannverdeling [GRE 1 52) • 
Voor een binair gas geldt: 

Dl _ -l>T 
1 - 1 (J.J.ll) 

en (J.J.l2) 
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Sommeren van de gemiddelde diffusiesnelheden van 

de afzonderlijke gassen geeft: 

\~ ___ n, m, V. ( J J 1 J) y•.. - • • 
VIt Vt'J~ I 

b. Temperatuur en samenstelling van het gas in de 

grenslaag 

Voordat we de grenslaagvergelijkingen oplossen, worden 

deze eerst in dimensieloze vorm gebracht. Daarvoor is 

gedefinieerd: 

gereduceerde temperatuur 

gereduceerde warmtegeleidings-. \ _ \ ./\. 
coëfficiënt · "- "" AreF 

" gereduceerde diffusie-coëfficiënt:n: 

getal van Schmidt 

• fractie zware deeltjes 

massaverhouding 

thermo-diffusie-verhouding 

. r - .lli. . r - n 

·u-~ 1 ·,-- m-
" 

·k - ....L n; 
• T- n'l.wtWl -D 

.• ., \ t1. 

(J.J.l4) 

(J.J.l5) 

(J.J.l6) 

(J.J.l7) 

(J.J.l8) 

(J.Jol9) 

(J 0 J 0 20) 

Deze laatste term zal positief zijn als het zwaardere 

gas (index 1) in de richting van de lagere temperatuur 

diffundeert o 

De gereduceerde warmtegeleidings- en diffusiecoëffi

ciënten kunnen nog afhankelijk van de temperatuur 

en de mengverhouding van het gas zijn. Deze coëffi

ciënten zullen in paragraaf III-4 als functie van T 
en f benaderd worden. 

Vervolgens transformeren we het stelsel vergelijkingen 

van Eulercoördinaten (x,l) naar Lagrangecoördinaten 

('1,~). zoals gedefinieerd in (J.2.11). Tot slot 

wordt een gelijkvormigheidstransformatie toegepast, 

door invoering van de coördinaat z: 

(3.2.14) 

met a - Ps- À~ef (J.2.15) 

~ S T;ef Cpref 
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We houden dan twee gewone differentiaal vergelijkingen 

over met als afhankelijke variabelen de concentratie 

van de zware gascomponent r en de gereduceerde tempe-.. 
ratuur T. In appendix A is de afleiding verder uit-

gewerkt. De vergelijkingen met-randvoorwaarden zijn 

dan: 

(J.J.21) 

en: 

7. 2 (' +}JfrefJ J T =-.i. r(, ... Pf ) [(~ -(-! s ~ --' D) cJr -h 
1+f4( J"L oh.~ 1+-ffref 1T ~ Tl. fC•-f) eh 

1 l' kT ' n" AtJ) + M s D" 1 elf eH + 
SJ t fl•-f) eh 1+ffref T' J; h 

,uS J) .kr J't 
1+,.. f~ T1 t d 'Z.t. 

(J.J.22) 

De randvoorwaarden: 

A " 2:0 T:l';. en ~:: 0 

of:~! 1 :-~ ~~ t 1 (J.J.2J) 
1e0 ~ ~:0 .. ... 
r -+ r .. ~f 2.-tOO T-+Ts en 

In grafiek ·~ is een voorbeeld gegeven van de verandering 

van gassamenstelling in de grenslaag als functie van z. 



·. 

- 19 -

c. Numerieke oplossing 

De twee vergelijkingen (3.2.21 en 22) zijn om te 

werken tot de diffusievergolijking: 

fl +A .ll_ + B f = C 
dz" eh 

(J.J.24) 

en de tempera tuurvergel ijking: 

(J.J.25) 

De coëfficiënten A V~ G- kunnen nog een functie zijn 
~ A ~ • 

van:JT T" Af.. r ~; C"!D D JkT enk -, •r•J ~1\•1, >d r 
eh ' eh a-z a2. -z. 

Ook kunnen er nog constanten in voorkomen, maar geen 

tweede en hogere afgeleiden naar 2. • De berekening 

van deze coëfficiënten is uitgebreid behandeld in 

appendix A • 
D!=l t1~ee niet lineaire differentiaalvergelijkingen zijn 

als volgt numeriek opgelost. De coëfficiënten worden 

benaderd op basis van de analytische oplossing (Je2.19) 

voor de temperatuur en met F: ~~r· De gediscretiseerde 

vergelijkingen, die dan ontstaan, brengen we in tridiago

naalmatrix vorm, die met standaard-procedures zijn op te 

lossen. In een iteratieproces worden de coëfficiënten 

aangepast. Na voldoende aantal malen itereren volgt de 

oplossing voor T en f . De details zijn besp-roken in 

appendix 8 . 

d. Integrale bchoudswet voor ~ 
Het aantal gasdeeltjes ~ neemt in de grenslaag naar 

de wand toe. Indien er geen thermo-diffusie zou zijn, 

zou het aantal deeltjes van gas 1 in de grenslaag 

evenredig zijn met n • Door diffusie neemt de fractie 

deeltjes van gas 1 aan de wand toe. Het totaal aantal 

gasdeeltjes ~ blijft gelijk, zodat de gearceerde 

oppervlakken in de volgende figuur even groot moeten 

zijn. 
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' totaal aantal 
=gasdeeltjes V'l 

--~------------aantal gasdeeltjes 1 
__ .,....._. -met diffusie n, 

·-·-·=zonder diffusie n fref 

X-+ 

(J.J.26) 

of' in z - coörd i na ·at 
J ( n f..1- o, l d " : o 

Ï fr,, -r eh. = 0 

6 I +f F 

· Met'deze integraal, die ook uit de continuïteitsver

geliJking is af te leiden, zijn de uitkomsten van de 

diffusievergelijking (.3 • .3.24) te controleren. Dit 

kan numeriek met de regel van Simpson. 

III-4 De warmtegeleidings- en diffusiecoëfficiënten als 

functie van temperatuur en samenstelling van het gas 

In de grenslaagvergelijkingen van paragraaf III-.3 

komen de warmtegeleidingscoëfficiënt ~ , de binaire

diffusiecoëfficiënt ~1 en de thermo-diffusie-verhouding 

~ voor, die nog afhankelijk van thermodynamische 

grootheden en samenstelling van het gasmengsel kun-

nen zijn. In deze paragraaf worden benaderingen 

besproken voor deze coëfficiënten als functie van 

T, p en f . 

a. De warmtegeleidingscoëfficiënt 

De warmtegeleidingscoëfficiënt ~ is afhankelijk van 

temperatuur en mengverhouding van het gas. De 

temperatuurafhankelijkheid wordt benaderd door een 

exponentiëel verband. De afhankelijkheid van de 
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samenstelling van een gasmengsel van twee edelgassen 

wordt beschreven met de zgn. Wassiljewa-coäfficiinten 

LKET 1 7~. Indien het produkt van de Wassiljewa-coäffi

ciänten gelijk aan 1 is en beide gassoorten op dezelfde 
wij ze 

van de temperatuur afhankelijk zijn, wordt de geredu-

ceerde warmtegeleidingscoäfficiänt: 

~ref~ + Ç (A,1 Àreft- ~rrp.) 
1 + ( An- 1) f 

(3.4.1) 

11 11 is een \Vassiljewa-coëfficiënt. De coëfficiënten 

zijn voor een argon-helium-mengsel in tabel I verza

meld. In appendix C wordt deze benadering vergeleken 

met waarden uit de literatuur. 

b. De binaire diffusiecoëfficiënt 

De binaire diffusiecoëfficiënt D,l. is een functie van 

. temperatuur, druk en mengverhouding, die als volgt 

benaderd kan worden: 

D.1 = D,.,f (3.4.2) 

D,1 is slechts een zwakke functie van de mengverhou

ding [HIR 1 .54], zodat ])ref alleen afhankelijk is 

van de gassoorten van het mengsel. De gereduceerde 

diffusiecoäfficiënt, zoals gedefinieerd in (3.3.16), 
wordt dan: 

.. B 
T (3.4.3) 

Waarden voor coëfficiänten zijn weer in tabel I 

verzameld. 

c. De thermo-diffusie-verhouding 

De diffusie-verhouding is door Hirschfelder [HIR 1 54] 

op grond van de Lennard-Jones potentiaal berekend 

en in grafiek .5 a en b als functie van temperatuur 

en mengverhouding gegeven. Het blijkt, dat kT weinig 

van de· temperatuur afhangt en wordt daarom in het 
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temperatuurgebied van JOO tot 5000 K constant ver

ondersteld. De afhankelijkheid van ~van f kan goed 

benaderd worden met een tweedegraads polynoom door 

de kromme van grafiek5 b rond I' rreF 

(3.4.4) 

In tabel I zijn waarden voor de coëfficiënten gegeven. 

d. Tabel I. Gebruikte parameters bij het berekenen 

van de transportcoëfficiënten van argon-helium

mengsel. 

Àrcf~r = 0 o 017 5 W ni
1 

K-t 

>.:"'ifHe. = o o 150 7 \v m·' K-t 

Àttf(V.aor mengsel rnet ~ =0.,5): 0.05284 \v m"'K·t 

A,1 : 2 • 7 7 A2, : o • J 6 
& :0 0 72 

Drtf( bi j 1 a tm ) : 0 • 71JO . 1 o ~it m '1 s •I 
s-pret= 1 a tm :. 1 • 0 1 :3 2 5 . 1 0 Pa 

voor een 50% argon-50% helium mengsel zijn in (J.4.4): 

a ~ -O. 25oo 

b :: 0 .1550 

c, ':: o .o84J7 

D f t t b p 5 378.3 J kg .. 1 K-1 
e speci ieke gascons an e ijr:o. is :: 

Met deze referentiewaarden is ook het getal van Schmidt 

bepaald voor een argon-helium mengsel: 

S= §_ 'Pref brtt{ 
2 -çe~ Àttl 

1.15'86 (:3.4.5) 
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III-5 Contacttemperatuur 

Door het hete gas aan de achterwand zal een warmte

stroom naar de (glazen) achterwand van de schokbuis 

gaan. Voor de warmteflux in het gas aan de wand geldt; 

(3.5.1) 

De afgeleide van de temperatuur volgt uit de oplos

sing van de grenslaagvergelijkingen. De warmtestroom 

tengevolge van straling wordt verwaarloosd. De warmte

flux door het gas aan de wand is gelijk aan die door 

het glas van de achterwand. Het vinden van de tempe

ratuurverdeling in deze \vand, \vaar de coëfficiënte-K 

Ow= ~ .... /f..,C.., constant is, wordt nu gereduceerd tot 

het probleem, waarbij het uiteinde van een halfoneindig 

· licha~m, dat voor l<o een uniforme temperatuur T, heeft, 

op het tijdstip ~ = o op een constante temperatuur ~ 

gebracht wordt. In de wand is de temperatuurverdeling: 

{J.2.8) 

en een warmtestroom: 

-"-n. :-À .IT I = (T.- I) J>.w~wC.., I 
v~ w ~x 1 c. 1t 1:. 

(J.2.10) 
'lt::O 

De beide wèrmtestromen zijn aan elkaar gelijk. Hieruit 

volgt dan de contacttemperatuur: 

Jt I ~tF 
dz Tc. 

z.:o 

(J.5.2) 
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III-6 Lichtreflektie aan een grenslaae 

Tussen brekingsindex N en de dichtheid van een gasmengsel 

geldt een eenvoudige eerste orde benadering. 

N = t + L '<. "'' Wl~ . . . (J.6.1) 

• 

~. = de Gladstone-Dale-constante van een gassoort i. 

Voor een ideaal binair gas is deze formule te herleiden 

tot: 

(3.6.2) 

Als de samenstelling van het gasmengsel verandert, dan 

verandert daardoor ook de brekingsindex. Een gas met 

bekende dichtheid is hiermee optisch te onderzoeken. 

Er ~ordt met een lichtbundel, die onder een scherende 

hoek door de glazen achterwand op de grenslaag valt, 

gemeten. Op de overgang van wand naar gas wordt een 

gedeelte van de bundel doorgelaten en een gedeelte 

gereflecteerd. Zodra de grenslaagdikte voldoende 

groot is t.o.v. de golflengte van het gebruikte licht, 

zijn interne reflecties in de grenslaag te verwaarlozen. 

Een criterium hiervoor is door Van Dongen afgeleid 

(DON I 77] 

{ 1 kL 6 N ~ 9 )'1. > t * 

met de grenslaagdikte: ~ = ~!»- q, I 
'd"f /ax 

-~· 
kL = golflengte van het gebruikte licht. 

(J.6.J) 

(J.6.4) 

9 = hoek tussen de lichtbundel en de normaal op het 

brekingsvlak. 

ne intensiteit van het gereflecteerde licht is dan te 

berekenen met de formules van Fresnel [BOR 1 70] • 

Vanwege de gevoeligheid is er gebruik gemaakt van 

-~gepolariseerd licht met de magnetische vector loodrecht 

op het vlak van breking (transerve magnatie waves). 

*De bijdrage vari interne reflecties is bij de gebruikte 

ho eken minder dan 1'%, indien voor t = lQO genomen 'vord t o 
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De reflectiecoHfficiint van een discontinue overgang 

van medium 1 naar medium 2 is: 

(3·.6 • .5) 

met (3.6.6) 

Volgens de wet van Sn ell ius (BOR 1 70] is o< een constante: 

o<= constant = N SÏVl e (:3.6.7) 

In de achterwand is een glazen venster met bekende vaste 

brekingsindex gemonteerd, waardoor met een laserbundel 

gemeten wordt. In onderstaand figuur is een voorbeeld van 

de vefandering van de brekingindex aan de achterwand van 

de schokbuis weergegeven. 

t 
ti 

Fig.6 
Testgas: 

~tfr 
Mach 

N, 
0 """"' 

Voor !< o 

Argon ~T1 = 29.5K 
1 • .58 1Ö11..'~ Te= JO 2K 
J.5 T~=2852K 

' N 

0 

Voor ~~o •3 
p

1 
= 2.66.10 Pa 

p
1

= 1.88.lo''"Pa 

Voor l < o is de in ten si te i t van het gereflecteerde 1 icht: 

= I (3.6.8) 

en na voldoende lange tijd: 

(3.6.9) 

De relatieve brekingsindexverandering is: 

(3.6.10) 
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Indien de grenslaag nog niet voldoende dik is, moeten 

we met interne reflecties in deze grenslaag rekening 

houden. Voor een inhomogeen medium is de reflectie 

van een evenwijdig gepolariseerde(transerve magnetic 

waves) lichtbundel gegeven door [WOL 1 66, HAF 1 75) 
C)Q 

r?.(o) = J 
0 

x 

~ ( J 2 i ~l "' ~. 9 J x) d x 
0 

(3,6.11) 

Hierbij Z1Jn meervoudige reflecties in de grenslaag 

verwaarloosd. N~ e verandert niet veel, zodat we 

hiervoor een gemiddelde waarde nemen: 

(3.6.12) 

Transformeren naar de gelijkvormigheidsco5rdinaat ~· 

zoal& gedefinieerd in (J,2,20) wordt de reflectie

coëfficiënt van de grenslaag: 
00 -I l ( f N

1 
) J N ( k Ne M) I r'l{Ç) - N l-N1-0(t ol~ ~p 'liL ces ~'la dj(J.6.1J) 

0 

De brekingsindex is een functie van de dichtheid, 

die uit de oplossing van de grenslaagvergelijking 

volgt, Door integratie is ~ voor een willekeurig 

tijdstip te berekenen, 

De reflectiecoëfficiënt aan de discontinue overgang 

van glas naar gas,~ en die in de grenslaag zijn met 

de volgende regel samen te stellen (HAF 1 75) : 

r = r, + r'l. 
1 + r, ,...1 

(3.6.14) 

Hiermee kan direct na schokgolfreflectie (t=O), als 

de grenslaag nog zeer dun is t.o.v. de golflengte van 

het gebruikte licht, de gereflecteerde intensiteits

verandering van de bundel berekend worden, 
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Hoofdstuk IV 

MEETOPSTEL Ll NG 

IV- 1 De gasschokbuis 

Voor de metingen is een stalen schokbuis gebruikt met 

een totale lengte van 10 meter en een vierkante door-
2 snede van lOxlO cm • Het 2 meter lange hogedruk gedeelte 

is gescheiden door een aluminium membraan van het lage

druk gedeelte.Dit membraan wordt tot een bepaalde 

diepte ingekrast, zodat het bij voldoende drukverschil 
I 

tussen drijvergas en testgas zal barsten en er een schok-

golf met gewenst Machgetal door de meetsectie zal . 
lopen. 

De loodrecht op de buis geplaatste achterwand is voorzien 

van een conische opening, waarin een venster van BK-7 .. 
kroonglas geplaatst is. Op dit venster valt met een 

scherende hoek een gepolariseerde laserbundel in. Het 

is zaak het venster zo spannings- en trillingsvrij 

mogelijk te bevestigen, zodat het glas zelf niet als 

polarisatiefilter gaat werken. Eerst is het glas met 

twee-componentenlijm, Araldit, koud ingelijmd. Vooral 

trillingen via de buis over deze lijmlaag veroorzaakten 

spanningen in het glas. Dit was zelfs al het geval 

voordat de schokgolf de achterwand bereikte. 

Daarna is er een rubber manchet om het glas aangebracht, 

waarmee het in de verruimde opening van de wand geplaatst 

werd. Hiervoor zijn verschillende rubber soorten en 

rubber dikten beproefd. Bovendien zijn enige experi

menten uitgevoerd met verschillende aandruk-methoden. 

De beste resultaten werden verkregen met het venster in 

2 mm. latex en aangedrukt door 2 halve schijven met 

1 mm. teflon pakking. 

Het bleek van belang het venster regelmatig te reinigen 

( na iedere dertig experimenten ), omdat er wel eens 

aluminium deeltjes van het membraan tegen de achter

wand terecht kwamen. 

~· . 
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~ 

ingelijmd. Met latex-laag 1 
\\\\\ = metalen ach terwand. Aandruk-schij ven. 
1'1'"1' = te f 1 o n . 

Fig.7 Bevestiging van het venster. 

In latex en aangedrukt door twee schijven voldeed het 

. bes t.e. 

IV- 2 ~teting van het Machgetal 

Daar de druk- en temperatuurtoename met de Rankine

Hugoniot relaties uit het Machgetal berekend worden, is het 

van belang de snelheid van de schokgolf nauwkeurig 

te meten. Hiertoe zijn vlak voor de achterwand, in de 

zijwand van de buis, op 50.0 ~.1 mm. afstand van elkaar 

twee drukopnemers geplaat§t. Deze Kistlar-drukopnemers 

geven via een versterker een spanning af evenredig 

met de drukverandering. Als de schokgolf passeert 

neemt de druk plotseling toe en zullen de drukopnemers 

een triggerpuls afgeven, waarmee een tijdsintervalmeter 

gestart en gestopt wordt. Is de afstand tussen de druk

opnemers f, c de geluidssnelheid van het testgas en 

6t de gemeten tijd, dan is het Machgetal: 

M i 1 
-AL . c (4.2.1) 
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De drukopnemers hebben een effectieve diameter van 

3.3 ",..,, zodat hierover, w·anneer de schokgolf passeert, 

de druk niet plotseling toeneemt, maar·zoals in de 

onderstaande figuur. 

-. 
triggerniveau. 

Î 
V 

0 

. Fig; {) 

... 

3.3 """' E )• ) 

De spanning van de drukopnemers. 

Ar3on 
P, : 90.0 bot-r 

t1 ~.81 

10 rset. 

De triggerniveau 1 s van de start en stop van de t~jds

intervalmeter dienen gelijk te zijn ingesteld, wil de 

afstand waartussen de tijd gemeten wordt hetzelfde 

blijven. Met de triggerpulsen worden ook oscilloscopen 

en transiënt-recorders getriggerd. 

IV- J Drukmeting 

Voordat we het hogedruk gedeelte met testgas vullen, 

wordt de buis tot lÖJ torr vacuüm gepompt. 

Daarna wordt de meetsectie langzaam gevuld met het 

testgas tot een gewenste voordruk p 1 , die we meten 

met een Wallace & Tiernon absoluut vacuüm manometer 

tot 20 torr, of tot 100 torr mèt een Edwards Bourdon 

vacuüm manometer. Deze meters zijn geijkt met een 

Van Essen vacuüm manometer van 0 tot 7 torr en een 

Ados vacuüm manometer tot 80 torr. 

In hetlaatste gedeelte van de buis zijn Kistlar-druk

opnemers gemonteerd. Deze zijn bij enkele experimenten 

verbonden met een oscilloscoop voorzien van een camera, 

oC een transiëntrecorder. Zo zijn drukveranderingen 

over schokgolven te registreren. 
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i 
Argon 
P.: 'lo.o lotr 

M: 3.1.9 

0 1oo 
t ---Jo 

2.oo 3oo 

Fig. 9 ~en drukopnemer op J.5 cm van de achterwand in 

de zijwand laat zien hoe de druk over de heengaande en 

de gere~lecteerde schokgolf toeneemt en in gebied 5 . 
constant blij~t • 

• 

IV- 4 Optica 

Een gepolariseerde laserbundel, met polarisatierichting 

evenwijdig aan het glasoppervlak, valt onder een hoek 

instelbaar met een spiegel, ge~ocuseerd op de glazen 

achterwand. Bij de overgang lucht-glas wordt een ge

deelte van de bundel RNF gere~lecteerd. Van de door

gelaten bundel wordt nogmaals op de overgang glas-gas 

een gedeelte R,.,ael gereflecteerd. Beide evenwijdige 

bundels worden elk door een ~otodiode opgevangen en 

de diode spanningen worden in een verschilversterker 

van elkaar a~getrokken. Door de referentiebundel m.b.v. 

een polarisator, o~ een ~ilter gelijk te maken aan 

de meetbundel, zullen oscillaties in intensiteit van 

de laserbundel gecompenseerd worden. 

>---osciLloscoop 

'R b :; ~ B k .0. 'of 
Fig. 10 Schakeling van de fotodiodes. 
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Zodra de schokgolf aan de achterwand is gereflecteerd, 

'zal de brekingsindex van het gas veranderen, waardoor 

de intensiteit van de meetbundel ook verandert. 

De diode-spanningen van de gebruikte fotodiodes zijn 

lineair met de intensiteit van de lichtbundels, zodat 

voor de gemeten spanningsvariaties geldt: 

ó V .!!_ 
V 'R 

(4.4.1) 

De spanning wordt op een oscilloscoop, in stand "single

sweep" geregistreerd en pp foto vastgelegd.Door de 

foto 1 s met een motion analyzer op te meten.en te ver

gelijken met een calibratiesignaal is àV te bepalen~ 

In enkele gevallen is het signaal met een transiënt

recorder verbonden en door een X-Y schrijver getekend. 

oscilloscooo . '· 

IV- 5 Hoek van inval 

verschil- R 
versterker rcoJ 

fotodiodes 

De opstelling. 

Uit grafiek 6 blijkt, dat de gevoeligheid van de me

tingen afhangt van de hoek van inval ei van de laser

bundel, vooral boven de 80°. Deze hoek is echter op 

een eenvoudige manier zeer nauwkeurig te meten. Een 

mes bevestigd aan een schroefmicrometer wordt m.b.v. 

een spiegeltje loodrecht op de bundels geplaatst. 

Eerst wordt het mes in de referentiebundel gedraaid, 

totdat de spanning van de fotodiode gehalveerd is. 

De stand van de schroefmicrometer wordt afgelezen, 

waarna hetzelfd··e gebeurt met de meetbundel. 
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u(~ afstand d tussen de middens van de laserbundels 

is hierrnl~e gemeten. Zijn de brekingsindexen van lucht 

1\l en glas N~L plus de dikte van het venster b bekend, 

dan is met cle volgende forpmle de hoek van Inval te 

berekenen; 

(4.5.1) 

b (4.5.2 ) 

Met de vergelijking ().6.]) is dan de constante « 
te berekenen. 

CV- b Samenstelling van het gasmengsel 

Een glazen ballon wordt eerst vacuUm gepompt tot _ .. 
10 torr en daarna gevuld met argon, tot een bepaalde 

dr·11k, die bijna gelijk aan die van de buitenlucht is, 

zodat inlekken van lucht verwaarloosd kan worden. 

IJe b<tllon met het gas wordt gewogen op een Mettler

halan.-->. Vervolgens is dit herhaald met helium en het 

argon-helium mengsel. 

De f r·ac tie argon f is te ;bepalen uit: 

~ Ge""..,..~.,~ Ge."" ti& (4.6.1) 

~e 11114r q e.w He. 

Gew ~ ~~ew i eh t van ballon met gas. De ind ie es meng, 

Ar on He s tat:tn resp. voor gasmengsel, argon en helium. 
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IV- 7 Meting van de contacttemperatuur 

In de achterwand is een kleine opnemer van hetzelfde 

glas als het venster geplaatst, waarop een uiterst 

dun platina laagje is gedampt. Dit laagje doet dienst 

als weerstandsthermometer en is opgenomen in onder

staande schakeling. 

tsV 

Rt 
~ 

Fi 11 platina laagje g. Schakeling voor het meten van'Tè. 

De weers~and van het laagje R is als functie van 

de temperatuur geijkt. Het· verband is lineair 

R=A·T+B (4.7.1) 
A en B zijn uit de ijking te bepalen constanten~ 

De temperatuurverandering aan de wand na reflectie 

van de schokgolf is dan : 

V = spanning over het laagje bij kamertemperatuur. 

AV • spanningsverandering na de schokgolfreflectie, 

die door de oscilloscoop geregistreerd en op een foto 

vastgelegd wordt. 
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Hoofdstuk V 

MEETRESULTATEN 

Voor de experimenten is als testgas zuiver TL-argon 

als ijkgas gebruikt en een argon-h~lium-mengsel om 

diffusie te meten. 

De Machgetallen van de invallende schokgolven zijn 

gevari~erd van 2 tot 4.9 • Bij lagere Machgetallen 

is de stgnaal-ruis verhouding te klein. Bij hogere 

Machgetallen worden de krachten o~ het venster zo 

groot, dat er oscillaties in het signaal optreden. 

Bovendien kan het gas in de grenslaag bij te grote 

temperatuurverschillen ioniseren. 

De meeste metingen zijn verricht bij 20 torr voordruk. 

Om dê drukafhankelijkheid van de diffusie te onderzoeken, 

zijn enkele metingm bij een voordruk van 40 en 80 torr 

gedaan. 

V-1 Samenstelling van het gasmengsel 

Voor de mengselmetingen is twee maal een argon-helium

mengsel samengesteld. De mengverhouding van beide 

gasmengsels zijn met de methode, zoals beschreven 

in IV-6, bepaald. 

Gasmengsel I :50.3..±.0.2 %argon + 49.7.±.0.2% helium 

Gasmengsel II:49.5.±.0.2% argon + 50.5±0.2% helium 

V-2 Meten van de contacttemperatuur 

Bij een aantal experimenten is de temperatuur aan het 

contactoppervlak (x=O) m.b.v. de weerstandsthermometer, 

zoals beschreven in IV-~ gemeten. Deze weerstand is voor 

een temperatuurgebied van l0°C tot 5o•c geijkt. 

De spanningsverandering over deze weerstand AV , als 

gevolg van de toename van de contacttemperatuur 4~ 
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op t~o, is op een oscilloscoop zichtbaar gemaakt. Een 

foto van dit signaal laat zien, hoe de temperatuur op 

t=O plotseling toeneemt en gedurende de meettijd constant 

blijft. 

Jruk it~ 
elt oc\.hr 
WOIIIcl 

\ 

~~~,---r--t--t-~~~--~------
1 ••• ·-- ------+--·+---1-- --
l 

I 
_ _.__ ___ . ..J.::-::,;·:. __ :_~..:.·::-:~-·-·-l-. 

Fig. 13 Foto van de spannin&sverandering over de 

weerstandsthermometer. 

Door de grootte van het signaal te vergelijken met het 

calibratiesignaal op een motion analyzer, is AV bepaald. 

Voor het experiment is de spanning V over de weerstand 

bij kamertemperatuur~ gemeten, waarmee tevens het platina 

weerstandslaagje op beschadiging gecontroleerd werd. 

Met deze gegevens en met (4.7.2) is de experimentele 

toename van de con tac tternp~ra tuur Al;,cafepaald. 

Uit (3.2.10) volgt, dat de warmteflux van het contact

oppervlak, vermenigvuldigd met de wortel urtde tijd 

rechtevenredig met AT is. Met (3.5.1) is·\~ met de 
0 

oplossing van de grenslaagvergelijkingen te berekenen: 

- \vr = l f ~ T.., 1~1 
as• 

(5.2.1) 

Het rechter lid van deze vergelijking is afhankelijk 

van de mengverhouding van het gàs. Voor argon-helium

mengsel is-~vr berekend, zowel met als zonder de 

invloed van diffusie. 

In grafiek9 zijn de gemeten contacttemperatuurtoenames 

tegen de berekende •\Yr uitgezet. Duidelijk is te zien, 

dat thermodiffusie invloed heeft op de warmteflux en 
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dat de argon-helium-metingen overeenstemmen met de 100% 

argon metingen, als de thermo-diffusie in rekening wordt 

gebracht. 

Uit de gemeten contacttemperatuFen van de argon experimen~ 

ten is met· (4.7.2) de waarde voor (À~C )~bepaald. 

Hiervoor werd gevonden: 

Bk. ?-kroonglas :VO..~ c )~ = 1S"70 t. 20 w slhm
1
K-

1 

In grafiek is ~1: als functie van het Machgetal voor argon 

en argon-helium-mengsel uitgezet, zodat de experimenten, 

waarbij 4"1: niet gemeten is hiermee gecorrigeerd kunnen 

worden. 

V-J Diffusie-experimenten 

Met de in hoofdstuk IV-7 beschreven optische reflectie

methode zijn de dichtheidsveranderingen van het gas aan 

de achterwand gemeten. 

Om de argon-metingen te vergelijken met de mengsel

metingen, z~jn deze op de volgende wijze behandeld. 

Van Dongen[DON 1 77] geeft een betrekking tussen de 

brekingsindex N en de verandering van de intensiteit 

van het gereflecte,erde licht: 

AN - 1 A~ 
" - ~ T (5.J.l) 

S
2 

is de gevoeligheidsfactor, die alfen afhankelijk is 

van de begincondities. Voor de gebruikte fotodiodes 

is ~R/'R evenredig met de relatieve spanningsverandering 

~v,YV (4.4.1). Dan geldt ook: 

{ .!J)4?Gp - {~) ref 

(~ter 
(5.J.2) 

of met de relatie tussen dichtheid en brekingsindex 

v o o r gas ( J • 6 • 1 ) : 

Y - { ~},;;p (Vlrer 
- V ( 1- ~ ) 

Ps (t )t4' 
Voor (4~~ef nemen we de volgens de theorie berekende signaal-

waarde, waarbij geen rekening is gehouden met diffusie. 

Indien bij mengsel-metingen de fractie argon aan de 

wand door diffusie toeneem~, dan zal het gemeten 
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s ignaal{LlV/v) groter zijn dan het zonder d iîfus ie berekende 
up 

signaal. 

De laatste term in (5.3.3) is voor een bepaalde ft'tf 
constant. ft'~r -~' m, - lo<t 'l'o1,_ 

k1W11. + f .. ee ( k•""'• -I<\ \'\111.) 

. 4 95' l. s 7 t 
Tabel V . S' 00 I.S'S? 

.S03 I. S'S" '1. 

Omdat voor M=l de factor {l-p1 fps )=0, is in (5.3.3) 

hiermee vermenigvuldigd, zodat deze factor niet meer in 

de noemer van het rechter lid voorkomt. De theoretische 

waarde bij M•l is dan Y =0. 

In grafiek 11 is Y uitgezet als functie van het Machgetal 

Hierin zijn zowel de argon- als de argon-helium-experi

menten aangegeven. 

Op d~ gegevens in grafiekil is de standaardprocedure 
. 11~8t 11 Confidence Multiple Regression" {RC-bulletinv]toe-

gepast om te achterhalen of,en zoja welk functioneel 

verband bestaat tussen Y en 1\-lachgetal, voordruk p
1 

hoek van inval e4 en de oorspronkelijke mengverhoudingfref• 

Uit de analyse is gebleken, dat de gegevens van de 

eerste meetserie met fn(.50J significant afwijken van 

de meetseries met f,.,= .495 • Daar de metingen in de loop 

van het onderzoek sterk verbeterd zijn is besloten 

om deze eerste meetserie niet mee te nemen in de 

aanpassing. Deze experimenten zijn in de grafiek 

aangegeven met een open cirkel 0 • 

De oorzaak van deze afwijking is vermoedelijk te vinden 

in de slechte kwaliteit van de foto~s (te kort signaal 

voor t(O) en aan het feit , dat bij deze meetserie de 

signalen veel zwakker waren dan bij latere metingen, 

waarbij de hoek van inval groter was. Bij latere series 

is ook de bevestiging van het venster in de achterwand 

verbeterd. 

Voor zowel de 100% argon-, als de mengsel-metingen 

is geen significante druka~hankel~jkheid geconstateerd. 
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Op grond van deze analyse is de volgende aanpassing 

gekozen: 

Yor.lo"' = 0.05"3 - {O.oll t o.oto) M 

Als onzekerheid op de coHfficiinten is steeds twee 

maal de standaard deviatie genomen. 

De Machgetalafhankelijkheid van de zuiver argon

experimenten duidt op een systematische meetfout, 

die nog verder onderzocht moet worden. 

V-4 Vergelijking van het tijdafhankelijke reflectiesignaal 

met de theorie 

Voor een enkel geval is uit de oplossing van de grens

laagvergelijkingen en het daaruit verkregen tijds

afhankelijke brekingsindexprofiel de invloed van 

reflecties in de grenslaag op de totale gereflecteerde 

lichtintensiteit berekend, zoals aangegeven in III-6. 

Om een zinvolle vergelijking van theorie en experiment 

mogelijk te maken was een wijziging van de belastings

weerstand Rb van de fotodiodes, zoals in figuur 10 

getekend, noodzakelijk, zodanig dat de responsftijd 

van de diodes plus verschilversterker O.l5~S werd. 

Hieronder is een voorbeeld gegeven van een mengsel

meting. De volgens de theorie verwachte grenslaaggroel, 

waarbij wel en niet rekening is gehouden met diffusie, 

is erbij getekend. 
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Reflectie-signaal geregistreerd met een oscilloscoop. 
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Enkele voorbeelden van exprimenten. 

300-

loo-

M: '1.11 
P,: 8o tor-r 

T----r- \ 
1----4-----1---+-~1-----+---+--·· 1 ... ----1 . : 

T1-:. 1qll k 4 Tt. r H H _ ~~r-++-H+-H-++H*I-1-++++i-.f-+-.1.-#l++f+ H •. -· 
I ' 
I 

100- f-H t t I ++H+++I-H-1f-++H++H++1~H-H -H+t t 1-t·• f · 

I 

100 

I I 
IOOJAS 

·---- -- --4-----l-------~- 1 
I 

Een argon-meting, waarbij het reflectiesignaal is gere• 

gistreerd door een transi~ntrecorder. Duidelijk is te zien 

hoe de druk in ~ebied 5 na 150fS beglnt af te nemen • 

S"'O !fS pe,. 
\c. ""• iJuL 

-

-'7" 
I 

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

--
l 
l< 

_)M 

; 

--

~ 

~ 1 

j 
t:JJ/w·:..·a...:. t+· 

-- .. 
. -· 

-· ~ -' 

.. 
I 

' 
I 

.-. I. ~i 

v< .•· •a.l... ll 
~- -· .. s~ 

Een mengselmeting v<'ln de eerste meetserie metf,..r :50.J%. 

M .. 1.4.q.l T1 • 'l,s-.o K P, • \o.o torr {'/t"P= o.o.ltS 
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CONCLUSIES 

Bij de optische reflectie-metingen met zuiver argon 

wordt een systematische afwijking tussen de theorie 

en experimenten gevonden. Mogelijke oorzaken hiervoor 

kunnen zijn: 

• 

a 0 Accomodatie-effect ,doWoZo de gas

temperatuur aan het contactoppervlak 

neemt niet direct de temperatuur van 

de wand aan. 

b. Het niet constant blijven van de druk p
5

• 

Daarvoor kan in principe worden gecorrigeerd 

als het drukverloop geregistreerd wordto 

De druk is echter bij de besproken 

experimenten slechts in enkele gevallen 

gemeteno 

De mengsel-metingen vertonen een significante toename 

van argon-concentratie aan de wand, waarvan de orde van 

grootte goed door de theorie wordt voorspeld. 

De ontmenging blijkt binnen de meetnauwkeurigheid 

geen functie te zijn van de druk. 

Bij metingen van de contacttemperatuur, die een maat 

is voor de warmteflux naar de wand, is de invloed van 

thermodiffusie-effect duidelijk waargenomen. 
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Appendix A TEMPERATUUR-en DIF'FUSIEVERGELIJKING 

Allereest zullen we in deze appendix een meer gedetail

leerde afleiding van de temperatutirvergelijking (J.J.24) 

en de diffusievergelijking (J.J.25) voor een binair gas 

geven. Daarna worden de co~fficiinten van deze 

vergelijkingen uitgewerkt. 

a. Afleiding van de temperatuur en de diffusievergelijking 

We gaan uit van de grenslaagvergelijkingen (Jo3oJ,4,6) 

en het gevolg van de impulsvergelijking (J.J.8)o Hierin 

worden de definities (3.3.18,19 en20) ingevuld. 

Met de totale afgeleide: il = ~~ + cJ ~x is (A.l) 

de continuiteitsvergelijking voor het totale gas te 

(A.2) 

De continuiteitsvergelijking voor een afzonderlijk 

gas luidt dan: 

+ ) Y'l, V. 0 
0 x. -

(A.4) 

Vervolgens sommeren we beide continuiteitsvergelijkingen 

voor de afzonderlijke gassen van een binair mengsel: 

(A.5) 

Deze laatste vergelijking met (A.J) geeft: 

( 1 + JJ f) ';)(" r v.) 
n ~x 

(A.6) 

Van de energievergelijking (J.J.6) wordt vergelijking 

(A.5) afgetrokken en met het resultaat uit de impuls

vergelijking (J.J.8) wordt deze: 

2. ~ Lt r _ _ .!.. s_, à q,. 
2 u ~ - n 1 kT ~ x. (A. 7) 

~e warmtestroom voor een binair gas, rekening houdend 

met diffusie, wordt uit (J.J.9) afgeleid: 

~:-À ~T + s rnkT V.f + nkT kTV.l.±Jd (A.B) 
oX 2 1-f 
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Uit (J.J.lO) volgt de gemiddelde diffusiesnelheid van 

gas 1: 
V. - - ..!... _1 __ 

t - r (f+JAP 
D (ll + k l L, T) 

lt 'b X T ~ ')( 
(A. 9) 

Vervolgens passen we een Lagrange-coördinatetransformatie 

toe, zoals gedefinieerd in (J.2.11). De laatste vier 

vergelijkingen worden dan: 

~ [ : - rVl1 ( 1 + }-' fl' ! 'l l n f V. ) (A.10) 

~ d ~ T - _ m (-t ~ + ~ M ~ ( n f V.)) {t+ f f) (A .11 ) 
2 ~~ - 1 kT 'brz 11 ~~ • 

+ n r V. = - 'P '1 tlh. }),~ (lt + k ) L, T ) (A • 1 2 ) 
r I k' T " o '1 T ) rz 

0 : - n'h_ i> À { 1 + M p ~ ~ T t p V. ( k _ill!] - §_ rl) (A • 1 J ) 
-V . k I ~ ~ T I~ f 2 

met de randvoorwaarden: 

'1=0 ~f \ _ k dL.T\ 
k\ V. : 0 :9 ::;;--- - - T -"'--

41-2 0 'l 1\sO 
~-~~ 

P~f . (A.14) 

r ref 
Hierna gaan we over op de gelijkvormigheidscoördinaat 

z, gedefinieerd in (J.2.14): 

-l ~ : - m { HJAf),__t_ s!__ (V\fV.) (A.15) 
'H J'Z 1 1W eh 

- S"l. dLT- __ t_ m {t+AAf) (..L ~~ +! L(\'lf~l\ (A.16) 
Ll t: ol 'Z V' ~.tot ,_ 1 1cr d z i cl~ 1 

() :- VVlt p ~ lt+Mf)-1- cJ~T i- pV,(l~ !:!.d-~f"f)(A.l7) 
-,., k I VlfC&f el 'Z I ..,. ,. f 1 

r V, - pt m1 D.t 1 ( .iL + k J t,_ T) (A .18) 
n I - - ~1 Tl. VLtt~f oh. T ol "Z. 

De faktor Jf verdlvijnt uit de vergelijking voor massa 

(A.15} en energie (A.16) als (A.17 en 18) daarin 

gesubstitueerd worden, 

De randvoorwaarden na deze transformatie zijn: 

eH I :- k ~-~ 1ï:' T oh: 
~ ~0~~ ~~0 

(A.19) 2 = o T = T, Jirl\ 

We maken de vergelijkingen verder dimensieloos door 

substitutie van (JeJ.l4, 1.5 en 16) en door substitutie 

van het getal van Schmidt (J.J.17). Hieruit volgen dan 

de vergelijkingen (J.J.21 en 22). 
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b. Coëfficiënten in de temperatuur- erylJJ.ffusievergelijking 

De vergelijkingen 13.3.21 en 22) vereenvoudigen we als 

volgt: .. .. 
Tu + h fu :;. L T'Z. (A.20) 

0 t~'l. b f~-z = 
.. 

+ c. Tz. (A.21) 

~ndex z betekent eerste afgeleide naar z 1 en index zz 

de tweede afgeleide. 

Door fn te elimineren krijgen we de diffusievergelijking: 

p + (ol+e~ -cd) r 
hz \ 01 h-b ?. 

- (~o-e.~ " 
- et~- b J Tl. (A.22) 

Door ~z te eliminere~ krijgen we de tempera~uurvergelijking: 

+ + { ïb- ~c- e"' ~) f 
h'Z. Ol ~- b "'-

De coëfficiënten Cl t/m j zijn: 

q = 

b : -r~ 

kr 1 

~ 

+..I. 
'l 

C.: -22.f(a-f) Tl (1+1-ffreJ)l. 
· ~s-s k~ ~ li-~f 

... ... 
T T ---
kT l l k' 

Toz. 

Hierin zijn: 

~· "l. 

l) 
~ 

k' 
T, 

])' + z 

-(11 - ;Jf -r~D - a .. T' 

-(~ - a-r 

.. 
JT 
cl-z 
Jt 
eh 

a~t 
eh 

:. { ol h _ bj ) r 
04h- b z. 

(A.23) 

(A.25) 

+ J1 il) ~ 
èlf d4 ~ 

+~o R).!.. 
Glf clz i> (A.26) 

t J kr lf_) !,. 
àlf ~7. kr 
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In de vergelijkingen (3.).2~t en 25) zijn n tjm {;. 

B : o 

D : ( L b - \, c. - e \... f~ l Î 
och-b I -z 

E : o 

c;. : (J h ~ bÄ\ P 
Olh- b ï t?. 

(A.27) 
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Appendix B N U M E R I E K E M E T H 0 D E N 

De niet lineaire tweede orde differentiaalvergelijkingen 

(3.3.24 en 25) zijn op de volgende wijze numeriek 

opgelost. 

a. Temperatuurvergelijking 

Eerst behandelen we de temperatuurvergelijking: 

J't A J t t B T :: C 
~2.' + d 'Z. 

met de randvoorwaarden: T." - T 
l::o- t 

(J. J. 24) 

De co~ffici~nten hierin zijn niet constant. 

A : A ( -z,. ~) ; B : BL-z.) e.~ C = c (:~) (B.l) 

Theoreti.sch wordt het oplosdomein gegeven door '2. ~ o 

In ons geval kunnen we echter volstaan met het 

in terval 0~ 2 ~ 'l.""'~lt 

wordt gediscretiseerd 

stappen van grootte h. 

me t "Z ... .,x = J • 5 • D i t in t er va 1 

in een aan tal n equ id is tante 

h = 
Hier in geldt: 

'2..,u.:.'2.-'Z met J 011 n n d ~-· = ~ ~ ' .... , . 
2d = J \., 

(B. 2) 

(Bo J) 

De gereduceerde temperatuurT op het discrete punt 

'Z= lJ wordt genoteerd als~. 
De in (J.J.24) optredende differentialen kunnen 

d.m.v. Taylorreeksontwikkeling worden vervangen 

door differenties van de vorm: 
,. .. A 

tt - Tj ... - 2 Tj + Ts-· + R (h) (B.4) - h" d ,_, 
... A 

-ij .• clT Ti•• + R (h) (B. 5) 
Ti"" h 

De hierin optredende lokale afbreekfout is R(h) = tJ(h'l.). 
Substitutie van de vergelijkingen (8.4,5) in (J.J.24) 

levert voor elke waarde j (met 1~ j ~n-1) een algebraische 

vergelijking van de vorm: 

Het op deze wijze voor elke j verkregen niet lineaire 

stelsel vergelijkingen vormt, aangevuld met de rand-
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voorwaarden (J.J.2J) een gcsloten stelsel vergelijkingen 

en is door toepassing van een extra inwendige iteratie

procedure en standaard matrix eliminatie procedures 

op te lossen. Hierbij wordt h~t stelsel vergelijkingen 

geschreven als: 

<~lr" <v+•) 
'J jt• + 

<v>r" (\1••) l"> ·T .. (v+a) J ~~) 
ai i + b. . :. . (B. 7) 

t G d ~-I 0 

met: 1~j~n-1 
I. 

... .. .. 
lj:~ Ts- • en de randvoorwaarden: -T, en -- -

" zodat de waarden van T 
Tjco 

gebruikt in de coëfficiënten 

altijd een orde lager in v is, dan die in de vergelijking 
.. ~tl) 

zelf, zodat (8.7) een lineair stelsel in T vormt. 

Om dit proces te starten wordt voor v=O gebruik gemaakt 

van de oplossing van de analytische vergelijking voor 

de temperatuur (3.2.19). 
.. lv) 

Gedurende het inwendig iteratieproces convergeert T 
.c.l\>tl) 

naar 1· en de iteratie wordt gestopt als geldt: 

(B. 8) 

Hierin is ( een maat voor de nauwkeurigheid van de 

oplossing. Hiervoor is genomen C.= (J ( tö"J. 
.. {\J+I) 

Het stelsel vergelijkingen wordt voor elke T opgelost 

door het respectavelijk aanroepen van de standaard

procedures 11 Tridecomposition 11 en 11 Trisolution 11 

[ RC.bulletin 17]. Dit is een voor deze vergelijkingen 

~en geoptimaliseerd~ vorm van Gauss eliminatie en is 

stabiel zolang diagonaal dominantie verzekerd is: 

(8.9) 

Voor het overzicht wordt nog de matrix gegeven: 

a, c, 

b '1 

' fs= de gereduceerde temperatuur in gebied 5 
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De matrixelementen zijn: 

a, - :B, h1 
- 2 ClV'I., :: Bn-t h1 

-2 -
c, - J .. t A, h b Y'l•l :: 1 - t n Yl-· h - A 

h"t- (I ~t»~H h )Ts-cl, c. k1. - ( I - f A, h) Te J...,_, :: c 
:. rt-1 

a· 
d = B· h'l- t 

d 
\:) - 1 - f n~ h a .. 
~j = t+J..J).h 

l ~ 

d· - c· hl 
J - J 

b. Diffdsievergelijking 

De diffusievergelijking (J.J.25) is van dezelfde soort 

als de temperatuurvergelijking, maar de randvoorwaarde 

bevat nog een afgeleide naar z: 

+ E ~ :. c,. .. (J.J.25) 

tH 1 _ k d LTl r _ r met de randvoorwaarden: oi"Z. -- T~ ent_ -rref(J.J.2J) 
~:o ~:.o Z!:l~ 

Na di se re t is at ie van z , zoals bij de tempera tuurver

gelijking wordt deze laatste dif(ereotiaalverfelijking: 

me( j::o,t,'L.YJ.(B.7) 

De eerste randvoorw~arde wordt: 

P.- f_, k T.. o~t 
h : - T c. olz 

1 ~:.0 
(8.8) 

... J ... \ 
Hieruit volgt: f_,:: 1h kT Tt. J: + (, ( B. 9) 

'Z.:.O 

rlÎ I \vord t uit de tempera tuurvergel ijking verkregen. 
oh 1.0 f, () 
De tweede randvoorwaarde is: "'::: frr.Ç. 
Met (8.9) wordt ~ uit de eerste vergelijking (B.7) 
met n=O geëlimineerd. Deze n vergelijkingen vormen 

een n bij n matrix met hoofd- en twee nevendiagonalen. 
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De matrix elementen zijn: 

do '!' f h\ -1 
0 

Co :: 2 
do - Go h'l ~ (:Do h~ -2h) kT f: ~~ .. 

~c..O 

c.· - t· h"' -1 
J - ~ 

b. - l- tb· h <)· ... 
~ 

c.· - t + t j)~ h d ... 

J· :: ~- h\. 
~ 4 

Deze matrix is met dezelfde standaardprocedures als de 

vorige op te lossen. 

b. Programma 

In het schema op de volgende bladzijde is aangegeven hoe~ 

t en f als functie van z berekend worden. Eerst worden de 

coëfficiënten benaderd met een analytische oplossing van T 
uit vergelijking (Jg2.19). Vervolgens worden deze in een 

iteratieproces aangepast. De temperatuur wordt zowel 

zonder diffusie met (3.2.22) als met diffusie (J.J.24) 
berekend. 



(J.2.19). ().2.22} (J.J.2.5) (J.J.24) 

t = Tt. i" lTS' - t) ~(7.) 
).0T en geen diffusie 

t-z: < îs - t.)~ ~t-2t) 
f: fc-(!.f: constant enkele malen itereren r--- ........... ._ ----:...,. 
tz:: 0 ·I r-- ~=~tT- --,I 

I I 
.. I J 

-r-~ 1 
î;_-J 

"' ç ..;J,-S) A -· A 1 -
u +11-z1- +(t-l)T T;. 1: ::.o 

}.looo) T& RVW: "f;-=• : T, 
geen diffusie ~ t. 

•z~:. S f 
gediscretiseerd in matrix 

-- ., 
- - ., I 
---. I I 

r------
Ir ·-- --r----- -,,11 

I I I I 

I ~1-1--- -t--- -, I I 11 
J-1-.L-l- - - -i;- - - , I I I I I 

Printen: T 
zonder diffusie 

() 11 1111 

"" 0 

-1 r-z~ + D f-:. + E r :: G 11 I I 11 

~----:.....;;'---W" RVW: Plll =-kT r-· t-zl +f-- -,H------f- -LJ-1·1~._-___, ..__ _________ ..:·~·-... ~• r~ ~-~ -• p . t 
- ·· 'r' ~ "Z•O _ i' -~ "'P 

1 1 1 
r 1. n en : 

index z = eerste afgeleide naar z 
, , z z= t\ve ede , , , , z 

r - r, f P _ () .. - _ ~ 
1
1 1

1 
t 

ged is~~: t is,.~erd in T1.- -- Tl·l·l-- - - - r-
ma trix 1 1 11 1 

• f 
~~.u 

h .... A 

Tz-z -t R T'7. + B T ...._ ____________ --.~ry R vw · ..;.. : i: 
~ • • ·~~D ~ .. 

T-:..,..,..:: TS" 

l 

:C 

gediscretiseerd in 
matrix 

11 
11 als functie 

I 
van z. 

~--+t- .......... ·-~· '!: I 
1;--J 
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Appendix C T R A N S P 0 R T C 0 E F F I C I E N T E N 

a. De warmtegeleidingsctlëfficiënt van een enkelvoudig 

gas is voornamelijk van de temperatuur afhankelijk. 

Deze afhankelijkheid benaderen we met: 

(C.l) 

In de grafieken·! en 2 zijn de warmtegeleidingscoif

ficiënten van argon en helium volgens Touloukian e.a. 

[TOU 1 70] als· functie van de temperatuur (JOOK<T<JOOOK) 

logaritmisch tegen elkaar uitgezet. Voor dit temperatuur-

gebied werden .de volgende benaderingen gevonden: 

lAr= 0.2917 10·),. r0·1'2. w m"' K"' 

). ... = 2.5114 10"1
, To.7t w ai' K"' 

).,,r,$ bij "t, .. 29 5K > 0.0175 w •• •• .. m K 
m·' K •• ÀttfwJ bij 1;er=29 5K) = 0.1507 w 

In tabel II zijn de benaderde waarden vergeleken met 

die uit de literatuur [TOU 1 70]. 

Voor een binair gas gebruiken we de formule van Wasstljewa, 

waarvoor Ketelaars ~ET 1 75] voor argon-helium mengsels 

de Wassiljewa-coëfficiënten gemeten heeft. Deze blijken 

niet merkbaar afhankelijk van de mengverhouding te zijn. 

A,t = 2. 77 en R\, = 0 .J6 

Hun produkt is: A,,. Je A1 , = 0. 997 , zodat A,~l/ A," is. 

Voor de warmtegeleidingscoifficiënt van een argon-helium 

mengsel vinden we dan: 

In grafiek J en tabel III zijn de met deze formule 

berekende waarden vergeleken met de literatuur. 

In de tabel werd de grootste afwijking met de literatuur 

gevonden bij 589.2 K en f-o.5 ,maar de litertuur wijkt 

hier ook het meeste af van de meetgegevens, .zoals te 

zien is in grafiek J. 



T A R G 0 'i H E L I u ::0.1 

tempe- gemeten aanbevolen gebruikte Àkft- ~IIA gemeten aanbevolen gebruikte >.~!.~~n- x:!l!! ratuur P.J. Vru gt T6uloukian benadering 
>.T"~ 

P.J.Vrugt Touloukian benadering 
ÀT'OIL in K CVRU I 76] [TOTJ' 70] 

o/o (VRU 1 76] [TOU I 70] % 

290 .017JJ .01729 o.t.. .1468 .1488 l.J 
320 .01871 .01856 - 0,8 .1560 .159 5 2.4 
)50 ,Ol91 J .0198 - 1.6 .1649 .170 5 J.4 
4oo .022)) .0218 - 2.4 .179 5 .. 1876 ~.5 
500 .026)8 .0256 - 2.9 .2114 .220 ~.1 
6oo .o JOl .0292 - J. 0 .247 • 251 ' 1.6 
700 .OJJ6 ._o J26 - J.o .278 .281 1.1 
800 .OJ69 .0359 2,7 - • )07 • )09 o.6 -I -

900 .o J98 .0)91 - 1.8 .JJ5 .JJ6 v.J 
1000 .0427 .0422 - 1.1 • JJ2 .J6J .J6J o.o 
1500 .o 52 5 .o 561 .o 565 (].7 .42R .494 .486 - 1.6 
2000 .o64 .0692 • 0 69 5 o.4 .528 .620 .598 - J.5 
2500 .073 .0815 .0816 0.1 .739 • 702 - 5.0 
]000 • :) '3 =) .0938 .09)0 o.8 • 851 .801 - 5.3 
4ooo ') :) ~ .1182 .1144 - 3.2 1. 064 .985 -7.4 . -

5000 .121 .1429 .1J4J - 6.0 1.271 1.156 - 9.0 

Tabel II ';VRrmtege1eidinl'!'scoëffictënt van Argon en Helium. 
( m WK ) 



fractie JO .2 • .2 K J7J • .2 K 589.2 K 79J • .2 K 
argon [TOU-70] benadering [rou 1 70] benadering [TOU 1 70] benadering [rou 1 70] ben ad er ing 

o.o .154 .15J .176 .178 • .2JJ .248 .J08 .J07 
0.1 .124 .122 .1J9 .141 .18J .196, .250 .24J 
0.2 .099J .0979 .111 .114 .147 .158 .195 .196 
o.J .0809 .0798 .0915 .0928 .120 .129 .169 .160 
0.4 .o667 .0654 .0748 .0762 .0982 .106 .140 .1J1 I 

' 0.5 .0551 .05J8 .0618 .0626 .0810 .0869 .116 .108 -o.6 .0451 ~0441 .0510 .051J .0672 .071J .0957 .0884 
I 0.7 .oJ64; .oJ6o .0417 .0419 .0557 .0582 .0772 .0721 

o.s .0294 .0290 .oJ4o .OJJ8 .o46J .o469 .0622 .0582 
0.9 .02J4 .02Jl .0272 .0268 .OJ81 .OJ7J .0494 .o462 
1.0 .018.2 .0178 .0212 .0207 .OJ04 .0288 .OJ8J .OJ57 

Tabel III. Warmtegeleidingscoëfficiënt van Argon-Helium-Mengsel 
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b. De binaire diffusiecoäfficiint 

Op grond van de Lennard-Jones potentiaal heeft Hirschfelder 

[HIR 1 54] een formule afgeleid voor de binaire diffusie

coëfficiënt. Hieruit blijkt dat de concentratie-afhanke

lijkheid in eerste orde verwaarloosd mag wordeno Voor 

de temperatuurafhankelijkheid geldt een exponentiäel 

verband. Voor een argon-helium-mengsel blijkt l>,2. 

evenredig met Tl\ te zijn. 

Ex_perimenten van Van Heyningen e.a. [HEY 1 68)weken 

hiervan slechts weinig af. De temperatuurafhankelijkheid 

is iets groter, wat pas bij hoge temperaturen een rol 

gaat spelen. Hieronder is een tabel met waarde voor 

de binaire diffusiecoëfficiënt gegeven. 

~ 
10 • D,, 1n '1 -· m s bij P ... J= 1 atm = 1. 01)25 10~ Pa 

berekend experimenten gebruikte 
T volgens van Van benadering 

in K Urschfeld er Heyningen e.a. 

90o2 .o994 .0948 o0997 

169oJ .282 .2853 .28J6 

295 • 71JO .7J4o o71JO 

4oo 1.182 - 1o1819 

1000 5.42 - 5o410 

1500 10.62 - 10.60 

JOOO JJ.6J -- JJ.51 

Tabel IV 

Voor de benadering is de volgende formule gebruikt: 

S" ( )'.66 
]) 

_ l'\ Jht....P _ -'i 1.01~2S' 10 _I_ 
1,_ - .vrilf P I - o. 7l3·0 • 10 ? !~S" ( c. 2) 

De gereduceerde diffusiecoëfficiënt, zoals gedefinieerd 

in (J.J.16) is hiermee: 
i\ ... p., ,. t.b6 
D := T = T (C.J) 
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c. De thermodiffusieverhouding 

Voor de thermo-diffusie-verhouding heeft Hirschfelder 

[HIR 1 54] een formole afgeleid, wa~rbij hij gebruik 

heeft gemaèkt van de Lennard-Jones potentiaal. Deze 

formule is een functie van de temperatuur en de meng

verhouding van een binair gas. 

Met de ze formule heeft Van Gil s [ GIL 1 7 5] de kT berekend. 

voor een argon-helium-mengsel. De berekende waarden zijn 

als functie van de temperatuur en de argon concentratie 

uitgezet in de grafieken 5 a en b. 

De experimentele waarden, die Hirschfelder geeft, 

liggen duidelijk onder de theoretische berekening. 

Het aantal experimentele gegevens is echter te gering 

om voor meerdere mengverhoudingen een experimentele 

benadering te maken. Daarom is gebruik gemaakt van de 

met de Lennard-Jones potetiaal berekende kT ~ Met een 

tweedegraads polynoom is de concentratieafhankelijkheid 

benaderd, terwijl de temperatuurafhankelijkheid ver

waarloosd is. 
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Appendix b G E B R U I K T E A P P A R A T U U R 

Oscilloscoop: 

Tektronix Dual.Beam type 555 

Transi~nt-recorder: 

Bioma tion waveform recorder model 805 

Laser: 

Spectra Physics 
Stabilite Helium-Neon Laser 

x-y schrijver: 

Houston Instruments omnigraphic 

Drukmeters: 

Wallace & Tierr1an 
absoluut vacuüm meter 

Edwards Bourdon 
vacuüm manometer 

Van Essen 

Van Ados 
eigen aanpassing 

drukopnemers: 

Kistler 

Tijdintervalmeter: 

counter/timer 
Systron Donner 

Fotodiodes: 

Hewlett-Packard 

tot 20 torr 

tot 100 torr 

tot 7 torr 

tot 6o torr 

P I N 

model 120 

2000 recorder 

model FA 160 
serie nr 909JG 

No 8 

nr 7542 

type 5001 

model 70J4 

i• 
··.'.' ,~. 
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AppendixE M A E T G E G E V E N S en N A U W K E U R I G H E I D 

Bij de berekening zijn de volgende geffevens gebruikt; 

Universele gasconstante R • 8.J14J lOJ 
u 

10 2 J Constante van Boltzmann .. 1. J80 5 
1 atm. = 760 torr .. 1.01)25 10 5 

Argon : molecuulgewicht M, .. J9.948 

Gladstone-Dale constante- 1.582 10 

Helium: molecuulgewight 

Gladstone-Dale constante•l.958 104 

J kmo Ï 1 
K- 1 

J K-' 

Pa 

_, 
kg kmol 

4 kg' m•J 

_, 
kg kmol 

-· +3 kg m 

De Gladstone-dale constantes zijn voor een golrlengte 
van 5462Ä en bij o•c en 1 atm gegeven. 

De geluidssnelheid 
= (SM1 -1)(3M'l-1) 

(lM1 tb) 
ls-M1 -1) .M1 

{M1 +3)(M'+ 1) 

-· m s 

Voor éénatomige gassen,or mengsels daarvan is (=5/J 
genomen. 

Venster: Bk.7 kroonglas 
brek ings index • 1.1571 

dikte • 19.997 ~ 0.005 mm 

Helium-Neon laser: golflengte= 6)28 1 

De transportcoäfrici~nten iijn vermeld in tabel I op blz. 

1\Tauwkeurigheid van de metingen. 

Voor e~n gemiddelde meting is de nauwkeurigheid op de 

volgende wijze berekend. 

V o o r e e n f u n c t i e h ( a , b , c • • • • •· • ) h a n g t d e f o u t i n h a 1 s 

volgt van de toevallige fouten in a, b, en c •••• ar~ 

(Ah1.)
2

:: ( ~)
1 

(A o)t + (:if ( 4b1 t- ( !~ y- (J1 c.) ,_ t" ·--· 

Met deze relatie is nagegaan ho~ groot de onnauwkeurig

heid in (A%)~~ten gevolge van onnauwkeurigheden in 

machgP.tal, druk, temperatuur enz. is. 

MAchgetal: ! "'50.0 * 0.1 mm f 
l M "" J. 52 .t 0. 0 H~ A = 44.4 i 0. 1 fA s 

De relatieve fout in het Machgetal is .5"a. 
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Tempratuur 1'; • 295.Jt0.05 K 

Vo o r d ruk p, • 2 0 • 0 t 0 • 1 t o r r 
0 0 

Ho e k v a n in va 1~ = H 2 • 9 4 .t 0 • 0 1 

Spanning V gümeten met een digitale voltrneterV .. 64?0 !:5 mV 

Spannigsverandering AV van fotometing AV = 197 t0.5 mV 

. 0 20 



grafiek 1 

ARGON 

• 

T CK> 

gratie k 2 
HELIUM 

T <K> 
• .Ie Warmte gelerdrngscoefrcJent: vergelJjkrng van gebrurte 

benadering met de gegevens van Touloukian{TOU'70J. 



grafiek 3 

Warmte geleidingsc~efficient X als functie ,. 

van de Argon concentratie f voor een 

0.3 
Argon-Helium mengsel. 

• gegevens Touloukian <TOU'70) 

·-·-gebruikte benadering 

0.1 
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Invloed À op grenslaag voor zu1ver Argon 

ARGON 

112 -2 1/2 (4a) : 2 . 0 3 1 7 ,., 1 0 m s 

T .72 
À-v 

i 
M: 3.50 ~ 

1000 

P. :20.0 
1 
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200L-----------~------------~-------------L------------~----------~ 
0 2 3 5 

x/(4a t>V2 
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-------

I I I 

5 0° I o A r - 5 0 oIo H e ---- 0.1 0.10 - -

I 
~ 

25°1cAr -75°lo He 

0.09 0.08 

0.08 

kT 

k 
T 

0.07 - 0.04 

75°1oAr- 25°lo He 

------0. 06 - -

0.0 5 L..-----L
1-----.I..--1 -----1-'-----...L...-1

------l o~--~---~----~-----~---~ 
0 . 2 3 4 5 0 0,2 0.4 0.6 o.s 1.0 

1 a-3 T ( K) f 
Thermodiffusie verhouding volgens H Îrschf eld er (H IR' 54}. 

gratie k 5a 
e gemeten i b.ereken d 

grafiek 5b 
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kT-: o.lt (r-p ~ me. : S-: 1.193 

1 -:: vol~ e"'s ( 3.1.1.1) u, llllbtl I 
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' ·' 
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Verandering van de ~assamenstelling in de grenslaag. 
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Ts= 1871 k 
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grafiek B0 

50 % argon + 50 % helium 

I 
I 

I 

2 3 't 
M ... 

g ra fi e k sb 

50 % argon + 50 % helium 

10 15 'lO 

Ts/r; a..· 
Toename van de argon-concentratie aan de achterwand 
door thermodirrusie als runetie van het Machgetal 
en het temperatuurverschil. 



grafiek 9 

CONTACT TEMPERATUUR: 
1 5 

·Vergelijking experiment met theorie. 

1 0 :::s::: 

0 Mengsel <theorie met ontmenging) 

5 
• Merv:Jsel (theorie zonder ontmenging) î 
x Zuiver Argon 

0 ~--------~--------~--------~--------~--------~----------L-------~ 
0 5 10 

10-3q tl/2 <W m-2 s.l/2 ) 

1 5 



grafiek 10 

VOORDRUK:;20torr 

50 % argon + 50 %helium 

.I 
--

- JO 

100 % argon 

Toename van de contacttemperatuur als functie van het Hachgetal~ 
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