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Samenvatting 

Een beschrijving wordt gegeven van een supersone expansiestroming met condensatie in 
een Lavalnozzle. Waterdamp condenseert druppelgewijs in het divergente deel van de 
nozzle bij hoge oververzadiging. Daarbij komt latente warmte vrij, die bij een hoge 
massafractie damp de stroming sterk beïnvloedt. 
Met behulp van !-dimensionale heboudswetten is afgeschat bij welke concentratie 
waterdamp de stroming een kritische hoeveelheid latente warmte toegediend~~ wordt, 
zodanig dat er een schokgolf ontstaat. 
Voor expansiestromingen met een lagere concentratie dan de kritische waarde is met de 
potentiaaltheorie afgeleid wat de invloed is van de nozzlegeometrie op het 
condensatieproces. 
Met de karakteristieken methode is een nozzle ontworpen voor een Machgetal van 2.5. 
Met dezelfde methode is het probleem van supersone expansie met condensatie numeriek 
gesimuleerd. 
Voorts zijn enkele experimenten gedaan om de invloed van de condensatie te visualiseren 
met interferometrie en Schlieren optiek. 
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1. Inleiding 

1.1 Historisch overzicht 
In dit verslag wordt een onderzoek beschreven naar condensatie van waterdamp in een 
gasstroming die versneld wordt tot boven de geluidssnelheid. Deze situatie doet zich voor 
in supersone windtunnels gebruikt voor het testen van vliegtuigen en is van bijzonder 
belang bij het toepassen van cryogene windtunnels. Supersone expansiestromingen 
worden ook gebruikt voor het bestuderen van condensatieverschijnselen. Mogelijk kunnen 
dit soort stromingen ook worden toegepast bij de scheiding van ongewenste componenten 
in gasmengsels. 

Toen rond 1935 de eerste supersone windtunnels in gebruik werden genomen, ontdekte 
men een vreemde verstoring in de stroming. Vanwege de geometrie werd deze verstoring 
een "X-schok" genoemd. Deze zwakke schok, die al door Prandtl werd opgemerkt, kan 
worden waargenomen in het divergente gedeelte van een Lavalnozzle. Een Lavalnozzle is 
een convergent-divergent stromingskanaal, waarin een gasstroming onder bepaalde 
condities versneld wordt tot boven de geluidssnelheid. 
Al gauw werd duidelijk dat de schok veroorzaakt werd door condensatie van water in 
vochtige lucht. Hermann (1942) onderzocht de invloed van de luchtvochtigheid en de 
koelsnelheid (bepaald door de geometrie van de nozzle) op de structuur van de X-schok. 
Verhoging van de luchtvochtigheid of de koelsnelheid in de nozzle heeft tot gevolg dat de 
scheve schok kan overgaan in een sterke rechte schok. 
Oswatitsch heeft in 1942 een theoretische verklaring gegeven voor het verschijnsel. Hij 
wees erop dat de lijn waarop de condensatie zichtbaar is (het condensatiefront) 
voornamelijk een isobaar volgt. De schok ontstaat doordat een zeer groot aantal kleine 
druppels in korte tijd ontstaat en groeit in oververzadigde lucht (zie § 1.2). De latente 
warmte die hierbij vrijkomt veroorzaakt een drukverhoging t.o.v. de situatie zonder 
condensatie. De druppelvonning in de supersone expansie is een gevolg van homogene 
kernvorming waarbij alleen de druppels van de zuivere damp zijn betrokken. Vreemde 
condensatiekernen spelen meestal een ondergeschikte rol vanwege de grote 
ex~ansiesnelheid en de daarmee samenhangende grote kernvormingssnelheid (typisch 1023 

m- s-1
). De concentratie homogene kernen is dan in de meeste gevallen beduidend hoger 

dan de concentratie vreemde deeltjes. 
Homogene condensatie in supersone stromingen is de laatste 50 jaar op velerlei manieren 
onderzocht en ook met verschillende toepassingsgebieden. Zo bepaalde Schnerr [ 1] de 
invloed van condensatie op de liftkracht van vleugels bij transsone stromingen. Zierep, Lin 
[2] berekenden het Machgetal waarbij condensatie begint, als functie van geometrie en 
luchtvochtigheid, terwijl Wegener [3] een uitdrukking geeft voor de kritische 
warmtetoevoer waarbij een rechte schok ontstaat. 

1.2 Adiabatische expansie met condensatie 
Bij een voldoende groot drukverschil over een nozzle wordt in de keel de sonische 
toestand bereikt (u=c, M=u/c=l, met c de geluidssnelheid, u de stromingssnelheid van het 
gas en M het Machgetal) en zal de stroming na de keel supersoon worden (M>l). 
Kenmerkend voor nozzles is de grote temperatuurgradiënt door de grote versnelling van 
het gas. Afkoelsnelheid (dT/dt) en temperatuurgradiënt (dT/dx) zijn aan elkaar gerelateerd 
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door de stromingssnelheid van het gas: d/dt = u d/dx. V oor het condensatieproces is de 
afkoelsnelheid een belangrijke grootheid. De afkoelsnelheid kan plaatselijk in een nozzle 
een waarde bereiken van 1 OS à 106 K s-I. 
Wanneer nu in een Lavalnozzle een mengsel van een inert draaggas met een 
dampcomponent isentroop expandeert, zal afhankelijk van de begincondities en de nozzle 
geometrie op een zekere positie de partiële dampdruk groter worden dan de 
verzadigingsdampdruk. De verzadigingsverhouding of verzadiging van een damp, S, is 
gedefinieerd als 

S= Pv(T) 
Pst~~(T) 

- (1.2.1) 

met Pv de dampdruk en Psat(T) de verzadigingsdampdruk bij temperatuurT. VoorS groter 
dan 1 heet de damp oververzadigd. In zo'n damp zal dan druppelgewijze condensatie 
optreden. S is een maat voor de afwijking van thermodynamisch evenwicht van de damp. 
In figuur 1.1 is een toestandsdiagram getekend van een isentrope expansie van een damp. 

evenwichts-damplijn 

S>1 

Pv vloeistof 

Pv.c 
S<l 

damp 
Psat.c ______________ _ 

T 

Figuur 1.1 Toestandsdiagram. De kromme BC geeft het traject weer van een isentrope 
expansie.B: begintoestand, C: begin van condensatie, 1: relaxatiepad, E: evenwichtsfase. 
De oververzadiging S in C is Pv.ciPwt,c 

Door vorming en groei van druppels zal de oververzadigde damp na het begin van 
condensatie relaxeren naar een vloeistof-damp evenwicht. 
Het relaxatiepad hangt af van het condensatieproces en de invloed hiervan op de stroming 
in de nozzle. Wanneer een grote dampfractie in korte tijd condenseert, zoals het geval is in 
een nozzle, zal door de plaatselijk vrijkomende latente warmte de temperatuur verhoogd 
worden en zo het proces weer worden beïnvloed. Overschrijdt deze warmtetoevoer een 
bepaalde critische waarde, dan wordt de stroming vertraagd tot de plaatselijke 
geluidssnelheid en wordt het Machgetal naar 1 teruggebracht. Hierdoor ontstaat een rechte 
schok. Dit proces wordt thermische choking genoemd. Het condensatieproces kan onder 
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deze conditie onderbroken worden, doordat de verzadigingsverhouding weer naar 1 gaat 
door stijging van de evenwichtsdampdruk. 
De verzadigingsdampdruk Psat volgt uit de relatie van Clausius-Clapeyron in differentiële 
vorm 

dpsat LPsat 
dT = RVT2 (1.2.2) 

Met Rv de specifieke gasconstante voor de damp en L de latente warmte voor verdamping. 
Er bestaan verschillende analytische oplossingen voor (1.2.2) afhankelijk van de 
benadering van L{T). De exponentiële invloed van de temperatuur op de verzadigings
dampdruk zal S sterk doen variëren in een nozzlestroming waarin grote 
temperatuurdalingen optreden. In Bijlage B worden alle grootheden gegeven, zoals 
gebruikt in berekeningen voor waterdamp. 
Het condensatieproces wordt opgedeeld in twee subprocessen: nucleatie, het ontstaan van 
druppels en druppelgroei, de groei van de ontstane druppels onder gegeven condities. 
Hierin zal de sterke afhankelijkheid van de parameterS tot uitdrukking komen (hoofdstuk 
3). 

1.3 Nozzle stroming met behulp van een Ludwieg buis 
De afstudeeropdracht bestaat uit het ontwerpen van een 20 nozzle, het uitvoeren van een 
numerieke simulatie van de stroming in de nozzle met en zonder condensatie en het 
vergelijken hiervan met eigen experimentele resultaten. 
Het doel van dit onderzoek is kennis te vergaren over de tweedimensionale homogene 
condensatie in een supersone expansiestroming. 

Het uiteindelijke doel zal zijn te proberen dit proces te beïnvloeden en te sturen. 
Om het effect van condensatie van water in een nozzle stroming te bestuderen is in dit 
onderzoek gebruik gemaakt van een zogenaamde Ludwieg buis (zie figuur 1.2). 
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Ludwiegbuis Lava1nozzle 

vacuümvat• 

tijd 

plaats druk voor nozzle 

Figuur 1.2 Een schets van de opstelling, zoals gebruikt in het onderzoek. Het gas
dampmengsel bevindt zich in de buis en wordt door een membraan gescheiden van het 
vacuümvat. Onder is de expansiegolf weergegeven, zoals hij vertrekt vanaf de nozzle en 
reflecteert aan het einde van de buis. In hetzelfde figuur is een druksignaal gegeven zoals 
het gemeten wordt links van de nozzle in het figuur. 

Een Ludwieg buis bestaat uit een lange buis met aan een uiteinde een vacuümvat. De buis 
is van het vat gescheiden door een membraan. In de buis is vlak bij het membraan een 
nozzle geometrie geplaatst. De buis is gevuld met het te onderzoeken gas-dampmengsel 
met een totaaldruk po(:: 1 bar) en het vacuümvat is leeg. Wanneer het membraan open 
gaat, loopt er een expansiegolf via de nozzle de buis in. Vervolgens reflecteert deze aan 
het einde van de buis en keert weer terug (zie figuur 1.2). Tijdens het heen en terug lopen 
van van de golf (tijdsduur= 40ms) staat er een constante drukval over de nozzle, waardoor 
een stationaire stroming zich kan instellen. 
Het voordeel van deze Ludwiegbuis is dat het een gesloten systeem is, zodat de 
begincondities, zoals de luchtvochtigheid, goed controleerbaar zijn. Een nadeel kan zijn de 
betrekkelijk korte meettijd. 
Om te bereiken dat de condensatie pas zal optreden in het supersone deel van het 
stromingskanaal, moet de relatieve luchtvochtigheid in de beginsituatie voldoende laag 
worden gehouden. Daarmee wordt voorkomen dat vóór de nozzle al condensatie zou 
optreden (homogeen of heterogeen) en de begincondities voor de nozzlestroming niet goed 
gedefinieerd zouden zijn. 

In hoofdstuk 2 van dit verslag worden de heboudswetten voor een stationaire supersone 
stroming opgesteld en wordt de oplosmethode hiervan behandeld (karakteristieken 
methode). Hoofdstuk 3 beschrijft de theorie van condensatie (ontstaan en groei van 
druppels) en maakt de koppeling tussen de in hoofdstuk 2 behandelde 
stromingsvergelijkingen en de invloed van het condensatieproces op de stroming. Daarna 
zal in hoofdstuk 4 de invloed van de geometrie van de nozzle op het condensatieproces aan 
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de hand van analytische vergelijkingen behandeld worden. De opstelling wordt beschreven 
in hoofdstuk 5 samen met de ontwerpmethode voor de nozzle. 
De resultaten van zowel experiment als numerieke simulatie worden gegeven in hoofdstuk 
6, gevolgd door het laatste hoofdstuk (hoofdstuk 7) met de conclusies uit het onderzoek en 
aanbevelingen voor verder onderzoek. 
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2. Stationaire Laval stroming 

2.1 De I-dimensionale stromingsvergelijkingen 
Beschouw een stationaire, I-dimensionale stroming van een compressibel gas in een 
kanaal met een variërende doorsnede. Wanneer de stroming adiabatisch is (geen 
warmteuitwisseling met zijn omgeving) en wrijvingsloos, zullen de stromingsvariabelen 
(dichtheid, druk, temperatuur en snelheid) isentroop variëren als functie van de doorsnede 
van het stromingskanaal. De stagnatiecondities (condities van het gas wanneer het gas 
isentroop tot stilstand is gebracht) zullen echter niet veranderen. In een nozzle (een 
convergerend-divergerend stromingskanaal) zal nu een gas continue versneld worden. 
In figuur 2.I is een nozzle of Laval-nozzle getekend met een controle oppervlak, waarover 
we de I-dimensionale heboudswetten van massa, impuls en energie zullen opstellen. 

keel 
I 
I 
I 

~! 
A1 1 ~-A~• _- stromings 
-·-·-·~-~~----·-·-·-·-·-·-·-·--~ 

· 1 : richting 

controle oppervlak 

Figuur 2.1 Stroming in een convergente-divergente nozzle. 

We nemen nu de doorsnedes A1 en A2 in figuur 2.I dicht bij elkaar en noemen het verschil 
dA. Uit behoud van massa volgt nu 

(2.1.I) 

met V de snelheid in de x-richting. Deze vergelijking wordt in differentiële en 
gelineariseerde vorm geschreven als 

dp + dA + dV =O 
p A V 

(2.1.2) 

Uit de balans van de krachten die werken op een schijf met doorsnede A volgt (met 
verwaarlozing van het hoogteverschil over de doorsnede en daarmee de invloed van de 
zwaartekracht) de I-dimensionale Eulervergelijking 

1 dV 
-p=-V dp. (2.1.3) 

Uit vergelijking (2.1.3) volgt dat een versnelling van het gas een afname in de druk tot 
gevolg heeft en vice versa 
De vergelijkingen (2.1.2) en (2.1.3) zijn nu te combineren tot 

dV dA dV 2 dp dV dA dV 
-V-dp+-+-=-V -d -+-+-=0. (2.1.4) 

dp A V 'P V A V 
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We introduceren nu de geluidsnelheid voor een isentrope stroming 

c' =(!=).. (2.1.5) 

Het Machgetal M wordt nu gedefinieerd als de verhouding van de snelheid van het gas tot 
de plaatselijke geluidsnelheid c, M=V/c, en is een maat voor de compressibiliteit van de 
stroming. Voor M <<1 mag de stroming als incompressibel beschouwd worden, d.w.z bij 
verandering van de stromingssnelheid van het gas blijft de dichtheid constant en verandert 
de druk volgens de incompressibele wet van Bemoulli. Wanneer M van de orde grootte 1 
of groter is, veranderen zowel de druk als de dichtheid bij veranderende snelheid ·van het 
gas. 
De term V2(dp/dp) in (2.1.4) kan nu vervangen worden door M2

• De relatieve verandering 
van de snelheid en van de doorsnede verhouden zich dan als 

dV 
_y__ 1 
dA- M2-1 

A 

waarbij A uitsluitend van de x-coördinaat afhangt. 

(2.1.6) 

Uit (2.1.6) kan nu een belangrijke conclusie getrokken worden; De toestand waarbij de 
snelheid van het gas gelijk is aan de plaatselijke geluidsnelheid, kan alleen bereikt worden 
in een keel, i.e. dA/dx =0. De toestand M=1 noemt men de kritische toestand. De 
toestandsvariabelen bij deze conditie worden aangegeven met een asterisk (*). Dit ter 
onderscheiding van de variabelen bij stagnatie condities die met het subscript 0 worden 
aangegeven. 
Met de wet van Bemoulli voor compressibele stromingen 

1 c2 c2 

-V2+--=-o-
2 y-1 y-1 

(2.1.7) 

en de isentrope gasrelaties voor een perfect gas 

L = (_e_J~ = (!... ')Y~~ = (_:__ ')Y2-f_1 
Po Po Ta ) Co ) 

(2.1.8) 

kunnen nu de stromingsvariabelen als functie van het Machgetal worden gegeven door 

(2.1.9) 

Voor M=1 volgen hieruit de toestandvariabelen bij de kritische conditie. 
Andersom kan hieruit worden geconcludeerd dat de kritische toestand alleen wordt bereikt 
wanneer de verhouding van de druk in de keel tot de stagnatiedruk voldoende klein is 
d.w.z.; steeds moet voldaan zijn aan (uit 2.1.9) 

Puel _J!__(_2_Jr~l (2.1.10) 
Po Po Y +1) 
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V oor waarden van de druk in de keel hoger dan de kritische waarde blijft de stroming in 
de hele nozzle subsoon (M<1). 
De massastroomdichtheid of massaflux <I>, gegeven door 

Po lY M 
4> = p V= .JT. VR (1 + 'Y; 1 M' J+llA•h-1)] (2.1.11) 

heeft een maximum voor M=1, zoals weergegeven in figuur 2.2. 

<I>(M) 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 
M 

Figuur 2.2 De massaflux <I> als functie van M bij vaste waarden voor To en p(J. 

De massastroomdichtheid is evenredig met Po· Wanneer echter de druk aan de uitgang van 
de nozzle lager wordt dan de kritische druk, zal deze geen invloed meer hebben op de 
massaflux door de keel van de nozzle. De stroming heet dan gechoked. Het Machgetal in 
de keel is gelijk aan 1 en de massaflux is maximaal. Verdere verlaging van de druk aan het 
einde van de nozzle zorgt ervoor dat de stroming voorbij de keel supersoon blijft. 
Met (2.1.11) is nu een relatie te geven tussen de doorsnede A(x) en het Machgetal ter 
plaatse M(x) 

<I> • = ~ = .!.._[(-2-) (1 + 'Y -1 M 2 )~(y+I)/[2(y-I)] 
<I> A• M y+1 2 U (2.1.12) 

Wanneer voor een bekende contour A(x) nu uit (2.1.12) M(x) berekend kan worden, 
kunnen voor bekende stagnatie condities (Po, T 0) nu alle stromingsvariabelen met de 
uitdrukkingen van (2.1.9) berekend worden als functie van x. 

2.2 De 2-dimensionale stationaire Euler vergelijkingen 
Voor de 2-dimensionale beschrijving van de nozzlestroming veronderstellen we dat de 
verhouding van begindruk en einddruk van de nozzle groot genoeg is om een supersone 
stroming te creëren vanaf de keel tot het einde van de nozzle. De viskeuze- en 
warmtegeleidingseffecten beperken zich nu tot een dunne laag aan de wand van de nozzle 
en kunnen verwaarloosd worden in de hoofdstroming. Deze benaderingen maken het ons 
mogelijk de Navier-Stokes vergelijkingen te vervangen door de 2-D Euler vergelijkingen. 
De heboudswetten die de stroming beschrijven worden evenals in de vorige paragraaf in 
differentiaalvorm opgeschreven: 

massabehoud: \7 ·( pv) = o (2.2.1) 
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impuls behoud: 
Dv 

p-+Vp=O 
Dt 

(2.2.2) 

In de energievergelijking wordt het vrijkomen van de latente wannte tijdens het 
condensatieproces in rekening gebracht: 

Ds 
energiebehoud: p T Dt ='I' (2.2.3) 

In deze vergelijkingen zijn v, p, p, t, c, T, s en 'I' respectievelijk de 20-snelheidsvector, de 
druk, de dichtheid, de tijd, de geluidssnelheid, de temperatuur, de entropie per eenheid van 
massa en de bronterm t.g.v de vrijkomende latente wannte. 
De toestandsvergelijking van het gas kan worden geschreven in de vorm 

p= p(p,s) (2.2.4) 

Met de defmitie van de geluidssnelheid uit (2.1.5) kan de energievergelijking voor een 
peneet gas hiermee worden omgeschreven naar een vergelijking met de geluidssnelheid 

Dp 2 Dp ( ru 
Dt - c Dt = 1 -JJT (2.2.5) 

D 
De totale tijdsafgeleide Dt kan in de vergelijkingen vervangen worden door v · ~, omdat 

we ons hier beperken tot een stationair probleem. 

De vergelijkingen (2.2.1 ), (2.2.2) en (2.2.5) worden als volgt in Carthesische coördinaten 
geschreven: 

(2.2.6) 

(2.2.7) 

(2.2.8) 

up x + vp, - c2 up x - c2 vp, = ( 1 - i)P (2.2.9) 

met u en v, respectievelijk de snelheidscomponent in de x en y richting. 

Het oplossen van de vergelijkingen (2.2.6-2.2.9) kan op verschillende manieren. De 
tegenwoordig meest gebruikte numerieke methode is de eindige volume methode. Deze is 
algemeen bruikbaar (voor supersone en subsone stromingsproblemen), maar heeft het 
nadeel dat een hoge nauwkeurigheid veel rekentijd vergt. 
Omdat de stroming voornamelijk supersoon is (na de nauwste doorsnede van de nozzle), 
staat ons nog een andere methode ter beschikking; de karakteristieken methode. Dit is een 
wiskundig elegante en exacte methode voor supersone stromingen, die relatief weinig 
rekentijd vergt. Het grootste nadeel van deze oplossingsmethode is dat er geen sterke 
schokken, waarbij de stroming lokaal subsoon wordt, in de oplossing mogen voorkomen. 
Van deze methode is gebruik gemaakt in de berekening van de nozzle stroming. 
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2.3 Karakteristieken methode voor stationaire 2-D stroming 
Hoewel de methode in de meeste literatuur over gasdynamica beschreven staat, volgt hier 
nog een korte samenvatting, waarbij de notatie van Zucrow en Hoffman [4] is 
aangehouden. 
De vergelijkingen (2.2.6-2.2.9) worden vermenigvuldigd met een voorlopig arbitraire set 
variabelen (a., a2, a3 en a4) en opgeteld. Het resultaat is: 

(pa1 + pua2 )[uz+ pv<J2 u,]+(pua3 )[vz+ pa1 + pv<J3 v,] 
pa1 + pua2 pua3 

(2.3.1) 

waarbij de coëfficienten van de termen die de afgeleiden naar x bevatten al voor de haken 
zijn gebracht. 

De uitdrukkingen tussen de haken zijn van de vorm (:J Vcp,, met cp, =u, v, pen p 

respectievelijk. De karakteristieke richtingen A met richtingscoëfficiënten dy/dx = A zijn 
die richtingen waarvoor geldt dat alle Aï dezelfde waarde hebben. Dus 

2 
A= pva2 = pa/ + Pv<JJ = aJ + va4 = V<JI - c 2 va4 

pa1 + pua2 pua3 a2 + ua4 ua1 - c ua4 

Wanneer u, v, p en p continue zijn geldt dat (2.3.1) langs dy/dx = A reduceert tot 

( pa1 + pua2 )du+ ( pua3 )dv+(a2 + ua4 )dp+ 

(ua1 -c2ua4 )dp -aiy -i}l'dx=O 

(2.3.2) 

(2.3.3) 

Deze vergelijking is dus geldig langs de karakteristieke richtingen gegeven door (2.3.2). 
Om de oplossing voor A en CJi te vinden, zetten we (2.3.2) om in matrixvorm: Aij aj = 0. 
De determinant van de coëfficiëntenmatrix Aij wordt gelijk aan 0 gesteld om oplossingen 
te vinden voor aj ongelijk aan 0. 

A (uA-v) 0 0 

-1 

0 

(uA-v) 

De determinant uitwerken levert op 

0 

A 
0 

(uA-v) 

-1 
0 

0 
(uA-v) =O 

-c2(uA-v) 

(uA-v)2[(uA-v)2 -c2(1+A,l)] =0. 

De oplossingen van deze vergelijking zijn: 

(2.3.4) 

(2.3.5) 

(dy) = Äo =~ 
dx 0 u 

(ontaarde oplossing) (2.3.6) 

(Deze oplossing geeft de richting aan van de stroomlijn.) 
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en de oplossingen van de zogenaamde Machlijnen uit 

(u2 -c2 )Î! -2uvÀ+(v2 -c2 )=0. (2.3.7) 

Alleen voor u2+~2 (M>l) zijn reeële oplossingen van (2.3.7) voor À te vinden. Dit 
bepaalt ook de toepasbaarheid van de karakteristiekenmethode voor de 
stromingsvergelijkingen. Bij een subsone stroming zijn er geen reële eigenwaarden À van 
(2.3.7) te vinden. De oplossingen van (2.3.7) zijn de z.g. Machlijnen. 
De oplossingen van de reële waarden voor À voor de Machlijnen kunnen worden 
geschreven als: 

(:l =Àx=tan(O±a) (2.3.8) 

met 9 = arctar{:) en a= arcs~ ~ ) 
e is de hoek tussen de richting van de snelheidsvector en de x -as in het coördinaten 
systeem. a is de z.g. Machhoek. Het subscript ± in (2.3.8) geeft de zogenaamde + en -
karakteristiek aan. 
Hiermee zijn de vier karakteristieken bepaald zoals weergeven in figuur 2.3. 

+ karakteristiek 
y 

~----
stroomlijn 

x 

- karakteristiek 

Figuur 2.3 Karakteristieken voor een stationaire twee dimensionale supersone stroming 
vertrekkend uit punt P. De hoeken in deze figuur zijn de hoeken tussen de raaklijnen van 
de karakteristieken vertrekkend uit punt P en de x-as. De stromingsrichting is van links 
naar rechts. 

Een fysische interpretatie van deze lijnen is dat ze de begrenzing aangeven van het gebied 
van invloed van punt P in figuur 2.1. Drukverstoringen op dat punt in een supersone 
stroming zijn alleen merkbaar binnen dit stroomafwaarts gelegen gebied. 

Om <Ji te elimineren uit de heboudswet (2.3.3) wllen we de gevonden À waarden in (2.3.2) 
in en wllen de oplossing voor <Ji weer in (2.3.3). We komen nu tot 4 vergelijkingen; Twee 
geldig langs stroomlijnen en twee voor de Machlijnen. 

pudu + pvdv + dp = 0 (2.3.9) 

en 
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(2.3.10) 

geldig langs de stroomlijnen en 

langs Machlijnen. (2.3.11) 

De vergelijkingen (2.3.9) en (2.3.11) kunnen ook opgeschreven worden als functie van V, 

6enM. 

dp+pVdV=O (2.3.12) 

.JM2 -1 ({y -1)'P dx± 
pV2 dp± ±de±- pV2c cos(e ±a)= 0 (2.3.13) 

De numerieke implementatie van deze vergelijkingen is in bijlage A van dit verslag 
weergegeven. 
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3. Condensatie 

3.1 Klassieke nucleatie theorie 
Wanneer een mengsel van draaggas en damp door een Lavalnozzle stroomt, zullen de 
druk, dampdruk en temperatuur dalen. Door de expontiële afhankelijkheid van Pv.sat van T 
zal S snel stijgen en groter dan 1 worden; Indien geen vreemde deeltjes aanwezig zijn zal 
S veel groter dan 1 worden, alvorens druppelgewijze condensatie merkbaar wordt binnen 
de tijdschalen van de stroming. 
Het begin van condensatie wordt gevormd door het nucleatieproces. Dit proces is de 
vorming van stabiele clusters van dampmoleculen. 
De vormingsenergie van een cluster van dampmoleculen bestaat uit twee bijdragen: een 
volumeterm die evenredig is met het verschil in chemische potentiaal tussen damp en 
vloeistof bij dezelfde T en p en een term die de oppervlakte energie representeert: 

41tr3 

ll.G =CJ41tr2 +-
3

- p11l.J.L (3.1.1) 

waarin cr, r, p1 en llJ.L resp. de oppervlaktespanning, de straal van de cluster, de moleculaire 
dichtheid van de vloeistof en het verschil in chemische potentiaal representeren. Voor een 
ideaal gas en incompressibele vloeistof geldt in goede benadering 

(3.1.2) 

met Rv de specifieke gasconstante van de damp en S de oververzadiging gedefinieerd door 
(1.2.1). In Figuur 3.1 is het verband tussenren ll.G getekend voor een een oververzadigde 
en een onderverzadigde damp. Indien S kleiner is dan 1 is er geen maximum waarde voor 
!l.G. De vorming van een cluster kost dan ook energie. Voor een oververzadigde toestand 
(S groter dan 1) heeft het verband tussen ll.G en reen maximum met een waarde ll.G* = 
crA */3 bij een kritische straal r • gegeven door 

ll.G 

r· = __ Za __ 

p1R"TlnS 
(3.1.3) 

r 

Figuur 3.1 Vormingsenergie van clusters alsfunctie van de straal. r· is de kritische straal. 
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Een systeem met een dergelijk cluster streeft naar een minimum inG. Clusters met een 
straal r kleiner clan de kritische straal r • zullen weer verdampen. Clusters met r groter dan 
r • vormen stabiele druppels. De klassieke nucleatie theorie stelt nu dat de nucleatiesnelheid 
gelijk is aan het aantal kritische clusters per eenheid van volume en tijd dat door het 
invangen van een extra dampmolecuul de kritische grens passeert. De nucleatiesnelheid J 
wordt gegeven door 

(3.1.4) 

De term n*exp( ... ) is de concentratie aan kritische clusters;~ is de "impingement rate" van 
monomeren op een eenheidsoppervlak. Door Zeldovich is de theorie gecorrigeerd voor 
afwijking van metsstabiel thermodynamisch evenwicht met een factor Z. Het uiteindelijke 
resultaat van de nucleatiesnelheid is 

_ ~ -u p; [-16 a
3 J 

J-v-;;am Pi exp 31tmp/R;TJin2(S) (3.1.5) 

met m de massa van een dampmolecuuL 
Voor meer informatie betreffende de klassiekenucleatietheorie zie: Abraham [5]. 

3.2 Het expliciete groeimodel 
Wanneer nucleatiekemen gevormd zijn en de critische grootte gepasseerd zijn, zullen deze 
stabiele clusters doorgroeien. Door het grote aantal dat tijdens de expansie van het gas
damp mengsel in een Lavalnozzle gevormd wordt zullen deze druppels niet groot worden, 
typisch enkele nanometers. Aangezien de vrije weglengte van moleculen bij atmosferische 
condities ongeveer 100 keer zo groot is, groeien de druppels in een vrije moleculaire 
omgeving. hnmers het Knudsen getal, Kn, gegeven door 

f 
Kn =- (3.2.1) 

2rd 

metede vrije weglengte bepaald door 

(3.2.2) 

is veel groter dan 1. 
In (3.3.2) is 11 de viscositeit en Rg de specifieke gasconstante van het draaggas. 
Om de groei te kunnen beschrijven, veronderstellen we dat het druppeltje bolvormig is en 
meebeweegt met het gas. Hierdoor zijn de relatieve snelheden van gas/damp en druppel te 
verwaarlozen. Dit is zeker gerechtvaardigd omdat een druppel van 10 nm in 10-11 seconde 
de snelheid van het gas aanneemt [7]. 
De invloeden van druppels onderling worden verwaarloosd. Een druppel bevindt zich dus 
in een oneindige omgeving met p .. , Pv-· en T .. van gas en damp. Tevens is de druppel in 
constant evenwicht met zijn directe omgeving van gas en damp met een dampdruk aan het 
oppervlak van de druppel Pv.r en een temperatuur van de druppel T d- Om dit evenwicht te 
bereiken, moet de condenserende massa en de daarbij behorende latente warmte in 
evenwicht zijn met de warmtestroom van de druppel en zijn omgeving (Q=m*L). Uit de 
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vorige paragraaf is bekend dat een druppel in evenwicht is met de damp wanneer r = r • . 
Dus bij gegeven r leidt dit tot de volgende uitdrukking voor Pv.r 

Pv,r(~ •'d) = Pm,(~ }expKe{~ ,rd) (3.2.3) 

met het Kelvin getal Ke gegeven door 

Ke(~ •'d) = :aT 
p, v drd 

(3.2.4) 

bij druppelstraal rd. . 
Het bepalen van de groeisnelheid komt neer op het bepalen van T d· Een uitdrukkiitg voor 
T d bij gegeven Pv- is gegeven door [7] 

(~ -l)=(In(s .. )-Ke .. {;-; ( P( ) s .. )+ RL~ J-
1 

- • Pmt T.. v -

(3.2.5) 

Het subscript oo betekent dat deze parameters geëvalueerd dienen te worden met de 
temperatuur en druk van het omringende gas. 
De parameter e heeft de dimensie van temperatuur en is gedefmiëerd als 

e = DmL NuM 
À Nu8 

(3.2.6) 

met Dm de gemodificeerde diffusiecoëfficiënt [7], À de warmtegeleidingscoëfficiënt van 
het draaggas en NuM en NuH resp. de Nusseltgetallen voor massa- en warmteoverdracht. 
De Nusseltgetallen voor het overgangsgebied van vrij moleculaire regime en 
diffusiegecontroleerd regime worden gegeven door [7] 

2 
NuH = 1+4.08Kn 

2 
Nu =---

M 1+3.23Kn 

Met de bekende T d volgt dan ook Pvr· 

(3.2.7) 

De groeisnelheid van een druppel met straal r wordt tot slot gegeven door de Hertz
Knudsen wet 

dr -~ Pv- Pv,r 
dt - p1 ~27tRvT 

(3.2.8) 

met a de massa-accomodatiecoëfficient die de fractie aangeeft van de moleculen die het 
oppervlak van de druppel raken en daar ook blijven (wordt hierna verder als 1 beschouwd 
voor druppels kleiner dan enkele nanometers). Hierbij is aangenomen dat ook de grootste 
druppels altijd klein zijn in vergelijking met de vrije weglengte. Uit literatuur en eigen 
resultaten blijkt dat deze aanname over de hele lengte van de nozzle geldig blijft. 

3.3 Condensatie in een stroming 
In een supersone stroming door een Lavalnozzle, zal door de snelle expansiesnelheid het 
condensatieproces in een betrekkelijk klein gebied plaatsvinden. Wanneer de 
dampcomponent in deze stroming een hoge latente warmte heeft, zal de stroming 
afhankelijk van de concentratie van deze component sterker beïnvloed worden. In het 
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geval van water, met een hoge latente warmte, zal reeds voor lage luchtvochtigheden een 
sterke invloed op de stroming merkbaar zijn door de vrijkomende condensatiewarmte. 
V oor een numerieke simulatie van een nozzlestroming met condensatie van water is het 
dus van belang de bronterm mee te nemen in de berekeningen. Voor dampcomponenten 
met een lage latente warmte kunnen de vergelijkingen voor het beschrijven van de 
stroming en de vergelijkingen voor het condensatieproces ontkoppeld worden en heeft het 
condensatieproces geen of een verwaarloosbare invloed op de stroming. 

De bronterm 'I' in de vergelijkingen (2.2.1 0) en (2.2.11) is in het geval van condensatie in 
een stroming, de hoeveelheid warmte die per tijdseenheid aan de stroming wordt afgestaan 
door het condenseren van de waterdamp. 

d(gL) 
'P= p-

dt 
(3.3.1) 

Hierin is g de massafractie gecondenseerde damp en L de latente warmte, welke alleen 
afhankelijk is van de temperatuur. 
De massafractie die condenseert tussen tijdstip t en t+dt wordt bepaald door het aantal 
druppels met een kritische straal dat ontstaat tussen tijdstip t en t+dt en de groei van 
druppels die eerder zijn ontstaan. 

dg 4 •3 J J' J(ti) 2 ( )dr(ti) 
-d = P1 3 1tr -+ -( -)p141tr ti -d-dti 

t p -- p ti t 
(3.3.2) 

Druppels die eerder zijn ontstaan (in de tijd of in de plaats) en dus groter zijn, groeien 
sneller bij dezelfde druk en temperatuur dan kleinere druppels die net ontstaan zijn (Kelvin 
effect, zie vorige paragraaf). Naarmate het tijdsinterval waarin de nucleatie plaatsvindt 
breder is, zal een bredere druppelgrootteverdeling ontstaan. Voor stationaire stroming kan 
in (3.3.2) de integraal in de tijd omgezet worden naar één over de plaats (over een 
deeltjesbaan/stroomlijn die een druppel volgt). Om rekentijd te besparen en niet over 
iedere stroomlijn te hoeven integreren is een benadering gebruikt voor de berekening van 
de gemiddelde druppelstraal naar [8]. 
Wanneer we de gecondenseerde vloeistofmassafractie g schrijven als 

f7tP!ln~'/ 
I 

g=--~-

p 
(3.3.3) 

met nihetaantal druppels met straal ri kunnen we (3.3.2) vervangen door een stelsel van 4 
differentiaal vergelijkingen over een stroomlijn 

(3.3.4) 
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Wanneer de druppelgroei straalonafhankelijk is, kan deze voor de sommatietekens gezet 
worden en zal (3.3.4) sterk worden vereenvoudigd en worden opgelost. 
We zullen nu een gemiddelde straal f invoeren gegeven door 

Ln.r, 
r=~ 

~n; 
(3.3.5) 

Wanneer we de termen met dp/dt in (3.3.4) verwaarlozen en de gemiddelde straal weer 
invullen in de groeiwet wordt (3.3.4) 

p dg =41tp (IJr*3 +Q är) 
dt 1 3 2 dt 

dQ2 = Jr*2 +2Q är 
dt 1 dt 

dQ1 • df 
-=Jr +!?o-
dt dt 

(3.3.6) 

d(k =1 
dt 

In vergelijking (3.3.6) stellen Q0, Q1 en Q2 respectievelijk, het totaal aantal druppels per 
volume eenheid Lni, de totale druppelstraal Lniri en het totale druppeloppervlak 

Lniri2 voor. Deze methode is eerder door G. Schnerr [1] met succes toegepast. 
Hili en Schnerr nemen een soortgelijk stelsel vergelijkingent. Zij nemen echter voor de 
gemiddelde straal een andere definitie 

-r= (3.3.7) 
. 

De bronterm in de energiebehoudswet in de stromingsvergelijkingen is hiermee bepaald. 

tIn [1] staat een fout. Er staat een factor 2 voor<22 in de eerste regel van (3.3.6). 
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4. Analyse van invloeden op het 
condensatieproces 

4.1 Potentiaaltheorie voor een transsone stroming 
Het homogene condensatieproces in een nozzle vindt hoofdzakelijk plaats achter de keel 
van de nozzle. Hier is de temperatuurgradiënt het grootst en zal de overve~adiging 
exponentieel stijgen tot het moment dat de nucleatie een maximum bereikt en de damp 
uitput. 
Het gebied waarin nucleatie en druppelgroei plaatsvinden heeft een eindige breedte. De 
grenzen van dit gebied kunnen niet scherp worden aangegeven. We definiëren nu het 
begin van condensatie als het vlak waarop de nucleatiesnelheid een maximale waarde 
bereikt. Een andere definitie is het vlak waarop 10% van de damp gecondenseerd is. Deze 
beide vlakken (in 2D: lijnen) liggen echter dermate dicht bij elkaar dat ze in experimenten 
niet duidelijk te onderscheiden zijn. We zullen van nu af aan de eerste definitie gebruiken 
en deze lijn aanduiden met het condensatiefront 
Al in de inleiding is gezegd dat het condensatiefront in het algemeen een isobaar (i.e. een 
iso-Machlijn) volgt. 
Bij verhoging van de initiële luchtvochtigheid zal het condensatiefront zich meer 
stroomopwaarts instellen, waar de stroming een lager machgetal heeft. Schnerr [9] toonde 
aan, dat bij verschillende nozzles met een gelijke temperatuurgradiënt dT/dx in de keel, 
het condensatiefront bij gelijke initiële luchtvochtigheid en temperatuur op dezelfde iso
Machlijn liggen. De vrijheidsgraden voor de plaats van het condensatiefront zijn hiermee 
de begintemperatuur T 0, de initiële luchtvochtigheid <po en de temperatuurgradiënt 
In deze paragraaf zal een relatie gelegd worden tussen de temperatuurgradiënt en de 
geometrie van de nozzle. 
Bij vaste geometrie en begintemperatuur kan het bereik van de initiële luchtvochtigheid 
globaal opgedeeld worden in 4 afzonderlijke gebieden. De grenswaarden voor deze 
gebieden zijn nog afhankelijk van geometrie en begintemperatuur, maar een grove 
schatting kan gegeven worden. 
Voor een luchtvochtigheid kleiner dan 45% zal de stroming voor het condensatiefront 
isentroop zijn en zal de invloed van de vrijkomende latente warmte alleen achter het 
condensatiefront merkbaar zijn. 
In het geval van een initiële luchtvochtigheid tussen 45% en ±80% zullen scheve schokken 
ontstaan, die het door het condensatiefront kunnen lopen en het condensatiefront zelfs 
ruimtelijk kunnen opdelen. Dit verschijnsel is zuiver 2-dimensionaal. Het condensatiefront 
zal in dit geval geen isentrope Machlijn volgen. 
In het bereik van 80% tot ±95% zal een dermate grote warmtetoevoer aan de stroming 
ontstaan door condensatie, dat de stroming thermisch geblokkeerd wordt; Een sterke 
rechte schok ontstaat, waarna de stroming in een klein gebied subsoon wordt en daarna 
weer wordt versneld naar supersoon. 
Bij een initiële luchtvochtigheid van 100% zal de damp condenseren bij M=1 en wordt de 
massastroom in de keel van de nozzle beïnvloed. Hierdoor is er geen stationaire oplossing 
mogelijk en zal de condensatieschok oscilleren. 
In dit hoofdstuk zullen de verschillende transitiegebieden worden aangegeven en welke 
vergelijkingen in ieder geval van toepassing zijn. 
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V oor waarden van de initiële luchtvochtigheid kleiner dan 45% zal de expansie voor het 
condensatiefront isentroop zijn en geen invloed ondervinden van het condensatieproces. 
De stroming in de keel van de nozzle kan in dit geval bij benadering met de 
potentiaaltheorie beschreven worden. Het doel van deze benadering van het probleem is 
om tot een analytische relatie te komen tussen de geometrie van de nozzle en de variabelen 
die bepalend zijn voor bet condensatieproces, zoals de temperatuurgradiënt en het 
Machgetal waarbij condensatie begint, bij vaste begincondities T 0, Po en cpo. 
Bij een uniforme aanstroming in de keel van de nozzle mag het snelbeidsveld als 
rotatievrij beschouwd worden, wanneer wrijving en warmtegeleiding verwaarloosd 
kunnen worden. De snelheidsvector mag nu geschreven worden als de gradiënt van een 
snelheidspotentiaal <p 

v= grad<p. (4.1.1) 

Met de massabehoudswet (2.1.1) en isentrope gasrelaties met de wet van Bemoulli voor 
een compressibele stroming (2.1.7) kan nu de potentiaal vergelijking opgesteld worden 
voor bet snelheidsveld in de keel van de nozzle [ 11] 

(4.1.2) 

of uitgeschreven met de snelheidsvector uit ( 4.1.1) 

(4.1.3) 

In de keel van de nozzle zal de stroming bij benadering in de x-richting georiënteerd zijn. 
We kunnen nu de snelheid u rond de waarde u*= c * ontwikkelen, waarbij het superscript * 
de kritische toestand aangeeft in de nauwste doorsnede van de nozzle (M=1). Uit (4.1.3) 
volgt met de compressibele wet van Bemoulli, na lineariseren rond u = u* en v = 0: 

u2 ..[u ) .· 1-7 =-(r +1\-;:-1 

Vullen we (4.1.4) in (4.1.3) in en nemen v « c, verkrijgen we 

-(y +1{;. -1 }x +v, =0. 

De volgende stap bestaat uit het introduceren van nieuwe variabelen: 
A A u A A V. 
u = <p =- -1 en v = <p =- belde « 1 

x c* ' c·' · 
( 4.1.5) wordt nu getransformeerd tot 

-(y +1)ûûz +v, =0. 

(4.1.4) 

(4.1.5) 

(4.1.6) 

We veronderstellen nu dat het snelheidsverloop in de x -richting op de symmetrie-as van de 
nozzle in de keellineair is. In ons coördinaten stelsel is x=O de nauwste doorsnede van de 
nozzle en y=O is de symmetrie-as. De vergelijking op de symmetrie-as van de nozzle 
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A (ë)û) (ë)M") wordt nu: cp = f Kx
2 

met K = àx ,--0 = ax y=e. We veronderstellen in het hele 

stromingsveld <P van de vorm <P = LLcpmnxmy" [11]. 

Wanneer we dit invullen in ( 4.1.6) volgen voor û en vin eerste benadering de oplossingen: 

A y+1 2 2 
u=K.x+-

2
-K y + ....... . (4.1.7) 

en 

A ( ) 2 {y + 1)
2 

3 3 
V = 'Y + 1 K xy + 6 K y + ..... . (4.1.8) 

De constante K wordt bepaald door de geometrie van de nozzle. Er geldt in eerste 
benadering voor de nozzlecontour in de keel 

x2 
• y=y +-

2R 
(4.1.9) 

Met R de kromtestraal van de nozzlecontour in de keel en y * de halve keelhoogte. De 
nozzlewand is per definitie een stroomlijn, gegeven door u/v. Hiermee vinden we m.b.v. 
(4.1.8) in eerste orde benadering rond x=O 

dy x vA( )2• -=-=--=v= y+1 K xy 
dx R 1+û . 

(4.1.10) 

Hieruit volgt dat K bij benadering gegeven wordt door: 

K2- 1 
- (y +1}Ry". 

(4.1.11) 

De doorsnede van de nozzle en daarmee de geometrie zijn gekoppeld via 1-D 
heboudswetten aan het Machgetal volgens (zie verg. 2.1.6) 

dA =(M' -1)~:. t(M' -1)dM• = M' -1 dM 
A ~ M" 1+ 'Y -1 M 2 M 

c· 2 

(4.1.12) 

De oppervlakte A van de doorsnede van de nozzle wordt rond de keel benaderd door 
A=konstante*(y * +x2/2R). 
Wanneer dA en dM gedeeld worden door dx en er gedifferentieerd wordt rond de keel 
(dA/dx=O en M=1) volgt met de stelling van l'Höpital 

(dM")" 1 (d2 A)" 1 
---;ï; = (y+1)A" dx2 = (y+1}y"R=K 

(4.1.13) 

Nu de constante K gerelateerd is aan de gradiënt van het Machgetal in de keel kan ook de 
temperatuurgradiënt uitgedrukt worden in K door in (2.1.9) M en T te differentiëren naar 
x. 
K hangt nu samen met de temperatuurgradiënt in de keel van de nozzle, naar Zierep en Lin 
[2], als 
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dM. "( +1 To ( J
. di_ • 

K= ~ = 2("( -1) --;i;" (4.1.14) 

Hiermee is de relatie gelegd tussen de geometrie van de keel in de nozzle en de quasi I
dimensionale temperatuurgradiënt ter plaatse. 
Bij dezelfde begintemperatuur T o mag K als een kenmerkende grootheid voor een nozzle 
gezien worden. Zierep en Lin [2] maken K nog dimensieloos door (4.1.12) te 
vermenigvuldigen met de halve keelhoogte y • van de nozzle. Hierdoor stàat een 
dimensieloze K, die geometrische gelijkvormigheid garandeert voor verschillende nozzles 
met dezelfde K, bij dezelfde begincondities T 0 en Po 

(4.1.15) 

4.2 Begin van condensatie in transsone stromingen 

Figuur 4.1 Condensatie achter de keel van de nozzle. 

Het condensatiefront in de keel van een nozzle volgt zoals gesteld in de vorige paragraaf 
in het algemeen een iso-Machlijn (heeft het zelfde verloop als een isobaar in een isentrope 
expansie). Dit geldt niet voor een hoge initiële dampmassafractie ~ (massa damp per 
massa draaggas in glkg), omdat in dat geval de vrijkomende latente warmte het 
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condensatiefront weer zal beïnvloeden, zoals later in dit hoofdstuk duidelijk gemaakt zal 
worden. 
Zierep en Lin [2] en Schnerr [9] lieten zien, dat het begin van condensatie gasdynamisch 
(macroscopisch) beschreven kon worden en geheel afhankelijk is van begincondities en 
van de geometrie van de nozzle. 
De plaats waar condensatie zal plaatsvinden in een nozzle hangt af van de begincondities 
en van de temperatuurgradiënt in de keel van de nozzle.ln de vorige paragraaf is m.b.v. de 
potentiaaltheorie een verband gelegd tussen de geometrie van de nozzle en de 
temperatuurgradiënt in de keel van de nozzle. 
In [9] is een correlatie gegeven tussen de luchtvochtigheid bij stagnatiecondities <po en het 
Machgetal dat bij het condensatiefront hoort, Me. op grond van potentiaaltheorie en de 
isentrope gasrelaties 

y+1 

(cpo)" = Y :1 2 

1+-
2
-M, 

(4.2.1) 

De exponent a in het linkerlid van ( 4.2.1) wordt bepaald uit de geometrie van de nozzle en 
de stagnatie temperatuur en is daarmee afhankelijk van de constante K(zie (4.1.15)). 
De relatie tussen de exponent a in (4.2.1) en Kis in [9] empirisch bepaald: 

a=a·KP (4.2.2) 

met de constanten a= 0.208 en ~ = 0.59 (volgens [9]) bij vaste begincondities. 
In figuur 4.2 is Me weergegeven als functie van <po volgens (4.2.1) met voor y• en voor R 
de waarden ingevuld die overeenstemmen met de nozzle in ons experiment. 
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Figuur 4.2 Het Machgetal waarbij condensatie optreedt als functie van de relatieve 
luchtvochtigheid bij stagnatiecondities volgens (4.2.1) met de waarden voor y* en R, resp. 
0.01 men 0.06 m (waarden van de nozzle in het experiment). 

De geldigheid van ( 4.2.1) beperkt zich tot condities met lage relatieve luchtvochtigheid 
(tot 45% ), waarbij een isentrope stroming heerst voor het condensatiefront Bij een grotere 
luchtvochtigheid zal door de tweedimensionale aard van de stroming de drukverstoring 
door condensatie aan de wand van de nozzle het condensatiefront op de symmetrie-as van 
de nozzle beïnvloeden. Condensatieschokken zullen ontstaan en als de luchtvochtigheid 
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verder wordt vergroot zullen zelfs instabiliteiten (zogenaamde schokoscillaties) ontstaan 
(de massastroom op de sonische lijn wordt beïnvloed), die een grote invloed hebben op het 
condensatieproces. 
In de volgende paragraaf zal worden bepaald welke parameters deze overgang bepalen en 
hun relatie met de geometrie van de nozzle. 

4.3 De karakteristieke hoek 
Door de kromming van de wand zal het gas bij de wand het meest versneld worden en 
daar de grootste temperatuurgradiënt ondervinden. Daarom zal condensatie be~en aan 
de wand van de nozzle. 
Drukverstoringen, door bijvoorbeeld warmtetoevoer door condensatie, planten zich in een 
supersone stroming voort in een gebied dat begrensd wordt door de karakteristieken die 
vertrekken uit het punt waar de drukverstoring veroorzaakt wordt (zie hoofdstuk 2). Een 
condensatiefront zal alleen verstoord worden wanneer een karakteristiek, die vertrekt van 
de wand van de nozzle op de plaats waar condensatie als eerste plaatsvindt, het 
condensatiegebied verder in de stroming doorsnijdt. Aangezien het condensatiefront een 
iso-Machlijn volgt moet dan de karakteristiek steiler lopen dan de iso-Machlijn. De hoek 
tussen iso-Machlijn en karakteristiek is de zogenaamde karakteristieke hoek 1· Bij de 
benadering van dit probleem is de notatie van [9] aangehouden. 

raaklijn nozzle 

nozzle 

- karakteristiek 

iso-Machlijn 

Figuur 4.3: Bepaling van karakteristieke hoek als de hoek tussen de raaklijn aan de iso
Machlijn en de karakteristiek vertrekkend van de wand van de noz:zle. Het gas stroomt van 
links naar rechts. 

In figuur 4.3 is een schets gemaakt om de karakteristieke hoek 1 te definiëren, die gegeven 
wordtdoor 

1 =~-Cl (4.3.1) 

a is de Machhoek (hoofdstuk 2), de hoek tussen de stroomlijn (nozzlewand) en de 
karakteristiek. ~ is de hoek tussen de raaklijnen van de nozzlewand en de iso-Machlijn. 
Beide hoeken staan in relatie tot het Machgetal en de gradiënt hiervan in de stroming. 
Het verloop van de iso-Machlijn wordt net als de gradiënt van het Machgetal bepaald door 
de constante K (zie paragraaf 4.1) in een isentrope stroming. Hieruit volgt dat ook de hoek 
~ afhankelijk is van deze constante en daarmee van de verhouding y*/R en de 
begintemperatuur T O· 
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De hoek 'Y is in de keel per definitie negatief en wordt in een isentrope stroming daarna 
verder stroomafwaarts positief. Het punt op de nozzlewand waarbij in een isentrope 
stroming 'Y gelijk aan nul is zullen we in navolging van [9] het "neutrale punt" noemen. 
We onderscheiden nu 2 gevallen. 
Bij een bepaalde beginluchtvochtigheid hoort een Machgetal van condensatie volgens 
(4.2.1). Wanneer de karakteristiek die hoort bij het punt waarop deze iso-Machlijn de 
nozzlewand snijdt een Machhoek a heeft die kleiner is dan de hoek die de iso-Machlijn 
maakt met de wand (y>O, zie figuur 4.3), zal de verstoring, veroorzaakt door de 
condensatie, stroomafwaarts weglopen van het condensatiefront Hierdoor zal de_ ligging 
van het condensatiefront niet beïnvloed worden en blijft (4.2.1) geldig. 

Bij hogere beginluchtvochtigheid zal volgens (4.2.1) het Machgetal van condensatie 
kleiner zijn en zal het condensatiefront meer stroomopwaarts liggen. Bij een bepaalde 
initiële luchtvochtigheid zal het punt waar de iso-Machlijn de wand snijdt een negatieve 
hoek 'Y hebben. De drukverstoring, veroorzaakt door de condensatie, zal nu het 
condensatiefront (een iso-Machlijn) inlopen en de stroming voor het condensatiefront 
beïnvloeden. Hierdoor is de stroming nu niet meer isentroop en (4.2.1) verliest zijn 
geldigheid. 
In figuur 4.4 is het verloop van de karakteristieken in de nozzle in ons experiment 
weergegeven samen met de iso-Machlijnen. De punten in figuur 4.4 zijn de snijpunten van 
de + en - karakteristieken en geven tevens het rooster weer waarlangs de 
karakteristiekenmethode zijn oplossing bepaalt. Het snijpunt van de iso-Machlijn met een 
waarde van 1.2 en de nozzlecontour bepaalt de neutrale x-coördinaat. 

0.015 

0.01 -E -
0.005 

0 
0 0.005 0.01 0.015 0.02 

x (m) 
Figuur 4.4: lso-Machlijnen en karakteristieken in de keel van de nozzle in ons experiment. 
De x-coördinaat van het neutrale punt is 0.38 (± 0.02) cm en het Machgetal behorende bij 
het neutrale punt is 1.2 (± 0.02). 
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In de figuren 4.5 en 4.6 wordt de x-coördinaat van het neutrale punt en het bijbehorende 
Machgetal weergegeven als functie van de geometrie van de nozzle bij constante 
begincondities. Samen met (4.2.1) is nu een relatieve luchtvochtigheid te geven waarvoor 
het Machgetal van condensatie gelijk is aan het Machgetal in het neutrale punt. Deze 
waarden kan grafisch bepaald worden uit de figuren (4.1, 4.5 en 4.6). We komen uit op 
een theoretische waarde van 47.3% voor de relatieve luchtvochtigheid voor de nozzle in 
ons experiment. 
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0.0 0.1 0.2 0.3 

y*IR 
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Figuur 4.5 Machgetal in het 'neutrale punt' als functie van de verhouding van de halve 
keelhoogte en de kromtestraal van de keel (naar [9]). De waarde voor de nozzle in ons 
experiment is bepaald met de karakteristieken methode en komt goed overeen met de 
theorie. De waarden voor de nozzle in het experiment zijn: /=1 cm, R=6 cm en Mn=1.2. 
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Figuur 4.6 De x-coördinaat van het neutrale punt voor cilindervormige nozzlecontouren 
als functie van de verhouding y • tot R (naar [9] ). De waarden voor de nozzle in ons 
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experiment zijn: y • = 1 cm, R= 6 cm en x" = .375 cm wat binnen de nauwkeurigheid goed 
overeenkomt met de theorie. 

We zijn nu gekomen tot een criterium voor een ongestoorde condensatie. Is de relatieve 
luchtvochtigheid lager dan de luchtvochtigheid bepaald met de figuren (4.1, 4.5 en 4.6) 
dan zal het condensatiefront ongestoord zijn en een iso-Machlijn volgen. Voor hogere 
waarden voor de relatieve luchtvochtigheid kan (4.2.1) niet meer toegepast worden. In de 
volgende paragraaf zullen we de vergelijkingen voor hogere initiële luchtvochtigheid 
bespreken. 

4.4 Thermische blokkage in de expansiestroming 
In de vorige paragraaf is aangegeven onder welke condities het condensatiefront beïnvloed 
wordt. Wanneer voor een bepaalde luchtvochtigheid in het reservoir de kritische hoek 
negatief wordt zal de karakteristiek, vertrekkend van de wand, behorend bij het 
condensatie-Machgetal, ~c. door het gebied lopen waarin de condensatie 
plaatsvindt De drukverstoring zal langs deze karakteristiek lopend naar de symmetrie-as 
versterkt worden. Hierdoor zal de invloed van het condensatieproces op de stroming het 
sterkst zijn op de symmetrie-as van de nozzle (een zuiver 2-D verschijnsel). Pas bij hoge 
initiële luchtvochtigheid (> 60%) zal de invloed van de karakteristieke hoek over het hele 
condensatiefront merkbaar zijn. 
Om een beter inzicht te verkrijgen in het probleem veronderstellen we dat alle damp over 
een zeer korte afstand condenseert. Alle warmte wordt nu bij benadering bij één bepaalde 
doorsnede A aan de stroming toegevoegd. 
We stellen nu de 1-D behoudswetten op voor een stromingskanaai met constante 
doorsnede (naar 15]) zoals weergegeven in figuur 4.7 
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V 
p 
p 
T 
M 

controle volume 

I 
p••·····························~·-····· . . . . 

_..,._..,2 __ +• stromingsrichting 

·········7d"' ...................... v +dV 

p +dp 
~ p +dp 

T +dT 
M+dM 

Figuur 4. 7 Controle volume in een stromingskanaai met constante doorsnede voor het 
toepassen van 1-D behoudswetten. 

De behoudswetten uit paragraaf 2.1 worden nu 

massabehoud: dp + dV = 0 
p V 

Hieruit volgt pV is constant. 

impuls behoud: dp+ pVdV=O 
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energiebehoud: Bq= dh+ VdV = dlzo = cPdTo (4.4.3) 

De snelheid van het gas wordt beïnvloed door het toevoegen van warmte (uit de eerste wet 
van de thermodynamica) volgens 

Bq dT 
dV =cP dV+V (4.4.4) 

De ideale gaswet in differentiale vorm 

dp dT dp -=-+-p T p 
(4.4.5) 

is met de vergelijkingen (4.4.1) en (4.4.2) te combineren tot een uitdrukking met alleen de 
temperatuur en de snelheid van het gas 

dT T V 
dV =V- R (4.4.6) 

Bij een grote stroomsnelheid V zal bij warmtetoevoer de stroming vertraagd worden. V oor 
lage V zal de stroming versneld worden. 
De overgang kan bepaald worden door invullen van (4.4.6) in (4.4.4) en Sq/dV=O stellen. 
Hier is de snelheid van het gas 

V =.JyRT =c (4.4.7) 

In een subsone stroming zal het gas juist versneld worden bij het toevoeren van warmte. 
De warmtetoevoer door condensatie in een supersone stroming vertraagt de stroming. Bij 
voldoende condensatiewarmte zal de stroming weer de geluidsnelheid bereiken (M= 1) na 
de keel van de nozzle. We duiden dit aan met thermische choking. Wanneer nog meer 
warmte wordt toegevoegd aan de stroming, zal een schok ontstaan en wordt de stroming 
plaatselijk subsoon. 
We zoeken nu naar de maximale warmte die aan een supersone stroming kan worden 
toegediend voordat M= 1 wordt. We combineren daarom van de definitie van het 
Machgetal, de wet voor een perfect gas en de impulsbehoudwet tot 

(4.4.8) 

De subscripten 1 en 2 refereren naar de toestand stroomopwaarts en stroomafwaarts 
respectievelijk van het gebied waarin de warmtetoevoer geschiedt. 
Met (2.1.9) volgt nu een relatie voor de ratio van de stagnatietemperatuur van 1 en 2 

'Y -1 2 

1: (T.) 1+-2-M2 
~ = ~ 1+ 'Y -1 M2 (4.4.9) 

2 1 

De ratio van de temperatuur volgt uit de wet voor een perfect gas, de massabehoudswet en 
(4.4.8) 

T; =(P2 )(V2 )=(1+yM~ )(M2 ffiJ=(1+yM~ J(M~) 
~ PI VI 1+yM2 MI 'JT; 1+yM2 MI 

(4.4.10) 

... , ~ 
Invullen van (4.4.10) in (4.4.9) levert op ( (f ,." ... ..,I) ( r+ - ,-.,} 

)M 'l.-

-z.. (/""'I ... _ t) 
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M:(l+~M:) 
T02 = (1+-yMi)

2 

To1 M2l 1+ 'Y -1 M2 
1 I 2 1 

(1+-yMJY 

In figuur 4.8 is E(M) weergegeven 
0.25 

0.2 

E(M) 0.15 

E(M2 ) 

=s(MJ 

0.1 
asymptoot=(y-1 )12y 

0.05 

0~----~----~-----r-----r-----+----~ 

0 0.5 1 

Figuur 4.8 E(M) weergegeven met -y=l.4. 
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De hoeveelheid warmte toegevoegd aan een gas is gelijk aan 

:;;,, -(~: -1) 
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(4.4.11) 

(4.4.12) 

Wanneer M2=1 wordt gesteld in (4.4.11) geeft (4.4.12) een uitdrukking voor de maximale 
warmtetoevoer voordat thermische choking optreedt. We komen hiermee tot dezelfde 
uitdrukking als in [3] (naar Wegener en Mack, 1958), waarbij afhankelijk van het 
Machgetal een condensatieschok zal ontstaan. Hierbij is er vanuit gegaan dat het gebied 
waarin condensatie plaatsvindt zo smal is, dat het bij een vaste doorsnede A van de nozzle 
en één Machgetal gebeurt en dat alle damp hierin condenseert. De aan de stroming 
toegevoerde warmte is bij condensatie van damp gelijk aan de latente warmte van de damp 
maal de verandering van de massafractie damp tussen 1 en 2. 

(M2 -1)2 
ql 2 = L(T.1 )dg1 2 = c T.01 ( ) [ ( ) ) (4.4.13) 

-.max - P 2y+1M2 1+f-y-1M2 

In (4.4.13) wordt dus geen rekening gehouden met de eindige breedte van gebied waarin 
de damp condenseert. Voor het condensatieproces is de massafractie damp~. Wanneer 
w~ aanoernep dat tussen 1 en 2 alle damp condenseert geldt dg1 •2=~. met ~de absolute 

;-; mass·af~tie ~amp in het reservoir. Tijdens het condensatieproces zal de stroming verder 
geëxpandeerd worden en daarmee de vertraging van het gas t.g.v. de warmtetoevoer voor 

" ., ~ . \ 

...... - . 

'\' 
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een deel compenseren. (4.4.13) geeft dus een onderschatting van de werkelijke kritische 
warmtetoevoer. 
Het is nu mogelijk om samen met (4.2.1) aan te geven voor welke begincondities (T01 en 
cpo) thermische choking zal optreden in de stroming. 
Stromingen waarin thermische choking optreedt t.g.v. condensatie worden aangeduidt als 
superkritische stromingen. In figuur 4.9 is aangegeven voor welke initiële absolute 
massafractie damp de stroming thermisch geblokkeerd zal zijn. 
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Figuur 4.10 Plot van vergelijking (4.4.13) en (4.2.1). Aangegeven is voor welk 
condensatie-Machgetal Me de stroming in de noz:zle gechoked zal zijn (superkritisch) bij 
een begin temperatuur van 296 K , begindruk van Hf Pa en temperatuuronafhankelijke 
latente warmteL De gestippelde lijn betekent dat (4.2.1) niet meer geldig is, omdat in een 
superkritische stroming een rechte schok staat en dan het Machgetal van condensatie niet 
meer door ( 4.2.1) bepaald wordt. 

In [10] zijn de heboudswetten vooreen 1-D nozzlestroming opgeschreven in de vorm (hier 
alleen weergegeven voor de druk) 

.!.... dp =- 'YM2 (I_ dA -(~-1~gJ 2 (4.4.14) 
pdx M -1 Adx cPT dx 

met A de bekend veronderstelde doorsnede van de nozzle als functie van x en g de 
gecondenseerde damp-massafractie. In (4.4.14) is de latente warmteL als onafhankelijk de 
temperatuur verondersteld. De invloed van de warmtetoevoer blijkt uit de uitdrukking in 
(4.4.14) tussen de haken. Wanneer de warmtetoevoer vergroot wordt, zal de druk minder 

snel dalen dan in het isentrope geval. In het geval dat de tenn ( c ~ T -1 ): groter is dan 

(~:) zal een zelfs tekenomkering plaatsvinden en zal de druk stijgen. Wanneer de 
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condensatie plaatsvindt in het superkritische gebied van figuur 4.10 zal er zich een 
'normale' schok instellen in de stroming. 
Om tot een oplossing te komen van de heboudswetten uit [ 1 0] moet ook de 
differentiaalvergelijking voor dgldx opgelost worden rekening houdend met een 
veranderende doorsnede A(x) van het stromingskanaal. Een behandeling van deze 
methode zou te ver voeren in het kader van dit onderzoek. V oor een diepgaander 
onderzoek naar thermische choking wordt verwezen naar Blythe en Shih [12], Delale, 
Schnerr en Zierep [13, 14]. In deze referenties wordt op grond van het dimensieloos 
maken van stromingsvariabelen de conditie voor thermische choking gegeven in 1-D 
nozzle stromingen rekening houdend met een variabele doorsnede A(x). Uit resultaten van 
deze berekeningen [14] blijkt dat voor een relatieve luchtvochtigheid in de range (40%-
60%) 2-D effecten een accurate beschrijving van de stroming met 1-D heboudswetten 
onnauwkeurig maken. De karakteristieke hoek begint in deze range een belangrijke rol te 
spelen. Scheve schokken komende van de wand waar condensatie als eerste is ingezet 
verstoren de stroming op de symmetrie-as. V oor lage relatieve luchtvochtigheden is de 
stroming bij benadering isentroop en is voor nozzles met een kleine ratio y *IR een goede 
benadering mogelijk met 1-D behoudswetten. Voor hoge relatieve luchtvochtigheid (een 
supercritische stroming), wanneer een rechte schok over vrijwel de gehele breedte van de 
nozzle staat, wordt de stroming ook voldoende goed beschreven met 1-D behoudswetten. 
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5.Experimentele opstelling en meetmethode 

5.1 Opstelling: Ludwieg buis 
In hoofdstuk 1 is reeds vermeld dat de experimenten zijn uitgevoerd met een zogenaamde 
Ludwieg buis. De opstelling is in figuur 5.1 schematisch weergegeven. 
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Figuur 5.1: Schematische weergave van de opstelling in voor aanzicht. Verklaring van 
symbolen: A: Vacuümpomp voor Ludwiegbuis; B: Vacuümpomp voor vacuümvat; C: 
Vacuümvat; D: Membraan; E: Rondpomp; F: Rubber membraan voor inspuiting van 
water,· G: gasfles voor dragergas (N2),· H: Luchtvochtigheidsmeter; 1: Dynamische 
drukopnemer 1; J: Dynamische drukopnemer 2,· K: Kijkvenster; L: Ludwiegbuis; M: 
Transiëntrecorder (geheugenscoop); N: Kast voor triggersignaal; 0: Rondpompleiding; 
P: Statische drukopnemer. 

De Ludwieg buis heeft een lengte van 10.5 m tot het vacuüm vat en 10.0 meter tot het 
kijkvenster met de nozzle. De doorsnede van de buis is vierkant met zijden van 10.0 cm. 
De buis wordt voor het experiment vacuüm gepompt met een rotatiepomp (Pfeiffer 
(Balzers) type D40016B met een flow-rate van 16m3/hen een theoretische einddruk van 
104 mbar). Hierdoor worden eventueel aanwezige waterdamp en verontreinigingen in de 
lucht uit de buis verwijderd. Het vacuümvat, gescheiden van de buis door een kunststof 

32 



vlies, wordt vacuüm gepompt met een olie-rotatiepomp (capaciteit van 30 m3/h en een 
theoretische einddruk van 8.10-3 mbar). De einddruk van het vat is niet kritisch, maar moet 
laag genoeg zijn om voor korte tijd een supersone stroming te garanderen in de nozzle. 
De Ludwiegbuis wordt zolang afgepompt tot de relatieve luchtvochtigheid in de buis 
gedaald is tot onder de 1% en de druk minder is dan 13 Pa (gemeten met een Barocel van 
Datamettics met een bereik van 0-100 Torr). De relatieve luchtvochtigheid wordt gemeten 
met capacitaire luchtvochtigheidsmeter (type HMP 12, merk Vaisala) en geeft een DC 
spanning van -1.5 tot 11 Volt als uitgangssignaal welke bij benadering evenredig is met de 
relatieve luchtvochtigheid. 
Wanneer een experiment gedaan wordt met condensatie in de nozzle worden nu enkele 
milliliters water (naargelang de gewenste luchtvochtigheid in de buis) ingespoten door een 
rubber membraan. Hierna wordt de buis met stikstof gevuld en op omgevingsdruk 
gebracht. Het mengsel van stikstof en waterdamp wordt nu gedurende een half uur door 
een rotatiepomp gemengd. Na een half uur rondpompen bereikt de luchtvochtigheidsmeter 
een waarde die binnen 1% constant blijft (tijdens het mengen zal de luchtvochtigheid ter 
plaatste van de meting oscilleren rond de eindwaarde). 
Na het mengproces worden de kleppen aan de buis gesloten om verstoringen door 
klepopeningen aan de expansiegolf te voorkomen. 
Over het kunststof vlies lopen twee metalen draden, die, wanneer er een spanning van 40 
Volt over wordt gezet, gaan gloeien en het vlies doorbranden. Hierdoor zal er een expansie 
golf lopen door de buis via de nozzle. De druk wordt gemeten voor en na de nozzle door 
twee dynamische drukopnemers (Kistler, 603 B , charge amplifier 5001SN). Een typisch 
druksignaal voor en achter de nozzle is weergegeven in figuur 5.2 
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Figuur 5.2: Druk voor (stroomopwaarts) de noz:zle en de druk achter de noz:zle. De druk 
op het eerst plateau voor de noz:zle is 8.6 Hf Pascal. Achter de noz:zle heerst op dat 
moment een druk van 5 J(j Pascal. Na 400 ms is de drukval over de noz:zle te laag om een 
supersone stroming in de keel van de noz:zle te verkrijgen (zie paragraaf 2.1) en loopt de 
druk in de buis voor de noz:zle exponentieel af, daar de stroming niet meer geblokkeerd is 
in de keel. 

De signalen van de dynamische drukopnemers worden tijdens het experiment uitgelezen 
door een transiënt recorder (Lecroy, type 80134, waveform recorder). Na het experiment 
kunnen de waarden uit de transiënt recorder gelezen worden met een computer en verder 
verwerkt worden (omzetten spanning-druk). 

33 



5.2 Optische meetmethoden: Mach-Zehnder interferometrie 

Het visualiseren van de stroming in de nozzle is o.a. gebeurd met behulp van 
interferometrie. Door deze methode worden verschillen in de dichtheid zichtbaar gemaakt 
in een 2D stroming. In figuur 5.3 is de opstelling weergegeven zoals gebruikt in het 
experiment. 

A 
c F .___E ___,, ...... .. 

Figuur 5.3: Optische opstelling zoals gebruikt voor inteiferometrie en Schlieren optiek. A: 
He-Ne laser; B: Dwarsdoorsnijding van Ludwiegbuis met nozzlegeometrie,· C: Mach
Zehnder inteiferometer; D kamera; E: triggerkast voor kamera,· F: Blokk.age (alleen 
gebruikt bij Schlieren optiek); G: Schlieren mes (alleen gebruikt bij Schlieren optiek). 

Een laserbundel wordt gesplitst door een halfdoorlatende spiegel. Eén bundel loopt door 
de buis en de andere bundel loopt door de interferometer via twee spiegels. Indien alle 
spiegels in de interferometer onder een hoek met de horizontale as van 45 graden staan, zal 
de waarnemer door de kamera (Nikon F-801S , met een kortste sluitertijd van 1/8000 s) 
een nulde-orde interferentiepatroon zien. Wanneer in de nozzle geen stroming aanwezig is 
en daarmee geen dichtheidsgradiënt is het beeld in de kamera geheel verlicht of geheel 
donker (1 fringe). Indien het vlies in de buis wordt doorgebrand en de kamera getriggered 
wordt door het triggerkastje E in figuur 5.3. Ontstaat een supersone stroming in de nozzle 
met een sterke dichtheidsgradiënt. Hierdoor zal een interferentiepatroon te zien zijn door 
de kamera De fringes geven lijnen van constante dichtheid weer. De afstand tussen de 
fringes is gerelateerd aan het verschil in de dichtheid van en donkere en een lichte band 
door de vergelijking 

Àraser 
P donker - P liclu = L/( 

G-D 

(5.2.1) 

met L de breedte van de buis (10 cm), Ko-o de Gladstone-Dale constante en ÀJaser de 
golflengte van het laserlicht in vacuüm (632.8 nm). De Gladstone-Dale constante is 
gedefinieerd als 

n-1 
Ka-D =--

p 
(5.2.2) 

en is constant voor een gas. n is de brekingsindex van het gas. Voor stikstof is de 
Gladstone-Dale constante gelijk aan 2.32 104 bij een golflengte van 630 nm. Hiermee 
wordt in (5.2.1) dp=2.73 10"2 kglm3 in ons experiment. 
Wanneer men de absolute dichtheid kent op een referentiepunt, kan men daaruit de 
dichtheid van het hele veld berekenen. In figuur 5.4 is een interferogram weergegeven van 
een nozzle stroming zonder condensatie 
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Figuur 5.4 lnteiferogram van nozzlestroming zonder condensatie. Het dichtheidsverschil 
tussen de zwarte lijnen is 5.46 10'2 kg/m3

• Begindruk po=8.6 Hf Pa, begintemperatuur 
286.3 K. 

5.3 Schlieren systeem 
Voor het Schlieren systeem kan worden uitgegaan van de interferometrieopstelling uit 
figuur 5.3. Echter, nu wordt d<? bundel die niet door de buis gaat onderbroken en er wordt 
een mes geplaatst in het brandpunt op plaats G in figuur 5.3. De Schlieren optiek maakt 
gradiënten in de dichtheid zichtbaar in de richting loodrecht op het mes; wordt het mes 
horizontaal geplaatst dan zijn alleen veranderingen van de dichtheid in de verticale 
richting zichtbaar. De lichtstralen worden afgebogen onder een hoek die evenredig is met 
de verandering in de dichtheid. De hoekafbuiging in de x-richting (horizontaal) is 

en in dey-richting (vertikaal) 

ap 
E.r = LKG-D dX (5.3.1) 

ap 
Ey = LKG-D dy (5.3.2) 

Indien een mes horizontaal gelaatst is zullen dus alleen dichtheidsveranderingen in de 
verticale richting waargenomen kunnen worden. 
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5.4 Ontwerp van de nozzlegeometrie 
V oor het ondexzoek naar condensatieverschijnselen in supersone stromingen is een nozzle 
ontworpen. Het gebruik van een l.Aldwiegbuis in het experiment legt extra eisen op het 
ontwerp. De doorsnede van de nozzlekeel bepaaldt de massastroom uit de l.Aldwiegbuis. 
Dit bepaalt het drukverloop in de buis en daarmee de instroomcondities voor de nozzle. 
De verhouding van de keeldoorsnede met de doorsnede aan het eind van de nozzle 
bepaaldt het uitstroom Machgetal van de nozzle. De l.Aldwiegbuis stroomt leeg in een 
vacuüm vat, waardoor tijdens het experiment een tegendruk wordt opgebouwd in het vat. 
In paragraaf 2.1 is een uitdrukking gegeven voor p/Po als functie van M. Wanneer nu de 
druk in het vacuüm vat te snel oploopt, zal de druk behorende bij het Machgetal waarvoor 
de nozzle is ontworpen lager zijn dan de druk in het vat. Er ontstaat nu een schok in de 
nozzle. Deze situatie is te voorkomen door de massastroom naar het vat klein te houden 
(door doorsnede van de keel te veranderen) of de oppervlakteverhouding van keel en 
uitgang van de nozzle aan te passen. Het Machgetal waarvoor de nozzle is ontworpen 
moet groot genoeg zijn om voor een grote range in de relatieve luchtvochtigheid 
condensatieverschijnselen zichtbaar te kunnen maken. 
Het venster in de l.Aldwiegbuis heeft een doorsnede van 11 cm. Door dit venster moet de 
keel goed zichtbaar zijn voor het waarnemen van het condensatieverschijnsel en eventueel 
de gehele nozzle. 
Het drukverloop voor de nozzle wordt bepaald door het Machgetal in de buis voor de 
nozzle uit 

Abuis = _I,_(j(_2_I1 + "( -1 M 2 )~(y+l)/(y+l)' 
Auel M ~ 'Y + 1 2 ~ 

de relatie voor een instationaire expansie [15] 

2 
V+-c=c 

'Y -1 0 

over de expansiewaaier en de isentrope gasrelaties uit paragraaf 2.1. 

(5.4.1) 

(5.4.2) 

De meettijd, gedefinieerd als de tijd tussen het instellen van de stroming en de tijd dat er 
een schokgolf in de nozle ontstaat, volgt uit integreren over de tijd van de massaflux door 
de keel van de nozzle {paragraaf 2.1) en de druk in het vat gelijkstellen aan de druk 
behorende bij het ontwerp Machgetal van de nozzle. 

= ((p Mach - p WJI )VolumeWJI ) 
t IMtt ourJ\ '~''R 

,..,IIIQSsa .uel.l' g 

(5.4.3) 

Alle variabelen zijn uitgerekend als functie van de keeldoorsnede en de doorsnede van de 
uitgang van de nozzle. In figuur 5.5 is de druk voor de nozzle weergegeven als functie van 
de doorsneden met in figuur 5.6 de meettijd van (5.4.3). 
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Figuur 5.5 Druk voor de nozzle als functie van de keelhoogte en de hoogte van de uitgang 
van de nozzle. 
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Figuur 5.6 Meettijd voor een supersone stroming in de nozzle als functie van de 
keelhoogte en de hoogte van de uitgang van de nozzle. 

Het Machgetal van de nozzle (zie paragraaf 2.1) wordt bepaald door de 
oppervlakteverhouding van de keel en de uitgang van de nozzle, zoals weergegeven in 
figuur 5.7. 
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Figuur 5. 7 Machgetal aan het einde van de nozzle als functie van de keelhoogte en de 
hoogte van de uitgang van de nozzle. 

Op grond van de figuren 5.5-5.7 werd besloten om het ontwerp-Machgetal van de nozzle 
2.5 te maken zodat een meettijd gerealiseerd kon worden van ongeveer 27 ms. Dan blijven 
3 parameters over om de nozzlegeometrie vast te leggen: de keelhoogte, de radius van de 
geometrie stroomopwaarts van de keel en de radius stroomafwaarts van de keel. De radius 
stroomopwaarts dient zo groot mogelijk te zijn om wervels en turbulentie voor de keel te 
voorkomen .en is voor ons nozzleontwerp 8 cm genomen. De verhouding y•!Rue! uit 
hoofdstuk 4 is bepalend voor het begin van condensatie. De halve keelhoogte y • is 1 cm 
genomen en R (stroomafwaarts van de keel) is 6 cm genomen, zodat met deze twee 
getallen de condensatie in de keel goed zichtbaar is door het venster in de Ludwiegbuis. 
Een verdere eis aan de nozzlegeometrie is dat de uitstroming voor een isentrope stroming, 
zonder condensatie, uniform ~s. De expansiewaaier vertrekkend van de cirkelvormige keel 
moet nu gecompenseerd worden door een compressiegolf van het stroomafwaartse deel 
van de nozzlewand (zie figuur 5.8) 

expansi~ compensatie 

~ Ye 

Mo (uniform) 

-·-·-·-·-·-·-·----~- ·-·- -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- · ----~· 
B(Machgetal is hier Mo) 

Figuur 5.8 Ontwerp van nozzle met uniforme uitstroming. Ter plaatse B wordt het 
ontwerpMachgetal MD bereikt. De karakteristiek vertrekkend van de cirkelvormige keel 
(de lijn A-B) met op de symmetrie-as het gewenste Machgetal MD bepaalt het buigpunt in 
de contour (het einde van het cirkelvormige gedeelte en het begin van gedeelte ter 
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compensatie van de expansiewaaier). De contour wordt nu zo gekozen dat het gebied ABC 
een enkelvoudig golfgebied is (toestand is constant langs de karakteristieken). De 
karakteristieken lopen hier recht. De lengte van de karakteristieken wordt bepaald uit 
massabehoud De massastroom door A-B moet gelijk zijn aan die door B-C. De Machhoek 
in B is bekend (asin ( 1/MD) en daarmee hoeft alleen de lengte van het lijnstuk B-C bepaald 
te worden. Het zelfde geldt voor andere lijnstukken binnen A en B. 

De verhouding yJy• uit het ontwerp kan geverifiëerd worden met de 1-D wet voor 
oppervlakteverhouding van een nozzle in relatie tot het Machgetal uit paragraaf 2.1. 
Resultaat: 2-D berekening: 2.615; 1-D berekening: 2.61. 
Het ontwerp van de nozzle dient nu nog uitgebreid te worden met een grenslaagcorrectie. 
Bij het berekenen van de contour met de karakteristieken methode is geen rekening 
gehouden met wrijving aan de wand. De werkelijke stroming zal echter een grenslaag 
hebben die vanaf de keel van de nozzle zal aangroeien. Bij de nozzlecontour wordt nu een 
verplaatsingsdikt f>* opgeteld. Hierbij is aangenomen dat de grenslaag turbulent is vanaf de 
keel en dat in de keel de grenslaagdikte 0 is. f>* wordt gegeven door [ 16] 

• 1 Ixf>* 't 0 
f> COIIlour = G -9 -==2 G d.x o pu 

(5.4.4) 

waarin G en ~ • functies zijn van het Machgetal aan de wand. Deze functies zijn uit [17] 

overgenomen. Verder is genomen 

't o 0.0592x-Y, 

pu2 = 2(Rrxry,(1+0.116M2t648 
(5.4.5) 

Met Re het Reynoldsgetal en M het Machgetal aan de wand. 
In figuur 5.9 is de verplaatsingsdikte weergegeven van de nozzle in ons experiment als 
functie van x. 
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Figuur 5.9 Verplaatsingsdikte als functie van x van de contour van de nozzle voor een 
turbulente grenslaag. x=O in de keel van de nozzle. 
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Het programma dat de nozzle ontwerpt levert een datafile met de contour welke direct 
leesbaar is voor een computergestuurde freesbank (CNC machine). Invoer voor het 
programma zijn de reservoircondities (po en To) voor de nozzle, de kromtestraal van de 
contour stroomopwaarts van de keel, de kromtestraal stroomafwaarts, de gewenste halve 
keelhoogte y • en het gewenste Machgetal Mo van de uniforme uitstroming aan het einde 
van de nozzlecontour. 
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6.Resultaten van simulaties en experimenten 

6.1 Numerieke simulaties van staionarre Lavalstroming 
Deze paragraaf zal de resultaten bevatten van numerieke simulaties van een Lavalstroming 
met en zonder condensatie. De karakteristieken methode, zoals beschreven in hoofdstuk 2, 
is een nauwkeurige methode om een supersone stroming in een Lavalnozzle te 
beschrijven. De methode vergt weinig rekentijd en convergeert snel naar een oplossing. 
Het programma dat volgens de karakteristieken methode rekent, ontwerpt naar wens een 
nozzle met een uniforme uitstroming. Een tweede programma is afgeleid van het eerste 
programma en simuleert een Lavalstroming met bekende begincondities voor druk, 
temperatuur en luchtvochtigheid. Als nozzlegeometrie wordt het ontwerp uit het eerste 
programma genomen. 
De gegevens van de nozzle geometrie zoals deze gebruikt is voor de numerieke simulaties 
en voor de experimenten zijn in tabel 6.1 weergegeven. 

Kromtestraal voor de keel 8cm 
Kromtestraal na de keel 6cm 
Halve keelhoogte (y ·) 1cm 
Machgetal van het ontwerp (Mo) 2.5076 
Halve hoogte van de nozzleuitgang (Ye) 2.650cm 
Theoretische halve keelhoogte (lD) 2.655 cm 
voor M=2.5076 
Lengte nozzle vanaf de keel (Xe) 11.67 cm 
Begincondities: 
Po IO'Pa 
To 296K 
Druk aan het einde van de nozzle (pa) 5.8 103 Pa 
(bij M=2.5076) 

Tabel6.1 Gegevens van de ontworpen nozzlegeometrie. 

Van de berekende stromingsvariabelen in de nozzle zal steeds het Machgetal als functie 
van x en y worden weergegeven. Langs de symmetrie-as van de nozzle worden alle 
variabelen weergegeven. Het Machgetal is gekozen voor de 2D weergave, omdat hiermee 
later, met de bekende stagnatiecondities en de isentrope gasrelaties, de andere 
stromingsvariabelen berekend kunnen worden als functie van x en y. Voor een isentrope 
stroming hebben de iso-Machlijnen dezelfde vorm als isothermen of isobaren. Er wordt 
niet meer informatie gegeven door alle stromingsvariabelen als functie van x en y weer te 
geven in een plot. Dit geldt niet voor een stroming met condensatie, omdat dit een 
verandering in Toten gevolg heeft (zie hoofdstuk 4). 
De resultaten van een simulatie van een stroming zonder condensatie zijn in figuur 6.1 en 
6.2 weergegeven. In deze figuren zijn de druk, temperatuur en de dichtheid genormeerd 
naar de stagnatiecondities. V oor alle simulaties gelden dezelfde stagnatiecondities: Po= 105 

Pa en To=296 K. Verder zijn in de 2D weergave iso-Machlijnen weergegeven beginnend 
bij M=l.1 en oplopend met AM=0.02. De x-cöordinaat voor de stromingsvariabelen langs 
de symmetrie-as is genormeerd op de halve keelhoogte van de nozzle. 
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Figuur 6.1 lso-Machlijnen in een simulatie zonder condensatie (isentroop). De uniforme 
stroming ( alleen snelheidscomponent in de x-richting) begint op de symmetrie-as van de 
nozzle (het gebied stroomafwaarts zonder iso-Machlijnen). Het Machgetal van de 
stroming is hier constant (evenals andere stromingsvariabelen) tot een schok of verdere 
expansie aan het einde van de nozzle de stroming weer verstoort. 
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Figuur 6.2 De genormeerde stromingsvariabelen weergegeven langs de symmetrie-as van 
de nozzle alsfunctie van de genormeerde x-cördinaat. po=lOS Pa, To=296 Ken MmtlJC=2.5. 
De discontinuïteit in de afgeleide van de variabelen geeft het begin aan van het uniforme 
gebied in de nozzle en is het gevolg van de compressiegolf vertrekkend van de wand van 
de nozzle die de expansie compenseert. 

De volgende simulaties geven de resultaten weer van berekeningen met condensatie. In het 
geval van warmtetoevoer zal de stroming vertraagd worden en daalt het Machgetal achter 
het condensatiefront Omdat de nozzle ontworpen is voor een uniforme uitstroming van 
een isentroop expanderend gas, zal warmtetoevoer door condensatie bij de nozzlekeel 
goed zichtbaar zijn in het verloop van de iso-Machlijnen. De verstoringen, veroorzaakt 
door de bronterm, reflecteren aan de wand van de nozzle en heffen al voor kleine waarden 
van de iniûele luchtvochtigheid de uniformiteit van de stroming aan het eind van de nozzle 
op. In figuur 6.3 is het resultaat weergegeven van een simulatie met een luchtvochtigheid 
bij stagnatiecondities van 10%. De stagnatiecondities zijn verder gelijk aan die van figuur 
6.1. 

43 



0.02 

0.01 

-E 0 -~ 
-0.01 

-0.02 

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 

x (m) 

Figuur 6.3 lso-Machlijnen in een stroming met een initïele luchtvochtigheid van 10%. 
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Figuur 6.4 Verloop van Machgetal, temperatuur, dichtheid en druk langs de symmetrie-as 
bij figuur 6.3. Mmox=2.39. 

Figuur 6.4 geeft het effect weer van de brontenn op de stromingsvariabelen langs de 
symmetrie-as. De vrijkomende latente wannte zorgt voor een stijging van de temperatuur, 
druk en dichtheid. De verdere toename van de nozzledoorsnede na de plaats waar wannte 
wordt toegevoegd, zorgt voor een verdere expansie en laat de druk, dichtheid en 
temperatuur weer dalen. Extra infonnatie over de plaats waar de latente wannte vrijkomt 
in de nozzle kan nu gegeven worden door de oververzadiging S, nucleatiesnelheid J en de 
gemiddelde druppelstraal r weer te geven langs de symmetrie-as (zie figuur 6.5). 

44 



1 
0.9 
0.8 
0.7 
0.6 
0.5 
0.4 
0.3 
0.2 
0.1 

0 
0 1 2 3 

J/Jmax S/Smax 

4 5 

xly* 

6 7 

r/rmax 

8 9 10 

Figuur 6.5 De genormeerde nucleatiesnelheid J, oververzadiging S en gemiddelde 
druppelstraal r langs de symmetrie-as. lmox=2.61 Hi4 s"1 m"3

, Smox=61.5 J(Y en rmox=1.16 
1 o·9 m. De gemiddelde druppelstraal wordt eerste kleiner omdat deze voor kleine J gelijk 
wordt gesteld aan de kritische straal r* (zie hoofdstuk 3). r* wordt kleiner naarmate de 
temperatuur daalt. De druppeldichtheid aan het einde van de nozzle is 3.96 Hl0 m·3• 

In figuur 6.5 is te zien dat voor lage luchtvochtigheid de gemiddelde druppelstraal 
geleidelijk toeneemt. De druppelgroei levert de grootste bijdrage aan de warmtetoevoer 
aan de stroming. De condensatiewarmte wordt in dit geval over een groot gebied aan de 
stroming toegediend en zal een kleine invloed hebben op de stroming. De expansie kan in 
dit geval bij benadering als isentroop beschouwd worden. Uit de berekeningen volgt 
verder dat de nevel aan het einde van de nozzle bestaat uit een zeer grote hoeveelheid, 
kleine druppeltjes. Het Machgetal, waarbij J maximaal is, is 2.39. Dit betekent dat de 
waterdamp condenseert bij een temperatuur die lager is dan 180 K. Dit probleem zallater 
bij de conclusies in het volgende hoofdstuk besproken worden. 

In hoofdstuk 4 is reeds aangetoond dat voor een hogere initïele luchtvochtigheid de 
condensatie meer stroomopwaarts (i.e. een kleiner Machgetal) begint. De warmtetoevoer 
zal stijgen omdat de absolute dampfractie stijgt en de invloed op de stroming zal 
duidelijker zichtbaar worden. In figuur 6.6 zijn de iso-Machlijnen weergegeven voor een 
stroming met een luchtvochtigheid bij stagnatiecondities van 50%. 
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Figuur 6.6 lso-Machlijnen in een stroming met een inifiele luchtvochtigheid van 50%. 

Het verschil tussen een isentrope expansie van figuur 6.1 en een stroming met een grote 
warmtetoevoer in figuur 6.6 is duidelijk. De verstoring vindt plaats dicht bij de keel van de 
nozzle (dichter bij de keel dan de stroming uit figuur 6.3) en de oorspronkelijke uniforme 
uitstroming voor een droge stroming is geheel verdwenen. In figuur 6. 7 is weer het 
verloop van het Machgetal, de druk, de dichtheid en de temperatuur weergegeven langs de 
symmetrie-as. 
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Figuur 6.8 De genonneerde nucleatiesnelheid J, oververzadiging S en gemiddelde 
druppelstraal 'f langs de symmetrie-as. JmDX=3.87 Hl3 s-1 m-3

, SmDX=103 en rmDX=9.75 10-9 

m. De druppeldichtheid aan het einde van de nozzle is 5.12 Jd8 m-3
• De initiële 

massafractie water voor deze simulatie is 8.9 glkg. 

Verdere verhoging van de initiële luchtvochtigheid dan 50% leidt tot een schok. De 
karakteristieken methode is dan niet meer bruikbaar. 
V oor verschillende simulaties is nu het Machgetal bepaald waar J een maximum bereikt. 
Deze waarden zijn vergeleken met de theoretische uitdrukking ( 4.2.1 ). Het resultaat is 
weergegeven in figuur 6.8. Uitdrukking (4.2.1) met daarin gesubstitueerd de door Schnerr 
gevonden waarden van a. (0.208) en ~ (0.59) blijkt uitkomsten te geven die sterk afwijken 
van de numerieke simulaties, vermoedelijk als gevolg van afwijkende begincondities. Na 
een "best fit" aanpassing van a. en ~ blijkt uitdrukking ( 4.2.1) goed te voldoen. Voor ~ 
vindenwedezelfde waarde als Schnerr. Voor a. vindenwe een andere waarde, a.= 0.397. 
In figuur 6.8 zijn de resultaten weergegeven van onze berekeningen samen met de 
waarden van Schnerr. 
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Figuur 6.9 Door a aan te passen is uitdrukking (4.2.1) aan de numerieke resultaten 
aangepast. Verandering van ~ levert geen bijdrage aan het verbeteren van de fit. De 
resultaten komen goed overeen met de hoofdlijn van de theorie. 

Uit figuur kan de conclusie getrokken worden, dat voor experimenten met dezelfde nozzle 
en stagnatiedruk en -temperatuur, één bepaling van het Machgetal van condensatie 
voldoende is om met (4.2.1) voor subkritische stromingen het begin van condensatie te 
voorspellen voor verschillende beginluchtvochtigheid. Met dat experiment kan de 
constante a bepaald worden en daarmee uitdrukking (4.2.1) voor een nozzle worden 
vastgelegd. 

6.2 Experimentele resultaten met interterametrie en Schlieren 
optiek 
In deze paragraaf worden de resultaten besproken van een aantal experimenten met de 
Ludwiegbuis, zowel voor droge als vochtige condities. De interferogrammen geven een 
beeld van een beeld van het ruimtelijk verloop van de dichtheid. Schlieren foto's geven 
een duidelijk beeld van eventuele schokgolven en van de plaats waar condensatie 
plaatsvindt. Omdat gewerkt is met een interferometer in de gecentreerde opstelling, d.w.z. 
met alle spiegels parallel, is het ruimtelijk oplossend vermogen van de interferogrammen 
betrekkelijk gering. 
In figuur 6.10 is een interferogram weergegeven van een expansiestroming zonder 
condensatie in de keel van de nozzle. 

48 



Figuur 6.10 Inteiferogram van een droge stroming in de keel van de nozzle. De lijnen zijn 
isodichtheidslijnen. po=8.6 J(J Pa, To=286 K. 

In figuur 6.11 is nu een numerieke simulatie gemaakt van het experiment uit figuur 6.1 0. 
De iso-Machlijnen zijn weergegeven. 

0.01 

-E - 0 

-0.01 

-0.01 0 0.01 0.02 0.03 0.04 

x (m) 
Figuur 6.11 Numerieke simulatie van het experiment van figuur 6.10 met dezelfde 
stagnatie condities. De lijnen in deze figuur zijn iso-Machlijnen. 
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Veranderingen in het dichtheidsveld als gevolg van condensatie condensatie zijn moeilijk 
waar te nemen met interferometrie. V oor hoge waarden van de luchtvochtigheid is wel een 
schok zichtbaar in een interferogram. Een experiment met hoge luchtvochtigheid 
( superkritische stroming) is weergegeven in figuur 6.12. 
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Figuur 6.12 Experiment met hoge luchtvochtigheid (67.1 %). De superkritische stroming 
bevat een normale schok. Deze loopt echter niet over de gehele breedte van de nozzle. Het 
condensatiefront is nu opgebroken bij de wand. Dit is de invloed van de karakteristieke 
hoek. De stroming is zuiver 2-D. Achter de schok is een klein subsoon gebied. 

Om condensatie in stromingen met lagere luchtvochtigheid zichtbaar te maken, is het 
gebruik van een Schlieren systeem beter. De Schlieren optiek is gevoelig voor gradienten 
in de dichtheid. In figuur 6.13 is een Schlierenfoto weergegeven van een experiment met 
een subkritische stroming (<po=43.9% ) . De foto is vergelijkbaar met de numerieke 
simulatie uit de vorige paragraaf met een initiële luchtvochtigheid van 50%. 
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Figuur 6.13 Schlierenfoto van subkritische stroming met q>o=43.9%. To=299.3 K en 
po=l.02 lrY Pa. De kwaliteit van de foto's is slecht omdat een mes i.p.v. een grijsfilter is 
gebruikt in de Schlieren opstelling. Deze foto's zijn gemaakt om een idee te geven van wat 
de verschijnselen zijn van condensatie in een supersone stroming 

Een betere foto dan de foto van figuur 6.13 geeft in figuur 6.14 een stroming weer in het 
overgangsgebied van subkritische en superkritische stromingen. De scheve schokken, 
veroorzaakt door de vrijkomende latente warmte en vertrekkend van de wand, snijden het 
condensatiefront Een normale schok is niet waar te nemen in deze foto. 
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Figuur 6.14 Expansiestroming met <p0=62.5%. po=l.Ol8 lrY Pa en To=298.3 K. Scheve 
schokken zijn zichtbaar vertrekkend van de wand van de nozzle. Hoewel de foto 
onduidelijk is, lijkt de stroming nog net subkritisch 

De Schlieren foto's geven niet het condensatiefront weer. De piek in de nucleatiesnelheid 
licht voor de vlekken op de Schlierenfoto's. De numerieke simulaties verduidelijken dit. 
Naarmate een hogere dampfractie in de stroming aanwezig is zullen 
condensatiediscontinuïteit en nucleatiezone dichter bij elkaar liggen. Figuur 6.8 in de 
vorige paragraaf is hiervan een voorbeeld. De nucleatiepiek wordt direct gevolgd door een 
drukverhoging (dit in tegenstelling tot figuur 6.5. 
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7 .Discussie van resultaten en aanbevelingen 

Met behulp van analytische vergelijkingen zijn supersone expansiestromingen in te delen 
in verschillende regimes. V oor lage luchtvochtigheid is de stroming bij benadering 
isentroop en volgt het z.g.n. condensatiefront een iso-Machlijn. Aan de hand van een 

dimensieloze versnelling in de keel K. die volgt uit de potentiaaltheorie voor transsone 
stromingen. is aan te geven bij welk Machgetal de waterdamp in een nozzle condenseert. 
Het begrip karakteristieke hoek is geïntroduceerd om een onderscheid te maken tussen 
expansiestromingen met een ongestoord condensatiefront en die stromingen met een 
condensatiefront wat door storingen. veroorzaakt door condensatie aan de wand van de 

nozzle. doorsneden wordt. Ook de karakteristieke hoek hangt samen met K. 
Zolang de stroming in het divergente deel van de Lavalnozzle overal supersoon blijft. 
noemen we de stroming "subkritisch". Bij voldoende grote absolute massafractie damp 
ontstaan normale schokken t.g.v. condensatie en wordt de stroming thermisch 
"geblokkeerd". De voorwaarde voor thennische "choking" is afgeleid uit I-dimensionale 
heboudswetten toegepast op een stromingskanaai met constante doorsnede met 
warmtetoevoer. Stromingen die thennisch "geblokkeerd" zijn t.g.v. condensatie heten 
superkritische stromingen. In superkritische stromingen kan de stroming plaatselijk 
subsoon worden. De numerieke simulaties met de karakteristieken methode beperken zich 
daarom tot subkritische stromingen. De karakteristieken methode levert geen oplossingen 
voor stromingen met normale schokken. Een nauwkeurige vergelijking van experimenten 
met numerieke simulaties kan nog niet worden uitgevoerd door de lage ruimtelijke 
resolutie van de interferogrammen. Een grotere meetnauwkeurigheid is gewenst om 
berekeningen met experimenten te verifiëren. Een holografische interferometrie opstelling. 
zoals in aanbouw bij de Ludwiegbuis. lost dit probleem op. De reproduceerbaarbeid van 
de experimentele condities (de verzadigingsdampdruk is exponentieel afhankelijk van de 
temperatuur) dient te worden verbeterd. 
Met de verbetering van de meetopstelling is ook een krachtiger programma nodig om 
zowel de subkritische als de superkritische stromingen numeriek te kunnen simuleren. Een 
eindige volume methode. in staat om subsone stromingen te kunnen doorrekenen. zou een 
krachtig hulpmiddel zijn om willekeurige stromingen te kunnen simuleren. Dit laatste is 
van belang bij het uiteindelijke doel van dit onderzoek; het kunnen sturen van het 
nucleatieproces. teneinde gas en gecondenseerde damp te kunnen scheiden met 
bijvoorbeeld een supersone cycloon (STORK). 
De berekeningen dienen met enige voorbehoud te worden geïnterpreteerd. Uit resultaten 
weergegeven in hoofdstuk 6 blijkt dat voor lage initiële luchtvochtigheid de damp 
condenseert bij een temperatuur lager dan 200 K. Het aantal kritische clusters is dan zo 
laag dat de klassieke nucleatietheorie eigenlijk niet meer mag worden toegepast. V oor de 
hogere massafracties waterdamp mag worden verwacht dat de klassieke nucleatietheorie 
een redelijke voorspelling geeft. hoewel ook hier afwijkingen tussen theoretische en 
experimentele nucleatiesnelheden mogelijk zijn van enige orden van grootte. 
Een ander probleem vormt de uitdrukking voor de verzadigingsdampdruk. Deze is 
gebaseerd op een extrapolatie naar lage temperaturen. De numerieke simulatie met een 
beginluchtvochtigheid van 10% geeft voor de oververzadiging S een maximum van meer 
dan 5 104! Het is ook niet waarschijnlijk dat het condensaat zich bij deze lage 
temperaturen nog in de vloeibare toestand bevindt. 
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De karakteristieken methode is zeer geschikt om een geometrie te ontwerpen voor de 
bestudering van condensatieverschijnselen. De methode kost relatief weinig rekentijd en 
convergeert snel naar een oplossing. Dit maakt de methode uitermate geschikt om 
bijvoorbeeld effecten van schaalvergroting op het condensatieproces te onderzoeken. V oor 
een kleine geometrie, zoals in ons experiment bestaat de nevel aan het eind van de nozzle 
drupr:ls met een straal in de range 1-10 nm. De druppeldichtheid is in dat geval hoog 
(10 m"3

). Vergroting van de nozzle heeft geen invloed op een isentrope expansie in de 
nozzle. Deze schaalt met de nozzle mee. Echter het condensatieproces is afhankelijk van 
de verblijfstijd in de keel van de nozzle. De stromingssnelheid voor een 10 maal grotere 
nozzle verandert niet. Dus doet een druppel er 10 maallanger over om door de riozzle te 
passeren. Vergroten van de schaal heeft als effect dat de druppels groter zijn aan het eind 
van de nozzle en dat de druppeldichtheid lager is (enkele ordes voor een 10 maal grotere 
nozzle). Vertraging van het nucleatieproces door keuze van grotere kromtestralen in de 
keel bij gelijkblijvende keelhoogte zouden de druppelstraal nog groter kunnen maken aan 
het einde van de nozzle. 

Concluderen kan gesteld worden dat een numerieke schatting is verkregen van de 
condensatieprocessen in supersone expansiestromingen. Er zijn theorieën samengebracht 
om een zo duidelijk mogelijke beschrijving te verkrijgen van de factoren die het 
condensatieproces beïnvloeden. De uitgevoerde experimenten geven een indruk van de 
verschijnselen, die waarneembaar zijn in expanderende stromingen met condensatie, maar 
zijn in dit stadium nog niet geschikt om numerieke simulaties te verifiëren. Nauwkeuriger 
meetmethoden zijn nodig om een volledig beeld te krijgen van de invloed van het 
condensatieproces op de stroming en de modellen te toetsen zoals gebruikt in de 
algoritmen voor de numerieke simulatie. 
Concluderend kan vermeld worden dat een programma is ontwikkeld om een schatting te 
maken van de condensatieprocessen in supersone expansiestromingen. Er zijn theoriën 
samengebracht om een zo duidelijk mogelijke beschrijving te verkrijgen van de factoren 
die het condensatieproces beïnvloeden. De experimenten geven een kleine aanwijzing 
voor de verschijnselen die waarneembaar zijn in expanderende stromingen met 
condensatie maar zijn niet geschikt om numerieke simulaties te verifiëren .. Nauwkeuriger 
meetmethoden zijn nodig om een volledig beeld te krijgen van de invloed van het 
condensatieproces op de stroming en de modellen te toetsen zoals gebruikt in de 
algoritmen voor de numerieke simulatie. 
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Bijlage A Numerieke implementatie van de 
karakteristieken methode 
De karakteristieken methode werkt alleen voor M> 1. In de keel van de nozzle dient als 
startlijn voor de berekeningen de lijn M=l bepaald te worden (geen rechte lijn voor een 
2D stroming). Een eenvoudiger methode is echter om de lijn te bepalen waarop de y 
component van de snelheid gelijk aan 0 is. Deze lijn volgt uit de potentiaaltheorie van 
hoofdstuk 4. 
V oor de gereduceerde verstoorde snelheidscomponenten geldt in de keel bij benadering 

v=('y +l)K2xy+ ('y +l)
2 

K 3 l (A.l) 
6 

A (y+l) 2 2 
u=Kx+ 

2 
Ky (A.2) 

De M=llijn volgt uit (A.2) û = 0. Hieruit volgt: 

(y +l)Ky2 

x=-
2 

(A.3) 

De lijn v = 0 volgt uit (A.l ): 

(y +l)Ky2 

x=-
6 

(A.4) 

De lijn v = 0 ligt stroomafwaarts van de M=l lijn, behalve op de symmetrie-as van de 
nozzle. Hier snijden de twee lijnen elkaar bij de x waarde (x=O correspondeert met de 
nauwste doorsnede van de nozzle) op de symmetrie-as 

x=e =-ll_[(y +l)]u 
.. 6 Rjy._ 

(A.5) 

De v = 0 lijn wordt nu gebruikt als startlijn voor de berekeningen. Hierop is de snelheid 
bekend en daarmee de druk, temperatuur en het Machgetal. 
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De procedure voor het berekenen van de condities in een punt in een supersone stroming 
wordt uitgevoerd volgens het predietor-corrector algoritme en is als volgende 
weergegeven 

- karakteristiek 

y 3 1----:-:-:--:?' 4 
· · • · • · .. ~ stroomlijn 

+ karakteristiek 

x 

Figuur A.] 

In figuur A.1 zijn de condities bekend van de punten 1 en 2 
De plaats van het punt 4 volgt uit interpolatie van de karaktristieken lijnen uit 1 en 2 
punt 3 volgt uit het snijpunt van de stroomlijn uit 3 en de lijn van 1 naar 2 

YJ- ÀtJXJ = Y4- ÀoX4 (A.6) 

Y4-Ä..x4=yz-À..Xz (A.7) 

~-~~=~-~~ ~~ 

h-~~=h-~~ ~~ 

x3, y3, x.. en Y4 kunnen hieruit simultaan worden opgelost. De grootheden V, e, penpin 
de punten 3 en 4 kunnen uit lli!eaire interpolatie worden bepaald. 
voor de predietor wordt genomen 

Ä.. = tan(e2 +a2 ) 

~=tan(e1 -a1 ) 

(A.lO) 

(A.ll) 

De waarde van Äo hangt af van de stromingsvariabelen in 3. Deze worden volgens een 
iteratieve procedure bepaald. 
V oor de Euler predietor is een eerste schatting voor 83 

(A.12) 

(A.6) en (A.7) kunnen nu worden opgelost voor X3 en Y3. Deze procedure wordt herhaald 
tot x3 en y3 minder dan een bepaalde tolerantie veranderen. 
De heboudswetten langs de Machlijnen worden nu opgeschreven in de vorm 

(A.13) 

(A.14) 
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met voor de Euler predietor 

~Mi-J 
~= pV2 

2 2 

~Mi-J 
Q_ = p y2 

I I 

(A.13) en (A.14) worden opgelost voorp4 en 94. 
De heboudswetten langs de stroomlijnen worden geschreven als 

RoV4 + P4 = RoVJ + PJ = F'rn 

met voor de Euler predietor 

met 

uit (A.17) en (A.18) worden V4 en P4 opgelost. 

(A.15) 

(A.16) 

(A.17) 

(A.18) 

(A.19) 

(A.20) 

Hiermee is het Euler predietor algoritme compleet. De waarden kunnen nu verbeterd 
worden door een correctorstap toe te passen volgens dezelfde procedure als het Euler 
predietor algoritme , maar nu de waarden voor V, 9, p en p toe te passen langs de 
karakteristieken. Dus langs de + karakteristiek 

(A.21) 

met 

(A.22) 

À.., A.o. Q+, Q_, S+> s_, Ro en ~ kunnen nu weer worden bepaald. De correctorstap kan één 
keer of iteratief worden toegepast om een convergentie tolerantie te verkrijgen. 
Blijft over om de geluidssnelheid en de temperatuur te bepalen. 

c2 = 'YP en T=_p_ (A.23) 
p Rp 

De procedure voor een punt aan de nozzlewand gaat opdezelfde manier met dien 
verstande dat de stroomlijn opgelegd wordt door de contour 

y= y(x) : = tan9 =: (A.24) 

Een punt op de symmetrie-as van de nozzle wordt ook op dezelfde manier bepaald . Hier 
wordt opgelegd 

Y4 =v4 =94 =0 (A.25) 

en de - karakteristiek wordt gespiegeld in de symmetrie-as. 
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Hiennee is het algoritme bepaald waarmee de berekeningen aan een supersone 
expansiestroming zijn uitgevoerd. Belangstellenden in de numerieke code zijn welkom 
voor een introductie. 
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Bijlage B Gebruikte materiaaleigenschappen 

Mg =0.028013 kf mor1 

Rg = 296.8 J kg" K"1 

Cpg = 1041 J kg"1 K"1 

'fg = 1.40 
11 = 17.6 1 0~ (f(K)/295)0

·
767 kg m·1 s"1 

Tabel B.l Eigenschappen van stikstof 

H20 Mv= 0.018016 kg mor• 
Rv = 461.5 J kg"1 K"1 

Cpv= 1813 J kg"1 K"1 

CJ = 4187 J kg"1 K"1 

P• = 997 kg m·3 

a = 0.1163 (1-(fK)/647.3))0
·
78 N m·1 

Lo = 3.152 106 J kg"1 

L = 2.452 106
- 2373 (f(K)-295) J kg"1 

PvsCfreF273.15 K) = 610.8 Pa 

p,.(T) = p,.(T_, {T: re ex~~: (T~ - ~ )) 
Tabel 8.2 Eigenschappen van water (vloeistof en damp) 
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