
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Schokbuisonderzoek naar thermodiffusie in een 50% argon - 50% helium-mengsel

van Gils, J.F.M.

Award date:
1975

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/7e290354-5a78-4a6e-bf9d-b8e6d6864ea3


AFDELING DER TECHNISCHE NATUURKUNDE 

Vakgroep Transportfysica 

Schokbuisonderzoek naar thermodiffusie 1n een 

501. argon - 50% helium-mengsel. 

door J.F.M. van Gils 

Verslag van een afstudeer

onderzoek, verricht in de 

sectie gasschokbuizen, 

o.l.v. 1r. M.E.H. van Dongen 

Technische Hogeschool Eindhoven 

mei 1975 

Naast de heer Van Dongen voor zijn uitstekende begeleiding wil ik 

ook de heren Jager en Willeros danken voor hun hulp en suggesties bij 

de uitvoering van de experimenten. 



- 2 -

Inhoudsopgave 

Symbolen 

I. Samenvatting 

2. Inleiding 

3. Probleemstelling 

3. I De schokbuis en de temperatuursgrenslaag 

aan de ach terwand 

3.2 Thermodiffusie; eenvoudige theorie 

3.3 De behoudswetten en constitutieve vergelijkingen 

3.4 De gelijkvormigheidsparameter z 

3. 5 tienaderingen voor de temperatuurs- en concentratieaf

hankelijkheid van À, D
12 

en kT 

4. De oplossing van de vergelijkingen 

4. I De eerste-orde oplossing van de energievergelijking 

4.2 De eerste-orde oplossing van de massabehoudswet 

4.3 De tweede- en hogere-orde-oplossingen voor de energie

en massavergelijking. 

4.4 Een benaderde oplossing voor fwand (T
51

) 

4.5 De contacttemperatuur aan de wand 

4 

5 

6 

7 

7 

9 

II 

I4 

IS 

I7 

I7 

I7 

I8 

I8 

I9 

5. De reflectiemethode 20 

5. I De basisvergelijkingen van de reflektiemethode 20 

5.2 Toepassing van de reflektiemethode op de schokbuis 21 

ó. De meetopstelling 23 

6. I Het optisch meetsysteem 23 

b.2 De bepaling van het machgetal 23 

b. 3 De drukopnemers 25 

b. 4 De bepaling van de hoek van inval 26 

6.:> De lineariteit van de meet-diode-versterker 27 

6.6 De samenstelling van het mengsel 27 

b. 7 Overzicht van de meetops telling 28 

7. De meetresultaten 29 

7. I De ijkgrafiek 29 

7. 2 Vergelijking van de 'argonmetingen en de mengselmetingen 30 

7.3 Numerieke waarden en de meetonnauwkeurigheid 32 

8. Diskussie van de meetresultaten 34 

9. Conclusie 35 



- 3 -

Appendix I De berekening van À, D12 en kT als funktie van de 

temperatuur en de concentratie 

I. I De potentiaalparameters 

I. 2 De berekening van À als funktie van de 

36 

36 

temperatuur en de mengverhouding 36 

1.3 De berekening van D12 als funktie van de temperatuur 37 

1.4 De berekening van kT als funktie van de temperatuur en 

de mengverhouding 

1.5 Vergelijking van de berekeningen met experimentele 

gegevens 

Appendix II De numerieke oplossing van de vergelijkingen 

Appendix III 

III. I Berekening van de contacttemperatuur T 
c 

III.2 De Gladstone-Dale constante voor mengsel 

Referenties 

Grafieken 

38 

39 

41 

42 

42 

42 

44 

45 e.v. 



- 4 -

Symbolen 

soortelijke warmte bij constante druk 

binaire diffusie-coëfficiënt 

thermodiffusie-coëfficiënt 

f fraktie zware deeltjes 

~ 

k 

hoek van inval op de glas-gas overgang 

constante van Boltzmann 

kT = thermodiffusie verhouding 

M getal van Mach 

H. molekuulgewicht van soort ~ 
~ 

m. massa van een molekuul van soort ~ 
~ 

n. brekingsindex van medium i 
~ 

n deeltjesdichtheid van hèt gas(mengsel) 

n. deeltjes dichtheid van gassoort i 
~ 

p = druk 

r 

R 

-2 
( 1 Torr = 133.33 Nm ) 

hoek van breking op de glas-gas overgang, c.q. 

de hoek van inval op het venster 

reflektiecoëfficiënt 

S getal van Schmidt 

T 

t 

V 

x 

= temperatuur 

tijd 

spanning van de diode ~n stationaire toestand 

plaatscoÖrdinaat 

z gelijkvormigheidsparameter 

ol7 thermodiffusie..:..factor 

0 verhouding van de soortelijke warmtes 

~ warmtegeleidingscoëfficiënt 

f massadichtheid 

~ Lagrange-coÖrdinaat 

\T" = potentiaalpa:t'ameter 

E potentiaalparameter 

}( constante van Gladstone-Dale 

-1 -1 
J .lçg. K 

2 -I 
m.s 

2 -1 
m. s 

rad. 

J.K-I 

-I 
kg.kmol 

kg 

I 
-3 

m 
-3 

m 
-2 N.m 

rad. 

rad. 

K 

s 

V 

lil 

-1 -1 
W.m. K 

-3 
kg.m 

-2 
kg.m 

R 
J 

3 -I 
m.kg 

Symbolen in dit verslag, die hier niet vermeld staan, worden in de 

tekst verklaard. 
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Indices 

1,2 soort gas 

1,2,5 toestanden ~n de schokbuis (fig. 3.1) 

ref referentietoestand, bepaald door p = p
5

, T T d (300 K) wan 
o referentietoeàtand bij 1 at en 300 K 
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Samenvatting 

~n dit afstudeerwerk is onderzoek gedaan naar thermodiffusie in 

argon-helium~mengsels in de temperatuursgrenslaag aan de achterwand 

van een schokbuis. In deze grenslaag treedt, ten gevolge van de tempe

ratuursgradiënt,ontmenging van het mengsel op (Soret-effekt), waarbij 

de argon-concentratie aan de wand toeneemt. 

Voor een 50% argon-50% helium-mengsel is deze ontmenging numeriek 

berekend als funktie van de temperatuursprong. Daarbij is de invloed 

van de diffusie op de energie-balans (diffusie-Lhermo-effekt, ook wel 

Dufour-effekt) in rekening gebracht. 

Met behulp van een optische reflektie-r"ethode ~s de ontmenging aan de 

achterwand experimenteel bepaald. 

Experimenteel is kunnen worden vastgesteld, dat er een significante 

ontmen~ing plaatsvindt.De grootte-orde daarvan stemt overeen met de 

theoretische voorspelling. 
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2 Inleiding 

Het experimenteel onderzoek naar thermodiffusie in gassen is vooral de 

laatste decennia op gang gekomen, onder meer door het werk van Grew en 

Ibbs [15] en Saxena ([J6]e.v.a.). 

Door de bestudering van thermodiffusie ~s het mogelijk, meer kennis te 

verwerven omtrent de molekulaire eigenschappen van de gebruikte gassen, 

aangezien het mechanisme van de thermodiffusie sterk afhankelijk is van 

deze eigenschappen. 

Tot dusver werden de meeste experimenten uitgevoerd met behulp van twee 

vaten, die op verschillende, constante temperatuur werden gehouden en 

die door een capillair met elkaar verbonden waren. Op deze methode wa

ren nog enkele variaties ontwikkeld, maar het grote probleem bleef toch 

nog,dat het te bereiken temperatuurgebied beperkt was (ca 100 K tot 

600 K). 

De schokbuis nu, ~s een instrument, waarmee een groter temperatuurgebied 

kan worden bereikt. Steile temperatuurgradiënten worden aangetroffen 

~n de schokgolf zelf en in de grenslagen aan de wand. Thermodiffusie 

in de schokgolf beÏnvloedt de schokstruktuur en moet met de kinetische 

gastheorie worden beschreven. Thermodiffusie in de grenslagen leidt tot 

een concentratieversehui ving aan de wand, die beschreven kan worden met 

de continuÜm-theorie. In dit werk is uitsluitend gekeken naar de ther

mische grenslaag aan de achterwand van de buis, die ontstaat nadat de 

schokgolf tegen de wand gereflekteerd is. 

In de sectie gasschokbuizen van de vakgroep Transportfysica ~s de laatste 

jaren een optische reflektie-methode ontwikkeld, waarmee de verandering 

van de brekingsindex van het gas aan de achterwand tijdens en na schok

golfreflektie rechtstreeks kan worden gemeten [8]. 

Onderzocht is nu, of deze methode kan worden gebruikt, om concentratie

veranderingen ten gevolge van thermodiffusie te meten. Bij de aanvang 

van dit afstudeerwerk waren hiervan reeds enkele resultaten beschikbaar 

(14], die erop wezen, dat dit inderdaad mogelijk moest zijn. 

In ieder geval werd hiermee de bewering van Shashkov en Harchenko weer

legd, als zou in deze situatie geen thermodiffusie van betekenis kunnen 

worden verwacht [13]. 
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3. Probleemstelling 

3.I. De schokbuis en de temperatuurgrenslaa~ aan de achterwand. 

Met behulp van een schokgolf kan men een gas, wat zich in een schokbuis bevindt, 

instantaan op hoge druk en temperatuur brengen. Daartoe wordt de schokbuis met 

een membraan in twee compartimenten verdeeld (fig. 3.1): 

het lagedruk gedeelte:(testsectie) hierin bevindt zich het testgas, wat een 

lage druk pi heeft (1-50 Torr). 

het hogedruk gedeelte : hierin bevindt zich, onder hoge druk p
4

, het drijvergas. 

Als p
4 

hoog genoeg is (0.3- IO atm.), zal het membraan barsten en het drijver

gas zal in het stilstaande testgas (gebied I) expanderen. Daardoor wordt het 

testgas met grote snelheid voor het drijvergas uit naar de achterwand gestu~·d. 

CQ.. I 0 m. 

I 

ho~e -dr~o~.k 

'lede eL te p'f 

t 

1 
3 

LQ.'f} e - ol.rr..dc 
~je.du..Lte. f, 

1. 
f'• 
f. 
T, 

t 

1 

In de schokgolf wordt kinetische energie van de stroming gedeeltelijk omgezet 

in thermische energie, waardoor de teMperatuur stijgt: gebied 2 

Als de schokgolf tegen de achterwand reflecteert en door gebied 2 terugloopt, 

komt het gas achter de schokgolf tot stilstand. 

De kinetische energie van het gas wordt daarbij omgezet Ln thermische energie, 

zodat de temperatuur en druk opniem.r stijgen: gebied 5. 
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De toestandsgrootheden in gebied 2 en 5, T2 , p2,f 2 resp. T5 , p5 ,f5 zijn 

afhankelijk van de toestand van gebied I en van het machgetal van de in

vallende schokgolf (~]. Aan de achterwand bevindt zich nu een heet gas 

(1500-5000 K), in kontakt met de koude wand (kamertemperatuur). 

Daardoor zal het gas aan de wand afkoelen waardoor de dichtheid aan de 

wand toeneemt (fig. 3.2): aan de 

achterwand ontstaat de z.g. temperatuursgrenslaag. 

In de grenslaagbenadering is p
5 

konstant over de 

grenslaag. Bestaat het testgas uit een mengsel van 

gassen, dan zal in deze grenslaag ontmenging van 

het mengsel optreden. 

Aangezien de grenslaagdikte veel kleiner is dan 

de afmetingen van de buis, kan men het gas ~n 

de buis beschouwen als een half-oneindig medium. 

Verder wordt verondersteld, dat de schokbuis

achterwand een ideale warmtegeleider is. zodat 

de temperatuur van het gas aan de wand gelijk is 

aan de wandtempératuur. 

T 

r 
0 

x) Het is algemeen gebruikelijk, om inplaats van t 2 , p
5

, T
5 

de grootheden 

T21 , p51 • T51 te beschouwen. 

T21 , PS!' T51 zijn gedefiniëerd volgens: 

' 
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3.2. Thermodiffusie; eenvoudige theorie 

In een gasmengsel, dat zich in een temperatuurgrenslaag bevindt, kan men twee rnecha

nLsmen onderscheiden, die het gevolg zijn van de temperatuurgradiënt. Een 

direct gevolg is een ontmenging van het mengsel (thermo-diffusie); doorgaans 

neemt de concentratie van het zware gas toe in de richting van de '"and. Deze 

verandering in concentratie van het men~sel veroorzaakt een concentratie

gradiënt,tegengesteld gericht aan de temperatuursgradiënt. Als gevolg van de 

concentratiegradiënt treedt concentratie-diffusie (gewone diffusie) op, die de 

therr.1od i ffus ie tegem.;rerkt. 

Als de massastroom t.g.v. de gewone diffusie gelijk is aan die t.g.v. de 

thermodiffusie, is de gemiddelde diffusiesnelheid V gelijk nul: de stationaire 

toestand is bereikt. Uit (3.4.7) kan men afleiden dat in deze toestand de 

ontmenging ter plaatse z gegeven ,.;rordt door: 

Al thans indien men aanneemt, dat kT ,.;reinig variëert. 

Sinds 1917, toen Enskog en Chapman, onafhankelijk van elkaar, het bestaan van 

thermodiffusie in gassen op theoretische overwegin~en aantoonden, zijn diverse 

theorieën opgesteld, om dit verschijnsel te verklaren. Een eenvoudig model 

is de theorie van Frankel [2] , die gebaseerd is op de impulsoverdracht tussen 

niet-identieke molekulen. Ter illustratie zal deze theorie kort worden besproken. 

Ter vereenvoudiging wordt aangenomen, dat de snelheid van de zware molekulen 

te verwaarlozen is; de temperatuur neemt toe in de positieve x-richting (fig. 
+ -

3.3): T > T • 

T 

fig. 3. 3. 

Als men de molekulen van het lichte gas beschouwt, dan kan men de thermische 

beweging van de molekulen splitsen in een stroom molekulen in de positieve 
. h . 1 k 1 d . . h . ~) x-rLc t Lng en een stroom mo e u en Ln e neo;at Leve x-rl.C t Lng . 

In de stationaire toestand geldt voor de stromen: 

+- + 
n2 tr2 (3.2.1) 

~) Index 1 heeft betrekking op het zware gas, index 
2 

op het lichte gas. 

Bovenschrift+ heeft betrekking op de stroom in positieve x-richting, 

bovenschrift- op de stroom in negatieve richting. 
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aantal molekulen per 3 
m 

de gemiddelde snelheid van de respectievelijke stromen. 

(3.2.1) kan men ook schrijven als: 

(3.2.2) 

waarin m2 = massa van het molekuul. 

Door botsinp;en met de stilstaande zware molekulen vindt vanuit beide 

stromen impulsuitwisseling plaats met de zwarenolekulen. 

Het aantal botsingen van de lichte molèkulen met de zware wordt voor de 

afzonderlijke stromen gegeven door: 

'Lesp. (3.2.3.) 

3 
Hierin is ~12 (v 2~) de effectieve doorsnede van de botsende molekulen, 

die afhankelijk is van de snelheid, n 1 is het aantal zware deeltjes per 

Het gemiddeJde impulsverlies per botsing is bij benaderin~: 

m. 

(3.2.4) 

Uit (3.2.3-4) volgt voor het gemiddelde impulsverlies per 3 m per sekonde: 

(3.2.5) 

Met (3. 2. I) volgt uit (3.2.5): 

t- u2-r lfj7. { 1J./) 1'1,2 .= 
M,; v; ~2 ( v,_ -) (3.2.6) 

In het algemeen neemt ·lilr(V') toe bij toenemende v [ 2 J. 
\tegens t' -Ui< Vz geldt: 

Omdat het impulsverlies van de molekulen van de koude kant kleiner is dan van 

de molekulen van de warme kant, zal het aantal lichte molekule~ aan de koude kant 

afnemen, aan de warme kant zal het aantal toenemen. 
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3.3. De behoudswetten en constitutieve vergelijkingen 

De instationaire thermische grenslaag, waarin thermodiffusie optreedt kan door 

de volgende vergelijkingen 'vorden beschreven [I]:( althans indien men aanneemt, 

dat er geen uitwendige krach en werkzaam! zijn): 

behoud van massa: 

behoud van energie: 

Hierin is: 

~ n k f 'dT + 17 d r I + p ~ Uo - - dq_ ..L 3 k T .12. {f) V., + n 2. ~ J ï ~ 0 uX~ "dX-;?x'2 (JX I 

de geMiddelde snelheid van de moleku:e>'-·. 

met massa m .. 
~ 

v = massa-gemiddelde snelheid 
0 

= j_ (n, m,~ ;:;., + n2 m 1 li-2 ) 

f 

q = warmtestroomdichtheid T 
• - kT D - - n n = -?l'dT + !ikT{n,V,rn2'1/,) +- -' (V,-V2)(-' + _!:_) 

)>< 2 n D, 2 h"'" ~~ 

V. 
~ 

= de gemiddelde diffusiesnelheid van gas i 

t.o.v. v , i = I ,2 r 

= _rL ( rn ~. ;J (!:h) + ~ 0.3. .? (n.n,. )J - D ~· 
n. f ' l , ~x n • -x n. 1'1'1· 

~ . \ 

Uit (3.3.5) is af te leiden, dat 

In de temperatuurgrenslaag reduceert de impulsvergelijking tot: 

r.-,. 3.'t 

(3.3.1) 

(3.3.2) 

(3.3.3) 

(3.3.4) 

(3.3.5) 

(3.3.5a) 

(3.3.6) 
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Verder wordt verondersteld, dat het mengsel voldoet aan de ideale gaswet: 

(3.3.7) 

Dit stelsel vergelijkingen kan worden vereenvoudigd door enkele nieuwe 

grootheden te definiëren: 

I De thermo-diffusieverhouding ~: 

(3.3.8) 

Als gassoort I naar de wand diffundeert, ~s kT> Oo 

Omdat dit in de meeste gevallen het z1.raardere gas zal ziin, \vorden grootheden 

die op het z1.raardere gas betrekking hebben, aangegeven met de index 
1 

• k., 
is in het algemeen een funktie van de mengverhouding en de temperatuur. 

2 fraktie zware deeltjes f: 

(3o3o9) 

l massaverhouding: 

m, 
_/'-=-- I 

n'lz. 
(3o3o 10) 

Na (3o3o8-10) te hebben gesubstitueerd, kan een verdere vereenvoudiging worden 

bereikt door over te gaan van EulercoÖrdinaten (x,t) naar Lagrange

coördinaten (~,t), waarbij ~gedefinieerd is als: 

'X 

"7. = J fCX') «-x' (3 0 3 0 IJ) 

0 

De afgeleiden transformeren dan volgens: 

(3.3ol2) 
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Als resultaat krijgt men het volgende stelsel: 

(3.3. J 3) 

(3.3.14) 

(3.3.15) 

(3.3.16) 

De afleiding van (3. 3. 13) is tamelijk bewerkelijk. 

Deze fomule werd verkregen door de totale afgeleide et~ .:. i~ ~ uo:X 
te substitueren in (3.3.1) en in denassabehoudswet voor de afzonderlijke gassen: 

ê1n, -1 _2_. {n· {tl0 + V-Jj : o 
êl é ;rx • • 

(3.3.17) 

Uit\..rerken van (3. 3. 1) levert: 

(3.3.18) 

Uit sonnnering van de uitwerkingen van (3. 3. 17) voor i = 1 en 

:t = 2 volgt: 
(3.3.19) 

Suhstitutie van (3.3.18) in (3.3.19) levert (3.3.13). 

De oplossingen voor T (~,t) en f(~,t) van dit stelsel moeten voldoen 

aan de volgende randvoorwaarden: 

rz = " TfoJ::: T 
lvGI11.Á ~ (3.3.20) 

v. = 0 =!> é>f I ~ - k iJk.rj, (3.3.21) 
' o-1( "t=o- T ;."'1. "1,=0 

7[ -7 (10 : T(tJO) = ~= Ts- (3.3.22) 

(raoJ ~ foo (3. 3. 23) 
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3.4. De gelijkvormigheidsparameter ~ 

Voordat de vergelijkingen worden opgelost, worden de partiële differenti

aalvergelijkingen getransformeerd tot gewone differentiaalvergelijkingen 

door substitutie van de gelijkvormigheidsparameter z: 

~ = --.:L 
v~~t 

Hierin is a een constante: 

a. = ). re F F re f 
Cp/.ef 

(3.4.1) 

(3.4.2) 

Omdat ~n de randvoorwaarden geen expliciete tijdsafhankelijkheid voor-

komt, kan men bewijzen, dat de temperatuur en de mengverhouding uitslui

tend afhankelijk zijn van z [9] 
De afgeleiden transformeren als volgt: 

d I è> ---:;, --·-
~'"'?. V4ett- (7~ (3.4.3) 

.;12. I .;)2 
- --'3 --·-
d~'2. "tLt ()?;?2 

Substitutie van (4.1.3) in (3.3.13-16) levert het volgende stelsel: 

massa: 

energie; 

warmteflux: 

~) grootheden met index f hebben betrekking op de toestand in re 
gebied 5, •an de achterwand: 

T ref 

f ref = de mengverhouding van het oorspronkelijke mengsel. 

(3.4.4) 
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diffusiesnelheid: 

p 2. V'l'la, 0,2. 
I k- 1. T 2. '{7, 14é 

(3.4.7) 

I 
N.B. De faktor~ verdwijnt uit de vergelijkingen voor massa en energie 

als (3.4.6) en (3.4.7) daarin gesubstitueerd worden. 

De randvoorwaarden worden na de transformatie : 

(3.4.8) 

-
V,:::o (3.4.9) 

(3.4.10) 

(3.4.11) 

3.5. Benaderingen voor de temperatuur- en concentratieafhankelijkheid van 

" , D 1 2 en kT. 

In stelsel (3.4.i+-7) komen de grootheden ÀJ D12 en~ voor,die afhankelijk 

(kunnen) zijn van de temperatuur, druk en de samenstelling van het mengsel 

Uit berekeningen van deze grootheden, op basis van de Lennard-Jones-potentiaal 

zijn hiervoor benaderingen gezocht. 

De berekeningen zijn nader uitgewerkt in appendix I. 

I. D 12 is een funktie van de temperatuur, druk en meng- verhouding, die als volgt 

kan worden benaderd: 

(3.5.1) 
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D (f) is een zwakke funktie van de concentratie [IJ , zodat D konstant 
0 0 

wordt verondersteld. 

De waarde van J volgt uit graf. I. 

2. )\ is een funktie van de temperatuur en mengverhouding, die benaderd wordt 

door: 

In graf. 3 zijn 

'A er, r) : "At7 ( f; (?)ó 
1; 

en (I+ .u f)/t 0 {t)/ p "'uitgezet tegen 
/ '/(l~r")/Jo 

(3.5.2) 

f. 

Het blijkt dat (I+ )A. f) /\.,cfJ/ , minder sterk variëert dan ~" ff)/;,
11 ./ /é~foJno 

Omdat de verwachte variaties ~n f klein zijn (0.5 < f < 0.7) wordt 

(I+ }A. f)?irJrf;/ P , konstant verondersteld: 
/ /U -';)A 1") /l o 

(3.5.3) 

zodat voor Î\ (T, f) volgt: 

(3.5.4) 

De waarde van 5 volgt uit graf. 2. 

3. kT is een funktie van de temperatuur en mengverhouding. De temperatuur

afhankelijkheid voor kT(T,f) blijkt, voor 500 < T< 5000K, verwaarloosbaar 

te zijn (graf. 4). 

Voor 0. 5 < f < 0. 7 kan de afhankelijkheid van de mengverhouding worden 

benaderd door 

De waardE voor ~ volgt uit graf. 5. 
'T 

(3.5.5) 
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4. De oplossing van de vergelijkingen 

De numerieke methode, die inf 4.1.-3 1s toegepast, wordt 1n appendix II 

beschreven. Bij het oplossen van het stelsel is voor o{T, $en J de waarde 

genomen, die volgt uit graf. 1, 2 en 4: 

~T: 0. Y J } : /. b b j d::. o. 6 S" • 

4. 1. De eerste-orde oplossing van de energievergelijking 

De energievergelijking wordt eerst opgelost zonder de invloed van de ontmenging, 

het Dufour-effekt, erin te betrekken f(z) = f f" re 
f(z) = f f kan men beschouwen als de nulde-orde-oplossing van de massabehouds

re 
vergelijking, die volgt uit de nulde-orde oplossing voor de energievergelijking: 

TrzJ= T 5 

Met (3.5.2) volgt voor de energievergelijking: 

(4.1.1) 

met de randvoorwaarden: 

Hierin is T(z) numeriek berekend. Voor T51 
1n graf. 6. 

10 1s deze oplossing weergegeven 

In het bijzondere geval dat <:5= I, luidt de oplossing van (4.4.1): 

(4.1.2) 

Voor r
51 

= 10 is (4. 1.2) uitgezet in graf. 6. 

4.2 De eerste-orde oplossing voor de massa-behoudswet 

Als de eerste-orde oplossing voor de energievergelijking bekend is. kan de 

eerste-orde oplossing voor de massabehoudsvergelijking berekend worden. 

Het (3. 5. I) wordt deze vergelijking: 

(4.~~.1) 

waarin S het getal van Schmidt 

= /. ''l'f 
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De randvoorwaarden zijn; 

Grafiek 7 toont de numerieke oplossinÇ, van f(~) uit (4.2.I), berekend voor 

T SI = I 0 met ~ = I. 66. 

Ook is in deze grafiek de oplossing bij T 5 I = I 0 ~..reergegeven ~n het speciale 

geval dat & = I en (6 = 2. 

Grafiek 8 toont voor[= l,fJ = 2 en S=,65, fl= 1.66 fwand als funktie van T51 . 

4.3. De tweede- en hogere-orde-oElossin~en voor de energie- en massavergelijking. 

Nu de eerste-orde oplossing van f(~) bekend is, kan men weer een stap verder gaan, 

en met deze oplossing de tweede-orde oplossing voor T(x)berekenen (Dufour-effekt). 

In de energievergelijking is f(z) dan niet langer konitant. 
' -lf) Uitschrijven van de energievergelijking levert dan: 

1-f 

'JT i ,.2 -l.(T) I -r p fr.ef 7- (t- ~) ël""' T +-
"d-l 1; I +J-tf êJ J... 

)--! s I IJ g_J'1. ( 1l +kT 'dlt.. T ) 1._ 
+ . l T d.a ;tl a~ f 

I+J-<FJU.f 0 

(4. 3. I) 

Hierbij is nog een kleine benadedng toegepast (voeh,oet). Noem de tweede orde 

oplossing van (4.3.I) T( 2) (z). 

Met T(Z)(z) kan men uit (4.2.I) de tweede-orde oplossing voor f(z) f(Z)(z) be-
(2}' . ' , 

rekenen. Met f (z) kan dan u~t (4.3.I) weer de derde-orde oplossing voor 

T(z), T( 3
)(L) worden berekend. Deze procedure kan men voortzetten, en uiteindelijk 

zullen de oplossingen T(n) (z) en f(n)(z) naar een eindwaarde convergeren. 

Op deze manier is fwand als funktie van TSI berekend (graf.8). 

Deze oplossing convergeerde in de vijfde slag. 

4.4. Een benaderde oplossing voor fwand(T 5 I) 

Gomroers [7] heeft een benaderde oplossjng voor f d (TSI) berekend. Rij deze 
Han ·· 

berekening ging hij uit van T(z) als gegeven in (4.I .2) en}= 2. Verder ver-

onderstelde hij dat kT = constant. 

Voor de massa-behoudswet vond hij: 

( 4. 4. I) 

K) Hierbij 
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Bij de oplossing van (4.4.1) veronderstelde hij 1 +~f konstant: 

Met de randvoorwaarden: 

vond hij als oplossing~ 

fr~~cPJ"' 14-Q.f 

.}j[ - t_r J t",_&-/7;)}, 
ol../~=o "d-i ~" 0 

De dubbel-integraal heeft hij numeriek berekend. 

Voor kT= 0.10 ~s het resultaat bijgetekend in graf. 8. 

Aan (4.4.2) is te zien, dat de ontmenging te splitsen is in een stationaire 

term: kT ~-- T 
51 

en een instationaire term: de dubbel integraal. 

4.5 Contacttemperatuur aan de wand 

Uit de oplossing van de energievergelijking volgt, dat er op x = 0 een 

warmtestroom naar de (glazen) wand van de schokbuis gaat, die kan \VOrden 

beschreven door: 

:11- • d d d T* T ~s e gere uceer e temperatuur 
T 

0 

(4. 5. I) 

Deze warmtestroom naar de wand veroorzaakt een temperatuurverhoging van 

het glasoppervlak en dientengevolge ook van de gastemperatuur aan de 

wand. Deze contacttemperatuur T wordt gevonden door de energievergelijking 
c 

voor de wand op te lossen: 

met randvoorwaarden: 
:X.=O 

Dit resulteert dan in: 

A 
Vf 

(4.':>.2) 

(4.5.3) 

( Y. <t . .t) 

De toepass1ng van deze oplossing op de schokbuis wordc beschreven 1n ap1; ILI. 
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5. De reflektie methode 

De experimenten zijn uitgevoerd in de vorm van dichtheidsmetingen met 

behulp van een optische reflektiemethode. Deze methode berust hierop, 

dat de reflektiefaktor van een lichtbundel, die aan de overgang tussen 

twee media wordt gereflekteerd, afhankelijk is van de brekingsindices 

van beide media [8]. 

5. I. De Basisvergelijking van de reflektiemethode 

In deze paragraaf worden de vergelijking voor de reflektiemethode 

behandeld voor een monochromatische lichtbundel, die evenwijdig aan 

het invalsvlak gepolariseerd is. 

De methode, die hier is toegepast, wijkt 

enigszins af van de methode van [8], 

waar de reflektie plaats vindt aan 

de gas ~ glas overgang. 

De lichtbundel doorloopt medium I met 

brekingsindex n1 . Op de grens van 

medium II (brekingsindex n 11 ), wordt 

de bundel gedeeltelijk gereflekteerd 

en getransmitteerd (fig.~. 1). 

De relatie tussen de hoek van inval ~ 

en de hoek van breking r wordt gegeven 

door de brekingswet van Snellius: 

r 

De intensiteit van de gereflekteerde bundel wordt gegeven door de 

reflectieformule van Fresnel: 

(5. I. I) 

(5.1.2) 

Omdat r afhangt van n
11

, is ook R afhankelijk van n11 . Als n11 variëert 

met .1n ,wordt de relatieve variatie van R, 
Il' 

AR die daarvan het gevolg 
R 

is, gegeven door: 

llR 
R 

= 
R (n.lt + brt1rJ- R.CVI.u) 

R.(n~) 

(5.1.3) 



Deze uitdrukking kan men 

.A.J. = ..L (}I( A " 
R. ll <111 
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benaderen door: 

+ .! J'l. R ( bYI}z. ., .!. ;}J R ~ni -1- - - • 
I( dl't'L R. Jl'\.1 

(5.1.4) 

Als de hoek van inval groot genoeg is (in dit geval: de grenshoek nadert), 

is <;{( ten gevolge van een variatie .dn sterk afhankelijk van L 
I( 

Dit is in te zien, door de gelinearjseerde uitdrukking voor à~ te 
R 

beschouwen: 

.:: 5 ~Yl 
I 

Voor de gevoeligheid ~ volgt uit (5. I. 1-2): 

Aan fig. 5. 2 ~s te zien, dat s, en daarmee {/ sterk afhangen van ~. 

(5. 1.5) 

(5. I. 6) 

Een bepaalde variatie ~ n zal dus een grotere variatie op R ten gevolge 

hebben, naarmate de hoek van inval de grenshoek nadert. 

joo 

2oo 'lu- "' 1.0 

/0 

I 
tfo t9; ' c/2 fiy .P6 ,p~ r ( ~ra.«e") 

0 
o/o. 7' 4o.6 CfO.~ 'tt.o !tt.'}_ 

qrens 
i ( t.ya.ál?n) hoelc 

5. 2. Toepassing van de re flek tiemethode op de schokbuis 

Door een glazen venster in de schokbuisachterwand komt de lichtbundel 

de schokbuis binnen en wordt op de overgang glas -7 gas gedeeltelijk 

gereflekteerd (fig. 5.3). 
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Nadat de schokgolf aan de achterwand is 

gereflekteerd, neemt, door afkoeling 

van het gas aan de wand, de dichtheid 

en daarmee de brekingsinde~van 
het gas aan de wand toe. 

De brekingsindex als funktie van de 

plaats-coordinaat kan men zich 

schematisch voorstellen, zoals 

weergegeven ~s in fig. 5.4. 

De variatie ~n R, die na de schok

reflektie gemeten zal worden, wordt 

veroorzaakt door de variatie: 

(5. 2. I) 

brekingsindex van het gas ~n 

gebied I 

n d= brekingsindex van het gas aan de wand wan 

n, _l_ 

Deze analyse mag echter alleen dan worden toegepast, als de grenslaag 

dik genoeg is. Uit berekeningen is gebleken, dat de grenslaagdikte 

d en het golfgetal k van de lichtbundel moeten voldoen aan: 
0 

x 

(5.2.2) 

Als k d < 6 wordt de reflektiefaktor beÏnvloed door interne reflekties 
0 

in de grens laag. 

*) Het verband tussen de dichtheidr en de brekingsindex n wordt 

gegeven door: 

zodat .on= ll(kp) 

K konstante van ÇLadstone-Dale 



- :L3 -

6. De meet-opstelling 

6. J. Het optisch meetsysteem 

Om de reflectie-methode op de schokbuis toe te kunnen passen, is 1n de 

achterwand een glazen venster gelijmd. (fig. 6. 1). 

Een laserbundel valt bij (I) in op het venster. 

Door gedeeltelijke reflecties en 

transmissies in (1), (2)., en (3) wordt 

deze bundel opgesplitst in 4 bundels: a, b, 

en d. Bundel a en b zijn evenwijdig 

aan elkaar en dienen als meetbundel, 

resp. referentiebunde 1. 

Bundels a en b worden ieder opge

vangen door een fotodiode en de 

fotospanningen worden in een 

_Fi..9~ I c 

.... 

foto-diode 

verschilversterker van elkaar afgetrokken. Als de intensiteiten gelijk 

zijn, is de verschilspanning gelijk nul. Op deze manier kan men oscillaties 

1n de bundels, die van de laser afkomstig zijn, elimineren. Verandert 

nu de dichtheid van het gas aan de achterwand, dan verandert hierdoor 

de intensiteit van bundel a. Omdat de intensiteit van b onveranderd 

blijft, zijn de intensiteiten niet meer gelijk zodat de spanningen 

elkaar niet meer compenseren. 

De fotospanning van de gebruikte foto-dioden is lineair met de intensi

teit van de laserbundel <f 6.5) zodat voor een gemeten spanningsvaria

tie .:::~V ge<ldt: 

(6. I . I) 

d.w.z. dat de relatieve spanningsvariatie gelijk 1s aan de relatieve 

intensiteitsvariatie. 

6.2. De bepaling van het mach-getal 

Omdat de toestand, waar1n het testgas na de schokgolfreflektie verkeert, 

sterk afhankelijk is van het machgetal van de invallende schok, dient 

dit machgetal zeer nauwkeurig bekend te zijn. Daartoe \vordt de snelheid 

van de schok gemeten, waaruit het machgetal bepaald wordt. 

versc.h,'L
ve.r:ster.l:er 
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De snelheid wordt bepaald uit de tijd, 

waarin de schok de afstand aflegt 

tussen twee laserbundels T 1 en T2 
(de triggerbundels). Deze bundels worden 

onderling evenwijdig ingesteld, 

met behulp van de messen M
1

. 

De tijdmeting is als volgt 

gerealiseerd (fig. 6.2). 

Met de messen M2 worden T1 en T2 
half afgesneden, waarna ze met fotodio

des worden gedetekteerd. Deze diodes 

zijn zo geschakeld, dat de signalen 

G-

~--M,_ 

van elkaar worden afgetrokken. Met behulp van het planparallelle 

glaasje G worden de intensiteiten van T1 en T
2 

aan elkaar gelijkgemaakt; 

de verschilspanning is dus nul. 

Als de schokgolf T
1 

passeert, dan wordt de bundel van de wand afgebogen, 

zodat het mes meer licht afsnijdt. Dit resulteert in een spanningspuls, 

die de tijdmeter start. 

Als de schokgolf T2 passeert (T
1 

staat dan weer in de oude positie), 

herhaalt zich dit en geven de diodes weer een spanningspuls,die de tijd

meter stopt. Doordat de intensiteiten van T 
1 

en T
2 

aan elkaar gelijk 

zijn, en de bundels onderling evenwijdig zijn, zullen de twee spannings

pulsen nagenoeg identiek zijn. 

De spanningspuls van T 
1 1 

\vordt verder nog gebruikt om de o)Ci lloscope te 

starten. Aan de hand van fig. 6.3 kan dit duidelijk worden gemaakt. 

(in deze figuur 

wordt het meet-

signaal op korte 

en lange tijd

basis gemeten) 

~ 

K2. 

k1 IN 

i" 

l 

0 

, 

0 

O\.\t1 0141:2 

hellerl 

sf,. (2 st..r~ 

~J 
u.B LB 
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KI, K2 en K3 zijn identieke triggerunits, elk met twee uitgangen: 

een niet-vertraagde uitgang outl, uitgangssignaal IOV 

een regelbaar vertraagde uitgang out 2, uitgangssignaal IOV. 

KI en K2 staan op "normal": op iedere puls aan de ingang volgt een 

uitgangssignaal. 

K3 staat op "single sweep": als de unit een uitgangssignaal gegeven 

heeft, moet de unit eerst "reset" worden, 

alvorens opnieuw een uitgangssignaal te 

kunnen geven. 

Het signaal van de triggerbundels wordt toegevoerd aan KI. Dit geeft 

een direkt signaal aan K2 en een vertraagd signaal (2 ~sec) aan de 

start van de teller. 

K2 geeft een direkt signaal aan K3 en een vertraagd signaal (l~sec) aan 

de stop van de teller. Bij de tijd, die op de teller wordt afgelezen 

moet dus l~sec. worden opgeteld. 

K3 triggert de dual-beam-osci lloscope. 

Door deze schakeling wordt bereikt, dat de twee triggerpulsen met dezelfde 

looptijd tot IOV worden versterkt. Onnauwkeurigheden in de tijdmeting 

t.g.v. looptijden worden hiermee voorkomen. 

6.3 De druk-opnemers 

Bij de experimenten kwam het soms voor,dat de pulsen van de trigger

diodes te klein of te onregelmatig waren om de trigger-units naar 

behoren te starten, zod~t het schot mislukte. 

Om dit risico te vermijden, werden in de laatste meetserie een andere 

triggering en tijdmeting toegepast, waarbij gebruik gemaakt werd van 

twee drukopnemers: één in de zijwand en één in de achterwand (fig. 6. 4). 

I 
K.3 

I teLLu 
J_,·q.~ 

Sc4t'"~t rlor ~-

l In ow.t1 o~<..t-.2 . l 
r---l -cLr ... k.ojo"'Q""'~ ctr ... k. .. p-... ,., ........... 

J. 

• .& 

~ © 
c:~r .. k l •'; """l 

• 
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De tijdmeting m.b.v. de triggerbundels bleef hierbij 1n gebruik. De 

funktie van beide drukopnemers was tweeledig. Met de drukopnemer 1n 

de achterwand werd het drukverloop van het gas aan de wand gemeten. 

Dit was van belang, omdat de meettijd beperkt was zodra de expansie 

waaier van het drijvergas de achterwand bereikt had, kon niet meer gemeten 

\vorden. 

Dit moment kon op het drukplaatje worden waargenomen, omdat de druk 

dan gaat afnemen. Het druksignaal en het dichtheidssignaal werden op 

dezelfde oscilloscope gemeten Cf?.3 J. 

De vervangende snelheidsmeting werd uitgevoerd met de zijwandsdrukappe

mer en de achterwandsdrukopnemer: het druksignaal van de zijwandsdrukop

nemer start de teller, het druksignaal van de achterwandsdrukopnemer 

stopt de teller. 

De snelheidsmeting met de drukopnemer stemt binnen 1% overeen met de 

snelheidsmeting met de lichtbundels. 

Het druksignaal van de zijv.randsdrukopnemer werd verder gebruikt als 

triggerpuls voor de meetscope. Daartoe werd het signaal via triggerunit 

K3 vertraagd toegevoerd aan de triggerinput van de oscilloscope. 

6.4 De bepaling van de hoek van inval 

L..oals uit f;9 5'.2. blijkt, is de gevoeligheid van het systeem sterk af

hankelijk van de hoek van inval op het venster. Deze hoek kan op een 
I 

erg eenvoudige manier zeer nauwkeurig bepaald worden(<5 ) (fig. 6.5). 

Met een micromes M
3 

wordt de afstand opgemeten tussen de meet·- en 

referentiebunde-L Als M
3 

loodrecht op de achterwand staat, wordt het 

verband tussen r en de afstand d gegeven door: 

n, 

(6. 4. I) 

n
1 

brekingsindex van de buitenlucht 

n 
V 

brekingsindex van het venster 

b = dikte van het venster 
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6.5 De lineariteit van de meetdiode-versterker 

Voor de meetdiode is het verband onderzocht tussen de lichtintensiteit en 

de foto-spanning. 

Daartoe werd de intensiteit van de bundel gevariëerd door een polarisator 

over een hoek fJ te verdraaien. Voor de intensiteit I geldt: 

(6. 5. I) 

waar~n I 
0 

de intensiteit met de polarisator ~n de maximaal doorlatende 

stand. 

'/ hoekverdraaiing gerekend vanaf de raaximale stand. 

Het fig. u. 6 blijkt, dat V lineair met :r = C<n.zfO toeneemt. 
:Ia 

3 

V (V.Lt} 

1 
1 

0 
0 o.v o.J> 

o.u De samenstelling van het mengsel 

De samenstelling van het mengsel \verd bepaald doo.r het gewicht van een 

bepaald volurne mengsel te vergelijken met het gewicht van hetzelfde 

volume argon, bij dezelfde druk. 

Hiervoor werd een glaz•n bol gebruikt, waarvan hto!t vakuum gewicht bekend 
-3 was. Met een Mettler-balans werden de gewichten op 10 gram nauwkeurig 

bepaald. Voor de samenstelling volgae hieruit: 

f 
argon 

.497 + .002. 
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7. De meetresultaten 

De metingen werden afwisselend uitgevoerd aan zuiver argon en aan argon

helium-mengsel. Doordat de resultaten van de argonmetingen met de 

gasdynamische theorie konden worden vergeleken, kon uit deze metingen 

een indruk worden gekregen omtrent de nauwkeurigheid van de meetmethode. 

Daartoe werden in een ijkgrafiek de gasdynamische theorie en de 

reflektie-theorie met elkaar vergeleken. 

7.1 De ijkgrafiek 

Volgens de Gladstone-Dale relatie kan men voor de variatie in de brekings

index L\n schrijven: 

(7.1.1) 

Voor zu1ver argon is K ~D"stant, zodat: 

(7.1.2) 

De dichtheidsvariatie ë.p , die door een schokgolf met een bepaald 

machgetal M wordt veroorzaakt, kan in de gasdynam,is che theorie wv,.den 

berekend met de Rankine-Hu9oniot-relaties. 

Als de invloed van de contacttemperatuur T buiten beschouwing wordt 
c 

gelaten, geldt voorAp: 

(7.1.3) 

p 
51 

1S een funktie van M volgens [ 10] ( ('= f): 

Relatie (7. 1.3) is algemeen geldig voor één-atomige, zu1vere gassen. 

Bij (één-atomige) mengsels treedt een afwijking op ten gevolge van de 

ontmenging. 

Brengt men de invloed van Tc 1n rekenin8, dan vindt men voor Af 

= (7.!.5) 
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waarin: 

~T is afhankelijk van het machgetal en het gebruikte testgas. 

Lineariseren van (7. 1.5) met (7. 1.6) geeft: 

.tlfR.H.= .f, { fn (t- ~r) -1 } 

Hieruit volgt dan.dnR.H. 

~ 11 lf. H.: )( 6 fR. H-

(7.1.6) 

(7.1.7) 

De index R.H. betekent, dat An met de gasdynamische theorie berekend is. 

In de reflektie theorie ge~dt voor een intensiteitsvariatie 

gevolg is van een variatie .on op n 1: 

R ( 11, +4n) - Rtn,) 

l((n,) 

t:>R die het 
T' 

(7.1.8) 

Hiermee kan men uit een gemeten ~Rde .an bepalen, die uit de reflektie
R 

theorie volgt: 6 nREFL. 

In de ijkgrafiek, graf. g , is 

van ~ n (de getrokken lijn). 

R(n,+on)- ~(11\,) 

'R (YI,) 

uitgezet als funktie 

In de ijkgrafiek, is voor de argonmetingen ~nR.H. uitgezet tegen de gemeten 

4R 
ïf 

.anli.H. is berekend uit (7.1.7). 

Als de gasdynamische theorie en de reflektie-theorie met elkaar in over-

eenstemming zijn, liggen de meetpunten op de getrokken lijn. 

Zoals uit de grafiek blijkt, stemmen de gasdynamische en de reflektie

theorie tamelijk goed overeen, zodat de reflektietheorie op de mengsel-

metingen kan worden toegepast. Dat wil zeggen, dat de A n voor het mengsel 

bepaald kan worden uit de ~~ ~ f((n,·UJI'I}-I<tn,) áVl- lijn in 
R Rrn,J 

de ijkgrafiek:uit een bepaalde gemeten waarde ~ R I volgt een 
" meet 

.tl n (zie grafiek). 
meet 

7.2 Vergelijking van de argonmetingen en de mengselmetingen 

Om de argonmetingen en de mengselmetingen met elkaar te kunnen vergelijken, 

worden de argon- en de mengselmetingen in een T_ 
S"l 

grafiek gezet: graf. 10 
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T
51 

~s een funktie van M [10J( 0:: ~): 

(ft-1a+t)(3 M 2 -t} 

'!ff1't 

(7.2.1) 

Volgens de gasdynamische theorie kan men voor 

verwaarlozing van de invloed van T ): 

schrijven (met 

c 

~= 
1"1,-1 

10 - I 
,-~, 

en als T ~n rekening wordt gebracht: 
c 

4T) an _ 1:1 ( 1-- -1 
-- - I r-t T. 
"• -l I 

(7.2.2) 

(7.2.5) 

(7.2.2) en (7.2.3) stellen de theoretische argonlijnen voor en zijn ~n 

graf./0 uitgezet tegen T51 (P51 en T51 zijn via het machgetal aan elkaar 

gekoppeld): de onderbroken resp. de getrokken lijn. 

Tevens zijn de argonmetingen uitgezet in de grafiek. Het is mogelijk 

de argonmetingen en de mengselmetingen in deze grafiek te vergelijken, 

omdat .1 n hier gereduceerd is naar de begindichtheid f
1 

zodat hier 

relatieve veranderingen worden beschouwd: 

(7.2.4) 

De theoretische mengsellijn ~n deze grafiek volgt uit de T51 -fwand-oplossing 

van §4.3 (graf. 8 ): 

.:11"1 = P,, '""--"" fwa .. ~ I -
n,-J 

~~ f.-ef 
(7.2.5) 

zonder rekening te houden met de invloed van T c' en: 

41'1 jO {t- E..I") I+-..)'«(? WQ."' .t -I = 
0'\,- I 

r-• .,..., 
t +/A p rc.p 

(7.2.6) 

met Tc= T1+ AT. 

(7.2.5) en (7.2.6) zijn ~~de grafiek bijgetekend (de onderbroken, resp. 

de getrokken lijn). 

De mengselmetingen kunnen ~n de grafiek worden uitgezet, als .ón uit de 

ijkgrafiek bepaald ~s. 

Uit de grafiek blijkt, dat er een significant verschi 1 is tussen de 

argonroe tingen en de mengselmetingen, wat veroorzaakt \·mrdt door de 

ontmenging. 
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lnnners, als er geen ontmenging zou plaatsvinden, dan zouden de mengselmetingen 

samenvallen met de argonmetingen: beide zouden dan moeten voldoen aan 

(7.2.2). 

De mengselmetingen zouden zelfs enigszins onder de argonmetingen moeten 

liggen, door de enigszins hogere contacttemperatuur. Ten gevolge van 

de ontmenging echter neemt het percentage (zwaarder) argon aan de wand toe, 

zodat Af en ook An groter worden: de mengselmetingen komen hoger te lig

gen. 

N. B.: door de ontmenging neemt k enigszins af. Deze afname ~s mengsel 
echter veel kleiner dan de toename van IJf (app. lil). 

7.3 Numerieke waarden en de meetonnauwkeurigheid 

Bij de experimenten >verd van de volgende gegevens 

molekuulgewicht argon: 

molekuulgewicht helium: 

molekuulgewicht mengsel: 

brekingsindex venster: 

dikte vens.ter: 

golflengte van de laser: 

Gladstone-Dale constante 

Gladstone-Dale c'-lnstante 

Gladstone-Dale constante 

geluidssnelheid argGn: 

geluidssnelheid mengsel: 

van argon[!!] : 

van helium[!!] : 

van mengsel (app 

hoek van inval op het venster: 

lil): 

gebruik gemaakt: 

H 39.95 b~ /kmol 
ar 

M_ 4. 00 k9jk,..o L ne 
M 

m 
21.98 k~jkl'l'>oL 

Il =1.5171 
V 

d = 20.080+0.005 mw. 
V -

~1 = 6328 ~ aser _
4 3 )\ = 1.57óxl0 m/kg 

ar -4 3 
v 2.017xl0 m /kg 
'' he -4 3 
)( m 1.616xl0 m /kg 

a 
ar 

a 
m 

r 

0 • 3 1 9 mm/ /-I s 

0. 430 mm/ ./"' s 

83.30+0.05° 

Ter illustratie van de onnauwkeurigheid wordt nu schotnr. 75032706 besproken 

(zie afb.). 

testgas: 

voordruk: 

begindichtheid: 

temperatuur: 

spanning: 

argon N 50 

10.75+0.05 Torr 
-3 3 

23.4:0. lxlO kg/m 

293.8 K 

6. !I V 
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looptijd~ van de schok tussen de triggerbundels: ~= 31. 1!0. l~s 

afstand 1 tussen de triggerbundels 1 31.82+0.02 rnm 

Hieruit volgt voor het machgetal: M 3.21+0.01 

drukverhouding: p
51

= 56.8+0.5 

temperatuurverhouding: t
51

= 8.21+0.05 

variatie.Dn: bn ·-~ 2.06+0.03xlü-4 

signaal ( 8. 3+0. I<-> 50 mV): Cl V = 85+5 mV 

relatieve variatie óV/V: 6V/V =0.0139+0.0005 

An : ~ = 561"1 
11

1
-1 l'l,- I 

Op het plaatje wordt het druksignaal geschreven door de upper beam 

en het dichtheidsignaal door de lower beam. 

Duidelijk is te zien, dat zowel de druk als de dichtheid af gaan nemen 

als de expansiegolf de achterwand bereikt heeft. 
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8 Diskuss~e van de meetresultaten 

Uit graf. 10 blijkt, dat de mengsel-metingen redelijk overeensternmen met 

de theorie. De meetpunten liggen echter duidelijk onder de theoretische 

mengsellijn, een afwijking die niet te verklaren is uit de meetonnauw

keurigheid. 

Er zijn echter redenen om aan te nemen, dat de theoretische mengsellijn 

te hoog ligt. 

I) Experimenteel bepaalde waarden voor kT zijn 5%-10% lager dan de theo

retische, waardoor de ontmenging minder wordt. 

2) De benadering kT= cv< 1-f) is vrij slecht. 

Bij het schrijven van dit rapport wordt fwand(T 51 ) opnieuw berekend 

met een betere benadering voor kT (zie graf.S). 

De theoretische mengsellijn zou hierdoor lager komen te liggen. 

Hiervan zijn echter nog geen resultaten beschikbaar. 
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9 Conclusie 

Aan de hand van het voorgaande is het gerechtvaardigd te concluderen, 

dat met de optische reflektie-methode een meetmethode ~s ontwikkeld, 

die uitstekende perspektieven biedt voor de bestudering van thermodif

fusie in schokbuizen. 

Als zowel de theoretische als de experimentele aanpak worden verbeterd, 

zou het mogelijk kunnen zijn tot concrete uitspraken over kT te komen. 
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Appendix I 

De berekening van À , D
12 

en kT als funktie van de temperatuur en de 

coneen tratie. 

I. I De potentiaal-parameters 

'}\, D
12 

en kT zijn berekend in een eerste-orde benadering, op basis 

van de Lennard-Jones potentiaal (fig. Il): 

E en o- zijn de potentiaal parameters. 

Ze zijn karakteristiek voor het soort 

molekuul en zijn zwak afhankelijk van 

de temperatuur [ !]. 

Voor een binair mengsel gelden voor 

cr!L en E. 12 van het mengsel de 

volgende kombinatieregels [IJ. 

er: = j_ ( (J., + 'f"" ) ;' 
12 2. 

(I. I. I) 

ctrr) 

r 

-e 
(1.1.2) 

Voor argon en helium gelden, voor 300 < T < 1000 K de volgende vJaarden 

voor a" en l: /k [IJ: 

,~ ~)k I d:J.o k 

Voor een argon-helium mengsel volgt dan: 

34.43 k. 

1.2 De berekening van /1 als funktie van de temperatuur en de mengverhouding 

Voor een zu1ver gas wordt ~ 1n eerste benadering gegeven door: 

[ ~] = & 6 3 Lr3 lef o- 2. __ lfï_r 1--:M----:---
' q-2 .SZ..c2.2)• (T*) 

(1.2.1) 

Hierin is TK= de gereduceerde temperatuur = kT 
~ 

• (2. 2) 
_5)_ botsingsintegraal, gereduceerd naar het "rigid sphere" model 
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M = moleku•lgewicht 

Bij IJ' in K wordt ;\ uitgedrukt 1n W/mk. 

Om)\ voor een mengsel te berekenen, wordt een grootheid [>.
12

]
1

, 

ingevoerd volgens: 

(1.2.2) 

Hierin is M12 = 2M 1M2 /(M +M ) 
I 2 

[ '\ J is te beschouwen als de warmtegeleidingscoëfficiënt van een zu1ver 
fl1:1 1 

één-atomig gas met molekuulgewicht H
12

. Met behulp van [ ~ 
12

] 1 kan 

de warmtegeleidingscoëfficiënt voor een mengsel, )! . , in de eerste 
ID1X 

orde worden berekend uit: 

[ " ] = X>, t- h 
mi~e 1 

(1.2.3) 

I + 2,>.. 

x>-, Y>- en z11 zijn gecompliceerde funkties van f, ct.:J ,P·"l], en 

[ À 11] 1 • Y À en ZÀ zijn verder nog afhankelijk van H
1 

en M
2 

en van 

de gereduceerde botsingsintegralen. 

In graf.2. is [À . ] , als funktie van T uitgezet voor verschillende meng
m1x 1 

verhoudingen. 

Een hogere orde benadering, zeg V , volgt uit [IJ 

~ . 
f~ 1s een zwak toenemende funktie van T . 

In de derde-orde benadering, V= 3, bedraagt de correctie op [">!_] 1 bij 

T ~ = IO.~ 0.9%. 

I.3 De berekening van u 12 als funktie van de temperatuur 

Zoals in§ 3. 5 reeds is opgemerkt, kan de concentratie-afhankelijkheid van 

n
12 

in eerste orde worden verwaarloosd. Voor de eerste-orde benadering 

voor o
12

(T) geldt: 

[D,'2_('T") l;::;. 2 '6 2 g X IC>- t VT3.(M, +-H,_ )/%M,H't (I. 3. l) 
2- J"/(t,t) (-r)(-) 'P c;r,l. ,, 12 

Als p resp. T worden uitgedrukt 1n atm, resp. K, wordt n
12 

uitgedrukt in 
2 

m I sec. 

In de grenslaagbenadering 1s p konstant. Bij de berekeningen 1s p I atm. 

genomen, 
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In graf1is [D
12

] I uitgezet als funktie van de temperatuur. 

Op dezelfde manier als À kan men D I
2 

in hogere orde, zeg IJ , benaderen 

door([ I]): 

~s zwak afhankelijk van de temperatuur en de mengverhouding. 

tweede-orde benadering bedraagt bij T~ = 10 de correctie op 

0. 76%. 

I. 4 De berekening van kT als funktie van de temperatuur en de mengverhouding 

In eerste benadering wordt kT als funktie van f en T gegeven door: 

fl<rl,::: fCi-{?) • 
6[A,,_], 

(I) (Z) fs -(1-fJS. 

X;.+ Y;.. 
(I.4. I) 

en s(l) en s( 2 ) zijn funkties van M
1 

en M2 J~,l,,[/12],, [Î\,::a.], 
. . •(2.2)" :lf ~1.1)• (1.3)• 

de bots~ngs~ntegralen ~ (T ), jl (T) en~ (T .JL
(t,t.)•{T) ) .en 

C {'~ wordt gegeven door [I]: 

7f 
c,2. = 

..sz. 0,..2) ·rT*J 

_Q (!Jt}• (T-'~~') 
(I.4.2) 

De temperatuur afhankelijkheid van kT wordt grotendeels veroorzaakt door 

de term (6c*~-5). Zoals uit tabel Il blijkt, is voor hogere T de tempe-
IL 

ratuurafhankelijkheid van deze term te venJaarlozen. 

Grafiekfgeeft [ kTJ 
1 

tJtÜ ft.c",Jtl;~ 

de mengverhouding. 

De tweede-orde correctie van kT is 

veel groter dan die voor ~en D
12

. 

lä.be.L I1 

van 

T 

5 

10 

20 

50 

70 

100 

200 

6C 1f -5 

.0202 

.5904 

.6678 

. 6865 

.6901 

.6892 

.7345 

. 6"886 
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1.5 Vergelijking van de berekeningen met experimentele gegevens. 

1. Diffusiecoëfficiënt D12 

In de figuur 

wordt de bere

kende diffusie-/.'l 

coëfficiënt als 

funktie van de 

temperatuur 
l,o 

vergeleken met 

metingen van 

Van Heijningen 
.9 

et. al. r 3]. 

De afwijking 

tussen de bere-

kende en 

experimentele 

waarden 1s 

. b 

gering . 't 
200 

J 0 I( 

2. De warmtegeleidingscoëfficiënt À . 

x 

IC k) 

3oo 

ba re.ke" ol 

De berekeningen voor (\(T,f) worden vergeleken met metingen van Springer 

et. al. [ 4], Faubert et. al [ 5] en Van Dael et. al. [ 6]. 

a) de temperatuurafhankelijkheid van I\ voor zuiver argon. 

Volgen experimenten [ 4] geldt voor \ : 
4 . argon 

i\ = 4.905 x 10- r0
·b

51 voor 1000 .( T .( 2500 K (À in W/mK). 
argon 

In tabel 12 worden de berekende waarden;\ 
1 

vergeleken met de 
ca 

experimentele waarden 1\ (zie ook graf. 2). 
exp 

Tabel 12 

2 
x10

2 
À -(.. 

T 1-. 
1
xl0 t\xp 

exE cal (%) 
ca /\cal 

1000 4. 085 4.402 +8 

1500 5.342 5.732 +7 

2000 6. 432 6.'112 +8 

2500 7.395 7. '19 3 +8 
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b) Temperatuursafhankelijkheid van 1\ voor zuiver helium. 

Volgens experimenten ["5] geldt voor helium: 

~ = 0.0635 + 0.310x10- 3T- 0.244x10- 7T2 voor 800 ~ T ~ 2100K. 

( {I in W/mK). 

In tabel 13 worden de berekende waarden ~ 
1 

vergeleken met de experi
ca 

mentele waarden ~ (zie ook graf. 2) exp 

Tabel I3 

2 
'}.exp x102 Acal-i'lexp % T (\calx10 

i\ cal 

1000 33.67 34.91 +4 

1500 43.41 47.81 +10 

2000 52.b3 58.59 +11 

c) De concentratie afhankelijkheid van)\. 

De berekende waarden Z1Jn voor T 

waarden [6 J (tabel 14). 

296.8K vergeleken met experimentele 

/-. 
1

x10
2 x102 1\exp -i\ 

f \ cal 
(%) Tabel 14 

ca exp Îlcal 

0.0 37.04 36.65 -) 

0.50 IJ. 50 12.85 +12 

o.so 1) 6.39 6.92 +8 

I. 00 4.37 4.23 -3 

I) 
bij de experimenten was f 0.7997. 

Uit a, b en c kan men konkluderen, dat de berekende waarden over het 

algemeen JU% lager zijn dan de experimentele waarden. 

3. De thermische diffusieverhouding kT 

Van kT zijn te weinig experimentele gegevens bekend, om een concrete 

uitspraak te doen over ve;rschi llen tussen de berekeningen en experiment. 

De beschikbare experimentele gegevens ([15] ) wijzen erop, dat de berekende 

waarde 5-10% te hoog is. 
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Appendix II 

De numerieke oplossing van de vergelijkingen. 

Bij de numerieke oplossing van (4. I. 1), (4.2. I) en (4.3. I) ~s gebruik 

gemaakt van de standaardprocedures RK2 en ZERO IN AB. 

Het ZERO IN AB wordt het nulpunt z van een funktie h(z) berekend, RK2 
0 

berekent de 

vergelijking 

gtl.) en ;{ 

oplossing van een niet-lineaire tweede orde differentiaal-

~ = / ( fj, 11 1) , waarvan de beginwaarden van 

bekend moeten Z~Jn. 

rlij de berekening van de temperatuur is echter :f'l onbekend en bij de 
u<t /IV4,.._d 

berekening van de fraktie argon is f d onbekend. 
wan 

De eindwaarden van de temperatuur en de fraktie argon zijn echter 

wel bekend, T.,... en f.., , zodat met ZERO IN AB de beginwaarden voor 

d T en f(z) kunnen worden berekend: 
tiz 

a) temperatuur T(z). 

dT I wordt als l b ld o12. wand vo gt epaa . 

De temperatuur moet voldoen aan de randvoorwaarden: 

z = 0 

z = 

T(o) 

T(..o) 

De oplossing van de vergelijking wordt gedaan met een "shooting 

technique" hetgeen betekent, dat dT I wordt geschat en met RK2 T (oo) 
li(;z 'flit"#{ 

wordt bepaald. Dus T(.co) = f(clrl) 
dz I(.IQil.t 

Vervolgens wordt met ZERO IN AB het nulpunt bepaald van 

zodat T = T(z) kan worden berekend. 

In de praktijk bleek z = 4 voldoende goed z = ~ te benaderen. 

b) fraktie argon. 

Op dezelfde wijze als bij de temperatuur wordt, m.b.v. ZEIW IN AB f d 
wan 

bepaald en kan daarmee f ( z) berekend worden. 

De waarden voor T (z) en dT , die voor de berekening van f en 
á< wand 

f(z) nodig zijn, vmrden doorkwadratische interpolatie uit de temperatuur-

oplossing bepaald. 
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Appendix III 

III. I Berekening van de contacttemperatuur Tc 

\,oor T geldt volgens formule (4.5.3) 
c 

*" l{z) 
T -=- J 

-ç 

=7;;ft+~T} 

~ JfL is numeriek berekend (app. II). 
;;;2 w ... ll( 

} 

Hieruit blijkt, dat T afhankelijk ~s vanHen het soort testgas. 
c 

Numerieke gegevens: 

VcÀ r e.J~a-t = 12 2 2 Ws'-/mJk 

V(ÀfCp)~ = 0
· '114 W s'lw.«Jç ( ~r~~»"') 

= o. 165 ws}IINil.k {INI.€>1"fU{) 

Voor argon en mengsel volgt dan voor Tc als funktie van T
51

: 

TSI Psi 
-;;Tt ëT (o/o) .,.. 

d-l. mengsel argon 

4 20 2.97 .. 457 .634 

8 55.24 6.37 1,62 2,67 

10 74. 19 7.97 2,36 4,02 

12 93.87 12.45 4' 14 7,33 

III.2 De Gladstone-Dale-constante voor mengsel 

Uit [ 12] kan men voor k 
1 

afleiden: 
meng se 

)(mengsel 
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waaruit volgt, dat ~m afhankelijk is van f . 

Uit de tabel blijkt echter, dat in het meetgebied (0.5 < f < 0.6) af

hankelijkheid te verwaarlozen is: 

f 

0.5 

0.6 

4 3 
)(mxl 0 m /kj. 

1.616 

I. 604 

-4 3 
1.576xl0 m /k9 

-4 3 
2.017xl0 m /kg 



- 44 -

Referenties 

I. Hirschfelder, J.O., 

Curtiss, C.F. and Bird, R.B. 

2. Present, R.D. 

3. Van Heijningen, R.J.J., 

Harpe, J.P. and Beenakker,J.J.M. 

4. Springer, G.S. and Wingeier, 

E. W. 

5. Faubert, F.M. and Springer, 

G. S. 

6. Van Dael, W. and 

Cauwenbergh, H. 

7. Gornmers, C.J.A.M. 

8. Van Dongen, N.E.H. and 

Versteeg, A.J.M. 

9. Smulders, P.T. 

10. Gaydon, A.G. and Hurle, I.R. 

I I. Weast, R.C. (editor) 

12 Horn, M. and Wolf, E. 

13. Shashkov, A.G. and 

!·Iarchenko, Y. I. 

14. Van Dongen, H.E.H., Gommers, 

C.J.A.M. and Vossers, G. 

15. Grew, K.E. and Ibbs, T.L. 

16. Mathur, B.P., Joshi, R.K. 

and Saxena, S.C. 

Molecular theory of gases and liquids. 

John Wiley and Sons, New York, 1954. 

Kinetic theory of gases. 

McGraw-Hill Bookcompany, Inc. 

New York, 1958. 

Physica, 38, (1968), 1-34 

J. Chem. Phys., 59, no. 5, (1973), 

2747-2750 

J. Chem. Phys., 58, nr. 10,(1973), 

4080-4083 

Physica, 40, (1968), 173-181 

• 
Een schokbuisonderzoek van thermodif

fusie in een SU% helium-argon mengsel. 

Afstudeerverslag T.H.E., R-190-A, 1973. 

Proc. IXth Int. Symp. on Rarefied 

Gas Dynamics, Vol II, p. c4-l. 

DFVLR Pres s, Porz Walm, 19 7 4. 

Fysische Transportverschijnselen, deel I 

Collegedictaat T.H.E. 1968 

The shocktube in high-temperature 

chemical physics. 

Chapman and Ha 11 LTD, Londen, 196 3. 

Handhook of Chemistry and physics 

48th edition, IY67-1968. 

The Chemical Rubber Co, Cleve 1 . .,,,d. 

Principles of Opties. 

Pergamom Press, !Y65. 

Heat Transfer-Soviet Research, vol 3, 

no. 3, (1971) 

Preprints Xth. Int. Shocktube Symp. 

juli 1975, Kyoto. 

Tbermal Diffu:o::ion 1n gases. 

University Press, Cambridge, 1952. 

J. ChE:m. . , 4ö no. 12 ( 1967), 

~,öU 1-4603 





' 1-
I -r·--··r - 1 

:-. l .. r .
4 
.. i 

1-i++-4-"-'-'·'t;....H+---+-+--+-· ....... ·+-.--·J.:...,.:"t . .;...,~---~'- . •--~.;__,' . . , ; I : . . 1 ; . 

·-c··--·+·-·_ .... :L .. : :.~ · L. t . 
. l . Î . i ' .. · 

htl±t:rr-i·:-··-t--:t:-:-:~:---·t·--::-t-.:-~+ -+1 
'.;<':..+.-f·--···-· --~-----··-···+·----·--·--+-

; -j H~ + - He tlJ:t;~- -r-- r 
-~·-+-i -~--!'--r----r-~~....,j.i.;..~-~~------t___._-f,---+"-: -4---t~""tl ..... : : 1-; -+i .... · . ......,j ............... -+~-----+-1 p 

I -+3·· t· .:t t·Hr t 
J. i 



. i 

'··-i 
I 

•• 1 



-

. -·-+-~---~- -·-- -~~- ~ t~~---t -~~ 

! t ; l 
1 i 

-! ! -·· ~. ·-· ~ _j 

. ! . j 

L 





.,. 

·--·' ----·; 

'f{~ 

.1~-~-"-

---+· 

-+. 

·~·k' --··t· · . ,·. }.L 
I . ' , 
! ~-

-i 

~ .r ... ~ . : ll_ ~ ' .. ,._ .. --,...lL.0:. '1·:;/~· ~ . .CJ:. 
' . I l ' 
! ' 

i 

·- ··---··--+--_,.;...·.··-+--1~-~L~a:ft:.-lkÁ' 
+· · : .. -.L~ll ~ ... l~t:4~L .. --l.··· .i.. ....• ···'j'· ···-· 

! . ' ; 1 ! 

l 



··--·+----~..----
I 

.,. 

l 1 

.. i ~- ~·-.'--- ~!---.. -~ ..... J. ·-··· -
l " • 
! 

~~ i I 
t· r· :. 
l ' ! 
1--·· 

·+ 



r. ; .. 

' 

:---

I 
'-

r-. 

; 
-' 

i 
! 

.. ..; ·--

---~---·~-·--·--i~---L 

~----!---

.;,._. 

I 
-· t-

·r ! ·j 

i 
I 

--i 



_,_c_ __ 

8 
.. ~.: ___ L 

.. 
-· .. _-

' , .. ' .. ·r. 
j ~~ ····-- ~-+-.:.-~ 

I 
l • __ ,_,_ ____ ,t-r----•~•: 

---li--1--lo!J i T;: 

, . -· _.,.. ________ .., _____ .. 

i . f ·r · ~--·---r--·~---
T -1 

·T-i----;-~-. -
l ' 

----~---~---~-J--~- -------f.- -
• I : I 

i : 
j 

: -- 'J 
___ ;_j 



Errata 

-i lL wordt ~ óf 
,_ h -:al 

blz. 14 Jn (3.4.1+): 
2t 

blz. 21 1n (5.1.4): L)R 

" blz. 24 regel 12-13: dat 

R 

Jb 

:::: 
1 d"R I aR bY1 (pn) 

+-p:w R J., -,-~- 2.! 

IJ 
afgetrokken moet zijn: 

2 ë13R (_.4 n)3 + -, I 
_,R~ 3! 

11 
11dat de triggerpulsen beide negatief zijn. 

fig.6.2 

I/ 
,, 

blz. 26 regel 4: was zodra ... moet zijn: 
11 ,, 

\.Jéls : zodra 

blz. 33 onder de foto toevoegen: 

blz. 40 

UB: 0.5 V/div; 

LB: 50 mV/div; 

lO~s/div 

100/s/di v 

van onder: 'r"moet 
'I X IJ 

zijn: T 

tabe 1: 
/1 11 ''rr,X" 
T moet z, ' 

11 11 ,, 

. 7345 mo<c:!. 2:ijn: .6901 

tabel 13, !,e kolom: 
11 

,i\cal- Î\e;:'J 
11 

moet zijn: 

À cal 

'';\ e x p - ,\ c a 1 " 

i\ cal 


