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EEN OPTISCHE REFLECTIETECHNIEK 



Een optische reflectietechniek. 
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Samenvatting. 

Na schokreflectie van een schokgolf aan een koude isotherme wand 

ontstaat aan deze wand een thermische grenslaag. Deze grenslaag vormt 

een optisch niet homogeen gebied, zodat bij scheve inval van aan 

laserbundel hieraan reflectie zal plaatsvinden. 

Door te veronderstellen, dat de grenslaag voldoet aan bepaalde 

gelijkvormigheidscondities, kunnen voorwaarden worden afgeleid waaronder 

bij aan meting van de gereflecteerde intensiteit R(t) via een fourier

transformatie, het volledige dichtheideprofiel y (x,t) van de grenslaag 

kan worden bepaald. Deze methode wordt aan een theoretisch voorbeeld 

getest. 
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Symbolenlijst 

Boven en onder indices 

1 begintoestand van het gas in da schokbuis 

5 toestand van het gas na schokreflectie 

c,s toestand van het gas op X=O 

\J toastand aan de overgang glas-grenslaag 

" invallende laserbundel 

lt. gereflecteerde laserbudel 

~ doorgelaten laserbudel 

0 - referentie index 

a.- toestand in glazen venstar 

"- toestand buiten de schokbuis (lucht) 

11- in vlak van inval 

J._ loodrecht op vlak van inval 

Symbolen 

Cl thermische geleidbaarhtüd 

~ magnetisch veld 

c soortelijke warmte 

''P- soortelijke warmte bij constante druk 

c,- gedefinieerd door (3-33) 

~ electrisch veld 

f gedefinieerd door (1-b,) 

j. gedefinieerd door (lf-1GL) 

I~ - gedefinieerd door ('1-lt) 

~- imaginaire denl 

k gedefinieerd dour (3J&) 

~ golfvector 

H tvlachgetal 

M - meting 

M bovenindex discretf tijdstappen 

N bovenindex discr8tJ plaatsstappen 



~ - brekingsindex 

A~ - brekingsindexsprong 

'P - druk 

~ - gedefinieerd door (1-~) 
~. - eerste reflectie colfficient voor overgang glas-grenslaag 

~a - tweede reflectiecolfficient voor reflectie inwendige grenslaag 

1l.. - relle deel 
ffl_ 
'[~
R,_
R-

A'P_-

s
l -

locale Taylor afbreekfout 

locale Taylor afbreekfout 

gasconstante 

intensiteit gereflecteerde bundel 

variatie intensiteit gereflecteerde bundal 

gevoeligheidsfactor 

tijd 

~-eerste transmissie colfficient 

l - temparatuur 

~~- temperatuursprong 
u. snelheid 

x - plaatscoHrdinaat 

Y - gelijkvormigheidscoHrdinaat 

Z - parameter (gelljkvormigheidscoHrdinaat) 

~ - constante van Snell 

1- - gedefinieerd door {'3- b) of (:-Jo) 

5 - gedefinieerd door {l- 1b) 

A - sprong 

t,- optische grenslaagdikte 

Ó - grenslaagdikte 

7 - Lagrange coHrdinaat 

e - hoek 

K - co6fficient van Gladstone-Dale 

ÀJ- golflengte laserlicht 

.f - dichtheid 

.!l. - gedefinieerd door (3~1,), gemiddelde fasefactor 

oo - waarden buiten de grenslaag (index) 
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Door een zeer heet gas plotseling in contact te brengen met een koude 

isotherme wand ontstaat aan deze wand een instatienair thermisch overgangs

gabied - de "temperatuur grenslaag". De eigenschappan van deze grenslaag 

zijn van belang voor bestudering van bepaalde moleculaire eigenschappen 

van het gas, zoals warmte geleiding en diffusie. 

Door reflectie van aan schokgolf aan de achterwand van aan schokbuis wordt 

op relatief eenvoudige wijze de genoemde toestand verkregen. Bestudering 

van de van belang zijnde processen in de grenslaag gebeurt hoofdzakelijk 

met optische technieken. 

Door van Dongen [ 1] is een optische reflectietechniek toegepast, waarmee 

dichtheidsvariaties in het gas direct kunnen worden gemeten. Oe methode 

berust op het meten van de intensiteitsveranderingen van een laserbundal 

welke wordt gereflecteerd aan de overgang (glas) wand en grenslaag. 

Deze methode is tot dusver hoofdzakelijk toegepast om de brekingsindex van 

het gas in het scheiding:Jvlak met de wand te bepalen. Dat is alleen mogelijk 

als de grenslaagdikte vGldoende groot t.o.v. de golflengte van het licht is. 

Indien niet aan deze voorwaarde is voldaan, be!nvloeden interne reflecties 

in de grenslaag de totale reflectiecoUfficient. 

Omdat de instationaire thermische grenslaag groeit volgens 
L~ 
~ ,zullen 

altijd gedurende een korte periode na het ontstaan van de grenslaag interne 

reflecties een rol spele~. We zullen nagaan hoe deze interne reflecties in 

principe kunnen worden guilletan en hoe daaruit informatie over de grenslaag

structuur kan worden vercregen. 
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II De thermische grenslaag, 

Een in een schokbuis opgewekte schokgolf veroorzaakt 

een plotselinge verandering van temperatuur en druk achter 

deze schokgolf- gebied 2 in ~ig. 1. Door de reflectie van 

de schokgolf aan de achterwand van de schokbuis zal de 

schokgolf in tegengestelde richting nogmaals door het gas 

lopen waardoor weer een temperatuur en drukverhoging van 

het gas plaatsvindt. Hierdoor ontstaat aan de achterwand 

van de schokbuis (x:o) een stilstaand en uniform heet gas 

(-gebied .5). De temperatuur en druk kunnen afhankelijk van 

de begintoestand van het gas en het machgetal van de inval

lende schokgolf worden bepaald met de Rankine- Hugionot 

schokrelatie [ q]. Door afkoeling van het gas aan de koude 

achterwand ontstaat een instationair overgangsgebied, de 

"thermisdl. e grenslaag". Deze grenslaag breidt zich evenre

dig met VT in gebied 5 uit. 

(1) 

X:O 

x 

SERE'fLECTEEitDE 

SCHOK~OL'f 

IN\IALLE.NOE 

9C.HOKSOL1 

fig.1- Sc'10kgoJ fref leetie aan de achterwand 

vau een schokbuis. 



( l.- 3) 

(l-4a.) 

(t-~t) 

De vargelijkingen welke de groei van de grenslaag in een 

edelgas beschrijven worden gageven door [ 1] : 

dp d .... = 0 } (ft + y oll:. 
x)o 

cl i ~ (À t:) yc, ~(:; = -(),c 

dT = a.,., ri x(o 
'di c) x :1. 

fs :: .f 'R,_ T 

Hierin worden de wandeigenschappen (w) gegeven door de 

thermische geleidbaarheid Cl.., van deze wand: 

À.w 
CL.., .. :: C.ONlTANT 

f.., 'w 

8 

In de grenslaag geldt Ps. constant. Onder de veronderstelling 

geldt: dat 

À rv r 
kan de oplossing van (l-1) voor )(, t ~ o worden gegeven door 

T • fc. + ( Ts- T,) ~ z 
z~ 

L = ~ ~) ( T, z. ... { Ts- f,)( z. ~z - (1
- .t.- } )) 

~ 1s ~ 
Hiermee kan het temperatuurverloop 1 in het gas via de para

metervoorstelling ~ worden gekoppeld aan de gelijkvormig

heidscoÖrdinaat: 

Ve in (1-~) gebruikte variabelen zijn: 

I 

~ 

De temperatuur van het contactoppervlak tussen gas en wand 

op JC:O f de contacttemporatuur r, , wordt gegeven door; 

Hierin is f. de temrH~catnur van gas en wand voor t<.o (kamer-

temperatuur) en nen kle.iue correctie voor de verhoging van 

dP wan.dtemper·~t~utu ,,_,elke ().f _..,~meteP of: kan worden berekend 



als de wandeigenschappen bekend zijn, Zoals reeds vermeld 

wordt de gastoestand in gebied 5 bepaald uit de Rankine

Hugionot relaties voor een perfect gas (cp = f fJ.): 

fs• E! (sM~-1)( 3M 1-l) 
= = 

(aM 1 +') 
(2.-8) 

-p, 

Ts ( M). + 1){ 3 M1-1) 
Ts. = - = 

T, (~M1.} 

Hier is M het machgetal van de invallende schok, gedefinieerd 

als de verhouding van de schoksnelheid t,o,v, de geluidsnel

heid van het ongestoorde gas (gebied i uit fig. 1), 

111- 1 Lichtreflectie, 

Om de vergelijkingen welke de lichtreflectie aan de grens

laag beschrijven af te leiden wordt onderscheid gemaakt in 

twee gevallen- reflectie aan een discontinuïteit en reflectie 

aan een geleidelijk varierend medium, Voor alle media kan de 

magnetische permeabiliteit f•1 worden genomen aangezien de mag

netische eigenschappen van het glas en het gas verwaarloos

baar zijn, Beschouw eerst de discontiunue overgang nc. ---t -n 5 

(fig. 2). 

> 
invallende 
golf 

I 
I 
I ----- -- - - -.- - - - -

IC•O 

fig.2-Brekingsindexsprong. 

Veronderstel dat een vlakke monochromatische golf op x =0 

onder een hoek Ciil~ invalt waarbiJ we, ten aanzien van de po

larisatierichting, onderscheid maken in twee gevallen (fig,J): 

E .L_ Electrische vector staat loodrecht op vlak van inval, 

( 3-1) ; . ( :z) ê . ( ~~) 
E't_ Hagnetische vector staat loodrecht op vlak van inval, 

(Ll) ~ . ( ~;) ) 
{1,. (~z) 



inÏ,llende go • ~-
z 

'T\Q. 11s 

xsO 

,, 
fig.3- Scheve inval van E-golf. 

a~ f· inypllende go • 

n ... 1\~ 

)(:: 0 

J. 
Scheve inval van E-golf. 

De relatie tussen ~ en de n vector wordt voor vlakke 

monochromatische golven gegeven door: 

Eq 
De continuiteitscondities voor golven op ~=O zijn: 

f' = (3 z.I. B z.'t. Bzl 
( E '') (l-1.1) 

E~ E " I. E, + -
'j - ~ 

zodat m.b.v. ( l-3 ) wordt verkregen: 

E l (.at 9~ Bz"' l3/ - = --'j 
fl, 'f1, 

(3-s) E; - t.o'1 e~ B 'Z."_ 
B: ( E ") -:: ... - 'f!, 1\q. 

E~ (.01 9t e: 8-z.l:. 
:: = -~ 'hs 'Jls 

1/ 
hierin is ~ voor E golven gedefinieerd als: 

(3- b) ~~ = 
?\.,t 

C#1. ".t 
( E ") 

10 



( 3-7) 

Voor de reflectiecoë:fficient '1.
1

, geldt: 

"t, = -. 

zodat met behulp van (3-~ ), (3-5) is verkregen: 

J. 
Op analoge wijze is voor E golven te schrijven: 

a'j'" + a; = oj" 
E,." .. E: = E! 

1 

(l-10) 

n., = 
E"' 1 

E i. 
"1 

= 

Bij een medium met een geleidelijk varierende brekings

index voor x)o(grenslaag} beschouwen we de reflectie die 

plaatsvindt over een infinitesimaal gebiedje d~ (fig. 4) 

______ ." __ 

fig.~- Geleid~lijk varierende brekingsindex. 

In limc!J-+o volgt voor de reflectiecoëff'icient uit ( 1-8}: 
"'i 

Jp J"_ = J_ 
1 2.p dx 

.. 

Veronderstel dat de reflectie in de grenslaag zeer gering is, 

zodat verzwakking van de doorlopende bundel als een hogere 

orde effect mag worden beschouwd. Onderstel nu een inval

Jende bundel op X:O t;erepresenteard door Bo • We bekijken 

de reflectie van deze l:mnde 1 aan het laagje clx , ter plaatse JC. 



x:o x 

fig.$- Rafleetie in grenslaag. 

De invallende bundel hee.ft ter plaatse x de vorm Bo 4JCf l.k. S(~~) 
waarbij SW het optische weglengte verschil tussen de 

oorsprong en x is (fig. 5 ). 

De amplitude van de reflectie is dan: 

~ Bo ~ ~ ko S(x)dx 2-p dx r 

Deze gereflecteerde bundel ondergaat weer hetzelfde :fase 

verschil S{x) bij het terugkeren naar de oorsprong, zodat 

voor de verhouding van de op x .. o invallende en gereflec

teerde amplitudes geldt: 

fig.6- Optisch weg
lengteverschil. 

Tot slot moet nog de optische 

weglengte worden Lepaald. Uit 

.fig_6 volgt dat voor het opti

setw we~·lengteverschil ds tussen 

S 0 •.m Ss. geldt[ 7]: 

(LIS) dS:: 'l'\.(lC') c..cn. 9(x)dx 

zodat: 
)C' 

s(ll) = f ~{x') t419()C'•)d><' 
0 

12. 



De hiermee verkregen totale reflectie van een monochroma

tische golf' op JC;O ten gevolge van de optische inhomogeni

teit voor x)o is: 

.ax.p (l.i. k0 ~~()(' ux ë(x') dx') dx 
0 

Deze vergelijking is ook af' te leiden uit de Maxwell theorie 

[ 3 J , waarbij zij gevonden wordt als een oplossing voor x= o 

van de Ricatti vergelijking voor de re:flectiecoë:ff'ioient: 

waarin analoog aan de afleiding van ( 3-'7), meervoudige re

flecties zijn uitgesloten door te stellen "t.~(x) <<. 1 • 

In het vervolg zal niet de hoek van inval e~ als para

meter in beschouwing worden genomen, maar de constante van 

Snellius: 

0< = 1)'\...t Mn\. e1 = constant 

zodat uit (3- b ) , ( l- 10) wordt verkregen: 

1 

( E '') 

III- 2 Meetmethode. 

13 

De optische ref' teetietechniek bertts t op het meten van re

latieve intensiteitsvariaties A~~ vru1 een aan de grenslaag 

g-ereflecteerde laserbundel (:fig. 7 ). Om de invloed van laser

oscillaties en laserinstabiliteit op het meetsignaal te onder

drukken wordt de intensiteit vru1 de meetbundel vergeleken met 

die van een referentiebundel. 



INVALL"NOE 
BUNDil 

tN 

ScHo~e~.us 
1'11 "" 11 /I 

/ I I I I 

f'ig. 7- Mee tme tho' ie. 

Bij metingen vindt aan de overgang glas-grenslaag op X=O, 

de .t.! ref'lectie plaats veroorzaakt door de overgang 'Y\.a.-+ ""s 
( rie. e, 9 ) • 

lijking (7] : 

(3-21) '1. : 

Deze wordt beschreven door de Frehell. verge-

L )'/1 Van de doorgelaten f'ractie L1 ~(·-~~ wordt in de grenslaag 

eon .fractie "la. geref'lecteerd,als functie van de tijd (de 

l!;renslaag groeit in de tijd -f'ig.1) gegeven door (3-IJ): 

'1.,(~} = ~~ .ap ( Ü k, f ~( •') <.o'i&(x') dx') J x 
0 

Hiermee wordt de totale geret'lecteerde f'ractie "1. gegeven 

door(('-],- zie .fi~~.S): 

::.::;oda t voor de Jaa{~·s te orde benaderiu~_;· voor de j n tens.i te i t 

van de t.;ereflecteerde bundel 1•;eldt: 

.. , 
"tî 



IS 
ÇRENSLAAS 

~liRULEUIIRDI 

1RAt TIE T·S· v. DE 

~IUNSI.AAS 

) 

X::.O 

fig.8- Dijdragen tot 

reflectiecoefficient. 

5AS 

l 
SRENSLAA~ 1:.-+ 00 

1
5RENSLAA~ ~)o 

"I • '"I ( 'P· IT.)· 1.00001 

"'s • "'s ( 'P,, 1s)••·ooooe 

"'s • "'s ( 'Ps 1 lc }••·•••' 

"" ~ 1..5 

................................................... 

~:; 0 

~(o 

fig.9- Ucekingsindex van de grenslaag, 

De te verwachten breking·sindexprof'ie len als f'tm.c tie van 

plaats en tijd :.t:i jn weergegeven in fig. 9. De relatie tussen 

brekingsindex van het gas en dichtheld wordt gegeven door de 

vergelijking van GJadstone-Dale; 

1'\. = 1. + 1-l .P 

hierin is k: de <ilads tone-Dale constante afhankelijk van de 

gas soort. 



Door gebruimrucing van (1-1c) en (1-~~) kan, als fUnctie van 

de parameter z, voor het theoretische verloop van het bre

kingsindexpro:fiel worden geschreven: 

zodat voor de relatie tussen ~en ~.,." wordt genoteerd r 

~ 1 

(s-•?o.) ~ = v;Q' ~ (Tc. 1 • ( Ts- T<) ( vnjz - l•-v; } l) 
( )_ '17!) ~"' - J-t\. Jz. 

ä;' -~ l)~ 1. _21 

-p5 ( T s - T,) .t. 
= - K 'R; \J;Q' (1, ~ (Tr-Tc.) :;na1 P 

Voor de brekingsindexsprong op t:o geldt: 

Ó 11.51 :: f{ ( ~ - ~) ) A "'ss = tt ( ~ - ~) n,_ r<. r. 'R(t Tc. s 

III- J Een vereenvoudigde uitdrukking voor de reflectiecoëfficient. 

Uitgangspunt is de integraal { 3-21). Aangezien geldt 

1•'(""l11 )~ec) kan p worden Tailorontwikkeld naar een referentie

brekingsindex 1'\,:: '7l0 • 

~ = 1 ( ~0) t ~ I l 'rio - 'tl.o J i-
J~ 1l 0 

~ = ~ L r ~ t.( ._- "•) • 
Als geldt: 

( L31Cl.) 

( 3-l2..t) 

~ >> I [ ~ I 

I~ I>> I [~I 
met [ ::: 'h,.._ 'l'\, 0 : 0( lo-3) 

,b 

dan kan voor de term --'- ~ l.fl 0)( 
uit {3-ll) worden geschreven: 

( 3-33) ::: _!_ ll!l ~ 
l.p{'ho) U~ 'h-o;) X 

) J~ = C. 1 ( 1\.o) oe Y); 
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zodat geldt; 

00 

'11. = c1 {ttl ... er) j ~ 
o u>< 

Om te controleren voor welke hoek van inval ( )-32) geldt zijn 

een aantal berekeningen uitgevoerd welke zijn weergegeven in de 

tabellen 1 en 2. Deze berekeningen zijn uitgevoerd voor~;1 

en de hiervoor benodigde relaties worden gegeven door: 

El/ 

1 p 
1\.1. 

'P = c 

( 1\.\- OI'"') '" {'t\.1.- or~)·A 

(l_:n;) ~ -1 dfJ "" ( """'-1 or'') 
::: 

(,'_Q(')i/:a. 
'1:1 

(""'-oc"P'" J-n. U'h. 

~ 2-n."' tor' a or' (')I.'+ l. oe') 
:: 

{"''-ar')sA 
.. 

( ""'- Or')'h ;;,._, ()'I\.\ 

_!_ ~:: -'I'\ _!_~ ?\.\_lOc' 
• 

z. "'" ( 't\.'- or') 'l. p c) 't\. l('~'~-1-ocl) 1. r () ?\.. 

J. // 
Uit deze tabellen volgt dat voor E en E golven, benadering 

( 3- l'f ) mag worden toegepast voor e( 8o 0 {of' ()( ( 0. ~ 8 ) • Voor 

E 11 golven is een gebied rond '-1 5°( oe= 0.707) waar genoemde be

nadering niet geldt. 

De afschattingen (3-llca.), (3-:nt) zijn voor Q.e te gebruiken metho

de niet essentieel. Zij vereenvoudigen echter de directe 

fysische intepreteerbaarheid en maken het mogelijk de ver

kregen oplossingen voor ~ direct te vergelijken met 

(3-17,&.). Exact dezel.fdlè' methvde blij.ft dus toepasbaar als in 

plaats van (3-33) wordt geschreven: 

Voor de fasef'actor: 

(J-37) k. f 0
'h,()(') un. e(x') dx 

0 

uit (3-3~) geldt dat over de gehele grenslaag ter dikte d 
de relatieve verandering van c..o1. a( x') kleiner is dan 1% en de 

verandering van 'l\.(x) kleiner is dan o.s%. Vanwege dit relatief' 

zeer kleine f'aseverschi 1 kan -n.(x') t.D1.e(x') over dit in terval als 

constant worden beschouwd. Voor deze constante waarde wordt 

genomen de gemiddelde waarde: 



e ;)p ~?.J3 I ~ 
~ 0( = .,. IIÀ.4\ 9 ~ ()1'\ d '"'1. l.f3 ~'I\. 

5 .872 10-l .100 10
1 

.996 10° .786 10-2 
.496 10° 

10 .174 10° .102 10
1 

.984 10° .345 10-l .484 10° 

15 .259 10° .104 10
1 

.961 10° .903 10-l .464 10° 

20 .342 10° .106 10
1 

.923 10° .197 10° .434 10° 

25 .423 10° .110 10
1 

.863 10° .396 10° .391 10° 

30 .500 10° .115 10
1 

• 770 10° .770 10° .333 10° 

35 .574 10° .122 10
1 

.622 10° .148 10
1 

.255 10° 

40 .643 10° .131 10
1 

.386 10° .286 10
1 

.148 10° 

45 .707 10° .141 10
1 

.374 lo-5 
.566 10

1 
.132 10-5 

50 .766 10° .156 10
1 

-.654 10° .166 10
2 

-.210 10° 

55 .819 10° .174 10
1 

-.181 10
1 

.253 10
2 

-.520 10° 

60 .866 10° .200 10
1 

-.400 10
1 

.600 10
2 

-.100 10
1 

65 .906 10° .237 10
1 

-.852 10
1 

.161 10
3 

-.180 10
1 

70 .940 10° .292 10
1 

-.191 10
2 

.522 10
3 

-.327 10
1 

75 .966 10° .386 101 
-.5oo 10

2 
.230 10

4 
-.646 101 

80 .985 10° .576 10
1 

-.179 10
3 

.181 10
5 

-.156 10
2 

85 .996 10° .115 102 
-.149 10

4 
.589 106 

-.648 10
2 

89 .100 10
1 

.573 10
2 

-.188 10
6 

.185 1010 -.164 10
4 

-
TABEL 1 



e ~ ~ i2P. 
~ ex= 1\ Mh\. e p I -c)'t\. U"JL ~ 2f3 Q7\. 

5 .872 10-l .100 10
1 

-.101 10
1 

.205 10
1 

-.504 10° 

10 .174 10° .102 10
1 

-.105 10
1 

.219 10
1 

-.516 100 

15 .259 10° .104 10
1 

-.111 10
1 

.246 10
1 

-.536 10° 

20 .342 10° .106 10
1 

-.121 10
1 .289 10

1 
-.566 10° 

25 .423 10° .110 10
1 

-.134 10
1 

.356 10
1 

-.609 10° 

30 .soa 10° .115 10
1 

-.154 10
1 

.462 10
1 

-.667 10° 

35 .574 10° .122 10
1 

-.182 10
1 

.631 10
1 

-.745 10° 

40 .643 10° .131 10
1 

-.222 10
1 

.915 10
1 

-.852 10° 

45 .707 10° .141 10
1 

-.283 10
1 

.141 10
2 

-.100 10
1 

50 .766 10° .156 10
1 

-.377 10
1 

.236 10
2 

-.121 10
1 

55 .819 10° .174 10
1 

-.530 10
1 .430 10

2 
-.152 10

1 

60 .866 10° .200 10
1 

-.800 10
1 .aso 10

2 
-.200 10

1 

65 .906 10° .237 10
1 

-.132 10
2 

.209 10
3 

-.280 10
1 

70 .940 10° .292 10
1 

-.250 10
2 

.616 10
3 

-.427 10
1 

75 .966 10° .386 10
1 

-.577 10
2 .253 10

4 
-.746 10

1 

80 .985 10° .576 10
1 

-.191 10
3 

.188 10
5 

-.166 10
2 

85 .996 10° .115 10
2 

-.151 10
4 

.595 10
6 

-.658 10
2 

89 .100 10
1 

.573 10
2 

-.188 10
6 .185 1010 -.164 10

4 

TABEL 2 
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zodat voor ( 3- 3Lf) is te schrijven: 

't ':I. :: 

De intensiteit van de gereflecteerde bundel wordt gegeven 

door (3-2'1): 

Hierbij is verondersteld: 

Om een indruk te krijgen van de bijdrage die ~ "ta levert tot 

de intensiteit R wordt voor de grenslaag een brekingsindex

profiel verondersteld van de vorm: 

_x 
-7l(x) = .6'nss ..t. + ""s 

zodat geldt: 

o~t~.. 
- = 
èJx 

x)o 

Substitutie van dit profiel in (!-3~) geeft: 

Dit levert voor de intensiteit van de gereflecteerde bundel: 

j 



( 
I 

Wanneer het imaginaire deel van ~~ geen bijdrage levert tot 

de reflectie moet gelden: 

ft., Jf· I 
(I ._jl_') << i 

Aangezien voor .fi geldt: 

'l.l 

(~-47) = O(boo) 

\ 

l 

is een voldoende voorwaarde:-\ 

De door gebruikmaking van de uitdrukkingen (3-31) en de schat

tingen 1::.. 'l"t55 ~ 10-l, 1'1.0 =~ verkregen numerieke waarden voor ( 3- '18), 

zijn weergegeven in de tabellen 3, 4. 
0 "", Hieruit blijkt dat voor e(8o het imaginaire deel van "'a geen 

bijdrage van betekenis levert en voor 'R is te achrijvena 

Het mogen verwaarlozen van het imaginaire deel van ~t is een 

assentiele voorwaarde om uit een meting van 'R , het reële 

deel 1<-_'t:~. te kunnen bepalen om daarmee iets te kunnen zeggen 

over de grenslaagstructuur, 

JII- 4 Het bepalen van het reele deel van de reflectiecoëf:ficient, 

De gevoeliG"heid van de meetmethode S, wordt gedefinieerd 

als de relatieve intensiteitsverandering welke optreedt bij 

verandering van de 1! reflectie [ 1 J: 

"',_ 
I 

2. 

rt.l 

Onder de in III- 3 gestelde voorwaarden kan voor de gereflec

teerde intensiteit worden geschreven: 



e 
"-• \C.A'JI.n't,\ ()( = ')'\. /Wft, 9 c1 ( 1)'\.J()() ",, 

~ l. l.t•-"t.'') \_ l't I 

0 .ooo 10° .soa 10° .205 10° .214 10° -.391 10-s 

5 .872 10-l .496 10° .204 10° .213 10° -.386 10-s 

10 .174 10° .485 10° .201 10° .210 10° -.371 10-5 

15 .259 10° .464 10° .196 10° .204 10° -.345 10 -5 

20 .342 10° .434 10° .188 10° .195 10° -.308 10 -5 

25 .423 10° .391 10° .178 10° .183 10° -.262 10-5 

30 .soo 10° .333 10° .164 10° .168 10° -.205 10-s 

35 .574 10° .255 10° .146 10° .149 10° -.139 10-5 

40 .643 10° .148 10° .124 10° .126 10° -.680 10-6 

45 .707 10° .132 10-5 .961 lO-l .969 lO-l -.468 10-ll 

50 .766 10° -.210 10° .610 l0-1 .612 10-l .469 10-6 

55 .819 10° -.520 10° .167 1ö1 .167 1Ö1 .316 10-6 

60 .866 10° -.100 101 -.395 10-1 -.395 10-l -.144 10-5 

65 .906 10° -.180 101 -.111 10° -.113 10° -.740 10-5 

70 .940 10° -.327 101 -.204 10° -.213 10° -.254 10-4 

75 .966 10° -.646 101 -.325 10° -.363 10° -.856 10-4 

80 .985 10° -.156 102 -.484 10° -.633 10° -.360 10-3 

85 .996 10° -.648 102 -.699 10° -.137 101 -.323 10-2 

89 .100 101 -.164 104 -.915 10° -.560 101 -.335 10° 

TABEL 3 



a c1. ( 1'\.~ ()() 
rr., I c., A1ls~ rt, I ex= 1'\.. ~e r-t, -~ 

1 
I - "l' ~(· -"'·') 

0 .ooo 10° -.soa 10° -.205 10° -.214 10° -.391 10-5 

5 .872 10-1 
-.504 10° - .. 206 10° -.216 10° -.396 10-5 

10 .174 10° -.516 10° -.210 10° -.219 10° -.412 10-s 

15 .259 10° -.536 10° -.215 10° -.225 10° -.440 10-5 

20 .342 10° -.566 10° -.223 10° -.234 10° -.484 10-s 

25 .423 10° -.609 10° -.233 10° -.246 10° -.547 10-5 

30 .soa 10° -.667 10° -.246 10° -.262 10° -.638 10-5 

35 .574 100 -.745 10° -.263 100 -.283 10° -.769 10-5 

40 .643 10° -.852 10° -.284 10° -.309 10° -.961 10-5 

4:: .707 10° -.100 10
1 

-.310 10° -.343 100 -.125 10-4 

SC .766 100 -.121 10
1 

-.341 10° -.386 10° -.171 10-4 

55 .819 10° -.152 10
1 

-.380 10° -.444 10° -.246 10-4 

60 .866 100 -.zoo 101 -.247 10° -.522 10° -.381 10-4 

65 .906 10° -.280 10
1 

-.484 10° -.632 10° -.646 10-4 

70 .940 10° -.427 10
1 

-.554 10° -.798 10° -.124 10-3 

75 .966 10° -.746 10
1 

-.637 10° -.107 10
1 

-.292 10-3 

80 .985 10° -.166 10
2 

-.738 10° -.162 10
1 

-.979 10-3 

85 .996 10° -.658 10
2 

-.857 10° -.322 10
1 

-.774 10-2 

89 .100 10
1 

-.164 10
4 

-.962 10° -.129 10
2 

-.773 10° 

TABEL 4 



~ )o 

1. 1. 

t 
"L, 

0 

Ontwikkellen van "1. 1 naar 't,
1 

levert: 

(Ln) 11, l'l. { '1\ s ) '1. 'l +- J'l.~ L '"-s - tn.,) = 0 'o 
() 'r\. I 

l. "_ l. Ç, ~ 'J'l..S1 : I"'L, +-0 'o 

Hiermee wordt voor (3-~1) verkregen: 

zodat de relatieve intensiteitsverandering t.o.v. een refe

rentiemeting ~0 te schrijven is als: 

( l- !i"S) 

De 

AR (t) 1H~)-'Ro 
= 

'Ro 'Ro 

gevoeligheidsfactor ~ 

s - l. 
I - "1. I 

0 

: 
Ç, 6 'h.s1 "'L,~ + 1. ",, ( ,_ rt,1.) 'Rc,'l~{~) 

J't,1. 
'o 

is te berekenen uit: 

J p, é) .... 
Hierin wordt - gegeven door (l-3S) en geldt voor rt, en 1 

• 

~~. dp,· 

'1., = 
0 

t.'R(~) 
Als f'un.ctie van de tijd wordt ~ gemeten. We noemen deze 

meetbare grootheid, met de hoek van inval als instelbare para

meter: M {oe, q. In fig.IO is een dergelijk meetsignaal weerge

geven. Voor b(o geldt per definitie H:o; op t:o treedt een 

kleine sprong op, omdat de brekinsi.ndex verandert van de waarde 

'?\, I ~ 'l\ 5" • 



A~ l n · 11 

De grenslaag is dan nog oneindig dun en kan als onderdeel 

van de wand worden beschouwd. Naarmate de grenslaag groeit 

worden de interne reflecties in de grenslaag steeds minder 

belangrijk,zodat geldt (een uitvoeriger discussie vindt 

plaats in III-7): 

:: 5, A 1'\ = M ( ()t J ~00) 
Sl 

25 

~: 7'i•IJ'ti'OS 
M :1 ... , 

p. : s 0 w.,.,. 
An. /H,. 

1. r h.U-. 

Fig.lO- Een meting van de gereflecteerde intensiteit. 

Formule (3-bo) geldt altijd omdat: 

en het teken van 51 altijd tegengesteld is aan het teken van 

'1.1 'Uc.tt." • Het teken van "t 1 'n...'t.,. wordt bepaald door ( - <:J. • "t.s.) , 



Ili- 5 

In {3-S~) is slechts de eerste term in het rechterlid ont

wikkeld naar ~.. • De tweede term in het rechterlid kan ook 

naar "t-10 worden ontwikkeld. Een afleiding is gegeven in 

appendix A. 

Fouriertransformatie. 

Uit (1-bo) volgt dat 'Rt_..,J~) direct uit de metingenbe-

paalbaar is wanneer niet onder een van de uitgesloten hoeken 

wordt gemeten. In de coifficient ~' is een ontwikkeling naar 

n
1 

genomen, zodat voor (3-39) kan worden geschreven: 

Hieruit volgt voor het reële deel: 

De voor de thermische grenslaaggroei geldende gelijkvormig

heictsparameter ~is (~-5 ): 
x -w 

Substitutie van (3-b~) in (3-bJ) levert: 

DO 

1t ".,(!:)= c,( .. ,,or)/ ~; <01.(Jl ~VI') J~ 

Als geldt (s]: 

gedefinieerd voor 

en afgeleiden stuksgewijs continu. 

convergeert. 

even worden voortgezet voor ~(o zodat (3-bs) is 

als een Fourier cosinus transformatie [s .. ~J: 

Hiervoor wordt gëintroduceerd de variabele: 

l.b 



zodat geldt: 

De inverse transformatie van (3-b,) 
~ 

= ~ f f(q ...... k~ dk 
0 

Hieruit volgt voor de brekingsindex: 

LII- 6 Numerieke oplosmethode, 

is: 

Integralen ( 3- b'), { 3-70) zijn op numerieke wij ze op te los

sen door middel van stuksgewijs partieel integreren. Daarvoor 

wordt de integraal: 
~00 

l3-7l) f f(k)c.cnk~J~ 
0 

vervangen door zijn gelineariseerde vorm (j=o,t 1 •.•• f): 

" k~ •• 

(l-71
) ·~-~ r orkJ. # 1• ( k_ ~.).i~~; ( ~- k, t} W1 k~ Jt. 

k_, 

Partieel integreren van ( 3-?'f) levert voor ~) o: 
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N 
A< o~~ Cl/ 1 c ~ ) 

k .. , 
( 3 -7S) L. [( ~k~ - + + _!.,__ - -

~ '1 j JJ 
k~_. I.: 1 )-' 

( 0; l. c ~ k ) -k~ 
"'~ ... 

1 + ~~ ... 
~J. k ~-I 

zodat de integraal door sommering over het gehele oplossings

domein o{. kL ~kw direct bepaalbaar is. 

De coëfficienten A~,Bi,C~ zijn te bepalen met behulp van uit 

Taylorontwikkeling verkregen niet equidistante discretisatie

formules gegeven door: 

~t = 

( J-7b) 

ill = 
()~ 1 ; 

hierin is: 

t.~j- -(i.~-i~)/--1~ l· ' - •+• ~ l+• I. l.tr - •- I 

.R.~ •• t~ ( .li + .R.~ •. ) 

.t ~ ~ i + 1 - l! Ï. + .R. ' +1 ) ~ ~ .f. 1, +I l ~ -I 

~~-k,_, 
k~ •. - k~ 

f .R.;.., t~ (t~ t 1;+,) 

en worden de locale afbreekfouten gegeven door: 

'R~t)) = 

lt~()) = 

+ 1(1 (r} 

~ R1 [1) 

Ill- 7 Mogelijke afwijkingen van het gelijkvormigheidskarakter van 

de grenslaag en de invloeden daarvan op het meetsignaal. 

De dichtheid i.n de grenslaag varieert van een waarde J>s 
aan de wand tot een waarde p

5 
voor x~~.We definieren de op

tische grenslaagdikte als: 

en vinden dan 
0- '11-.1 J-;:c: 

-fs-.fs 

(:~)x.o 
voor cfJ- na substitutie van (3-l?t) en met 



Voor de afstand tussen de gereflecteerde schokgolf en de 

achterwand geldt: 

Het tijdsdomein waarop geldt ~s))Jt wordt gegeven door: 

1 

Invullen van de specifieke waarden ( M ~ J J 'Pa.~ 1ol;,...) levert: 

De experimentele condities zijn zodanig gekozen dat het tijds

afhankelijke deel van het reflectiesignaal een karakteristieke 

tijdsconstante heeft van 10-'~. of groter. Daarom zal de in

vloed van de schokgolf op het signaal worden verwaarloosd. 

Uit (3-b,) volgt: 

Door partiele integratie wordt verkregen: 

Dit is een at>ymptotische reeks [2.] , waarmee kan worden af

geschat na welke waarden van k (dus van de tijd) de bijdrage 

van de tweede reflectie mag· worden verwaarloosd. 

Voor k~ o is voor { 3 -•'i ) te schrijven: 

r ( k) 00 f 00 

~ J 'j = 'I\ 5 - "h..s 
0 ~'j 

zodat voor de totale r&flactiecoificient alleen de overgang 

"n.,-+ 1\ 5 van belang is. 



De fasefactor uit (3-8~) is verwaarloosbaar indien geldt: 

hierin is Àl de golflengte van de laser en J~ de optische 

grenslaagdikte, Voor de specifieke experimentele condities 

( H = 1 l -p
1 

:~t lo~) is hieraan voldaan voor: 

L ( _lo 
r; ' 10 At<.. 

IV Toepassing, 

30 

In een reëel experiment wordt de relatieve verandering van 

de reflectiecoë:f:ficient A;~~) gemeten op een eindig aantal 

equidistante tijdstippen. De in praktijk minimaal mogelijke 

"sample" tijd is O.lf ..u.c. • Uit de meting kan dan door toepas-

sen van (3-51 ) en ( 3-58), n.. .... J~) worden a:fgeleid, Hierbij is 

verondersteld dat 't,, wordt bepaald uit ( 3-2.1 ) en '1.,
0 

uit ( 'J-57). 

De meting wordt numeriek gesimuleerd, d,w,z, dat in plaats 

van een meting, ~'t1 op equidistante tijdstippen direct uit de 

theorie van ~III- 5 wordt berekend, Daarna is nagegaan met 

welke nauwkeurigheid uit dit gesimuleerde experimentele re

sultaat het oorspronkelijke brekingsindexprofiel via de 

Fourier transformatie kan worden teruggevonden, 

IV- 1 Berekening van ],t.".1(t) als simulatie van een meting, 

\ve gaan uit van de grenslaagoplossing gegeven door (3-47Q.) 

en (3-l?L) genoteerd als: 

Voor het Z-domein is gekozen: 

0 ~ 2 ~ 2.5 

hetgeen inhoudt: 

0 ~ ~ ' I0-
1 

o.~ ~ ~ ~ 10-7 
V'j " 



De bijdrage van het brekingsindexprofiel voor z)2.s tot de 

inwendige re:flecties is verwaarloosbaar klein. Het z -domein 

wordt gediscretiseerd in N equidistante roosterpunten 2& 

waarna op deze punten de discrete waarden (Ij~ J J.,.. j. ) zijn 
i)~ '" 

te berekenen door toepassing van { 'f,1). 

Op een discreet tijdstip ~j is 'Tl.t.~t.._(~j), met de integratie

procedure van § III- 6 , uit ( '3- 6s- ) te bepalen: 

f !1N J 
'Ra."'~. ( tj) :: c~ (~.~Ot) f un Jl \ft]) Jj 

() J 

3J 

De nauwkeurigheid waarmee 'At. 'l-1. j kan worden bepaald hangt af' 

van het aantal discrete stappen N dat in het .z -domein wordt 

genomen. De door i 1
extrapolatie verkregen schatting voor de 

numerieke :fout in 'na..,.,. is ~0.1% voor N:i4oO, hetgeen voor het 

testen van de methode voldoende wordt geacht. 

Ter simulatie van het reële experiment is het van belang zijn

de interval: 

( ~-s) 

onderverdeeld in t1 equidistante tijdstippen o' lj (bH. Het 

tijdsdomein van interesse t~ is sterk a:fhankelijk van de hoek 

van inval, het machgetalHen de vuldruk ?1 • 

Voor ~00 moet gelden dat in (3-SS ) '11.t.'t.1 géén bijdrage levert tot 

A'Q zodat deze alleen is bepaald door de sprongfunctie S1 A'l'l. • 

De op deze wijze verkregen getallenparen ( ~j , 'Rt. 't,_(~j)) dienen 

nu als uitgangspunt voor het berekenen van ~ met behulp van de 
j 

inverse Fouriertransformatie 

IV- 2 BeRaling van de brekingsindexgradiënt door terugtrans:formatie. 

De brekingsindexgradiënt op het discrete punt ~'wordt, met 

behulp van de numerieke methode uit III- 6 , bepaald door 

( 3-70) : 
k,., 

~ ! 'F{k) ~ k ~. Jk = 
0 

Hierin zijn k respectievelijk 1{i:) met behulp van (3-b8) en 

(3-t,) te schrijven als: 
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: 

1 
= 

Omdat, ter simulatie van de experimentele situatie ~ 
equidistant is gekozen,is kj niet equidistant. Een globale in

druk van de ligging van de roosterpunten ( kjJ r (kj) ) is te 

krijgen uit fig. 11 • 

_, 
10 

0 
0 

rig.11- De ligging van de 
discrete roosterpunten. 

0 0 ........ ..... 

F'outen in de numerieke oplossing voor ~"" 
c)~ 

worden veroorzaakt 

door: 

( 1) De eindigheid van het tijdsdomein boo • 

Omdat reken en meettijd in de practijk aan maxima ge

bonden zijn moet f(k) voor bepaalde waarde van k worden 

afgekapt. Dit gebeurt op k..,.Jl~ 10 \lt,... Dit afkappen zal 

invloed hebben op de nauwkeurigheid van 5; voor kleine 

waarden van ~ omdat in de transformatie juist de grote 

waarden van k in dit gebied een grote bijdrage leveren. 

(11) De stapgrootteAk. 

De stapgrootte ~kj~kj-kj-• voor kleine waarden van k be

paalt in sterke mate de nauwkeurigheid van de oplossing 

van ~; • Omdat juist in het gebied waar de sterkste va

riaties Jn r(k) voorkomen tevens de stapgrootte het 

grootst i~ (fig.11) wordt de numerieke nauwkeurigheid van 

de oplossing in sterke mate bepaald door 6~ voor deze 

kleine waarden van k. 



Behalve numerieke onnauwkeurigheid veroorzaakt de 

discretisatie van de meting ook een laagfrequent 

oscillatie op de oplossing. In fig. 12 zijn 1{~en 
D~ globaal weergegeven. 
ê)~ 

f(k) 

k,.. 

fig.12- Globale indruk van de 

transformatieprofielen. 

33 



IV- 3 Praktijkvoorbeeld, 

1/ 
Voor E golven zijn voor Argongas een aantal berekeningen 

uitgevoerd onder de condities: 

e4 = 7so ( ()( = o. "'&) 
M = 1.as 
'P· = "' 0 f.o..".. 

De hieruit berekende grootheden in het gas zijn: 

~ 'J> (N/._~} r <~<) ,. 73 '" G01 e 

1 5.33 10
3 

294.70 1.000014 3.8776 0.2589 

5 2.18 105 1908.32 1.000086 3.8739 0.2582 

5 2.18 105 294.70 1.000559 3.8504 0.2600 

Uitgegaan is van de uit de theorie berekende waarden voor 

'Ra. '1.,(~) zoals deze is beschreven in §IV- 1, waarbij het in

terval 0~'2. ~l.s,is gediscretiseerd in 400 punten. 

De na :fourierterugtrans:formatie verkregen ~ is weer

gegeven in :fig.l3. Hieruit blijkt dat met name de tijdsdis

cretisatie grote invloed hee:ft op de nauwkeurigheid van de ge

vonden oplossingen. De minimaal in praktijk haalbare stap

grootte blijkt niet voldoende voor een nauwkeurige oplossing 

van !;' (vergelijk curve 1 en 'f). Een stapgrootte van 10-8 M.c:. 

levert daarintegen goede resultaten- zie curve 'f • Hier blijkt 

voor ~=O een relatieve :fout van J%gevonden te worden. Voor 

to-'f(.,(•o-
1 

is de :fout kleiner dan 1%. Voor !f>S•o-1 worden 

oscillaties in de oplossingen gevonden met een maximale arn

pli tude van 10-lf. Deze liggen echter bui ten het voor ons in

teressante domein. 

De lengte van het tijdinterval ~oo heeft, indien voldoende 

groot gekozen, alleau invloed op zeer kleine waarden van j 

- zie tabel S. Voor grotere waarden van ~ is de invloed van 

de asymptoot verwaarloosbaar. 



;) .... ~ ;, .... 
A~:llo-7 y ()~ j)~ ~ too -~ b -'1 boo : 't 10·" Ale.. • 10 oo: 110 

0 o.oo 10-o -0.6774 -0.6836 -0.6881 

1 3.87 10-5 -0.5876 -0.5834 -0.5792 

2 7.88 10-5 -0.5249 -0.5253 -0.5284 

3 1.20 10-4 -0.4799 -0.4824 -0.4808 

4 1.63 10-4 -0.4432 -0.4399 -0.4403 

5 2.08 10-4 
-0.4038 -0.4062 -0.4058 

6 2.54 10-4 -0.3748 -0.3739 -0.3746 

7 3.01 10-4 -0.3470 -0.3469 -0.3468 

8 3.50 10-4 -0.3209 -0.3210 -0.3215 

9 4.01 10-4 -0.3006 -0.2999 -0.2995 

10 4.52 10-4 -0.2786 -0.2790 -0.2796 

TABEL 5- Invloed asymptoot. 
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fig. 13- Berekende en theoretisch bepaalde ~ profielen. 

1 

-7 -4 
At = 4 10 sec. , t oo = 10 sec. 

-7 4 -4 -4 
4 t = 2 10 sec., t 00 = 10- ,2 10 ,4 10 sec. 
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V- Bespreking, 

De tot nu toe slechts aan een theoretisch voorbeeld {;a

toetste methode om via fouriertransformatie het dichtheicts

profiel in de grenslaag te bepalen geeft duidelijk aan welke 

practische problemen hierbij een rol zullen spelen: 

a) Uit het praktijkvoorbeeld blijkt dat de numerieke stap

grootte sterk bepalend is voor de nauwkeurigheid waarmee de 

oplossingen kunnen worden gevonden. Oorzaak hiervan is de on

gelukkige verdeling van de roosterpunten (kj) r(l<j) ) over het 

numerieke integratiedomein (zie fig. U). Op die plaatsen waar 

de steilste gradiënten in r(k) voorkomen zijn ook het minste 

roosterpunten aanwezig. Hierdoor zijn alleen de eerste discre

te stapgrootten bepalend voor de nauwkeurigheid. 

Omdat voor onze experimenten de sampletijd van het meet

signaal minimaal 110-~. kan worden gekozen zullen, om de 

methode te kunnen toepassen, de hoek, machcondities en vul

dntk zodanig moeten worden genomen dat de aanstijging van het 

signaal minstens een factor 10 lager is dan bij het voorbeeld. 

Is dit niet bereikbaar, dan kan worden getracht via numerieke 

polynoomaanpassingen en analytische integratie oplossingen te 

verkrijgen. 

b) In III- 7 is aangegeven dat de "meting" f(k) slechts 

langzaam naar zijn asymptotische waarde zal convergeren. De 

invloeden van de asymptoot op de oplossingen dragen vooral bij 

tot onnauwkeurigheden voor kleine waarden van ~ • Vanwege de 

ongunstige ligging van de discrete punten ( kj, 'f{J.cj) ) wordt bij 

vergroten van de meettijd ~00 een aanzienlijke toename van de 

rekentijd geregistreerd. 

Uit een aantal experimenten blijkt dat als "'f(k) wordt afge

kapt als deze is gezakt tot ~ o .1.% van zijn beginwaarde, de 

door deze afkapping veroorzaakte relatieve :fout in de oplos-
a,.. 

siug van C>j voor ~:o kleiner dan 2%1~. Voor ~)o zijn deze 

f'ou ten veel kleiner dan 1 % , zodat de f'ou ten in de oplossing 

voor ~ dan worden bepaald door het tijdoplossend vermogen 

van de me tin[~. 
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!Den algemene conclusie ma~ luiden dat, bij toepas~:>ing van deze 

methode in de prakti,jk, zeer hoge ei::;en aan de nauwkeurig

heid van de experimenten zullen worden gesteld. Omdat Juist 

het eerste deel van de meting sterk bepalend voor de 

oplossing· is, kunnen problemen t.a.v. temperatuurspront;

erfecten en traagheid van de electronica worden verwacht. 

Ook belangrijk voor de nauwkeurigheid zullen de condities van 

de meting zijn - hoek van inval, machgetal en vuldnlk. Of deze 

methode bruikbaar is voor het onderzoek aan de grenslaag 

hangt dus boordzakelijk ar van de nauwkeurigheid die bij deze 

metingen te bereiken is. 



Appendix A, 

Voor l1'R(t) geldt (3-S"S): 

A 'R( 1::) = js. A n
51 

",: f- 1 '"t.t ,_ ~.~) ~ rr. .. ( t:) 1 

De 1t term in het rechterlid kan evunoens ontwild,old worden 

naar '"L, 
0 

'1., = 
0 

zodat hieruit volgt: 

1. 
A 'R ( t) = /5, A 1\.51 "L,o 

als geldt: 

",0 ( ,_ l"l,:) 

~ . - ... 

I 
dan kan de laatste term in de ontwikkeling verwaarloosd wor-

den en overal worden genomen '1. 1 :: 'l,.,. 

Uit uitgevoerde berekeningen 

.l. E '' E als g·olven de bijdrac,·e 

blijkt dat voor e~<_8o" voor zowel 

tot ~~(~) van de laatste term 
J 

een f'ac tor 1 o kleiner is als de bijdrage van de tweede term. 
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Verantwoording. 

Dit werk moet beschouwd worden als een aanvulling op dat deE-l 

van het proef'schrif't van Dr. A. Hutten Mansf'eld waarin de 

numerieke oplosmethode van het "thermische Rayleigh probleem in 

gedeeltelijk gëioniseerd Argon" wordt behandeld en de numerieke 

oplossingen worden besproken. Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt 

v~1 de interne notities van Dr. H.L. Hagebeuk van het RC. over de 

oplosmethode van het grenslaagprobleem. 

Samenvatting, 

De vergelijkingen, die de af'koeling van een zwak gëioniseerd Argon 

plasma aan een koude wand beschrijven worden numeriek opgelost. 

De numerieke oplosmethode met een aantal daarvan van belang zijnde 

begrippen wordt uitvoerig toegelicht. 

Bij dit grenslaagprobleem spelen warmtegeleidings, dif'f'usie- en 

relaxatieprocessen een belangrijke rol. Een achttal limietgevallen 

van het exacte probleem zijn verkregen door de relaxatieprocessen 

respectievelijk als "f'rozen" o:f "evenwicht" te beschouwen. 

De vereenvoudigde oplossingen worden onderling en met de exacte 

oplossing vergeleken. Daardoor wordt een indruk verkregen van het 

belang van de verschillende relaxatieprocessen. 



Symbolen lijst 

E - evenwi ob. t 

E~ - elastische bronterm 

inwendige energie 

- frozen 

- oplossingsdomein van vergelijkingen 

- constante van Planck 

- gediscretiseerde plaatsstapgrootte 

- discretisatie index voor plaats 

- enthalpie 

I - ionisatie potentiaal 

~1 - ionisatie potentiaal verlaging 

J - discretisatie index voor tijd 

k - gediscretiseerde tijdstapgrootte 

ka - constante van Boltzmann 
m._ - massa atoom 
'1'1'\.Q - massa electron 
lt'l\.. 

4 - massa. ion 
lh'l. - massa zware deeltjes 

M - machgetal 
M~ - inelastische bronterm 

- inwendige iteratie index 

H - bovengrens discretisatie index voor plaats 

0 - ordegrootte 

p - druk (hydrostatisch) 

'P 
9. 
Q 
'R 
5 

- orde van afbreekfout 

- warmtegeleidingscoUfficient 

- effectieve harde bollendoorsnede 

- fout in oplossing van diff. vgl. 

- bronterm 

1t. - electronentemperatuur 
Tz 
T 

- zware deeltjes temperatuur 

- zware deeltjes temperatuur 

T~- ionisatie temperatuur 



~ - tijd 

~ - afhankelijke variabele 

u - deeltjes snelheid t.o.v. schokgerefereerde co6rdinaat 

U - afhankelijke berekende variabele 

V - getransformeerde plaatscoë>rdinaat 

V - deel tjeesnelheid t.o.v. schokbuiscoë>rdinaat 

V~- ambipolaire diffusie snelheid 
V'_ ambipolaire diffusie snelheid x tijd 

w - voortplantingasnelheid invallende schokgolf 

\,1 - Jacobiaan 

x - plaatsco5rdinaat 

x - 1 engteschaal 

2 - gelijkvormigheidsco5rdinaat 

Z - toestandssom 

~ - ionisatiegraad 

Jz - differentieoperator 
6 - verschil 

À:- mengsel warmtegeleidings-c6efficient voor electronen 

À:_ mengsel warmtegeleidings-c5éfficient voor atomen 

ft._ differentieoperator 

y - micro 

.P - dichtheid 

~ - dimensieloze tijd 

t - karakteristieke relaxatie tijd 

7 - Lagrange co6rdinaat 

i - stijfheideparameter 

oo -bui tengebiedswaarde 



7 
I Inleiding. 

Een schokgolf met een groot machgetal (M>ó) lopend door ver

dund Argon veroorzaakt ionisatieverschijnselen achter deze scuok

golf. Na reflectie van de schokgolf aan de achterwand van ee~ 

schokbuis ontstaat op deze wijze een uniform en stilstaand zwak 

gëioniseerd gas waarin electronen 1 ionen en atomen worden onder

scheiden. Door invloed van de "koude" wand zal dit plasma a:fkoelen. 

Deze afkoeling veroorzaakt een toename van de dichtheid zodat 

hieruit een netto deeltjesflux in de richting van de wand resul

teert. Het gebied waarover de warmtegeleiding van belang is wordt 

de "thermische" grenslaag genoemd. 

Aan de ideaal geleidende koude wand vinden recombinaties van 

electronen en ionen plaats. De hierdoor opgang gebrachte diffusie 

van electronen en ionen is hoofdzakelijk ambipolair van karakter. 

Behalve processen als warmtegeleiding en diffUsie vinden ook 

elastische botsingen tussen electronen en zware deeltjes 1 en 

reacties plaats. Deze relaxatieprocessen bëinvloeden het plasma in 

sterke mate. 

Deze niet evenwichtsprocessen zijn onderling sterk gekoppeld. Een 

theoretische beschrijving van deze thermische grenslaag als functie 

van plaats en tijd wordt gegeven door A. Hutten (1976). 

Het model gaat uit van een tweetemperaturenbeschrijving en voor

ziet in de mogelijkheid om op eenvoudige wijze een aantal limiet

gevallen ten aanzien van de relaxatieprocessen in beschouwing te 

nemen. 
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1 Het The~misch Rayleigh probleem. 

Door A. Hutten {lit. Hu.) is een uit de kinetische theorie afge

leide beschrijving gegeven van een "thermisch" Rayleigh probl~em. 

Deze beschrijft een partieel gëioniseerde stilstaand en uniform 

plasma welke plotseling in kontakt wordt gebracht met een koude 

isotherme wand. Warmtegeleiding veroorzaakt een temperatuurverlaging 

in het gas en hierdoor een netto deeltjesflux in de richting van de 

wand. Ook spelen relaxatieprocessen een belangrijke rol. Beschrijving 

van de processen in het aldus ontstane instationaire overgangs

gebied - de thermische grenslaag, geven aanleiding tot een stelsel 

differentiaalvergelijkingen met als afhankelijke toestandsparameters: 

ionisatiegraad 

electronen temperatuur 

zware deeltjes temperatuur 

en als onafhankelijke parameters: 

plaatscoordinaat 

tijd 

Samengevat spelen de volgende effecten een belangrijke rol in deze 

grens laag: 

- transportprocessen zoals warmtegeleiding, stroming 

en diffusie 

- relaxatieprocessen ten aanzien van temperatuur en 

samenstelling. 

In de beschrijving wordt geen rekening gehouden met straling

processen terwijl viskeuse effecten geen rol van betekenis blijken 

te spelen. De grenslaag breidt zich ongeveer evenredig met de wortel 

van de tijd uit. Op een tijdschaal van~ 100 f sec. is de grens

laagdikte ~ 1 mm •• 



2 Ioniserende Schokgolf. 

Het theoretische model is in eerste instantie bedoeld als 

beschrijving van de thermische grenslaag zoals deze wordt opgewekt 

na schokreflectie van een "ioniserende" schok aan de achterwand van 

een schokbuis- zie fig. 1. Vlakna schokreflectie bevindt zich aan deze 

wand een stilstaand gasvvaarbij kinetische stromingsenergie door middel 

van irreversibele compre_ssie is omgezet in thermische energie. Het gas 

verkeert en een ongëioniseerde toestand bij een temperatuur van 

ongeveer 20.000 K en een druk van ongeveer 2 atm. - gebied ~~,f. 

Deze frosen (Fr.) toestand is een niet evenwichtstoestand. Via 

elastische en inelastiche botsingen groeit het gas naar een evenwiehts

toestand (Ev.). In het geval van Argongas dragen wat inelastische bot

singen betreft met name eerst atoom- atoom botsingen en later ook 

atoom - electronen botsingen bij tot het ontstaan van thermodynamische 

evenwicht- gebied 2.fsE. Deze overgang .5 F-+ .5E vindt plaats op een 

tijdschaal ~5 die klein is verondersteld ten opzichte van die van de 

andere fijsisch relevante processen. 

Fig.1 

Schokreflectie en 
grenslaagvorming. 

(: x 

1 
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J Het Model, en enige begrippen uit het model, 

Uitgangspunt van het model van A, Hutten zijn de macroskopische 

balansvergelijkingen voor massa impuls en energie zoals zij zijn afge

leid uit de Boltzmann vergelijking aangevuld met de toestandsverge

lijking van het gas en een uitdrukking voor de inwendige energie, 

Dat de vergelijkingen hier niet in hun totaliteit worden weergegeven 

komt omdat deze een gecompliceerd impliciet stelsel vormen dat als 

zodanig geen bijdrage tot begrip van het grenslaagverschijnsel levert, 

Deze vergelijkingen zullen in hoofdstuk IV op geformaliseerde wijze 

worden weergegeven, 

Om tot numerieke oplossing van deze stelsels te komen dienen de 

vergelijkingen een aantal malen te worden getransformeerd en moeten 

rand c,q, begincondities worden gespecificeerd, Ookkunnen een aantal 

limietgevallen van de vergelijkingen in beschouwing worden genomen, 

Een aantal begrippen die van belang zijn voor de numerieke oplossing 

van het model of de daaruit afgeleide limietgevallen worden in deze 

paragraaf besproken, 

a} Bronnen, 

De bronnen, voortkomend uit de relaxatieproces beschrijving kunnen 

worden verdeeld in twee klassen: 

Mi, inelastischemassa overdracht, 

Hiertoe worden de ioniserende en recombinerende botsingen gerekend, 

Mi is een maat voor de productie van ionen massa per volume

eenheid per tijdseenheid, 

Eez, elastisch energie overdracht tussen zware deeltjes en 

electronen, Hiertoe worden de botsingen gerekend waarbij geen 

inwendige vrijheidsgraden een rol spelen, Eez is een maat voor 

de energieoverdracht van zware deeltjes naar electronen per volume 

per tijdseenheid, 

b) Frosen, Evenwicht, 

Relaxatieprocessen spelen een belangrijke rol in het dynamische 

gedrag van de grenslaag, De relaxatietijden worden bepaald door de 

in het model optredende bronnen die i,h,a, kunnen worden geschreven 

als: 

s (t+) :: (~- !&ev-) 
!'{'-- ----



Hierin is~een karakteristieke relaxatietijd bepaald door de toestands

variabelen. Ten aanzien van deze relaxatieprocessen kunnen twee 

limietgevallen worden onderscheiden: 

- Frosen (Fr.) 

- Evenwicht (Ev) 

Het relaxatieproces is oneindig traag, 

't _. 00 , zodat geldt 5 (~) ~ 0 • 

Het relaxatieproces is oneindig snel; 

't' -+ o . Dit betekent dat ook moet 

gelden ~ ~ ~_.. 

fl 

Evenwicht voor de thermische overdracht betekent dat Te -+Tz zodat deze 

evenwichtsvoorwaarde is : 

Bij een thermodynamische evenwichtssituatie geldt voor de ionisatie

graad oe -+ 0<5 • Hierin wordt de evenwichtswaarde o< 5 gegeven door de 

Saha relatie (Zel): 

Voor de Argon grenslaag volgt hieruit (Hu): 

"'s = { ' + 

waarbij genomen is: 

6I:o, géén ionisatiepotentiaal verlaging 

o~ uitgedrukt in ionisatietemperatuur: 

f i.cm. = ' a 3 . 'o
3 K 

c) De limietgevallen. 

Genoemde benaderingen toegepast op de bronnen die voorkomen in het 

algemene stelsel vergelijkingen, geven aanleiding tot een aantal 

limietgevallen welke zijn weergegeven in ~ig. 2. 
Het resulterende aantal di~~erentiaalvergelijkingen komt overeen met 

het in de ~iguur genoemde aantal a~ankelijke parameters. 



De toegepaste fysische benadering en de betekenis van de gebruikte 

nomenclatuur is weergegeven in tabel 1. 

ev.E re.E fr.E 

ev.M Tz Te,Tz Te,Tz 

re.M oc,Tz et,Te,Tz cc,Te,Tz 

fr.M oc,Tz oe, Te, Tz oc,Te,Tz 

fig.2- De mogelijke modellen. 

nomenclatuur fYsische benadering 

relaxatie Eez Re.E Eez = f1 (cc , Te, Tz) 
frosen Eez Fr.E Eez = 0 

evenwicht Eez Ev,E Te = Tz 
relaxatie Mi Re,M Mi = f2 (ex' Te,Tz) 
frosen Mi Fr.M Mi = 0 

evenwicht Mi Ev,M Ot = ocs 

tabel 1 

12 



4 Enige nuttige relaties, 

De algebräische relaties van belang voor de beschrijving van de 

gastoestand worden gegeven door: 

a} Afschattingen en definities. 

IJ\.• • 

~J> -
ex= 

b) Toestandsvergelijkingen, 

= p ~ 
'"'-.. 

1 k, e = -
2. "h'lca. 

c) Diffusie. (Hu) 

( T ~. + oe Ie. ) 

{Tz. +<XIf.) 

J = { 1n.s 'ns = ma. ( 'n.c + "'a.) 

f,.. - f:t + ot fe. 

De diffusie van electronen en ionen bäinvloedt de dichtheidsgradienten. 

Vanwege het verschil in mobiliteit van de geladen deeltjes fe»~~ 

en de quasineutraliteits aanname 

geladen deeltjes naar de achterwand ambipolair, 

Deze diffusieterm wordt gegeven door: 

(z_ro) V_ = -Di., { 1e. + r~ 
( T.~, + 0c Te) ex 

is de diffusie van de 



d) Warmtegeleiding (Hu). 

De energieflux voor electronen, ionen en atomen wordt gegeven door: 

9.t = s ~ T.c. Joe V 
2. lh\, .. 

q~ = ~ !.!_ lz y ex V 
I 1'na. 

(l-11) 
--i .!!.! f z. J' oe V q_CL - :1. ".." ... 

~b,l= 'i ... + i i. + 'l Q, 

In deze vergelijkingen karakteriseert de eerste term de diffUsiebij

drage en de tweede term de bijdrage door geleiding. 



15 

5 De toestand buiten de grenslaag. 

a) Schermlaag 

Tussen grenslaag en wand bevindt zich een overgangsgebied waar niet 

meer wordt voldaan aan de ladingsneutraliteit. In deze z.g.n. Debye 

schermlaag (dikte 0 (À 0 ) ) treden sterke electrische velden op welke 

afbraak van het plasma aan de wand voorkomen. Van belang is de invloed 

van de schermlaag op de microskopische grootheden in de grenslaag. 

De schermlaag wordt dun verondersteld ten opzichte van de grenslaag. 

De randvoorwaarden voor de grenslaag worden uit de schermlaagtheorie 

verkregen door aan de overgang grenslaag- schermlaag continüiteit van 

ionen en electronenflux te veronderstellen. De hieruit voortvloeiende 

impliciete relaties tussen~, Te, Tz worden gegeven in II- 7a en 

appendix B. 

b) De condities buiten de grenslaag (Do). 

De toastandsparameters buiten de grenslaag, toest. ~~~ 1 fs1 en 

~1sE , kunnen worden berekend met behulp van de heboudsrelaties voor 

massa, impuls en energie aangevuld met de geldende toestandsverge

lijking en vergelijking voor inwendige energie. Deze relaties zijn het 

eenvoudigste toe te passen in een schokgerefereerd sijsteem, zie fig. 3. 

Gebied 2 

v2 

v
1
=0 

0 

Gebied b 
vb 

Gebied b 

~=vb-w 

Gebied a 
V a 

Gebied a 

u =v -w a a 

Schok t.o.v. 
z-as. 

Schokgerefereerde 
coördinaat. 

' I 
I 
I 
I 
I 

0 

fig-3 Schokreflectie en Schokgerefereerde Coördinaat. 

------------------ ~----------·-·------



De gasrelaties die in het schokgerefereerde systeem gelden zijn: 

p Q., l.A..Q., = .PJ.. lA-.& 

(l.-tl.) 2.. a. 
p 0.. ~ .Po.. u. .. = 'P.t. ~ .P.e. U.J., 

( I a. i u. ... ... t. .. ) f .. u. ... = ( I 1. ~ (A. .l, .,. ~..e.) y J, Ll..g. 

Voor de overgang toestand a~ b worden deze vergelijkingen aan

gevuld met: 

l = JJ., + 1 
f 

(l.-ll) 1 = ..P 
ke ( Tz + ~ le) 
"M.., 

e l ka ( T :L + Of Te. ) + 1!!. oe fw... = -2. ")r\. .. ""'a. 
Hierbij geldt: 

~ 2. Oe = 0 

(1 -l'i) 9-J,J s-t= • oe = o . 
g_J,ul 5' E ; Oc:ocs, le = lz 

Genoemde relaties geven in gebied 2 en 5 F aaleiding tot de bekende 

Rankine- Hugionot schokrelaties en in gebied 5 E tot een niet lineair 

stelstel algebraische vergelijkingen, zie (Do, Hu). 



6 Trans~ormaties. 

Om de vergelijkingen in een voor numerieke oplossing geschiktl.'l 

vorm te krijgen dienen de vergelijkingen te worden her,roepeerd 

( 'R-2.1.f8-D ) en moeten een aantal transformaties worden uitgevoerd .. 

Deze transformaties kunnen dan in omgekeerde vorm op de gevonden 

numerieke oplossingen worden toegepast, zodat ook deze uiteindeli~k 

zijn gegeven in Eulerse coördinaten (x, t). 

Deze transformaties zijn: 

a) Schaling* 

De stelsels vergelijkingen zijn omgewerkt tot dimensielose verge

lijkingen.Door toepassing van schaling kunnen de variaties van af

hankelijke en ona~hankelijke variabelen beperkt worden tot een 

bepaald domein. De waarden uit het stationair evenwichtsgebied ~1sE 

waarin de grenslaag ontwikkelt zijn genomen als schalingswaarden. 

Als tijdschaal is genomen de karakteristieke experimentele tijdschaal 

l:exp = 10-Lf sec •• Hieruit kan, m.b.v. de energievergelijking een 

afschatting gemaakt worden voor de kar. grenslaagdikte x~, zodat: 

"t = ~'/too boo = tGICf' 
('l-IS) 

( ÀLO. ) 'lt l''• x x'/· x oo Xoo :: :: 

i !f foo 
2.. """4. 

De onafhankelijke schalingswaarden waaruit de meeste karakteristieke 

grootheden kunnen worden berekend zijn: 

I p ::: P/.foo 

r~ = ~~ /f 00 

lLtb) 
Jz. r; /f oo = 

I 

TIW\. = 1-tn. /foo 

* Van nu af aan zijn alle voor het model van belang zijnde dimensievolle 



De karakteristieke hydrostatische druk wordt verkregen uit (2-8): 

( 1- '7) 
k, -

Hieruit kan onder veronderstelling van ionisatieevenwicht in gebied 

'lrsE uit ( 2-4) worden verkregen voor 0( 00 : 

b) Lagrange transformatie. 

De transformatie van Eulerse (x,T) coördinaten naar Lagrange coör

dinaten c,,t) betekent dat de specifieke plaats- tijd beschrijving 

wordt vervangen door een beschrijving gekoppeld aan een bepaald 

materie elementje. De variabelen uitgedrukt 
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in Lagrange coördinaten geven een beschrijving van dichtheid, dn~k en 

snelheid van dit elementje in de tijd. Deze beschrijving heeft met 

name voordeel wanneer interne aan deeltjes gekoppelde processen een 

rol spelen ( reacties). Als referentie is gekozen de achterwand x':o, 

zodat de Lagrangetransformatie wordt gegeven door: 
I 

'7 = f" J J" 
0 

-~ )C I 
- f 

en als inverse transform.: 

c) Gelijksvormigheidstransformatie 

Een gelijksvormigheidstransformatie is een ~én-één duidige transfor

matie van onafhankelijke variabelen zo dat het uiteindelijke aantal 

onafhankelijke variabelen minstens één lager is dan die van het oor

spronkelijke stelsel. 

Voor diffusievergelijkingen met constante randvoorwaarden van het type: 



·~ 

kan een gelijkvormigheidstransformatie worden gegeven door(~~): 

-vr 
De vergelijkingen van het theoretisch model zijn van de vorm: 

Toepassen van de bovengenoemde transformatie (1.2'1) levert nu 

geen expliciete verlaging van het aantal onafhankelijke variabelen 

zodat met betrekking tot (1-13) niet van een zuivere gelijk

vormigheidstransformatie gesproken kan worden, 

Toepassen van een transformatie van de vorm ('1-'l.l) op (~.2.3) 

biedt echter de voordelen van: 

- Een onderdrukking van de expliciete tijdsafhankelijkheid ten 

gevolge van het transport, 

- Transformatie van het oplossingsgebied tot rechthoekig 

domein- zie II-J. 

Opheffing van de discontinui tei t op x.o):.:o- zie II-]. 

Op het stelsel vergelijkingen in Lagrangecoördinaten is om deze 

redenen een transformatie toegepast van de vorm: 

'1 
vr 

II- 7 De vergelijkingen en hun rand, beginvoorwaarden, 

A) Beginvoorwaarden, Randvoorwaarden, 

De thermische grenslaag breidt zich ongeveer evenredig met VT 
uit in het gebied 2F5E. Om deze reden is er voor de grenslau~ een 

rand 2~ aan te wijzen waarvan de gascondities overeenkomen met die 

van gebied 2F5E. Binnen dit gebied X:O,..l.o wordt de grenslaag

beschrijving geldig verondersteld. Omdat globaal geldt 2~N~trans

formeert bij een gelijkvormigheidstransf'ormatie de grenslaag naar 

een rechthoekig domein. (zie fig. 4). 



1 

)( 

fig.4-Transformatie van de grenslaag 
tot rechthoekig domein. 

lO 

Hiermee worden de randvoorwaarden in (~,~) gekarakteriseerd door: 

a) De wandcondities. 

De impliciet geformuleerde condities op (x:o,t) worden ge

transformeerd naar impliciete condities op (z:oJt) en kunn9n 

in hun algemeenheid worden geformuleerd door (zie ook 

appendix C} : 

~\ 1 = 0 = ~,(etJT~Jr1)vr 

T1 (1=oJl) = f1 I T oo 

b) De condities in buitengebied van de grenslaag. 

Uit de relaties uit I~S~ zijn de 2F5E condities voor 

te bepalen en worden {dimensieloos) gegeven door: 

cx(-zo:.,k)-= 1 

T._lzooJ6-) = 1 

T 2.. (-z. oo , t::) = 1 



Het punt (xaoJ~:o) karakteriseert een discontinuïteit (punt van 

schokreflextie). De gelijkvormigheidstransformatie transformeert 
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(x: o, b=o) naar ( o' z < oo, ~.o) zodat de beginvoorwaarden van het model 

in het (zJ~)-domein niet nader kunnen worden gespecificeerd. De 

voor numerieke oplossing benodigde beginvoorwaarden kunnen worden 

verkregen door de grenslaagbeschrijving te generaliseren naar t:o 
en aan te vullen met de rand- en beginvoorwaarden. Dit zogenaamde 

"begin" of "randwaardenprobleem" vormt dan een gesloten stelsel 

vergelijkingen en is numeriek op te lossen. Aangezien dit begin

waardenprobleem een afbeelding van de discontinuiteit (~=oJt:o) is, 

heeft zij geen fysische betekenis in het (~,t)-domein. 

b) Mathematische vorm van de vergelijkingen 

De hergroeperingen en transformatie geven aanleiding tot een 

uiteindelijk stelsel van drie niet lineaire gekoppelde parabolische 

differentiaalvergelijkingen voor ~=( or
1 

T.a. , Tz.): 

met als randvoorwaarden: 

~ Z:O 

t.l = 1. 

Transportverschijnselen worden bepaald door de ~z& term in com

binatie met ~ 1 • De tijdsafhankelijkheid t.g.v. het transport is 

vanwege de gelijkvormigheidstransformatie ondergebracht in deze 

termen. Relaxatieprocessen worden beschreven door de ~ ~ termen in 

combinatie met de bronnen ~5 . Schermlaag invloed op de grenslaag 

wordt beschreven door de randvoorwaarden (2,.lS,lb) en de 2F5E even

wiehtswaarden zijn gegeven door de buitencondities (l-18 ). 

c) Grenslaagdikten. (1-1 .... ) 

Voor elke afhankelijke parameter kan een karakteristieke grens

laagdikte t.g.v. het transport in beschouwing worden genomen: 

- zware deeltjes grenslaag (T&-vergelijking): 

- Ta. ( À - ) •;,. '1'1. 

(>-3>) x.. = ik. :~ .. t.. = i( .. 



- electronengrenslaag (!~_vergelijking) 

); !4. ( À: ) .,2. ~ ~." :::;: 1 x 00 

= E k e -n.• oo 
a. 

- di~fusiegrenslaag (~-vergelijking) 

Het oplossingsgebied van interesse wordt gegeven door: 

tao :: lOOf/tM,· 

)( 00 )) ;' 00 
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III- 1 Numerieke oplosmethode, 

Om voor het stelsel vergelijkingen tot een numerieke oplossin~ 

te komen is gebruik gemaakt van de "finite difference" oplossings

techniek. Deze "finite difference" methode voorziet in een een

voudige algemene theorie waarmee een redelijke kwantitatieve 

benadering voor de oplossing van de differentiaalvergelijkingerl 

kan worden verkregen, (Ro,A•). Zij berust op het vervangen van 

continue variabelen door discrete variabelen in het gebied van 

interesse en het benaderen van de afgeleiden door differentie

quotienten welke kunnen worden verkregen uit Taylor ontwikkeling. 

Hierdoor wordt de differentiaalvergelijking vervangen door een 

eindig stelsel algebraïsche vergelijkingen, 

a) Methode, 
_J 

Gezocht wordt naar b~naderde oplossingen U (zJt) van de oplos

singen van de differentiaalvergelijking u.(z.Jt) in een eindig 

aantal discrete punten in het gebied: 

. 
~ 
:JÓ « 

}:t 
'-.-' 
J. 
~z. 

"~j 

)= 0 
8. V. \I. 

l=o (..,, L:l. Ï.:N 

Zao z ) 

fig.5-Het discretisatie 
domein. 

De coördinaten van de 

roosterpunten zijn: 

z. = ~.Jl.. 
L 

lj = j k 
waarbij 

( ~:o1 ...... N\ 
I I .I ~ 

{j= 0)11 ...... I M) 

.R. =AZ (stapgrootte in plaats 

k = 4~(stapgrootte in tijd) 



De bovengrenzen van L en) worden bepaald door de eindigheid van 

het gebied van interesse: 

J 11: 

Voor de functiewaarden op de roosterpunten is de volgende notatie 

ingevoerd - de exacte oplossing &L( z" b) in het roosterpunt z:: z i. 

t = tj wordt genoteerd als U.ï..j en de door differentie verkregen 

benaderde waarde in dat punt als LC,j• 

b) Differentieschema's. 

Bij vervangen vandifferentialendoor differenties kan gebruik ge

maakt worden van een groot aantal differe~tieschema's welke onder

verdeeld kunnen worden in een aantal klassen. Al naar gelang het 

aantal veldpunten dat in een discretisatie wordt betrokken spreekt 

men van tweepunts, driepunts of meerpuntsmethoden. Met het aantal 

punten neemt in principe de nauwkeurigheid van de methode toe, 

maar eveneens de ingewikkeldheid van hand- machineuitwerking• 

De praktijk wijst uit dat het optimum in de buurt van de drie

puntsmethode ligt. Vanwege de gecompliceerde vorm van onze ver

gelijking beperken wij ons tot methodes waarin plaatsafgeleiden 

m.b.v. driepunten en tijdsafgeleiden m.b.v. tweepuntsmethoden 

worden benaderd. Een driepuntsmethode in de tijd heeft het nadeel 

dat met bepaalde startprocedures een extra lijn in de tijd moet 

worden bepaald voordat de methode kan worden toegepast (Am). 
Binnen de reeds genoemde beperkingen kan nog de volgende voor ons 

interessante classificatie worden aangebracht: 

Voorwaarcts expliciet schema. 

Als een benaderde oplossing U.ï.Jj bekend is in alle roosterpunten op 

tijd ~j kunnen de functiewaarden u."j •. expliciet in deze bekende 

waarden worden uitgedrukt. Nadeel van deze methode is de 

stabiliteitsconditie (k(ii1
) waaraan voldaan moet worden. Dit be

tekent dat in die fysische problemen waar een duidelijke groei 

naar evenwicht plaatsvindt de tijdstapgrootte niet onbeperkt ver

groot kan worden. In ons geval moet, gezien de tijdschaal van 

interesse ( t 00 _. 2.ooy"'"·) een veel te groot aantal stappen worden 

genomen voor stabiele en voldoende nauwkeurige oplossingen. 

Verder wordt voor parabolische differentiaalvergelijkingen de in

vloed van de randvoorwaarden zwak(gerepresenteerd. 
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Achterwaarcts impliciet schema, 

M,b,v, dit schema worden twee o~ meer onbekende functiewaarden op 

tijdstip tj•• ui tgedruk.t in een bekende functiewaarde op ~j • Hiern:~p 
wordt een stelsel vergelijkingen in Uj.,verkregen, Aan bepaalde 

stabiliteitscondities hoe~t niet te worden voldaan zodat de 

tijdstapgrootte onafhankelijk van de plaatsstapgrootte kan worden 

gekozen, Op deze wijze kan de locale Taylor afbreek~out a~hankelijk 

van de tijd worden geminimaliseerd, De randvoorwaarden worden over 

het gehele oplossingsgebied gerepresenteerd, 

Gecombineerde Schema's, 

Successieve toepassing van voorwaards resp. achterwaards schema 

levert de z,g,n, gecombineerde discretisatieschema's waarvan het 

Crank-Nicolson schema het meest bekend is, Door de gebruikmaking van 

symmetrie eigenschappen hee~t deze methode een lagere locale a~

breek~out 0((~+~) en kent geen expliciete stabiliteitsvoorwaarden, 

Toepassing van het Crank-Nicolson schema op de vergelijkingen 

blijkt aanleiding te 

een vergelijking van 

b = D J~w. 
ob ~)C'~ 

geven tot 

de vorm 

+ J IA. 

~x 

oscillaties in de oplossingen. In 

verliest voor kleine waarden van D de vergelijking zijn dispersie~ 

{parabolisch) karakter en kunnen numerieke instabiliteiten ont-
' staan. Dat bij toepassing van C,N. schema wel en het impliciete 

schema geen oscillaties worden gevonden wijst er op dat niet 

verlies van parabolisch karakter, maar de interactie van rand

voorwaarden met discretisatieschema oorzaak van instabiliteit zijn. 

Voor niet lineaire problemen hangt stabiliteit i.h.a. niet alleen 

van het discretisatieschema a~, maar ook van de vergelijkingen 

en randvoorwaarden {Am) • 

Gezien bovenstaande opmerkingen is toepassing beperkt gebleven tot 

een achterwaards impliciet schema van de vorm: 

*Bij ~ourierstabiliteitsanalyse wordt geen rekening gehouden met 

het type randvoorwaarden. 



(l-'t .Q,) 

(l-'f') 

III- 2 

~ I ··i·· : 
u.~t•,j+• - u.~ .. ,j .. , 

~ 
1"1 ~JIC.I 

~ ~ZJ f 2.-l 

d lL I 
~ ~J)+• 

: u ~Jj+l ' U..i.Jj 
4-

I k;)Lt. 1 I ' rr~ r k 

0Elosmethode voor niet lineair stelsel. 

De op te lossen differentiaalvergelijkingen vormen een stelsel 

gekoppelde niet lineaire parabolische differentiaalvergelijkingen 

in zijn algemeenheid gegeven door: 

~ = lil ( 'Z t IA. lA. IA. '-) 
- ZZ. l - ) I - J - Z I - ~ 

Dit stelsel is parabolisch indien geldt: 

l. 

Veronderstel de oplossing U van ( 3-S) bekend op tijdstip ~j = j k • 
Toepassen van het achterwaarcts impliciete schema (~'i) op ( J_s) 

levert dan voor Cj., = {j+r ) k : 

: lf [ ~ l) (j .... )k) u.~Jj+t } 

I yd u_.. I (U,.. U..·)} I x. -"JJ+• ) k - "JJ+•- - "J) 

met als differentiaaloperatoren (Am): 

ydz lÁ~JÏ+• 

d'Z,_ u.~ Jj ... , 

Vanwege het niet lineaire karakter van de differentiaalverge

lijkingen levert ( 3-7) voor elke ~ een niet lineaire algebraische 

vergelijking in u~ .. ).tiJ u. .. ). u. J·., • 
) - • l +I ) - C.+IJ • 

Om toch tot oplossing van dit stelsel vergelijkingen te komen, 

wordt gebruik gemaakt van een extra inwendige iteratie Erocedure 

op tj+r • Deze methode kan het eenvoudigste worden gedemonstreerd 

door (3-~ ) te schrijven in een quasilineaire vorm: 

~u.= ~1..!&&. :Ka.·~+ '!z--~b + lf''f 

~ ~ l. = ~1 lz> b > ~, ~a: J ~ b) 
ï'f =~'i ('ZJ~~~) 
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In bovenstaande schrijfwijze zullen we 

veronderstellen diagonaalmatrices te zijn. Deze veronderstelling 

impliceert een quasiontkoppelde beschrijvingswijze. Koppeling van 

de vergelijkingen onderling vindt alleen plaats via de coëfri-

cientenmatrices. Deze keuze voor r vereenvoudigt de numerieke = ~$1-l oplossingsmethode. Een korte beschrijving van de gevolgen voor .~. · 
· iHî 

oplosmethode wanneer deze veronderstell:-ing komt te vervallen is" " l\ 

gegeven in III- 4. 
Toepassing van het differentieschema levert: 

+ 

_U, .. )}+ 
- ~J) 

met 

Op de problemen die kunnen ontstaan door discretisatie (l.aa€. } zal 

nader worden ingegaan in III- 3. 

De extra inwendige iteratieprocedure wordt aangegeven met index(~). 

Uit ( l-10) blijkt dat voor elke " de overeenkomstige vector-
elementen van U.l~ .. ·>. u_c."" .. ~) U. t~··> · lineair in de 

- HIJJ+I } - "J Jtl J - 1.• 1J)+I ("") 

vergelijkingen voorkomen. Dit betekent dat bij bekende ~ · .. , een 

u.C•••J J 
lineair stelsel vergelijkingen in -j+, wordt gevormd waaruit na 

aanvulling met randvoorwaarden deze is op te lossen. Convergentie 
N ~~ . 

van UJ·+, naar U.. geschiedt i.h.a.. lineur, en kan voor sommige para-
- -J'tl 

bolische differentiaalvergelijkingen worden bewezen (Am). 
Om het inwendige iteratieproces te starten wordt genomen: 

LL t~> = - J+l 

waarna vervolgens 

u. l ~··) • u.. l~J 
- )tl - J ., 

na iedere ""~ iteratieslag wordt gen~en: 
>tr> 



(l.t8) 

Het proces van inwendige iteratie wordt a~gebroken als geldt*: 

waarin f een nader te speci~iceren maat voor de nauwkeurigheid is. 

Discretisatie voor ieder element van ('3-lo) levert voor 1 ~ ~ 'N-1 

een stelsel van N-1 vergelijkingen met H+1 onbekenden. Discretisatie 

voor ~=O,N levert roosterpunten buiten het oplossingsgebied. Om 

tot een sluitend aantal vergelijkingen te komen wordt gebruik ge

maakt van de randvoorwaarden. Veronderstel hiertoe randvoorwaarden 

** van de vorm : 

~ ~ ( OJ k) 

~ lzoo,~) 

:: 

= 1 

Randvoorwaarde ( '3-IS) 

vergelijkingen daalt 

u. l"-.. •) 
levert .:1zodat het aantal onbekenden in de 

-NJJ+I 

tot N • De waarde ~ 0 kan niet expliciet 

bepaald worden omdat alleen een gradiënt gegeven is. Daarom wordt 

gebruik gemaakt van de volgende methode: 

Discretisatie van (3-•l.f) voor ~:o levert: 

Discretisatie van (3-10) voor c.:o levert: 

... t.yl"'-J { .!. ( (), l ...... ) u. )} 
: 3 k - OJj+l - - o1 j 

Bovengenoemde discretisatie (3-lb) en ( 3- '7) geven aanleiding tot 

het gebruiken van een extra roosterpunt ~=-1• Dit roosterpunt ligt 

niet in het oplossingsgebied. De waarde van ieder vectorelement van 

u.l,+•) I 
_ 

1 
• kan m.b.v. (3- 10) expliciet in de overeenkomstige vector-

·JJ+• ut ... •·) ("'-+•) 
elementen _ 01j+• J Y: •,j •• worden uitgedrukt. Hiermee kan het in het 

( ... +•) 
linkerlid van ( 1.17 ) voorkomende roosterpunt U. _,

1
j+• worden weg-

gesubstitueerd, terwijl de term: 

~ 11 t~.+•) 
!_ IJ dz V\. 
J._ I - OJJ+' 

* Maximum Norm. 
*:Ie UI J. 'i diagonaal van vorm, zie pag 29. 



uit ( 3-17) als geheel door de ui tdruk.king ( 1-•b) kan worden vE>r
l'l\+•l 

vangen zodat hierin geen roosterpunt U,. meer optreden, De op 
. . . -~J··. uc"' ... ) l•+•) 

deze wijze Verkregen extra Vergel~Jk~ng ~n - OJJ•• l u,,jt-1 kan aan 
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het algemene stelsel gediscretiseerde vergelijkingen worden toe

gevoegd waarmee dit op te lossen stelsel sluitend wordt gemaakt. 

Op deze wijze wordt voor ieder vectorelement U van (i-') een 
t .... l stelsel van N lineaire algebra"ische vergelijkingen in U· ver-
J"' 

kregen genoteerd als: 

(""••) 
+ ~: U.· . • 'JJ tr = J. .. 0 ~ i. ( N 

Dit stelsel is essentieel tridiagonaal, Deze specifieke vorm kan 

gebruikt worden om op efficiënte wijze m,b,v, het Thomas algorithme 
(,+•) 

('Ro) U· hieruit op te lossen, J•• 

CII- 3 Stijve differentiaalvergelijking, 

( 3 .to) 
Beschouw het relaxatiedeel van ( 2.1,): 

Als blijkt dat in het gebied van interesse (x,~) de Jacobiaan 

tenminste één grote eigenwaarde bezit dan heet (1.20) een differen

tiaalvergelijking met een "Stijf" karakter (Mi), Dit kan betekenen 

dat de bronterm ~L~} een relaxatietijd ~~ bevat die aanzienlijk 

verschilt van de karakteristieke tijd ~~ geassocieerd met het trans
port, 

De stijfheid van de differentiaalvergelijking in samenhang met 

de numerieke oplossingsmethode kan worden beschreven met behulp van 

de stijfheidsparameter ( , met: 

l = 

Bij numerieke oplosmethoden zoals beschreven in III- 2 wordt voor 

f))1 het relaxatieproces niet correct beschreven en treden in

stabiliteiten in de oplossing op, het successieve substitutie 

proces blijkt dan niet meer te convergeren, Voor a(~ worden geen 

problemen gevonden en convergeert het proces lineair, De beperkende 

factor in dit geval is de relatie tijdstapgrootte-rekentijd, 

Voor $)) 1 kan een convergente oplossingsmethode worden verkregen 

door toepassen van een Newton iteratieve techniek, Deze methode 

berust op linearisatie van de bron naar zijn afhankelijke para

m~t~-r!'l (Am) .. 



.u.) 
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Beschouw hiertoe de vergelijking: 

~ (er) 
Ort: :: - -

Gewone discretisatie levert: 

= -
k 

t"" .... ) 
0< = OC-

Newton linearisatie en discretisatie levert: 

Of - (a. ( art"'-l) +- (. a.or ( orl""J). oe~} 
~··} 0 (/ 

~ ()( = 
1. + " t « ( Oe(."")) 

Enig inzicht in de betekenis van (3.1b) kan worden verkregen door 

deze vergelijking te beschouwen voor t..)) 1 • Er staat dan: 

Dit is de Newton iteratieve methode voor het benaderen van het nul-

( ("')) punt van 'i oe - zie :fig. 6. 

I 
I 
I 
I 
I 

I ,..... I il01 -- _,_ 

I 

fig.6-Newton methode. 

-
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Door analoog aan (1-1) te schrijven: 

-oe.., 
= 

is in te zien dat als de de locale evenwichtstoastand Öf_, bereikt 

is moet gelden: 

zodat, in het inwendige iteratieproces de brontermen geen bijdrage 

meer leveren. 

Afschatten van ( 3-11f) voor f.)) 1 levert: 

Of ( "'-+•) ::::: - E. :r ( Q'("")) 

Dit is een extrapolatie afhankelijk van { • 

Toepassen van het Newton linearisatieproces betekent het ver
b-> 

vangen van de gediscretiseerde bronterm ~ uiT (3.20) door zijn 

gelineariseerde waarde, zodat: 

~("'u)---+ S (-..) + '!. (""). [ LC. ("'-+•} ~ (.,.)} 

( 
d ~l"")) 

=I.-
= è)~ 

Vanwege de ontkoppelde schrijfwijze (i-~) voor~ hoeft de bron van 

iedere vergelijking alleen maar zijn eigen functiewaarde ontwik

keld te worden(~~- alleen ontwikkelen naar~). Genoemde methode 

blijkt (in ons geval) tot convergentie van het inwendige iteratie-

proces te leiden. 

Literatuur{Am, Mi, Wil, Hu, Ha~. 
\ ,l~> 

Voor het berekenen van de matrixelementen van ~ wordt gebruik 

gemaakt van de methode der "divided differences 11 : 

= 
s ( IA. ('hl+ J' ) - s ( IA.{"'-) - d ) 

1d 

( ) ,,~ 
Uit literatuur Wil blijkt dat in de praktijk w kan worden ver-=-
vangen door de constante ~l·>waarbij ~(o) wordt berekend vo~r elke 

inwendige iteratieprocedure. Mocht de convergentie van het in

wendige iteratieproces verloren gaan, dan dient~ hernieuwd be

rekend te worden gedurende het inwendige iteratie proces. 
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Analoog aan (3.17) komt dit overeen met de "simplified Newton" 

methode. Deze methode geeft aanzienlijke vereenvoudigingen t.a.v. 

de programmering maar intoduceert tevens een versterking van 

de foutenvoortplanting ( lfil). De aldus verkregen practische toe-

passing uit (S.JI ) ( J.U) wordt gegeven door: 

Waarbij voor iedere inwendige iteratieprocedure ~ wordt bepaald 

door: 

= I ;t 
\11 ... 
-"' lf-- ... 

I. l ~:- ~~-) 
= lf' '1 { c: 1l J ( j t•) k ) 
= ~ .. 1 f I. i) (j +t) k J 

III- 4 Gekoppelde beschrilivingswijze. 

In vergelijking (i-') zijn de coëfficientenmatrices ti, ~1 , ~J 
diagonaal van vorm verondersteld, zodat alleen koppeling van de 

vergelijkingen optreedt via deze coëfficientenmatrices. 

In het verleden is geëxperimenteerd met een beschrijvingswijze 

waarin ~~~~lJ Ïl géén diagonaalmatrices waren. Discretisatie vol

gens (!.10) levert dan vergelijkingen waarin alle vector elementen 
11 ~-·> t-•) , ..... ) · I 1 I 

van ~~-•,j+•' ~>J)+• J y;~+•,j+• vertegenwoordigd zijn. Dl. t 1.mpl1.ceert dat 

iedere gediscretiseerde vergelijking drie maal zo veel onbekenden 

bevat als het geval is bij ontkoppelde beschrijving. 

Discretisatie van het volledige stelsel (i.,) en toevoeging van 

randvoorwaarden ( 3.1"1) levert een stelsel vergelijkingen van 3N )( ,.,. • 

Dit stelsel is niet tridiagonaal van vorm. Vanwege deze schrijfwijze 

wordt het Thomas alghoritme niet meer toepasbaar maar moeten de 

vergelijkingen als geheel met Gauss eliminatie worden opgelost. 

Deze wijze van oplossen blijkt daarom zeer inefficient en kost

baar. Door in iedere gediscretiseerde vergelijking enige elementen 

van ~~=1 te onderdrukken naar uj~ kan wèl een tridiagonaal stelsel 

worden verkregen maar blijven ook pracktische problemen zoals ont

wikkelen van de bronnen naar alle afhankelijke parameters en blijkt 

het niet mogelijk voor elke afhankelijke parameter apart een 

karakteristiek oplossingsgebied aan te wijzen (zieR_ 1 ) • 

II- 5 Foutenanalyse. 



Over foutenanalyse van niet lineaire differentiaalvergelijkingen 

is i.h.a. weinig bekend. Om toch een indruk te krijgen van de op

tredende fouten is gebruik gemaakt van methoden uit de lineaire 

analyse. Veronderstel dat de exacte oplossing van ~ wordt gegeven 

door: 

Vanwege de toepassing van het impliciete schema kan worden ver

wacht dat globaal geldt: 

~ 1". k 
~,J 

Hierin hebben h,~~ onbekende constante coëfficienten alleen af

hankelijk van de coördinaat ( ~~J~ ). Onder verwaarlosing van de 

hogere orde termen kan uit (3.3J) worden afgeleid dat geldt (Num}: 

Substitutie van deze waarden in (1.3b) levert: 

tri . ( l ~) : ..!.. { U, .. ( l ~) _ r l ( n ')} I'\ · J - l - 3 - ~ J - > _ VL, . .tL J 1< 
- I.) ". lol. J ". 1.4 - 1) 

Analyse van de nauwkeurigheid op t:o en voor analyse van de Lagrange

terugtransformatie kan gebruik gemaakt worden van een eenvoudiger 

en algemener geval. 

Veronderstel: 

Hierin is 'P de orde van de methode. Op dezelfde wijze als bij (1-3,) 

kan worden afgeleid: 

De factor p is nu een maat voor de toepasbaarheid van deze fouten

analyse voor het impliciete geval waarbij moet gelden: 

(1.YJ) ~i.~o 'P = 2. 

Geen aandacht zal worden geschonken aan ordebepalingen voor t>o. 
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IV Toepassing. 

!l1) De vergelijkingen en het oplossingsdomein. 

( ~- 3) 

De in III gegeven oplossingsmethode zal worden toegepast op de 

stelsels differentiaalvergelijkingen (2.19) gegeven als: 

= ~ f(z;~~d~:r.)·~l: + Ç lz~~~~z) + C á(~) 
met ~ : ( ()(, T«-, Tz.) 

Analoog aan (3-~) geldt dat] een positief definiete matrix is. 

Om zoveel mogelijk lineariteit te benaderen (zie pag.~8) wordt 

c~-1) herschreven tot een vergelijking van de vorm (3-9): 

~n. = ll:z.(:z.)~)~z)·~~ + 1~. (:zJ~J~&-:r.).J&z. 

+ 13 (2J~J~:r.) ~~~;).~ + t s l~) 
Hierin worden !1., '!~ > "'& 
De splitsing: 

gegeven door diagonaalmatrices. 

,, ,, 
is niet een - een duidig. Aan enkele modellen zijn een aantal split-

singen gatoetst waarbij geen significante verschillen in de oplos

singen gevonden zijn. 

De randvoorwaarden op analoge wijze in diagonaalvorm geschreven 

worden in hun algemeenheid gegeven door: 

(4-4) k . ~"Z. -= r'i ( \A. J U.z ) ~ ). ~ ~ f. '\JOlh "Z. = 0 

( .. -b) 

(~-7) 

{4-8) 

= 1 

Beginvoorwaarde worden niet nader gespecificeerd, zij represen

teren na gelijkvormigheidstransformatie de discontinÜiteit K:o,t:o. 

Startwaarden worden gageven door de generalisatie van (~-1) voor 

C:o welke kan worden geformuleerd als: 

~ zz. = 11 (z,~~~z,o).~ + ~3 (-z., ~~~z.).~ 

k. ~~ .: t ~1 ( ~~ ~'Z ~ 0). ~ +- c ~ '2..:0 

~ : j_ ~ Z = Z CG 

Vanwege het parabolisch karakter van de vergelijkingen verwacht dat de 

invloed van deze beginvoorwaarden op de rest van de oplossing be

perkt is. Het startwaardenprobleem (Lt-b) - (Lt-8) wordt volledig 

analoog aan (Y-l) opgelost door toepassen van een inwendige 



iteratieprocedure waarbij, om 

gemaakt van geschatte waarden 

interpolatie tussen ~(o~o) en 

dit proces te starten, gebruik wordt 

voor ~0 verkregen door lineaire 

~&(z.ooJo) • 
De oplosmethode zal in appendix A worden uitgewerkt aan de hanct 

van de oe -vgl van het algemene Re.E-Re.M model zoals dit numeriek 

door Hagebeuk (lit. Ha) is opgelost. De gegevens over de modell~n 

blijven beperkt tot het specificeren van de diagonaalmatrices 1~, 
12 , J3 J J14 , ~ en de vectoren .J en f (appendix c). 

Uit een aantal numerieke experimenten blijkt _dat die stelsels 

vergelijkingen waarvoor geldt ~{~)~o behoren tot de klasse van 

stijve differentiaalvergelijkingen. Waargenomen is dat wanneer de 

numerieke tijdstapgrootte k voldoet aan k ~O.l.'ta instahili tei ten 

optreden en het inwendige iteratieproces niet meer convergeert 

(Hu). Aangezien 't'._.O(ao·7su.) zou een veel te groot aantal stappen 

in de tijd gemaakt moeten worden om in het gehele gebied van in

teresse ( t 00 = 2.00 ~sec..) te voldoen aan k {0.1 't:a. • Bij toepassing van 

het Newton linearis a tieproces gegeven door ( 3. 3"1 ) op bron 5 ( !!-) 
hoeft niet te worden voldaan aan deze voorwaarde en blijkt het 

inwendige iteratieproces te convergeren. 

Het,met de in III aangegeven methode,gediscretiseerde stelsel 

wordt respectief opgelost, d.w.z. dat een inwendige iteratieslag 

van de 1! vgl. direct gevolgd wordt door een inwendige iteratieslag 

van de 1i vgl •• Zijn alle vergelijkingen eenmaal gëitereerd, 

dan wordt overgegaan op de volgende inwendige iteratieslag van de 

1! vgl •• In deze procedure wordt altijd gebruik gemaakt van de 

laatst gevonden fUnctiewaarden voor ec~lt .T& en convergeren Ot,1e.J f:z. 
simultaan naar hun eindwaarden. 

In geval dat een of meer van de vergelijkingen trager convergeert 

dan de andere kunnen over de traag convergente vergelijking een of 

meer extra inwendige iteraties worden toegepast. De in (Ha) toege

pasten methode maakt gebruik van twee inwendige iteraties per verge

lijking. In het algemeen kan gesteld worden dat de Tz vergelijking 

minder inwendige iteraties nodig heeft dan de Te of« vergelijking. 

De benodigde hoeveelheid iteraties verschilt van model tot model. 

Iedere vergelijking van (~-l) bezit een karakteristieke grens

laagdikte gegeven door: 

= 



( 4 _ 10) 

(4-11) 
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Binnen dit karakteristieke domein varieert de ~ctiewaarde van de 

desbetreffende vergelijking en deze hoeft slechts in dat domein 

opgelost te worden. De karakteristieke grenslaagdikten kunnen worden 

afgeschat uit (II- 7c) waarna met behulp van numerieke experi

menten een verbeterde keuze kan worden gemaakt. Ter demonstratie 

van deze werkwijze wordt als voorbeeld genomen: 

Ot o.s Zoo Zo. e 

r. 
Zao = 2oo 

Ta 
Z.aa = 0·7 'ZOo 

Het aantal in de berekeningen mee te nemen punten wordt dan voor 

iedere vergelijking gegeven door !! k.,., = ~:/ J. . (fig. 7). 

~ 

t'r. 

A 1 J. 

ZaOI z.: (z'1"a 
1l..__.....,•--,_._,

11
, I oo 

I C.. •r· I 
~ ~ J 

r fe_ ",J.. 

Zoo 
I Te. Zoo 
I 
I 
I 
I fig.7- Het karakteris

tieke oplossingsdomein. 

Rekening houdend met de karakteristieke grenslaagdikten kan als 

startwaarden voor het beginwaardenprobleem (4.b) worden genomen de 

u. (o) 
volgende lineaire interpolatie voor . (fig. 8): 

~~ 0 

ex. : Oco + (I- Cto) !i. ~{o~i ~ N 1 ~i. ~ z:} .. zcw 
Oo 

1 •. T. (, _ r •• ) Zi. V~{ 0 ( " (. N I ï.i. ~ 
r.} 

= ... iT. ~ .... 'Zo. 

" 0 
Oot 

Tz· Tzo + (•- Tz 0) 
Z.i. v.f o(~ ~.., 1 ~1 ~ z!:} = z T& L ~ .... .. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van geschatte waarden voor 

Or 0 .tin. T. 0 ( Of 0 = I 0-
3
, T .c. 0 = 0. 8 s ) • 



Het karakteristieke oplossingsdomein voor de ~~1-~fz vergelijking 

verschilt aanzienlijk van model tot model. In tabel 2 worden voor 

ieder model de van belang zijnde grenslaagdikten aangegeven. 

Een aantal onderwerpen betrekking hebbende op de toegepaste 

numerieke programma's maar niet op de di~~erentiaalvergelijkingen 

worden besproken in Appendix B. 

fig.8- Startwaarden. 

Z:o 

IV- 2 Coördinatentrans~ormatie. 

Voor de oplossingen van de ~ en T~ vergelijkingen zijn grote 

gradiënten aan de wand te verwachten omdat daar de transport

coë~~icienten een belangrijke rol spelen. De voor ~- termen ge

bruikte discretisatie (3-~) is: 

: 
u.. - u.~ .... 

~-· T 
Cjt. .. 

met a~reek~out: 

Cf(. .. = 

Hieruit blijkt dat in die gebieden waar grote a~geleiden optreden 

(aan de wand) de a~reek~out~L een signi~icante rol speelt. Om 

toch voldoende nauwkeurigheid te verkrijgen kan gewerkt worden 

met: 

Grote aantallen discrete netwerkpunten. 

Hiermee is men in staat de variaties in oe en l2. voldoende 

nauwkeurig te beschrijven, maar geldt computerruimte en 

rekentijd als beperkende ~actor. 
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Eu.. E. ~.E ~.E 

Zoo - 10 2oo = 10 ' Zoo : IO -
&.M ( 2:0 = Zoo) (z:O = zoo) ( "Z: z_) : 

( ~ z. oe») Tt. 
Te. Zoo : 

Zoo : Zoo 
Zoo =: Zoe rz 

T'Z. ' Zoo = 'ZOo 
= o.Bz oo 

T2. 
'2oo Zoo = D.8Z oo 

' zotJ = 10 "Zoo :: 10 Zoo = 10 

q{.M. 
Qr 

Qr ~ 

:Z.oo= z. 'Zoo : Zoo 'Zoo : Zoo 

( 1Q 

'00) r~ T~ Zoo a :Z.oo = Zoo Zoo :0.82oo 

T& Tz Tz Zoo = "Zoo Zoo ::: Zoo Z.oo = o.a zoo -~ . 

Zoo = 15 Zoo = IS Zoo = 2..5 

0( Qr Or 

~.M 
Z o0 = 0.3 Zoo Zoo = 0.3 z 00 Zoo = 0.1 z (J/0 

( fct 
Zoo) 

ie. Tt. Zoo= Zoo = Zoo 2. 00 :. Zoo 

Tz T2. 
z- = Zoo Zoo :: 

1z : O.b Zoo Zoo '2.00 

tabel 2- De benodigde grenslaagdikten. 



Niet equidistante discretisatie. 

Bij deze discretisatie worden de netwerkpunten op een dus

danige wijze niet equidistant over het oplossingsgebied ver

deelt zodat het aantal discrete punten ongeveer evenredi~ met 

de steilheid van de gradiënten is. Behalve ingewikkelde pro

grammering is bij deze methode ook een nauwkeurigheicts

analyse moeilijk te geven.(Ro). 

Coördinatentransforma tie. 

Door een geschikt gekozen coordinatentransformatie kunnen de 

steile gradiënten aan de wand worden weggetransformeerd waarna 

equidistante discretisatie kan worden toegepast. Deze methode 

komt in principe overeen met niet equidistante discretisatie 

zonder de bezwaren daaraan verbonden. 

Van laatstgenoemde methode voorgesteld in (Ha) is gebruik gemaakt. 

Hierbij suggereren vergelijkingen en randvoorwaarden een transfor

matie van de vorm: 

V: 

't = 

Deze "numerieke transformatie" komt overeen met een gemodificeerde 

transformatie (1.1~) maar tast het parabolische karakter van de ver

gelijkingen niet aan. De voordelen van deze transformatie zijn: 

De 

( ~- 15) 

Omdat door de transformatie geleidelijker varierende 

profielen worden verkregen kan worden volstaan met equidistante 

discretisatie. Hierdoor kan een grotere nauwkeurigheid met een 

geringer aantal punten worden verkregen (fig. 9). 
Equidistante discretisatie van de ~-~ betekent dat voor 

kleine tijden belangrijke relaxatieprocessen nauwkeuriger wor

den beschreven (meer tijdsdiscretisatie voor kleine t). 

transformatie ( 2 J b )--+( v, 't ) levert voor de afgeleiden: 

.i_ I J 
c - ~ è>t 2't 

2- I ~ .. - -~~ 'l.V ~" 
J'" ~'&. ;) 

= -- -Jz." c.c va. ~ v.,. &.tVl ;>v 



(v/t)-~ ('Z~b)-~ 
1 1 

T I 
Qt(v,'t) ~(~~~) 

l;. 1~ •• 
~,--4-. 

i. OI 

V:O Z:O Zoo 

fig.9- Coördinatentransformatie. 

CoÖrdinatentrans~ormatie toegepast op (~-1) levert: 

~vv-:. .2. V-a.'t 11.{ 2 J~.~z)·.Y:"' 
+ 2.. V 12. { z. J ~ • ~Z) • ~V + ~ ~V 

+ ~v-a.ll(-z.~)~Z.lt:~~::).~ + ..,v'l't,_~l~) 

en voor ( lof·l.f } , ( "1-5}: 

1/VO"t V : Z. :: 0 

'\IO'Vt Va V oo 

Vanwege de gecompliceerde vorm van de coëfficientenmatrices 

42 

11 J t Jr.. etc. zijn de elementen hiervan niet getrans~ormeerd 
naar het ( ".~ 't) -domein. Berekenen van de coë~~icienten van deze 

matrices gebeurt "locaal". Dient een matrixcoë~~icient bepaald te 

worden, dan kunnen deze met behulp van trans~ormatieregels voor 

functiewaarden en gradiënten van het (z.Jb) naar het (v~~)-domein 

bepaald worden-zie appendix B. 

De oplosmethode uit III kan op vergelijkingen ( L.f-1 b ) , ( 'i-17 ) worden 

toegepast. Hierbij wordt nog opgemerkt dat discretisatie van ( l..f-17 ) 
. u.t"+•) U. (""+1) I · 

voor a.: o levert --•"j._.= _ ~j+• en in ( l.f -• b) de -Ç .!!" term voor «.:0 kan 

worden vervangen door de uit (Li-17} verkregen eindige waarde 

I IA. I V -v 
o. 't 
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Het getransformeerde beginwaardenprobleem (~-b) in combinatie met 

( "i-7 ) , ( t.c_ 8) levert: 

("1-20) 

("1-l.l) 

('t-l.l) 

~ V'</ = 2. V 11. ( z) ~ I ~ 'Z) • ~ V ~ & .!:i- 1/ + y V 1 I l ( '2 J ~ J ~ J' J 0 ) • ~ 

1fc.>oot. V : Z c: 0 

~ :1 
~ V::.V00 

waarvoor de startwaarden analoog aan ( ~-11) worden gegeven door: 

( 1-
V;. v~ { 0 ~ ~ ~ ~ L 1 ~ v:} ()r. a Ofo +- ()(_,) v:; L 

{4-2.3) r .. ~ • Tt
0 

... (r- 1. 0 ) ~ v~ { 0 ~ ~ ~ r-1 i.!~ v~} Vl.\ 

Tz~ = Tz
0 + ( 1- Tzo) 7- v~ { o~i~Nl i l ~ v!,~} .. 

met als karakteristieke grenslaagdikten: 

V ~ { ()( r.. r ... } 
-Oo = ~col Y.Oo J Yoo -{ ~}'h - beo 

De voor U gevonden oplossingen in het ( v, ~ ) -domein moeten worden 

teruggetransformeerd naar oplossingen in Eulerse coördinaten 

(x'J ~').Hiervoor zijn de inverse transformaties nodig van: 

humerieke transformatie - IV- 2. 

Lagrange transformatie - II- 6b. 

Gelijkvormigheidstransformatie - II- 6c. 

Dimensieschaling-II- 6a. 

De hiervoor benodigde bewerkingen in het (v,~)-domein alsmede 

een aantal andere voor numerieke oplossing belangrijke gegevens 

zijn samengebracht in appendix B. 



IV- 3 Enige problemen t.a.v. oplosmethode 

Het beginwaardenprobleem (~-b} in combinatie met de randvoor

waarden voor 2:0(4-7) blijkt niet te convergeren. Uit onderzoek 

verricht door Dr. H. Hagebeuk op dit gebied blijkt dat bij vergro

ting van het bij de « vergelijking behorende matrixelement van 1~ 

wel convergentie optreedt. 

Veronderstelt op t:o van de vorm: 

t. = ( :': :) 

Bij vergroting van de A, term tot A'} )sn. A9 is het beginwaardenpro

bleem wel convergent. Daarom is voor t=o genomen A, :2 A~ welke 

voorwaarde weer vervalt voor t>o • Deze belangrijke conclusie maakt 

het mogelijk dat bij de lf?...E-'Rc..N, 'R&.E-'G...N, ~.E-'R...M Alf\. ~.E-~.M 
modellen oplossingen gevonden kunnen worden. 

Over de oorzaak van dit probleem bestaat geen inzicht. Een mogelijk

heid is dat de gegeneraliseerde beschrijving voor b.o samen met de 

schermlaagcondities tot een numeriek niet stabiel model aanleiding 

gee:ft. 

Een gelijkluidend probleem doet zich voor bij de lJ<t..Ë- &.. M J ~.Er&. N 

programma's. Ook hier treedt geen convergentie van het beginwaarden

probleem op. Een soortgelijke analyse als hierboven toegepast op de 

randvoorwaarde van r~ leverde geen convergentie op. 

In beide programma's wordtdeSaha evenwiohtswaarde voor« gecon

fronteerd met de, essentieel niet evenwicht schermlaagoondities. 

Dit leidt tot een respectievelijk verlagen van de ionisatiegraad en 

de electrenentemperatuur bij de inwendige iteratie zonder dat con

vergentie optreedt. Om deze verlaging aan de wand te voorkomen zijn 

beide programma's opgelost voor vaste randvoorwaarden voor 1Q • 
Het na enige tijd overgaan op vrije randvoorwaarden voor fe. bleek 

altijd tot bëindiging van het programma te leiden. Het ev. Er~- N. 

programma ga:f geen aanleiding tot problemen omdat hier het Saha 

evenwicht wordt bepaald uit fa {vaste randvoorwaarde). 

Het 'P...E-"&.N model gee:ft aanleiding tot een snelle afkoeling van 

aan de wand. Dit betekent dat na ".:t:10flt&· een bëindiging van het pro

gramma plaatsvindt omdat T•<<Tz. Hieruit blijkt dat op deze tijds

schaal de overgang ~.E~ f:v.E plaatsvindt. Voor voortzetting van het 

programma zou verder gerekend kunnen worden met de ~.E-~.N verge

lijkingen. Dit is niet gedaan omdat hiermee geen essentieel nieuwe 

situatie wordt verkregen- de ~.E-~.M oplossingen zijn reeds bekend. 

Een bespreking van de meer :fysische aspecten van dit model is te 

vinden in hoofdstuk v. 



Y5 

IV- 4 Nauwkeuri~heidsanalyse, 

Een globale nauwkeurigheidsanalyse is toegepast op het~.E-~.N. 
model onder gebruikmaking van de lineaire foutenanalyse uit III- 5. 

1) Het inwendige iteratieproces. 

In tabel 3 wordt de oplossing van het inwendige iteratieproces 

op t:o weergegeven, Hieruit blijkt dat na ongeveer tien iteratie

slagen J~ r.&(~TJ""} tot Op Q( 10_(,) bepaald zijn en dat Verder i tereren 

geen wezenlijke bijdrage tot de nauwkeurigheid van de inwendige 

iteratie levert, Uit soortgelijke analyse toegepast op t~o blijkt 

dat het inwendige iteratieproces in het algemeen trager convergeert 

dan op t:o en dat de maximaal te bereiken nauwkeurigheid O(·o-~) is. 

Algemeen kan worden gesteld dat 15 inwendige iteraties voldoende 

zijn voor een nauwkeurigheid van O(,o·'). Behalve afhankelijk van de 

gekozen iteratiesover de vergelijkingen onderling, blijkt de con

vergentiesnelheid ook afhankelijk van het gebruikte model. Het 

f.,..E-&.t1 en het fcr.E-'R...M model hebben ongeveer 25 iteraties nodig, 

terwijl het ~.E-~.M model kan volstaan met 10 iteraties. Naar het 

type convergentie (lineair of kwadratisch} is geen onderzoek ge

pleegd. 

11) foutenanalyse, 

De resultaten van een foutenanalyse zijn weergegeven in de 

tabellen 4, 5, Sa.. De analyse is toegepast op V: 0.79 , een punt waar 

in het (vJ't )-domein steile gradienten in ot en 1~ verwacht kunnen 

wordenJen op 1/: t.os, 
In tabel 4 wordt de invloed van de plaatsdiscretisatie op t:o onder

zocht door gebruikmaking van ( 3-'U ) • In tabel 5, So.. wordt de fout, 

en de groei van de fout in de numerieke oplossing voor ex Je.) Tz in 

het (v~'t )-domein onderzocht. Ook wordt de d.m.v. (l-39) bepaalde 

fout in de berekende Eulerse coÖrdinaat x aangegeven. Uit verge

lijking van tabel 4 met tabel 5 blijkt dat een grote fout in de 

numerieke oplossine door de tijdsdiscretisatie wordt aangebracht. 

De oplossingen met plaats en tijdstapgrootten (-lt=3.2.IO-!k .. 2.SJo..2.) 

leveren fouten van O(t~i). Dit betekent een grote relatieve fout 

voor kleine fUnctiewaarden. In het voor ons van belang zijnde bui-



tengebied is de relatieve ~out in de oplossingen dus gering (tabel 

Sa.). Voor kleine waarden van x wordt in de tijd een toename in de 

relatieve fouten waargenomen en voor grotere x waarden een afname. 

Dit hangt direct samen met de op drie plaatsen optredende gra

diënten in de oplossingen. 

Aanzienlijke verbetering van de nauwkeurigheid kan worden ver

kregen door verlaging van de tijdstapgrootte. Hierbij moet als 

practisch bezwaar worden opgenoemd dat bij berekening over hnt ge

hele tijdsdomein van interesse ( 200 J' Me..) de rekentijd ~ 1.000 ~. 

wordt. Analyse van fouten in de andere numerieke programma's levert 

onnauwkeurigheden van dezelfde grootteorde als het ~.E _(R.J1 model. 

De vier bronvrije programma's zijn i.h.a. nauwkeuriger. 
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Tabel 3 Het inwendige iteratieproces • ..l. 

t =~ = 0 1 V= 0.79 1 Z = 0.625, h = 102/200 = 1.58 10-
2 

-· 
~ oe fe 1z 
0 0.082 0.906 

10-2 0.104 
0.26 9.6 0.25 

l 0.342 1.0018 
10-2 0.3549 

10-3 
0.13 7.2 1.4 

2 0.230 
10-2 0.9299 

10-2 0.24872 
10-3 

1.0 6.0 1.3 
3 0.220 

10-4 0.93342 
10-4 0.2473813 

10-4 3.0 7.3 3.0 
4 0.21974 

10-4 
0.93414 

10-5 0.2470836 
10-5 

2.0 1.0 2.5 
5 0.219522 

10-5 0.93413 
10-6 0.2470565 

10-6 
1.4 3.0 1.3 

6 0.2195082 
10-7 0.934127 

10-6 0.2470597 
10-7 

8.3 1.1 5.e 
7 0.21950910 

10-7 0.9341261 
10-6 0.24705848 

10-7 
3.0 1.8 6.3 

8 0.21950940 
10-7 0.9341242 

10-6 0.24705853 
2.1 o.7 -

9 0.21950961 
10-7 0.9341249 

10-6 0.24705853 
4.6 0.2 -

10 0.21950915 
10-7 0.9341247 

10-6 0.24705853 
4.9 1.2 -

11 0.21950964 
10-7 0.9341259 

10-6 ,, 
1.6 0.9 -

12 0.21950948 0.9341250 ,, 

3.1 10-7 o.1 10-6 -
15 0.21950979 0.9341249 ,, 

o.9 10-7 1.2 10-6 -
25 0.21950976 0.9341261 , , 
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Tabel 'i - Nauwkeurigheidsanalyse. 

t ="r= 0 

V= 0.79, Z = 0.625 

h = 10,/100 = 3.16 10-2 

()( fe 1z 

U( h) 0.21938 0.93192 0.246699 

u(th) 0.21951 0.93412 0.247058 

u(th) 0.21955 0.93470 0.247075 

R( h) 1.3 10-3 3.0 10-3 8.8 10-5 

R(th) 3.3 10-4 7.4 10-4 2.2 10-s 

R(ih) 8.2 10-5 1.9 10-4 s.s 10-6 

R(th)/u(th) 1.5 10-4 7.9 10-4 8.9 10-s 

Orde P 1.87 1.93 1.90 

! 



Tabel ~ - Nauwkeurigheids analyse. 
r---_ _,_, 

V = 0.79, z = 0.625 

~."= o.1 
! 3.16 l0-2 , k = 0.1 , h = 10 /100 = 

0.178 0.818 0.3026 5.657 10-6 
U( h, k) 

u(th,tk) 0.165 0.813 0.3018 5.679 l0-6 

R( h, k) 1.7 10-2 6.7 10-3 1.1 l0-3 2.9 l0-8 

R(th,tk) 4.3 10-3 1.7 10-3 2.7 10-4 7.3 l0-9 

R(th,tk)/u(th,tk) 2.6 10-2 2.1 l0-3 8.8 10-4 1.3 10-3 

v = a. 79 0<' Je lz x 
I 't'= 0.2 

~ 
U( h, k) 10-5 0.125 0.794 0.3386 1.237 

u(th,tk) o.111 0.786 0.3343 1.250 10-5 

R( h, k) 1.9 l0-2 1.1 10-2 5.7 10-3 1.7 10-5 

R(th,tk) 4.7 10-3 2.7 10-3 1.4 l0-3 4.3 10-8 

R(ih,tk)/u(th,tk) 4.2 10-2 
3.4 10-3 

4.3 l0-3 3.5 10-3 



tabel 5a. 
,..., 

V = 2.05, z = 4.2025 

't:.= 0.1 , h = lOt/100 = 3.16 10-2 , k = 0.1 
I 

"'u< h, k) 0.9851 0.9838 0.9930 1.890 10-4 

U( -~h,tk) 0.9818 0.9828 0.9917 1.887 10-4 

R( h, k) 4.4 10-3 1.3 10-3 
1.7 10-3 4.0 10-7 

R(th,tk) 1.1 10-3 3.3 10-4 
4.3 10-4 

1.0 10-7 

R(th,tk)/u(th,tk) 1.1 10-3 3.4 10-4 
4.4 10-4 5.3 10-4 

V = 0.79 
~~ Jz ex x 

't= 0.2 
I 

~ 
10-4 

U( h, k) El.98300 0.99338 0.99490 3.842 

u(th,tk) 0.98314 0.99347 0.99489 3.828 10-4 

R( h, k) 1.9 10-4 1.2 10-4 1.3 10-5 1.9 10-6 

R(th,tk) 4.7 10-5 3.0 10-5 3.3 10-6 4.7 10-7 

R(th,tk)/u(th,tk) 4.7 10-5 
3.0 10-5 

3.3 10-6 1.2 10-3 
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De buitencondities zijn m.b.v. de vermelde standaardmethode uit 

Appendix B berekend. Als begintoestand van het gas is genomen 

~= 2.C}SK , 'Pt =5 ~ ( = '·'7 N/""•). Deze toestand komt redelijk overeen 
% 

met de experimentele condities. In de figuren A1, A2, AJ worden de 

f'rozen (~:o) gastoestand achter de invallende golf' -2F, de frozen 

toestand achter de gereflecteerde golf'-SF en de toestand van ioni

satieevenwicht en thermisch evenwicht -2FSE (1e= lz , or = Ofs) weerge

geven. Uit deze grafieken blijkt dat het optreden van ionisatie 

bij machgetallen groter dan M = ~.5 een belangrijke invloed op de 

gastoestand heef't. De veronderstelling van ionisatieevenwicht bij 

hoge Machgetallen veroorzaakt aanzienlijke temperatuurverlagingen 

van het gas terwijl de druk slechts weinig af'meemt. De hieruit 

voortvloeiende toename van de dichtheid wordt weergegeven in f'ig. 

AJ. 

De Saha evenwichtswaarde (l-~ )als f'unctie van het Machgetal is weer· 

gegeven in fig. A4. 

De uit de 2FSE gastoestand en de ~s condities door middel van 

(2-7) te berekenenelectronenen atomendichtheden zijn weergegeven 

in f'ig. AS. De onder invloed van ionisatie plotselinge toename van 

de dichtheid is duidelijk te zien in f'ig. AS. Tot Mach=10 is de 

electronendichtheid minstens een f'aotor 10 kleiner dan de atomen

dichtheid. De in de fi~~ren A1, A2, AJ, A4 gegeven waarden speci

ficeren de buitengebiedswaarden voor het model en dienen als zo

danig direct als randvoorwaarden. 

V- 2 De Modellen. 

Berekeningen van de 8 te onderscheiden limietgevallen en het 

algemene probleem zijn uitgevoerd bij Mach:,. 5 en 1~ = s k"" • In de 

figuren A6, A7, AS, A9 zijn respectievelijk de zware deeltjes tem

peratuur, electronentemperatuur, ionisatiegraad en electronendicht

heid gegeven als f'unctie van de afstand van de achterwand. De 

grafieken zijn getekend voor de tijden '"i 1 rb) bY en r~by4M.. 

Om tot een voorzichtige analyse te komen van de processen 

die in de verschillende modellen van belang zijn worden de nume

rieken oplossingen van het algemene model en zijn limietgevallen 

onderling vergeleken. Rekening hierbij moet worden gehouden met 

het f'eit dat de fysische verschijnselen in het plasma: 

Een groot aantal figuren en tabellen waarover in dit hoofdstuk 

wordt besproken bevinden zich op pag.bJtot pag.83. 
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transport, relaxatie en de schermlaaginteractie onderling sterk 

gekoppelde processen zijn. Dit zeer impliciete gedrag bemoeilijkt 

de fysische interpretatie. 

Bijvoorbeeld de warmtegeleiding van electronen en zware deeltjes 

is een proces afhankelijk van À: en À: welke op hun beurt van bot

singsparameters afhangen. Deze botsingsparameters zijn afhanl<e

lijk van de gastoestand welke weer wordt bëinvloedt door de 

warmtegeleiding. Belangrijk is ook de koppeling die tussen het 

gedrag van zware deeltjes en electronen wordt veroorzaakt door de 

schermlaag. 

Het proces van warmtegeleiding is van belang over het hele oplos

sings domein. AIDbipolaire diffusie wordt op gang gebracht door 

de recombinaties in de schermlaag zodat verwacht mag worden dat 

juist diffusie verschijnselen aan de wand een rol zullen spelen. 

Voor beide genoemde processen zijn in (Hu) karakteristieke 

lengteschalen afgeschat welke een indruk geven van het gebied 

waarover deze processen van belang zijn-zie II- 7c. 

Ten aanzien van relaxatieprocessen kan verwacht worden dat zij op 

zeer kleine tijden een frozen karakter zullen hebben. Voor grote 

tijden wordt verondersteld dat een duidelijke groei naar even

wiehtscondities plaatsvindt. De relaxaties, zullen in het alge

meen de verschijnselen veroorzaakt door diffusie en warmtegelei

ding tegenwerken. 

a) De zware deeltjes temperatuur fz. (fig. A6) 

De temperatuur van de zware deeltjes, 1z , is het meest onge

voeling voor het type benadering dat wordt toegepast. Waarge

nomen kan worden dat thermisch evenwicht, 1e = lz ( f:v..E) leidt tot 

iets grotere grenslaagdikten dan in de gevallen waarbij tempera

tuur relaxatie wordt meegenomen (~.E) of geheel wordt uitgesloten 

(~.E). Oorzaak hiervan is de toegenomen warmtegeleiding ten ge-

volge van deze êêntemperaturen conditie. Er geldt namelijk 

De warmtegeleidingscoëfficienten in het buitengebied zijn voor 
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onze condities: )..,-~ t.lJAo. ..... -::;o.b ('J/IM.f~/~). 
Een gevolg is dus dat de warmtegeleidingscoëfficient in feite een 

factor 3 groter wordt. Alleen in het &.E-1,..N model komt de hier

door ontstane toename van de grenslaagdikte duidelijk tot uit

drukking. Dit komt omdat aanwezigheid van reacties de temperatuur 

verlaagt en dus ook de verdikking van de grenslaag tegenwerkt. 

Bovendien is in dit geval de ionisatiegraad ~ constant met uit

zondering van een dunne laag vlak bij de wand. Daarom is de 

"vergrotingtt van de warmtegeleiding in een groot deel van de 

grenslaag merkbaar. (zie fig. AS). 

In fig. A10 zijn een aantal 12 profielen uitgezet tegen de 

gelijkvormigheidscoördinaat z. Hieruit blijkt dat de exacte op

lossing (<Ra.E- ~.M) redelijk overeenkomt met het totale even

wichtsmodel &.E.- ~.M. Ook blijkt dat de oplossing voor grotere 

tijden steeds dichter naar deze evenwichtsconditie toegroeit. 

De algemene oplossing wijkt aanzienlijk meer van het 

model af. 

De conclusies ten aanzien van het lz profiel kunnen zijn: 

Het 1z profiel is redelijk ongevoelig voor de benadering. 

De aanwezigheid van reacties heeft een stabiliserende 

invloed op de profielen. 

b) De Electronentemperatuur (fig. A7). 

De oplossingen voor de electronentemperatuur 1~ vertonen 

onderling significante verschillen. Uit fig. A7 komt duidelijk 

tot uiting dat de CR...E-f:v..M en ~.E-f:r.N modellen zijn opgelost 

bij een vaste randvoorwaarde voor Tc. {o) • Dit vermindert als zo

danig de waarde van de aan deze modellen te verbinden conclusies. 

Ten aanzien van de één-temperaturen (Tc:T-z.) condities geldt de

zelfde redenering als bij bespreking van de lz profielen is 

gegeven. Het bronvrije ~.E-'&.M model vertoont het dikste grenslaag

profiel. De verlaging van de temperatuur ten gevolge van grote 

electronenwarmtegeleiding wordt in dit geval niet tegengewerkt 

door relaxaties. Wel is interactie met de schermlaag van belang. 

Het toelaten van reacties, zoals in de modellen ~.E- 'RA.M en 

'"E,..E- f.r.M blijkt, in vergelijking met het ~.~- -&.n model de elec

tronentemperatuur aanzienlijk te verhogen. De vrijkomende 

reactiewarmte komt in eerste instantie aan de electronen 



ten goede. Dit blijkt ook uit het ~eit dat het ~.E-t.M model het 

enige model is waar de electronentemperatuur lager is dan de 

zware deeltjes temperatuur. 

Het algemene model vertoont aan de wand een gebied waar geldt 

~~-- .. o en heeft daar een Frosen karakter. Het model benadert voor 

groter waarden van x de evenwichtspro~ielen. Eveneens kan worden 

geconcludeerd dat de &,.E.- R...l'! of n... t.- f..r.N. modellen in dit gebied 

onderling goed overeenkomen. Hieruit blijkt dat temperatuur

relaxatie en reactie dezel~de gevolgen kunnen hebben en hierdoor 

een interpretatie van het onderscheid tussen beide modellen vaak 

speculatie~ is. 

Vergelijken van het ~.E-f2...n model met het algemene 'R.t..E.-'R...N 
model toont aan dat de recombinatieenergie met name ten goede 

komt aan de electronen. Bij a~wezigheid van elastische bot

singen is de energieuitwisseling gering en blij~t ~ relatie~ 

hoog. Het toelaten van elastische overdracht geeft verlaging van 

de electronentemperatuur en een geringe toename van de reacties 

( ~ig. A8). 

In het 'R...E.-'lh.M model treedt een zeer sterke a:f'koeling (bin

nen~toy~) van de electronen aan de wand op. Dit betekent dat op 

een zeer kleine tijdsschaal het elastische energie overdracht 

groeit naar zijn evenwichtswaarde. In vergelijking met de exacte 

('R....E.-~.rt)oplossing betekent dit dat de afwezigheid van reacties 

aan de wand een zeer grote invloed op de electronentemperatuur 

heeft. 

De globale conclusies ten aanzien van de electronentemperatuur 

luiden: 

- Te is zeer modelgevoelig. 

Een totaal frozen model gee~t aanleiding tot een zeer dikke 

grens laag. 

Bij afwezigheid van reacties blijkt, mogelijk mede dankzij 

de grote electronenwarmtegeleiding, de elastische energie 

aanpassing van electronen en atomen zeer snel te verlopen. 



c) De ionisatiegraad~. (fig AB). 

Het meest opvallende bij bestudering van de profielen van de 

ionisatiegraad is de zeer dunne grenslaag die optreedt wanneer 

reacties worden uitgesloten (~.N). De verlaging van de ionisa

tiegraad is uitsluitend een gevolg van het diffUsieproces van 

electronen en ionen naar de wand en de daar optredende recom

binaties. Elastische relaxatieprocessen blijken hierop nauwe

lijks invloed te hebben ( vergelijk &r.E-~.MJ'R...E-'&.M >h.E-"'Ftt.N). 

Het &.~- &.N prof'iel vertoont voor kleine waarden van x een 

zeer lage waarde voor~. Mathematisch gezien is hier de ioni

satiegraad door de Saha relatie en de ééntemperaturenconditie 

direct gekoppeld aan 1z • In het CJ<..1-~.M of '&t .~- C,... M model 

wordt ~ gekoppeld aan de lt profielen welke voor kleine waar

den van x aanzienlijk grotere temperaturen bezitten, zodat 

hier ook grotere ionisaties optreden. Het totaal evenwichtsmodel 

veronderstelt dus nauwelijks ionisatie aan de wand. Voor 

grotere waarden van x blijkt het al dan niet toelaten van 

elastische overdracht van weinig invloed op de &.Hprofielen. 

Vergelijken we de modellen met ionisatieevenwicht {~.M) 

met de reactie (~.N) modellen, dan blijkt dat deze sterk over

eenkomen. Alleen voor kleinere tijden en dicht bij de wand 

zijn nog duidelijke verschillen zichtbaar. Invloeden van de 

randvoorwaarden voor 1t worden besproken in paragraaf V- 6. 
Het algemene model in vergelijk met de limietgevallen toont 

duidelijk een frozen karakter voor kleine tijden en een meer 

evenwichtskarakter voor grotere tijden. DiffUsieinvloeden blij

ven grotendeels beperkt tot een klein gebied aan de wand. Ook 

de &.E.-'R...N en ~.E.-f:r.N modellen vertonen soortgelijke ver

schijnselen. Met name in het ~.E -'R...tf model is de invloed van 

het diffusiegebied op de ionisatiegraad zichtbaar. 

Enige conclusies voor de ~ profielen mogen luiden: 

De profielen tonen dicht bij de wand een sterk frozen 

karakter voor kleine tijden. 

Aanwezig is een sterk diffusiegedomineerd gebied aan de 

wand. 

De relaxatie of evenwichtsconditie voor de reacties geven 

geen duidelijk onderscheid zodat, behalve vlak aan de wand, 

deze in evenwicht mogen worden verondersteld. 



d) Het atomendichthiespro~iel ~~· 

De atomendichtheidspro~ielen (evenals de pro~ielen voor .P) 

worden niet expliciet gegeven. Dit is omdat voor de relatiP~ 

lage ~ waarden welke in beschouwing worden genomen geldt 

(zie 2-7): 

! 

zodat deze pro~ielen nagenoeg dezel~de in~ormatie bevatten al~ 

de pro~ielen voor lz • 

e) Het electronendichtheidspro~iel ~e (~ig. A9). 

Hoewel het electronendichtheidspro~iel een a~ankelijke 

parameter is van O<J T~)Tz. gegeven door: 

= 
~a (Tz.,.. er T._) 

is het een direct meetbare grootheid en zal daarom worden be

sproken. 

Bij de ~.E· (.,.,M en 'Ra,.E-E.r.N modellen wordt vlak aan de wand 

een aanzienlijke toename van ~. waargenomen. Oorzaak hiervan 

is de sterke koppeling tussen ~ en T~ verkregen uit de Saha 

re la tie. De invloed van de vaste randvoorwaarde 1t./r~co = o. b 1- o.7 
op de oplossingen van 'n..e wordt besproken in V.h. Verlaging van 

de randvoorwaarde voor r .. met 10% gee~t vooral aan de wand een 

sterke verlaging voor ~.. De invloed voor grotere waarden van x 

blijft beperkt. 

De modellen waar geen reacties plaats vinden (~.M) onder

scheiden zich, net als bij de « pro~ielen het duidelijkst van 

de andere modellen. Vanwege de constante waarde van ~ over het 

grootste gedeelte van het gebied (behalve vlak aan de wand) 

neemt de electronendichtheid evenredig met atomendichtheid 

toe(~ 1/~). De plotselinge sterke a~ame van~~ aan de wand 

wordt veroorzaakt door di~fUsie. 

Een logisch gevolg van de in het &,.E-E:.,..N model voorkomende 

lage waarde van~, is de a~wezigheid van electronen aan de 

wand (zie ook tabel 6). 



De exacte oplossing ('R...E-'2..~ toont duidelijk een f'rozen 

karakter aan de wand en een evenwj_chtskarakter in het buiten

gebied. De invloed van relaxatieprocessen gaat met toenemende 

tijden steeds dichter bij de wand een rol spelen. Het duidelijkst 

is dit in te zien bij het ~.E-~.N model waar we geen elastische 

overdracht hebben maar wel de invloed van reacties op het 

electronenprofiel van belang is. Bij dit model is de gehele 

oplossing op ~=~YUG· frozen. De invloed van reacties neemt 

dan met de tijd toe, Ook hier blijft de diffusiegedomineerde 

laag aan de wand belangrijk. 

Verschillen tussen relaxatie of even,ncht voor reacties 

spelen voor grotere waarden van x alleen een rol bij de '];.... E
modellen. 

Enige conclusies t.a.v. de electronendichtheidsprofielen: 

- Bij afwezigheid van reacties ( "&..11) ontstaan profielen met negatieve 

electronendichtheidsgràdienten. 

Voor kleine tijden hebben relaxatieprocessen een geringe 

invloed t.o.v. de transportprocessen, deze invloed neemt 

met toenemende tijd sterk toe. 

Diffusieprocessen spelen een belangrijke rol dichtbij de 

wand. 

Enige algemene conclusies ten aanzien van de modellen luiden: 

De invloed van reacties op de oplossingsprofielen is zeer 

groot. 

Juist in het buitendeel van de grenslaag wordt de exacte 

oplossing zeer goed benaderd door het profiel waar even

wicht voor de reacties is verondersteld ( <R...E- &..M). Voor 

berekeningen in dit gebied zou dus van ionisatieevenwicht 

kunnen worden uitgegaan. 

De schermlaagrandvoorwaarden hebben zeer grote invloed op 

het diffUsiegebied. Voor grotere waarden van x is deze 

invloed echter beperkt. 

Vlak aan de wand is voor kleine tijden de gastoestand, 

volgend uit relaxatiemodellen, overwegend frozen. 

V- 3 Wandcondities, 
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diffUsiesnelheid, de warmtegeleidingscoëfficienten, en de 

warmtefluxen van de te onderscheiden deeltjes weergegeven zoals 

zij zijn berekend op t:'f, 1 ~, '"'J'~bys.ec.. Niet weergegeven zijn 

lz. en "a (1z. voldoet aan de vaste randvoorwaarde T1.{o): 3S"ok en 

~ .. ~ p/m._.) • 
Uit vergelijking van de dichtheden aan de wand blijkt dat de 

modellen met vaste wandcondities voor 1e. ('Ra..E- E:,.M .~.E-f..,.N) 
aanleiding geven tot lagere dichtheden. De in het Ev. E- (,_n model 

optredende wandwaarden voor aJ~~)V~J~;l1&)i• zijn zo gering 

dat zij verwaarloosd kunnen worden. Oorzaak is de extreem 

lage waarde voor ~ aan de wand, welke is besproken in paragraaf 

V- 2. De waarde van de warmtegeleidingscoëf'ficienten 'A.:J À,..

over het hele oplossingsdomein is weergegeven in f'ig. A11. 

De onderlinge verschillen van de wandwaarden intrepeteren 

blijkt nauwelijks mogelijk, de berekende getallen zijn te ge

voe~ig voor het type benadering. Wel wordt een indruk verkregen 

van de ordegrootte van de verschillende wandwaarden. 

V- 4 Evenwichtsprofielen. (~) 

Het [11 , E -E.,.M model kan worden vergeleken met soortgelijke 

berekeningen uit de literatuur. Door Kuiper (lit. Ku.) zijn 

berekeningen voor thermisch en ionisatieevenwicht verricht bij 

mach :11.1 en een voordruk f 1 •!it;",.,. De daarbij gebruikte buiten

gebiedswaarden verschillen echter van de door ons berekende 

evenwichtswaarden in gebied 2F5E bij dit machgetal en deze vul

druk (tabel 10). Om dit verschil te overbruggen zijn deze door 

Kuiper gemeten buitencondities overgenomen. Vergeleken worden de 

oplossingen op 100 y ~. In fig. Al2. worden de door Kuiper be

rekende evenwichtswaarden voor ~~ en p vergeleken met het al

gemene model en de &.t.- C.,.M oplossing. Hieruit blijkt dat onder 

de geldende buitencondities de door ons verkregen evenwiellts

benaderingen over een groot domein goed overeenkomen met de 

waarden van Kuiper. Voor x)1~.treden aanzienlijke afwijkingen 

op. Dit komt omdat voor hoge ionisatiegraad en temperatuur de 

ionisatieverlaging Al uit (1-5) niet ver,vaarloosbaar is. Hier

voor zijn bij onze berekeningen geen correcties ingevoerd. Voor 

kleinere waarden van x worden voor het dichtheidsprofiel relatief' 

hogere waarden gevonden. 



Kuiper(metingen) 2J15E(berekeningen) 

OCo. • 0. 0 ~7 ()(011 = 0. I l'f 

foo = 1. 1.., ro'~l'{ Toa= f.ll 1o" J..{ 

.foo = O.'lS'f ~f.,...l .foo = O.lbS' k,f-....l 
'Pcoo = 7.1 Nf",.. .. -poo = 5 ,lOS N/-'1. 

.". .. = :a. .çs •o"J/-l "'-oo = 2..8'fiOUftto..l 

tabel 10- De buitencondities van Kuiper en in 2F5E. 

Een aanvullend aantal gegevens met betrekking tot het 

f.v..E- &,.N model worden gepresenteerd in f'ig. A13,A14,Al5,Al6,Al7 

en tabel 11 In f'ig.A13,A14,A15;wordt nu niet de tijd,. maar de 

plaats als vaste parameter voor de oplossing genomen. In fig. 

A16,A17 wordt de invloed van het machgetal op de optredende 

gradiënten voor~t en~~ weergegeven. Dit maakt een direct ver

gelijken met experimenteel gemeten waarden mogelijk. In tabel 11 

wordt het Saha ionisatieevenwicht berekend uit de temperatuur 

en dichtheidsprof'ielen van het lló..E-'na..M model. Ook hieruit blijkt 

weer de sterke afwijking van evenwicht voor kleine waarden van x. 

V- 5 Botsingsloos plasma. 

De theoretische beschrijving van de schermlaag randvoorwaarden 

berust op de aanname van een botsingsloos plasma. Een voorwaarde 

voor dit ubotsingsloos• zijn is (Hu.): 

Hierin is À~ de kleinste gemiddelde vrije weglengte 

wand. De Debye lengte À0 wordt gegeven door: 

~}'/1 
~T· J J 

Hiermee wordt de Debyelengte: 

voor zware deeltjes 

voor electrenengas 

voor het mengsel 

À0 : 0 ( ro·7) 

À
0

: O(to·') 
Ào = 0 ( ,o·'T) 

De gemiddelde vrije weglengte is gegeven door: 

~ .. 
~) = { ~· Q .. }-' 

) ~) 

a~j : Qji [ 'W\~J 

aan de 



(s-a) 

Hierin is Qij de effectieve harde bollen botsingsdoorsnede 

tussen de deeltjes i. en j • 
De van belang zijnde elastische botsingadoorsneden zijn in 

grootte orde dicht bij de wand.(~): 

Q,, = 0 ( IO .ra ) 
• Ài.ll. ': O(to- 1

) 

QQ.a. = O(•o-'~) À CLCl. : O(to-7) 

Q~~ = 0 ( 10 -''1 ) À .. 
l.I. = 0 ( to-'1) 

Q .. Q. = 0 ( 10-lo) À.to.. = Q{,\)-~) 

Q .. ~ = 0 ( 10- '7) À ... ( = 0 ( 10-l) 

Q u. = Q ( JO- '7) ,\ .L.(. = 0 (lo-
3

) 

Hierin zijn Q...., en Qi.i. berekend uit ('R'l.uD,I-l~): 

Ou. = 
-10 

$.85' 10 

T·'l. 
~ 

JA. ~~oo 
~ 

bo 

Uit bovenstaande berekeningen volgt dat niet altijd wordt vol

daan aan voorwaarde ()-4 ). Welke consequenties dit heeft voor de 

botsingsloze schermlaagbeschrijving is niet bij voorbaat duide

lijk. 

V- 6 Vaste randvoorwaarde voor de Electronentemperatuur. 

In de voorafgaande ·paragrafen is een aantal malen ingegaan 

op het 'Ra..E- f..t.M, "5t.E- (.,.n model en zijn vaste randvoorwaarden 

voor T~.( o) • Om een indruk te krijgen van de invloed die deze 

randvoorwaarde op de profielen heeft zijn de berekeningen voor 
I 

oe. en "'-.t. bij twee vaste randvoorwaarden voor T.c. samengevoegd. 

{zie fig. AlB,Al9). 



De berekeningen zijn genomen bij T4-lo)/T110 :o.~ en T .. [o)/Tao :0.7. 
De invloed van de randvoorwaarden op de oplossingsprorielen 

is aanzienlijk, maar tast het karakter van de profielen niet 

aan. De gradiënt van 71.t in het gebied dat voor metingen van 

belang is 1 ~ lf ,l.S'IM\, verandert slechts in beperkte ma te. De 

electrenendichtheid aan de wand varieert aanzienlijk en is weer

geven in tabel 12. 

1. (o)/r :: 
.C.oo 

0.7 o.6 

~~ (o) 8.4 
J K 7·l 10

3 K = 10 

(Y : t.b ro- 3 
l.l 10-"1 

f = 5.0 l<,. I 'rt\.1 S.l te,/~] 

'r\c. = l.'l. ao
13 I """3 "7 IOU/~trt. 3 

tabel 12- Wandwaarden van het Re.E-Ev.M,Fr.E-Ev.M model. 

V-7 Literatuur 

Hu : Promotieverslag Dr.A.B.C.Hutten Mansfeld 

Vakgroep Transportfysica T.H.E. (1976). 
R-211-D: Voortgangsrapport ionisatieonderzoek 7, A.Hutten 

Vakgroep transportfysica T.H.E. (1974) 



JZI: Conclusies. 

a) Door het vergelijken van de limietmodellen onderling en met de 

exacte oplossing wordt inzicht verkregen in het belang van de ver

schillende relaxatieverschijnselen in het plasma. De modellen 

blijken zeer gevoelig voor de benadering ten aanzien van de 

inelastisch overdracht, Inzicht wordt verkregen in de tijdschaal 

en de afstand waarover de gastoestand "f'rozen", "relaxatie" of' 

"evenwicht" kan worden verondersteld. Het name blijkt dat op rela

tief' korte tijden een groot deel van het plasma voldoet aan 

"evenwicht" en dat aan de wand het diffusieproces zeer belangrijk 

is. Ook blijkt uit de oplossingen het gekoppelde gedrag van de 

relaxatie, transportprocessen en schermlaagbeschrijving. 

b) De gebruikte numerieke methode voor het oplossen van de modellen 

voldoet goed. Voldoende nauwkeurig oplossen van het algemene stelsel 

vergelijkingen over het tijdsdomein van interesse ( ~ 100 y ssc.} vergt 

echter veel rekentijd ~Jo min.). Het is daarom wenselijk om, indien 

mogelijk, van vereenvoudigde benaderingen gebruik te maken. Zo 

komt voor berekeningen voor grote waarden van x als benadering 

van het algemene model met name het Ev.E-Ev.H model in aanmerking. 

Andere Ev.M. modellen voldoen ook, maar geven geen aanzienlijke 

reductie van rekentijd. Tevens blijkt dat voor kleine waarden van x 

de veronderstelling van evenwicht voor de reacties zo rigoreus is, 

dat bij handhaving van de schermlaagbeschrijving geen oplossingen 

te verkrijgen zijn. 

c) Uit het rechtstreeks vergelijken van de numerieke oplossingen met 

de meetresultaten zijn vooralsnog geen conclusies te trekken. 

Hiervoor zijn de randvoorwaarden van het model te zeer gëideali

seerd. Meer inzicht in de invloed van de schermlaag randvoorwaarden 

op de oplossingen zou zijn te verkrijgen door de modellen op te 

lossen met een botsingagedomineerde schermlaagbeschrijving Gn deze 

te vergelijken met de nu gevonden waarden. Over botsingsgedomineerde 

schermlaagbeschrijvingen is echter weinig bekend en zijn i.h.a. 

zeer gecompliceerd. Om meer de grenslaaggroei te benaderen zoals 

deze in de schokbuis plaatsvindt zou gebruik gemaakt moeten worden 

van gemeten randvoorwaarden. Dit geldt ook voor de buitengebieds

waarden waarvoor in de modellen volledig evenwicht is verondersteld. 

Deze veronderstelling is met name voor kleine tijden ( ~<lfs) niet 

geldig. 
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_, 
Ev.E~~v.M Re.E:-Ev.M Fr.F.:-Ev.M Ev.E-Re.M Re.E-Re.M Fr.E-Re.M Ev.E-Fr.M Re.E-Fr.M Fr.E-Fr.M 

-'7 

0 1.6 10 ..J 1.6 10-3 
5.0 10-3 

6.1 10-6 
1.4 10-5 

1.3 10-4 
1.9 10-5 

1.6 10-5 

0 1.6 10-3 
1.6 10-3 

4.1 10-4 
1.6 10-6 

8.1 10-6 4.1 10-5 
1.8 10-5 

8.3 10-6 ex 
0 1.6 10-3 

1.6 10-3 
4.5 10-8 

4.4 10-7 
4.7 10-6 

1.9 10-5 4.3 10-6 

0 1.6 10-3 
1.6 10-3 

3.9 10-9 
1.5 10-7 

3.1 10-6 
1.1 10-5 2.5 10-6 

[ -J 

3.5 10 
2 

8.4 10 
3 

8.4 10 
3 

3.5 10 2 
9.4 10 

3 
1.1 10 4 

3.5 10 
2 4.4 10 

3 
8.8 10 

3 

3.5 10 
2 

8.4 10 
3 8.4 10 

3 
3.5 10 

2 
9.1 10 

3 
1.1 10 

4 
3.5 10 

2 
2.9 10 

3 
8.2 10 

3 1e 
3.5 10 

2 
8.4 10 

3 
8.4 10 

3 
3.5 10 

2 
8.7 10 3 

1.0 10 
4 

3.5 10 
2 7.8 10 

3 

3.5 10 
2 

8.4 10 
3 

8.4 10 
3 

3.5 10 
2 

8.3 10 3 
1.0 10 

4 
3.5 10 

2 7.5 10 
3 (K] 

5.2 5.0 5.0 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 

5.2 5.0 s.o 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 
f 

5.2 5.0 5.0 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 

5.2 5.0 5.0 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 [Je,/..:] 

0 1.2 1023 1.2 1023 3.9 1023 4.8 1020 1.1 1021 9.9 1021 1.5 1021 1.3 1021 

0 1.2 1023 1.2 1023 3.2 1022 1.3 1020 6.3 1020 3.2 1021 1.3 1021 6.5 1020 
Tl ft 

0 1.2 1023 1.2 1023 3.5 1018 3.4 1019 3.7 1020 1.5 1021 3.3 1020 

0 1.2 1023 1.2 1023 3.0 1018 1.2 1019 2.4 1020 8.5 1020 1.9 1020 ['/~] 

TABEL 6 - Wandwaarden. 



-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ev.E-Ev.M Re.E-Ev.M Fr.E-Ev.M Ev.E-Re.M Re.E-Re.M Fr.E-Re.M Ev.E-Fr.M Re.E-Fr.M Fr.E-Fr.M 

0 -0.14 -2.48 -3.2 10-4 
- 9.7 -2.90 -1.39 -1.25 -16.0 

0 -1.42 -2.48 -5.0 10-3 
-10.3 -2.87 -1.50 -1.50 -18.0 

VMW 
0 -1.49 -2.48 -8.2 10-1 

-10.4 -2.72 -1.55 -20.1 

0 -1.53 -2.48 -9.3 10-1 
-10.4 -2.53 -1.57 -21.0 ["'/4U] 

0 1.09 1.14 2.3 10-2 
0.43 1.60 2.67 10-3 

0.26 0.45 

0 1.09 1.14 2.9 10-2 
0.27 1.58 2.53 10-3 

0.12 0.39 X"' 
0 1.07 1.14 3.2 10-3 

0.16 1.53 2.50 10-3 
0.36 fl 

0 1.05 1.14 2.5 10-3 
o.11 1.47 2.49 10-3 

0.34 

o.o? 0.12 o.os 0.17 o.o93 0.14 0.085 0.154 0.078 

o.o7 0.13 o.o8 0.23 o.o94 0.14 0.085 0.155 Oo078 À~ 
o.o7 0.15 o.oa 0.15 0.095 0.14 o.o85 0 .. 087 Cl. 

o.o7 0.17 o.os 0.14 0.096 0.14 o.oa5 0 .. 087 

TABEL 7 - Wandwaarden. 



L v. !.. -Ev .M Re.E· Ev.M Fr.E-Ev .r"l Ev.E-Re.M Rs.E-Re.M Fr.E-Re.M Ev.E-Fr.M Re.E-Fr.l"l Fr.E-Fr.M 

~--·<'<-" 

0 -5.9 10
6 

-8.1 10
6 

-2.8 10
6 

-1.7 10
5 

-1.1 10
6 

-1.8 10
5 

-4.5 10
5 

-3.1 10
5 

0 -2.6 10
6 

-4.0 10
6 

-2.6 10
6 

-5.0 10
4 

-6.7 10
5 

-8.5 10
4 

-4.5 10
5 

-1.6 10
5 

0 -6.0 10
5 

-2.0 10
6 

-8.2 10
4 

-1.4 10
4 

-4.4 10
5 

-4.2 10
4 

-8.1 10
4 q,e 

0 -3.7 10
5 

-1.2 10
6 

-3.6 10
4 

-5.0 10
3 

-3.3 10
5 

-2.4 10
4 

-4.9 10
4 

C; -8.6 10
3 

-1.5 10
4 

-5.5 10
2 

-1.7 10
3 

-7.5 10
3 

-5.5 10
3 

-7.6 10
3 

-3.2 10
3 

0 -1+.5 10
3 

-7.5 10
3 

-4.0 10
2 

-4.6 10
2 

-4.1 10
3 

-1.8 10
3 

-4.8 10
3 

-1.6 10
3 

<j.&. 
0 -2.4 10

3 
-3.8 10

3 
-6.6 10

1 
-1.2 10

2 
-2.3 10

3 
-8.4 10

2 -8.0 10
2 

0 -1.4 10
3 

-2.2 10
3 

-2.2 10
1 

-4.2 10
1 

-1.2 10
3 

-4.8 10
2 

-4.6 10
2 

-5.6 10
6 

-7.9 10
6 

-4.5 10
6 

-2.3 10
7 

-6.6 10
6 

-8.3 10
6 

-5.7 10
6 

-1.2 10
7 

-3.9 10
6 

-2.8 10
6 

-5.1 10
6 

-2.3 10
6 

-2.0 10
7 

-3.6 10
6 

-4.2 10
6 

-2.8 10
6 

-8.2 10
6 

-1.9 10
6 

<Ja. 
-1.4 10

6 
-3.7 10

6 
-1.1 10

6 
-3.7 10

6 
-1.9 10

6 
-2.1 10

6 
-1.4 10

6 
-9.6 10

5 

-s.o 10
5 

-3.2 10
6 

-1.0 10
6 

-2.1 10
6 

-1.1 10
6 

-1.2 10
6 

-7.9 10
5 

-5.5 10
5 

-5.6 10
6 

-1.4 10
7 

-1.3 10
7 

-2.6 10
7 

-6.7 10
6 

-9.4 10
6 

-5.9 10
6 

-1.2 10
7 

-4.2 .L06 

-2.8 10
6 

-7.7 10
6 

-6.3 10
6 

-2.3 10
7 

-3.6 10
6 

-4.9 10
6 

-2.9 10
6 

-8.6 10
6 

-2.1 10
6 

1.~ 
-1.4 10

6 
-4.3 10

6 
-3.1 10

6 
-3.8 10

6 
-1.9 10

6 
-2.6 10

6 
-1.4 10

6 
-1.0 10

6 

-8.o 10
5 

-3.5 10
6 

-2.2 10
6 

-2.1 10
6 

-1.1 10
6 

-1.6 10
6 

-8.2 10
5 -6.0 10

5 

TABEL 8 - Wandwaarden. 
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012- Oe berekeningen van Kuiper. 
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r-----

)( {-m.) 12 ( k') 

o.oo 10-o 3.50 10+2 

1.10 10-6 
5.30 10+2 

7.42 10-6 
1.16 10+3 

2.98 10-5 
2.42 10+3 

8.99 10-5 4.40 10+3 

2.18 10-4 6.82 10+3 

4.41 10-4 8.99 10+3 

7.65 10-4 1.04 10+4 

1.19 10-3 1.13 10+4 

1. 71 10-3 1.18 10+4 

2.19 10-3 1.20 10+4 

2.58 10 
-3 1.20 10+4 

2.99 10-
3 

1.20 10+4 

3.43 10-3 
1.20 10+4 

" 
" 

Je ( K) ex cxs 

8.29 10+3 
1.50 10-7 

1.30 10-3 

8.29 10+3 
7.40 10-6 1.31 10-3 

8.29 10+3 
7.91 10-5 1.31 10-3 

8.30 10+3 
4.31 10-4 

1.32 10-3 

6.33 10+3 
1.43 10-3 

1.36 10-3 

8.59 10+3 
3.42 10-3 

2.02 10-3 

9.37 10+3 7.84 10-3 
5.42 10-3 

1.05 10+4 
1.93 10-2 

1.73 10-2 

1.13 10+4 
3.87 10-2 

3.77 10-2 

1.18 10+4 
5.53 10-2 

5.49 10-2 

1.20 10+4 
6.18 10-2 

6.17 10-2 

1.20 10+4 
6.38 10-2 

6.38 10-2 

1.20 10+4 
6.46 10-2 

6.46 10-2 

1.20 10+4 
6.48 10-2 

6.48 10-2 

" " " 
" " " 

Tabel 11- Evenwichtswaarden en 
oplossing Re.E-Re.M. model. 
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Appendix A. 

De oplossingsmethode in het niet-equidistante geval wordt gedemon

streerd aan de hand van de 0(- vgl. van het IR...E -CR..tf model. Gebruik 

wordt gemaakt van de matrixnotatie ( 4-rb ) • 

Veronderstel de bij de 0< - vergelijking behorende matrixelemGnten 

als: 

'& ~ 1', b ~ 'P'1 
'& ---+ 'Pt L ~ ~ 

.. h 
~ 1'3 c ~ 0 = 

s ~ s, 
Het eerste vectorelement van~ wordt 1 verondersteld. Zodat&A.J.(~.~ .. ,h): 

d "ex _ 1. \12. 'P. 't ~ -t (1. V 'P2 - ..!..) JOt + 4 llryl OI - 'f Vl. 't1 5, :: 0 
Jv~ V~ V av 

Met als randvoorwaarden( l.t·lt): 

Het startwaardenprobleem wordt gegeven door: 

V,_CK + {1.v'P1. . ..L) ~ + 4 v"L-'fJ Cr = o 
()v'~- V CJV 

1 J or I '1") -- -= r, Of 
l.V ()V \1::0

1
0 

0t{V0o 1 't) : '1. 

De hiervoor benodigde beginschatting is: 

{ I - ()( ) Vï.. 
0 v: 

CX.o : 



(<l-11) 

Dit levert een stelsel van de vorm{ 1 ~ ~ ~ 1111-'): 
l.,.) ( "+•) __ I .( "") 

.... '. "-· • r:J. 
T ~ ""'~+IJ)'tl 

met 

<1~ 
l.",) 

: 
() ( . j.> ( .... ) .!.. ) 

I_ J<. V 4 1~ - 'l.V~ 

t~l") : 
l.nl.1){"') n1. 1(· )["Dl"") 1 -a.(. ) 

-'l o~-~.o~vt A. r3 ~ -l..J<... v~ Jt• r,i. + 1~-< Jt• 

(, ~ ( .... ) :: 

d ~ l "-) : 

met W t berekend volgen ( 3-35' ) • 

Discretisatie van (a.-'l ), (ca.-3) op v::o (~=0) kan niet direct gebeuren 

vanwege de optredende termen b ~ (zie pag.'U.). 

Herbeschrijven van (~-l) voor i:o levert: 

(o..t~) t~ '"=O,'t : 0 

Na substitutie van (o.-3) in (~.1.) en het stellen vanv:o voor (~-1) 

wordt voor ~=O verkregen: 

()lu-l 
Dv" V:oJtt. 

Discretisatie van ( 4l.-ll ) levert: 

Ot- ("':+•) - Or (~+·} 
- 1.))+'' - ,,.)tl 

(11o+1) 
Substitutie van ~ · in -'JJ+-• 
levert: 

met t l ... ) l'L~("-) 
=- -I- !i 

0 

(Q..rb) (. ( ... ) 
0 

:: 1 

do ( '~~-) = 0 

de gediscretiseerde vergelijking ( CJ.-13 ) 

Randvoorwaarde (4-7) levert: 

Oe l .,.,.,) 
N1Jj +' : 1. 

Vergelijking (CL-IO ) gecombineerd met ( 4.1S' ) , ( l:l-'7) levert een 
• • • ("'-+•) 

volled~g bepaald stelsel vergelijk~ngen waaru~ t Or,:Jj+• voor o' i. (tu-t te bepalen valt met behulp van het Thomas alghori tme 

(zie ook fig. a1). 

Oplossen van het beginwaardenprobleem (~-, ) gebeurt op dezelfde 



(•-•8) 

(~-,,) 

( 0..'11) 

(o..n) 

("-'13) 

l' -1.S) 

wijze als het algemene probleem door gebruikmaking van 
de beginschattingen <~-e). 

( Q..l .. ) 

( J: J, 

a.o J,o '· do 

o., J,, c.., 

' ' ' (Mt) 

' ' ' ' ' ' Ot· 
' ' • = ' ' ' - J+• 

' ' ' ' ' ' 
(). .. _1. gN·l 'N·l 

I 
I 

Q. L"·' CN.I d~ .. N.l 

l 1' 

fig a1- Het tridiagonale stelsel. 

In een aantal andere rapporten (R211,R248,proefschrift, 
interne notities Ha~ wordt voor de vergelijkingen gebruik 
gemaakt van een andere notatie. De discretisatie bij deze 
notatie wordt gegeven door; 
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O"l.oc ~o-{t.vAL-!}~ +{1.4111 A7J 0(- 1v1.A, 't~- 2.v\.A2.rc~ o< -"Lv ... AJrc'"JTr. oe _4V~'t1.5, .. o 
i:Jv"" \1 iN J 't c)'t V't 

{-.) (•MI) D ( ... ) {""+•) ("'") ("-t•) d ( .... ) 
a. ex ..- .v· Or· · t C· Ot· . • . 

\. Ï.·'JJ~I ~ 'JJ+I ~ HIJ)fo' L 

-m.1 : ( ... ) n ( . A,J ... ) .L ) 
a.. : I - .J.... V' • - , v, 
c. ( .... ) I t .i 1vl Ab.l"~ .L.) = l- a.t"·) , : l ' 1.V, 

l ("-)- l. + 4 v.1 J... \. A7(~) - 2.1:\; lJ" +•){ A~ ... L.> + At·)[r ... (~) -r .... ) 
&. - - • L ' 'J)H 'J) 

+ At .. ) (Tz. ~""? _ T~ . . ) + 2. ~ "(j +•) V~J 
' '-1)~1 • JJ 

J ~'"'"\ -1Vt 1'(j+•) {Af:")<>t·. -t.(J"+•)k"/r f.,.) _ 'W· er~"":) )} 
11 'Jj l~ri. L ';Jtr 

~~:1 =Äf()('t~A~cx 
V: o1't 

Or ( Voo J 't ) :. 1. 

J,t ... .> l"":+t) ( .... ) ("'+•) 
o OroJ)'"' 1- C." OC'oJ)+• = 0 

"'l'rU.Á. n (.,.) n 1./ A( ... J {. ' ' A ("l) 
~0 : - I - x.. L f. } +•)"( .,. ~. 

t/"") = 1. 

("'+•) 
ÖI'H1.,)H :: .1. 
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Appendix B, 

a) Het niet equidistante rooster. 

Een aantal numerieke bewerkingen moeten gebeuren op het aan het 

equidistante rooster in het (~~)-domein analoge niet equidistante 

rooster in het (z,t)-domein. De roosterpunten van laatstgenoemde 

rooster worden m.b.v. ( '-1-l'i ) gegeven door: 

z~ = v~1. 
I 't 1.. 
t.j = J 

Vi:i.l 1 o~L. ~tJ 
't.i :: j k ' c ~ j ~ t1 

De~inieer als stapgrootte i~ in het (z,~)-domein, (~ig. b1): 

Vanwege vastliggende trans~ormatieeigenschappen (~ormule b1) kan 

deze stapgrootte uitgedrukt worden in de stapgrootte 1 in het (vJ~ )

domein. Combinatie van ( t-a ) en ( J..l ) levert: 

~>o 

welke uitdrukking kan worden gebruikt bij niet-equidistante integra

tie en di~~erentiatie procedures. 

7~-1 Zi..r z· '2'0:+• (z~'=)-~ • 

1 i 
0 0 0 

I .. / -----::::-----; (vJ't)-~ 0 0 
c.c..:-1. "•-· u.-. "•+• CA.;u, 

f,.Lt-~ 
b) Plaats- en tijda~geleiden. 

Voor de a~geleiden op een discreet netwerkpunt i. kan direct uit 

( 4-tS ) worden verkregen: 

(l-'4) ~"'-l 
5i~ • I J ~~ --2-Vé, ;) V ~ 

(.t.s) J'll4 I ()'L!41 I ~~l 
c)'1lL = -- - ;;;~ "SVï. Lcvt è>v".~ 

Dit levert met ( 3-Lf): 

( t_ 1,) c)w.l = u.~+l -u~-· 
~~ -4Vi.l 

~)o 

[t-7) a\~ I :: u.~+· -·ll.A ~+u~-· 
()z 1. ~ 1.1 v~'llo l.." 

u~., -u '--• ~ ) 0 

Bv,.3 i 

Voor bepaling van de I~ a~geleide voor L:O wordt gebruik gemaakt van 

de lage orde benadering ( Num): ;) u.\ = tJ 1 - U o :: U.,- U o 

(1-~) ~ i.:o J<., Jt1 



Op soortgelijke 

= 

wijze wordt verkregen: 

I ~ 14 } 

.vtji"l ~ j.,, 

Uj..,, ~ tlj 
~(jt-r)l<~ 

De coëfficienten van de coefficientenmatrices kunnen worden bcpaal0 

uit {t-b), (.t-B) en {.t-~) op het moment dat hun waarden nodig z:i.J:::.. 

c) Integratie op een niet- equidistant net. 

Voor de Lagrange terugtransformatie dient een numerieke integra

tie op het niet equidistante (z,C)- rooster plaats te vinden. Hier

voor levert de trapezium integratieregel: 

(t .•• J t' .. (1)J1 = ~ .t { u.,.,.u.,} -~i,' ~;.j 1 
Met { j),._J ) levert dit: 

(!.u) ft v.{1)ch = ('~) _Q_' {u; •. . tq 

d) De numerieke terugtransformaties. 

De in het (V ,tt) -domein gevonden oplossingen voor 01-~J Tt~, T1 i. moeten 

worden teruggetransformeerd naar oplossingen voor ~1 T~,T1 in 

Eulerse coordinaten {x~~). De van belang zijnde transformaties worden 

gegeven door: 

numerieke transformatie IV- 2 

lagrangetransformatie II- 6b 

- gelijkvormigheidetransformatie II- 6c 

- dimensieschaling II- 6a 

De numerieke terugtransformatie wordt gegeven door (Y-IY ). De gecom

bineerde Lagrange, gelijkvormigheidetransformatie en dimensiescha

ling {l..ISll.-10, l.-1"1 ) kunnen worden gegeven door: 
t L t 1. tj = {..co ~ j = Oo ~j . 

(E-_,1) ' J'ZC: )(co b.'f"J-z. = J-z.'"l~ J.z 
Xi = - J T () p~ () 

Hierin is p~ en kj dimensieloos. 

Integratie van (.Rr-r1 ) kan worden uitgevoerd m.b.v. (,t_,, ) waaruit 

volgt: 

'X I. 
c. 

I 

= )(' L-' 
(1.t-d01.{0. /·} ~ - A\. r 1.+•... " 

2.. 



BB 
e) Oplossingen van ~ysisch belang. 

Uit de gevonden oplossingen OfJTt.JT'Z. =/(>t~l:.') kunnen een aantal van 

belang zijnde grootlieden worden bereke~: 

( t_t'4) 

~sische grootheden. 

Uit ( l_lb), (1-71 8) kan worden a~geleid: 

I 

Oe~ = Ot Co Oe' c: 

ft.' 
' = T.aoo T.t.~ 

T-z: = T-uo "fz· lo 

I 1fl. .. "P CID 'P 
f~ = k8 T~~~o tT:&~.,. Oro. or~ l.a~) 

I 
I Ot'o. ()( ~ J';, 

-n,._~ = 
""''" 

( ·- OI' a. Oo<J .P~ 
I 

I 

"'". = • ""'--. 

- grootheden van belang voor experimenten. 

Voor vergelijkingen van experimenteel gemeten gradienten van 

electronen en ionenconcentraties met de uit de theorie ver

kregen dD'I\.& ) .) .. "t\., ... worden beide gradienten in het gebied o _. z 00 )(I "'1( 

bepaald. 

Uit (J.-11. ) wordt verkregen: 

'~ ~ I 
l( 00 f:, j'h i) z ~ J) 

zodat met ( ,~,._ b ) voor de gradiënten van 'h..a. J'r\.ca. wordt genoteerd: 

~~ .. , fi. ( '1'\..&. • -""~· . ) lotliJ lo ·'JJ i..)o s-;ï .. = 
1.1 .R. v· 

Ct-_.~) 
'"JJ x- re j ~ 

u~ .. l f~ (IJ\. . . -"""' ~ .. ") ..... JJ l.)o = 
~x' .. ~Oo 'tj 4 J1... V~ ""J) 

De op dezel~de wijze verkregen uitdrukkingen voor Vo.n... en Cf uit ( ~-lo) 
....,. ( 2--11 ) zijn: 

Vo-. = 
I. 

. (~1-- T.tL ~1-)} 
D"Z. "" r~~ J-,_ "" 

Xoo Jt: · J 
~~-
() '2. I. 



f) Interpolatie. 

Om het tijdsafhankelijke verloop van J~A en ~op willekeurige u)(' v>f· 
I I ,, 

plaats x= x~ te bepalen, waarbij x~ geen roosterpunt is, 

wordt gebruik gemaakt van een polynoom aanpassingsmethode. 

Hiertoe worden, op tijd tj+• de coëf'ficienten a. .... van het ortho

gonale polynoom van graad ~p : 
~~ ". 

c.t ( "') = L a.._ x' 
J~ '7\.:0 

Zodanig rond roosterpunt! aangepast dat in de zin der kleinste kwa

draten 11 
~~p 1 

( .e._,.) ,?;_r [ J; - "'~ { !,)J 
minimaal is. 

Hierin is: 

Het natuurlijke getal 1 wordt zodanig bepaald 

van het eerste roosterpunt l. na X'~ : 

dat zij de index heeft 

De coëff'icientenaanpassing gebeurt met behulp van standaard nume

rieke technieken ( ~t1o) en kan slechts worden toegepast als wordt 

voldaan aan de voorwaarde: 

zodat geen indices buiten het toepassingsgebied o'~''r~vallen. 

Na coëf'f'icientenaanpassing worden de gewenste gradiënten op tijd ~i 

gegeven door: 

evenzo voor In de praktijk wordt de methode toegepast voor 

f=3 of 'P='f• 

g) Buitencondities. 

Voor numerieke berekening van de ~"f'S' E buitencondities ( schalings

waarden eo) wordt gebruik gemaakt van de relaties uit II- 5b. 



~0 

De hierin vermelde relaties geven aanleiding tot stelsels niet 

lineaire algebräische vergelijkingen welke op iteratieve wijze kun

nen worden opgelost. Voor beschrijving van deze standaard met.i:lodo 

wordt verwezen naar (He). 

h) Oplossen tridiagonale stelsels. 

De bij berekening optredende tridiagonale stelsels vergelijkingen 

worden numeriek opgelost m.b.v. het Thomas alghoritme. Dit is een 

voor deze vergelijkingen geoptimaliseerde vorm van Gauss eliminatie 

en is stabiel voor afrondfouten zolang diagonaal dominantie (voor 

alle IJ.d >"IQ.~~c.~ I )verzekerd is. Lit.-(Ro). 

i) Saha relatie. 

DeSaha evenwichtsrelatie (z-Y) wordt berekend volgens: 

1 

Oro. c , ~ n.: rA 
'P oo p ~ l r ;.,../r .. J 

i (Too T.Jsh 

Voor zeer kleine waarden van T~ is bovenstaande numerieke bereke

ningswijze incorrect. VoorT.<:<~ is TI.Öh./fL))1- terwijl juist de noe

mer van ~L zéér klein wordt. Afrondfouten in de berekening van ~i 
zijn dat aanleiding tot grote willedeurige variaties in ~s (~s: 

O(•o"'•~. Deze willekeurige oplossingen verstoren de numerieke bereke

ning vanwege foutief bepaalde ~:5 • Ook rekenen in dubbele woord

lengte biedt nauwelijks uitkomst. 

Daarom wordt als geldt: 

T~) 2-o 
T.e.. 

~sberekend volgens: 

.A~ = _ ~ara. +- t L o.~ + ~ L loo r ... ~ 
- !. L -o oa f - .! T i.o1.. Ir ... ~ 

l. ,- l. 

1'\J -- ~A·~. '-"S~ --r 

Deze berekeningen gebeuren in dubbele woordlengte. 

Voorwaarde (l-1b) komt alleen voor in die programma's waar de even

wicht-E conditie van toepassing is. 
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j) Tijdstapgrootte. 

Uit numeriek gevonden oplossingen blijkt dat de variaties in 

fysische oplossingen voor kleine tijden zeer belangrijk zijn 

(relaxaties, grenslaaggroei). Met name kan worden vastgesteld dat : .. ,e 

varia ties in de tijdsintervallen tussen OJ 4 J 1b , 614 J l~b y s.t.c.. ongeveer 

evenredig zijn(CII~)· Numeriek gezien (rekentijd, nauwkeurigheid) is 

de ideale situatie een evenredig aantal tijdsstappen tussen genoemde 

intervallen. 

Bij equidistante discretisatie in het ~ resp. 1t domein wordt het 

aantal stappen M tussen ieder interval gegeven door 

J ... _r-·· t1 H 

~ ·~~~~.t.-~ ~ ~'t-~ 
0 

l 
0 

l .., t1 

Lt O.l, 

l 11 M 1 M 
tb o.Lf 

l Y81'1 l l.M 
by o.l 

t IO~ M l 'l.Sf1 

I~ b I • '"I 

Hieruit blijkt dat de numeriek trans~ormatie een aanzienlijke ver

betering gee~t in de verhouding van het aantal tijdstappen per in

terval. Vanwege relaxaties en het stijve karakter van de di~~eren

tiaalvergelijkingen is een zwaartepunt van het aantal tijdstappen 

voor kleine tijden wenselijker. Verbeteringen zijn te krijgen door: 

- Numerieke trans~ormatie van de vorm 

't :: ~ 0.. ~ 0 ( q., ( 0 .s 

In ieder interval de tijdstapgrootte k aanpassen. 

Deze methode levert aanzienlijke besparingen op de rekentijd. 

Voor tijdstappen in het 't -domein is een goede keuze: 

tr--b "t ~ 
0 0 

l 0.0'5' 

'i O.l. 

.6 l 0·05 

0.'1 

6~.t ! o.t o 
o.s 

''3 b ! o.t5" 
t.4 
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.Appendix C De .Matrixcoëfficienten. 

Het algemene model en de limietgevallen zoals deze zijn 

genoemd in II-3c worden gegeven door voor ieder model de 

matrixelementen uit (4-2) en (4-4) te specificeren. De limiet

gevallen kunnen als volgt uit het algemene model worden ver

kregen: 

Ev.Fr-Ev.M: Elimineer teA. met de Ie. -vgl. uit de lz. -vgl. 

Stel fe. = lz. = 1 
Elimineer M~ met de <X -vgl. uit de 1 -vgl. 

stel Ct= ocs 

Ev.Fr-Re.M: Elimineer E,,_ met 

Stel T.,= Tz.: 1 
Ev.E-Fr.M: Elimineer E..,z met 

Stel T .... = T z. = T 
Stel t'f~:O 

Re.E-Ev.!b Elimineer M~ met 

Stel 0t = Ot!l 

Re.E-Fr.M: Stel f1~ = o 

de 1'e.-vgl. uit de 1z. ,-vgl. 

de 1~.-vgl. uit de 1z-vgl. 

de oe -vgl. uit de 1t. -vgl. 

Fr.E-Ev.Ma Elimineer M~ met de O<-vgl. uit de le-vgl. 

Stel (.tl.t = o 

Stel t'Y=Ots 

Fr.E-Re.M: Stel ~:0 
Fr.E-Fr • .M: stel Ni.= o 

Stel ~ = 0 



( C.-10) 

À..._= 'A;+ x .. ~ ( ~ ,JJJ. f~t=1z.) 

T-.:: Tz. f-O,.caoOrl«.. 

VI - ~ 'P [).;.., { r .. T]! ~ ~ ( ,_ O..aoOf) I & - T~ ~)J = 01 01. l D'Z. Tt. v"L 
T. 2. . • 0- .:ll ... ___ ()L I 

(

l- ~ r.~ r~ 'l.O-.~ . 

l.. ~~'AI.1.~~~~~~ 
"."_!t.~~v~~. 

De andere fysische variabelen worden gegeven in de voortgangs

rapporten van de vakgroep stromingsleer : R-248-D, R-211-D. 

De oöefficienten van de matrices uit hoofdstuk IV worden gegeven 

door: 

mJ,w.4~ ~ ~Of-r ~~L-7· ~ 72- vl 
ft A'S. 8'1 c1 
fl. A~ B~ ({, 

13 (A7 _ ~ lli _ A3l ;)Tz) 
~ "l-: T ~~ 

(0 lM:~or-~li1)(C C,lJT,_CabJf~) 
7-3. ~ 2. J~ 7--:;:;)1,;. 1. Jr 

2 s. 51. 53 
L J., 1~ iJ 
::: 

t'i z. zl. z3 
c ""- I 'h\.1 ~3 

en zullen nader worden gespecificeerd. 



( (. -11) 

Enige algemene hulpgrootheden worden gegeven door: 

.Jl.1 = 2. Or 00 Ot .n~ Of-1-: 
1 À ....... S" 1 >-::: 

Jl. 1 = 2. Oroo Ot JL7 = T-. -
S' 'P À~ 'J>À.~ 

T """3 .n. l = (l-O.Ooet) Jla = 
ft...- T z. C:p '-CU- (1t.t- Tz) 

SL ... = ~T--T, n~ :: 2 T ..... - 2.-p V' ". 

Jl - ~r ..... -Tc. Jl - ~ T-10---5 - l. Ot'(lo Qr S" 'P 

De cöefficienten uit (c-•~worden nu voor ieder model gegeven, 

zodat m.b.v. de uitdrukkingen (4-2),(4-4) het volledige stelsel 

vergelijkingen direct is te construeren. 



z'J = 1 

!, = 1. 

J.2. = 1. 

13 = 0 

11\.1 = 0 

~" 
, 0 

'*'3 :: 
_ Ts/Too 

l.E-~.M 

A, A2 ÄJ P.b A7 Z, 2, 'tl\.' } (3, 131 133 81, [37 Z" Qt ."., 
c. c.l cl Cb (7 ZJ 23 t)o. 3 

. sI : 0 

51.: '0 

53:0 

~.E-~.M. 

A, Az Al A' A7 z. 2, ",... } 13, l]'t 113 m, (37 z1. ;. t ""'' 

c (1. (,3 ({, c7 23 21 ..... 3 

s 3 = 0 

1<-..E-'f-t.M. 

A, Al. A1 At A7 2, 1, ",.., } 
0, B1 ~3 Bt 87 Z1 J.1 -,. 
C C'l. C1 Cb C7 2 3 .R3 -.3 

zie Re. E-Re.M 

zie Re. E-Re.M 

zie Re.E-Re.M 
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~- E- En.H ( ,. ·~') r""' ()(- vr· 
extra ingevoerde variabelen: 

G1.. = o 

01 = ~o { .Jl~ 7~z ~~~ ~ JltJllf +Jl,1 (-Jl).fJ2.T~_JLJl1cx ~JL 8 Jo.s 
Jr~ 

~ Jl31.t. (T 7. Jl~ .- TLJls) ~ )} 

Dl= ~ 0 {Jl~ tJl3Jl,~er(Jl•~sT~ _Jl~Tz)} 
c1. = Jl:L h 

Oe' 

cl .. Jli. 
Cl = Jl~ Jls 
C3 b = t. p~~ !i ( ~:J. p.n,. JL ( ~~;. ~ +Ra~~: (;f;(Jf,)H) 

+ Jl.3 Jers ( lf:! _ "h c)T~) t- T.e. Ot.Jl3Jl, ~ /. T-Jt~tc>oo T~.J27) 
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