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Methoden ter b~paling van de warmte

geleidingskoëfficiënt van argon. 

September 1972. 

Inleiding. 

Het doel van het onderzoek, dat in dit verslag wordt beschreven, is de 

warmtegeleidingskoëtficiênt van argon te bel>alen als funktie van de temperatuur., 

Het temperatuurgebied, dat beschouwd wordt, ligt tussen de 293 en 2500 Kelvin. 

Om te bereiken dat het gas een hoge temperatuur krijgt, wordt het gas in een 

schokbuis gebruikt als testgas. Als namelijk een schokgolf door het testgas 

loopt en reflecteert tegen de achterwand, heeft het testgas, dat zich tussen 

de gereflecteerde schokgolf en de achterwand bevindt, een hoge temperatuur T5 . 

(voor argon, machgetal = 3 is T
5 

= 2100 K). 

Het warmtetransport, dat optreedt dicht bij de wand, heeft onder andere tot 

gevolg een dichtheidsverandering, de dichtheidsgrenslaag. Deze dichtheidsgrens

laag kan optisch opgemeten worden. (optische meetmethodes verstoren het medium 

niet). 

In dit verslag zullen twee verschillende methodes worden besproken om de grens

laag op te meten. De dichtheidsgradiënten worden gemeten met een laser-schlieren 

techniek en de absolute dichtheid met een Mach-Zehnder int~ferometer. 

Verder wordt de invloed van de warmtegeleidingskoëfficiënt op de grenslaag 

bekeken en het verslag wordt afgesloten met een bespreking van de eksperimentele 

opzet én de resultaten. 

;' 



2. 

invloed van de warmtegeleidingscoëfficiënt op de grenslaag. 

Theoretische inleiding. 

Na reflectie van een schokgolf tegen de achterwand van de schokbuis heeft 

het gas, dat zich tussen de gereflekteerde schokgolf en de achterwand bevindt 

een hoge temperatuur T
5

• Doordat de wand zich op kamertemperatuur bevindt zal 

er een warmtetransport optreden naar de wand toe, die wordt bepaald door o.a. 

de warmtegeleidingskoëfficiënten van de wand en het gas. Het gevolg hiervan 

is, dat de wandtemperatuur zal stijgen en de temperatuur van het gas dichtbij 

de wand zal dalen. 

Het model, dat hiervoor wordt aangenomen is: 

2 halfoneindige media met verschiliende temperaturen, die op een tijdstip 

t=O met elkaar in kontakt komen. 

T 

De wandtemperatuur blijkt op de plaats, waar gas en wand elkaar raken instan

taan toe te nemen tot een konstante temperatuur Tc. 

Dat gedeelte van het gas, waar de temperatuur daalt, wordt de temperatuur

grenslaag genoemd. In deze temperatuurgrenslaag zijn de drukvariaties te ver

~aarlozen en is de viscositeit van geen invloed. 

Daardoor blijven 3 vergelijkingen over, die de temperatuurgrenslaag beschrijven 

4e energievergelijking: 

ideale gaswet: 

kontinuÏteitsvergelijking: ~ 
cl.t + r 0 

'I 

'' 

symbolen, waarbij 

T temperatuur 

dichtheid 

druk in de grenslaag (• druk in ongestoorde gebied 5) 

cp soortelijke warmte bij l<.onor.t<>.nt• d..r .... lc. 

t tijd (t=O is moment van reflektie) 

x afstand in de richting loodrecht op de wand 

,\ warmtegeleidingskoëff iciënt 

aR gasconstante. 

De randvoorwaarden voor dit probleem zijn: 

T(11.<:0, tooo) lw~T0 Tl-..~o,t><>); Tc 

ll'IL)O,t:o) T".. 

De konltakttemperatuur Tc is af te leiden uit het feit, dat geëist moet 

worden, dat de warmtestroomdichtheid in het gas en aan de wand op x=O aan 

elkaar gelijk moeten zijn, 

De kontinuiteitsvergelijking en de ideale gaswet doen de energievergelijking 

overgaan in: 

waarbij 

met als randvoorwaarden: 

en de voorwaarde voor de kontakttemperatuur (afgeleid uit de kontinuiteit van 

de warmtestroomdichtheden aan het grensoppervlak: 

() ~ I = _ 01 J ll . To · c.., . À'-'> · ê: 
~ ::1 :;, ~ o re · ;.o · P5 · c.p 

I ( ·-
Bovenstaande 2e orde differentiaalveraelijking is numeriek oplosbaar· met 

standaardprocedure RK2. 

In referentie 1 wordt \ieze afleiding uitgebreid behandeld. 

In bovengenoemde referentie is ook afgeleid , dat de .variab~lên in 'de 
. " : ; de temperatuur en dichtheid, eenduidige funkdes zijn van.~.,hel:g;een_. 

band V~ meetresultaten kan worden gecontroleerd. 

1..:' 
"'J. 
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w~ru~tegelddi~gskoëfficiënt .. 

kan de watmtegeleidingskoëfficiënt )\ worden afgeleid uit de 

gastheorie. Daartoe is het noodzakelijk om een potentiaalfunctie 

· 4> (r) voor de moleculeun in te voeren, die de krachten tussen de moleculen 

onderling bepaalt als funktie van de onderlinge afstand r. Uit deze potenti

aalfunktie wordt de botsingaintegraal berekend, die nodig is voor een theo

retische bepaling van de warmtegeleidingskoëfficiënt. 

Van 2 theoretische benaderingen uit de literatuur zullen de resultaten worden 

gegeven. 

1. In referentie 2 is afgeleid, dat, aannemende dat de potentiaalfunktie 

van de vorm ~(r)• ~ r-d is, de afhankelijkheid van de temperatuur van de 
d+4 

warmtegeleidingskoëfficiënt geschreven kan worden als À ~ A0 (i )~ 
2. In referentie 3 wordt als potentiaalfunktie genomen de zogenaa&de Lennard 

Jones (12-6) potentiaal. Deze is gelijk aan 

c:ptr);; 4 ç [\~)'l- ($)&] 
Voor de betekenis van ( en Ç zie onderstaande schets van die potentiaal

funktie. 

q.v J 

0 r 

Dit levert voor ~ op : 

1 
À • 10 : I '3 8 ~ , I a 

:t· k'I 
met T = ~ (gereduceerde temperatuur) 

M ~~lecuJair gewicht 
· '(i·z>* . 

•..0... · ' .. .,. botsingaintegraal 

·\!, · * Bol.t.málln konstante. 

'. ~· . ,. 

oe beste resultaten, qua overeenstemming mèt-.<le ·reeds bekende'mètill.g~n~ 

de Lennard-Jones 12-6 potentiaal, werden verk~e,en:m et f. ... ·124 ·K'ell-''.'·.' 

v= 3,418 ~. 

Het gedeelte dat de aantrekkingskracht beschrijft 

Indien we d ~ +6 nemen en dit substitueren in A ~ 

levert dit op J\ " J..o l :f.; f'" 
Opmerking 

is evenredig met 

Ào {I.)~ 
To 

De metingen van de warmtegeleidingskoëfficiënten van verschillende ortderzoekers 

~ijn aan elkaar gekoppeld, gemiddelden en standaardafwijkingen van die ge

middelden zijn berekend. Deze gegevens staan bekend als de 'l'RPC data series 

(referentie 4). 

1.3. Berekeningen 

Om de invloed van de warmtegeleidingskoëfficiënt op de temperatuurgrenslaag 

te berekenen en daarmee ook na te gaan hoe nauwkeurig de warmtegeleidings

koëfficiënt als funktie van de temperatuur kan worden bepaald is voor eenzelfde 

temperatuursprong T5-Twand de grenslaag berekend met verschillende À's als 

funktie van de temperatuur T. 

Als funkties zijn genomen: À 1 l T) 

t\l. (.T) 

À"' l T) :-

À 0 

Ào 

'), 0 

T r··~ l-
To 

q~f] lf, r-~o;. [ 1 - 0,14.. '0 
.1 

l::: r' To 

waarbij ~0 de bij T
0 

behorende warmtegeleidingskoëfficiënt is (voor argon: 

T
0 

• 293 K, A
0 

• 0,0 1734 Watt/roK), 

Op grafiek 1 zijn de bovenstaande funkties '\, >.. 
2

, ~ 
3 

uitgezet als funktie 

van de temperatuur, samen met de waarden uit de theorie afgeleid (Lennard 

Jones) en de 'IRPC data series. 

In paragraaf 1.1 is afgeleid, dat de temperatuur op een plaats in de $renslaag 

omgekeerd evenredig is met de dichtheid op die plaats. Aangezien de laser

schlieren techniek gebruik maakt van dichtlleidsgradiënten en met de inter

ferometrische methode de absolute dichtheid wordt gemeten, wordt bij verder~. 

beschouwing van de temperatuurgrenslaag overgeschakeld op de dichtheidsgrensla; 

Voor de berekeningen ia gebruik gemaakt van de -volgende situatie: . .. . . . % . 
drijvergas: N2; tèstgas: Ar~ Machgetal: 3; voordruk: p 1 '" 1331, N/m (':''jl : 

'I 1=T
0
•293 K. Dit levert dan op als T

5
: 2117 Ken als p

5
: O,Ol442·kg/m .-



. ,,1.3.1. lle invloed van Àop de kontakttemperatuur Tc. 

Deze invloed is zeer gering, zoals uit onderstaande gegevens blijkt: 

T 
c 

T 
c 

T c 

- T
0 

0,117749 K 

- T
0 

= 0,117446 K 

T 
0 

= 0, I 23548 K 

Een over het hele temperatuurgebied grotere À veroorzaakt een hogere 

kontakttemperatuur, met andere woorden een grotere warmtestroom naar 

de wand toe.(ongeveer Si., A
1 

en ;..
3

,) De meting van de warmtestroom 

(i.e. de kontakttemperatuur) zou gebruikt kunnen worden als hulp bij 

bepaling van "' van )\ a ,\ (!....)"' 
o T

0 

2 Een kleinere 1\ in het temperatuurgebied boven de 700 Kelvin heeft na

genoeg geen invloed op de kontakttemperatuur ( 3°/oo) 

OI 

Door meting van de Tc kunnen we nagaan hoe groot o< is bij)..= A (.!._) 
o T 

de 

Indien er afwijkingen zijn van dit gedrag in het hogere temperatuu~gebied, 

dan zijn deze hiermee nauwelijks te konstateren. 

1.3.2. De invloed van À op de dichtheid als funktie van de plaats. 

Zoals reeds is opgemerkt in paragraaf l.I. zijn de dichtheid en de tem

peratuur in de grenslaag een funktie van x/ft. Een relatief grote respec

tievelijk kleine x/ft korrespondeert met een hoge respectievelijk lage 

temperatuur in de grenslaag. 

Op grafiek Il zijn de resultaten uitgezet van h~t voorbeeld genoemd in de 

"vor~ge paragraaf. De grenslaagdikte, die we definiëren als die x/ft waar 

de dichtheid gelijk is aan 1,05 * r5· is voor de verschillende gevallen: 

6 • 

' '' I I 

lj i ! 
fi 1 

ll 
' 

.I 

)\I (t) 0,1795 m/secl 

i-.
2

(T) 0,1777 m/secit 

A
3

(T) 0,1963 m/seci 

Konklusie: 

In het lagere temperatuurgebied zijn de verschillen zeer gering {dit 

gedeelte is weggelaten in de grafiek), zodanig dat uit metingen, die in 

dat gebied verricht worden, geen .,._kan worden bepaald. De kleine ver

schillen hebben tot voordeel, dat dit gebied te gebruiken is als &ontrole 

op de metingen met betrekking tot fouten in de metingen en op of de in 

de theorie veronderstelde afhankelijkheid in de praktijk kan worden aan

getoond • 

Ook is hier uit af te leiden, dat extrapolatie naar hogere temperaturen 

vanA(T) in het algemeen niet de juiste resultaten hoeft te leveren. 

2 In het hogere temperatuurgebied zullen de metingen moeten worden verricht 

om o< te bepalen. De grenslaagdikte kan een duidelijke indikatie of hulp

middel zijn. De waarden cA.= • 703 en ex= .8 leveren een verschil in grens

laagdikte van 10%. 

1.3.3. De invloed van Àop de dichtheidsgradiënt. 

Doordat de dichtheid een eenduidige funktie is van x/ft, is de~ x~ 
een funktie van x/Jt. Theoretisch is nog af te leiden (referentie 1), dat 
~ :t r -3/2 f k . . x i Dx Vt :t p5 een un t1e 1s van ft :t p5 , wat tot gevolg heeft dat de 

resultaten alleen afhankelijk zijn van het Machgetal (= temperatuursprong), 

Met andere woorden, als ervoor gezorgd wordt, dat de schokgolven dezelfde 

snelheid hebben, zijn de meetresultaten bij verschillende voordrukken p 1 
met elkaar vergelijkbaar. Dit is op te vatten als een kontrole op de theorie. 
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. r~*{t 
de resultaten uitgezet van de beraken1ngen voo ~x 

Op grafiek 111 zijn · 111 
r wat betreft de konklusiea uit graf1ek 

als funktie van x/vt. Voor 

d opmerkingen als gemaakt in 1.4.2. 
gelden dezelf e 

. de MZ1 en de Schlieren techniek. 
1.4. De nauwkeurigheid van de met1ngen van 

. voren te komen, dat de MZI 
f' k 11 en 111 vergelijkend, liJkt naar . 

ûe gra 1e en 
1 

Om hieromtrent zekerhe1d te 
. thode is om ~ te bepa en. 

de gesch1kste meetroe . h den van de metingen met 
verkrijgen is het noodzakelijk om de nauwkeur1g e 

de MZI te bepalen. 

1. de HZI l -z.ic 2.. :..( 1 ens om-
luidt: k. op.l = n."• De gegev 

De formule voor de lijnverschuiving _2 
op datt>p= 3 x 10 * n. 

trent O
nze meetsituatie ingevuld, levert 

b van 0 1 lijn, dan 

o. 

. . h i vin aannemen, als meet aar' ' 
Indien we een l1JnVersc u -3g 3 d lijkend met de grafiek 

van 3 x 10 kg/m • Deze waar e verge 
levert dat een "'P . . l. "k . s om met deze meetmethode 
levert de konklusie op, dat nauwel1JkS moge 1J 1 

deze kondities) tot een ~ bepaling te komen. 
(althans voor . kleinere fout 
Een verhoging van de begindruk 

levert, relatief gez1en, een 

heeft als nadeel een smallere grenslaag 
in de dichtheidsbepaling, maar 

f · de plaatsbepaling. 
m.a.w. een grotere relatieve out 1n " r:"" 

is of p een fuktie is van x/it• 
Wat echter wel bepaald kan ,wrden 

(hoofdstuk 4). Hierop wordt later nader ingegaan 

2. de laser-schlieren techniek. techniek is aanzienlijk groter. 

j)
e nauwkeurigheid van de laser-schlieren 

diodes (met differentiaal 
De signaal ruis verhouding van de beide PIN ld 
versterking) is van dien aard, dat$de ~op 1% nauwkeurig kan worden bepaa • 

De onnauwkeurigheid in de plaats ia 10 meter. 
konklusie, dat de schlierentechniek het meest 

Deze resultaten leveren de 
geschikt is om het verband tussen À en T te bepalen. 

r~ 
'1··· 

l 

i 
j 
J 

ÎJl 
i!,_.:; .. 
I'"')' .. 

2. De Mach-Zehnder lnterferometer (M,Z.l.) 

:z: j: Inleiding. 

Het principe van interferentie is: Een lichtstraal wordt gesplitst in 
"'Jr. 

twee delen, die verschillende wegen doorlopen, voordat ze weer wordep samen.- :•( 

gevoegd. Het verschil in optische weglengte tussen de twee wegen is nu van 

belang. Optische weglengte is gedefinieerd als brekingsindex geLntegreerd. 

over de geometrische weglengte. Een verschil in optische weglengte komt 

neer op het iets later arriveren van een van de beide bundels (de voort

plantingssnelheid is c/N, dan is de afgelegde weg x ~ v.t ~i· t, dus 

x.n ~ c.t). De tijd voor 2 verschillende bundels om 2 onafhankelijke wegen 

te doorlopen is verschillend. Dit wordt uitgedrukt in optische weglengte. 

Is het verschil in optische weglengte een geheel aantal golflengtes, dan 

zal bij samenvoeging van de bundels versterking van elkaar ontstaan. 

Een halftallig verschil geeft uitdoving. 

Noodzakelijk voor het interfereren van 2 bundels is, dat beide bundels 

coherent zijn. Dit houdt in dat beide bundels dezelfde frequentie, amplitude 

enz. hebben. 

2.2. De brekingsindex. 

De brekingsindex van een gas is gelijk aan k p + I, waarbij k de Gladstone

Dale koëfficiënt is (voor Argon k = 1.62 x 10-4 m3/kg bij ~ * 3470 ~) en 

p de dichtheid van het gas is (voor argon bij I a~ en 20°C 1,78 kg/m3) 

De brekingsindex is voor argon in dit geval dus ongeveer gelijk aan 1. 

2.3. De theorie van de M.Z.I. 

2.3.1. De opbouw van de M.Z.!. 

-_...:::..:_---'-"''0. 

De M.Z.!. is opgebouwd uit 4 spiegels, te weten 2 totaal reilekterende en 

2 halfdoorlaatbare spiegels. Voor spiegel I bevindt zich nog een lens, lens 

en na spiegel 3, lens 3. 
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Een Jichtbron bevindt zich in het brandpunt van lens I, daardoor valt er een_ 

evenwijdige lichtbundel op de halfdoorlaatbare spiegel I, wordt daat gesplitst

in 2 delen, welke verschillende wegen (via de totaal reflecterende spiegels 
. te 

2 en 4) doorlopen om dan bij de halfdoorlaatbare sp1egel 3 weer worden 

samengevoegd. Het objekt (de schokbuis) bevindt zich tussen spiegels 2 en 3 

en het referentie objekt (de kompensatiekamer) tussen spiegels I en 4. 

We voeren nu verschillende definities in, die noodzakelijk zij~ voor een 

theoretische behandeling van de M.Z.I. 

2.3.2. Definities. 

We definiëren een coordinatenstelsel x-y-z, waarvan de oorsprong zich 

bevindt in het centrum van spiegel I. We nemen aan dat de centra van de 4 

spiegels zich bevinden in één vlak. 

Het centrum van spiegel 2 bevindt zich 

dan in (0, al' 0) 

Het centrum van spiegel 3 bevindt zich 

dan in (0, a2, b2) 
Het centrum van spiegel 4 bevindt zich 

dan in (0, o,. bi) 

Voor spiegel 3 en 4 definiëren we eveneens een coÖrdinatenstelsel waarvan 

de assen evenwijdig zijn aan het hierboven gedefinieerde stelsel en de oor

sprong samenvalt met het centrum van de betreffende spiegel: het x3-y3-z3 
en het x4-y4-z4 stelsel. 

,De MZI staat in de grond instelling, indien a
1 

a a2, b
1 

= b
2 

en de vier 

_s-piegèfs parall~l staan en een hoek van 45° maken met de +y richting. 

- ~t ,y-z vlak· (x=O) noemen we het grondvlak van de MZI. 

De 'st'!ialeng'ang in de MZI wordt als volgt opgedeeld in 2 wegen: 

_2.3.3. De plaats van het interferentievlak. 

We nemen aan, dat op spiegel- I' licht invalt dat evenwijdig' aan_ de 

Een vlak voor spiegel I, dat loodrecht op dey-as 'staat, noemen wé licht'!flak 

zodat elke straal van dat vlak afkomstig evenwijdig aan de y_-as is. -:, ;;,_ 

Bevindt de MZI zich in de grondins telling; dari-is de opische weglengte voor_~_~ 

elke straal via weg 4 en via weg 2 volkomen gelijk, m.a.w. èr treedt geel;l·c. ·~,;f 
interferentie op. 

~h 
Wordt spiegel 3 nu over een hoek • in het vlak .L. op de x-as gedraaid dan 

kan dat als volgt worden voorgesteld, als we de bundel vervangen do~ een 

"centrale lichtstraal" die precies op de centra van spiegel 1,2,3 \!n 4 valt; 

L, 

1 

'I 

4 L, 

L4 
I 

is het 

L2 
I 

is het 

~ 

beeld van L
1 via ~eg 4 

beeld van L
1 

via weg 2. 

.·~ 

·. ~ ,;_ 

Het resultaat is dan: 

~11 

be draaiing over een hoek 11 van spiegel 3 is 

een draaiing van het beeld van L
1 

over een hoek r 
volgens deze methode van aanpak. 

De be-ide centrale stralen snijden elkaar ter 

plaatse van spiegel 3, m.a.w.- spiegel l is het 

interferentievlak. 

Dezelfde theorie kurineri we óPzettent, {t\dit;n··tie 

spiegel 4 draaiten terwij 1 çle andeté SJ;liege~.i . > 
in de 'grondinstelling staan. 
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N~ ligt het interferentievlak ter plàatse van spiegel 4. 

Het objekt, waaraan gemeten gaat worden, ligt tussen spiegel 2 en 3,,dat 

wil zeggen dat er nu de mogelijkheid bestaat om zowel het objekt als de 

interferentielijnen scherp af te beelden. 

·Het verdient de voorkeur om 2a = b te kiezen, dat wil zeggen voor een 

scherpe afbeelding van het objekt, moet het objekt halverwege spiegel 2 en 

3 worden geplaatst. (Bij de gebruikte MZI is a • 30 cm en b = 60 cm}. 

2.3.4. Lijnafstand. 

Indien we aansluiten bij deel ~.3.3 dan kunnen we de lijnafstand eenvoudig 

afleiden. 

Zoals uit het voorbeeld hiernaast blijkt is 

weglengteverschil voor alle stralen, die even

wijdig zijn aan de centrale straal niet ;~elijk. 

We veronderstellen dat de punten a en b 

(afstand s) beide maksima (versterking) 

voorstellen en dat zich tussen a en b 

geen maksima bevinden. Dan geldt dat ; gelijk moet zijn aan de golf-

.>. van het licht. De streepafstandsis nu gelijk aan";~ indien~ klein 

... , . "_ 

.van ·splegel 4 over een hoek rond de a-as ontstaan er vertikale 

:rotatie over een hoek rond de z-as ontstaan er horizontale_ 

dat in het vervolg of horizontale of vertikale lijn-

is van .de 

Voor verschillende golflengten Zl.Jn de lijnafsta-nden 

bij dezelfde~. Dit houdt in, dat bij gebruik yan licht, 

chromatisch is de interferentiepatronen door elkaar gaan lopen 

van verschillende lijnafstanden, 

Als we een bron nemen, die wit licht uitzendt en het licht wór~t gefilterd 

met filter, dat de golflengtes A - c.A 'A' Ao••"\t0orlaat,, dan zal het " 
0 . '· ... 

kontrast in het interferentiebeeld verdwijnen, wanneer het n'de minimum 

uit het interferentiepatroon van A
0 

samenvalt met het n'de maximum uit het 

patroon van A
0

+ ~>A. In formules uitgedrukt (N+!)•\,Q N(.l>
0 

+<>A)-N =A<>/2~>>

Het aantal zichtbare lijnen bij een filter met ~ = 5000 R en.~>À= 50 i is 
0 . 

dan 50. Voor wit licht geldt, als dat beschouwd wordt als A a 1000 ~ en 
0 

~A= 2000 R dat er dan I i lijn zichtbaar is. Uit deze laatste berekeningti1> 

al af te leiden, dat de instelling van de MZI, waarbij "wit licht interfe• 

rentie" zichtbaar wordt, zeer kritisch komt, 

2.3.7. Optisch weglengte verschil. 

Van belang voor het interferentieverschijnsel is het optisch weglengte~ 

verschil van weg 2 en weg 4. ln weg 2 bevindt zich de schokbuis gevuld met 

een gas van een bepaalde dichtheidr· over een afstand 1 in de weg 2, 

Noemen we de optische weglengte langs weg 4: o4 en langs weg 2: <>2 (het gas. 

in de buis niet meegerekend), dan is het optische weglengteverschil van weg 2 

en weg 4: o4-[o2 + (k(> +1)1]. Een dichtheid in de buis vanp+aplevert: 

o4- [o2 + (k(p +or> + I) 1 J. Interfer0111etrische opnamen van dichtheid•- · 

veranderingen geven dus een verschuiving van het lij-nenpatroon, namelijk over 

n lijnen als k.<>r·l • n • .\. 

Zie opname van schokgolf. 

2.3.8. Het afbeeldingssysteem. 

Het afbeeldingssysteem is als volgt 
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Het af te beelden interferentievlak I bevindt zich op een afstand x voor 

lens 1
3 

(brandpuntsafstand F
3
). In het brandpunt van 1

3 
is lens 1 

(brandp. afst. F)geplaatst,die op afstand b het interferentiebeeld 
2 

Ib geeft, 

De beeldafstand is voor dit systeem gelijk aan F 
3 

.F en de 

vergratingsfactor IB b 

Hieruit blijkt het voordeel, dat ontstaat bij deze telecentrische stralen

gang namelijk dat de vergroting onafhankelijk is van de afstand waarop 

I zich voor lens L
3 

bevindt bij een ingestelde beeldafstand (kamera). De 

afbeelding zal alleen niet scherp worden indien b niet overeenkomt met x. 

In referentie 5 is afgeleid dat de scherptediepte T van de interferentie

lijnen gelijk is aan 1,22 ~,waarbij s de streepafstand is en w de openings-
w 

hoek van de bundel. (Brandpuntsafstand 50 cm.; spleetbreedte 3,8 cm.} en een 
<n 

streepafstand van 0,3 mm. levert een scherptediepte van de lijnen, die 

gelijk is aan + 4 mm. De scherptediepte van het objekt (de wand) is gelijk 

aan I ,22 ~. hetgeen gelijk is aan (A= 5000 R, spleethoogte 0,3mm) : I mm. 
w 

2.4. De meting van de temperatuurgrenslaag met de MZI. 

2.4.1. Inleiding. 

De temperatuurgrenslaag aan de achterwand, die ontstaat na reflektie van 

een schokgolf tegen die wand, heeft een kleine dikte. Een grove benadering 

leert dat de dikte I 00 ;«sec na reflectie I mm is. De drukvariaties over de 

grenslaag zijn te verwaarlozen, zodat de temperatuur omgekeerd evenredig met 

de dichtheid is (ideale gaswet p = p RT). Met de HZI wordt de dichtheidsgrens

laag opgemeten (zie 2.3.7.). Om op een bepaalde plaats een nauwkeurige 

meting van de dichtheid te verkrijgen moeten de lichtstralen voldoende even

wijdig aan de achterwand lopen. Daarvoor wordt als eis gesteld dat de licht

stralen niet meer dan 0,03 mm scheef lopen t.o.v. de achterwand van de buis, 

dat betekent een hoek van 3 x 10-4 radialen bij een afstand van 10 cm.(= de 

schokbuis dikte) en een nauwkeurigheid in de plaatsbepaling van 0,03 mm. 

2.4.2. De uitlijnprocedure. 

In de eerste plaats moet ervoor gezorgd worden, dat er wit licht interfe

rentie is ingesteld zonder dat kompensatiekamer en vensters in de schokbuis 

in de lichtweg zijn aangebracht en dat het interferentievlak halverwege 

spiegel·2 en 3 is gelegen. 
'1(. 

~~- màken nu gebruik van de gedefinieerde assenstelsels x3 -y 3 -z3 en • 4-y 4-z4 
,. ·,,"'·~(de·'l~3.z.} Om nader in te gaan op bovenstaande eis moeten een aantal hoeken 

1,·J:t'z~;~;~,~fde~ fe.f.etinie:rd. 

/ 
/ 

I 
I 
I 

/ 

/ 
/ 

--------~,·------------,) 

I 

I 
I 

De spiegel 3 staat loodrecht op het y 3-~ 3 
0 

en maakt een hoek van 45 met de +y3 
De hoek waarover de spiegel afwijkt van 

stand noemen we 9 3• 

De snijlijn van spiegel 3 met het y
3
-x

3 
vlak wordt gevormd door de x

3 
instelling-

Een kleine afwijking hiervan geven we aan met5 

Op identieke wijze worden de hoeken~ 
4 

en S 
4 

gedefinieerd. 

Indien de interferentielijnen evenwijdig zijn aan het x-y vlak dan spreken 

van een horizontale lijninstelling. Staan de lijnen loodrecht op het x-y 

vlak dan noemen we dat de vertikale lijninstelling. 

Bij de verklaring van de uitlijning zal alleen de horizontale 

behandeld worden. De procedure voor de vertikale lijninstelling is 

zij het met verwisseling van 9
4 

en e
3 

met ~4 en ~ 3 . 

Een niet horizontale of vertikale instelling wordt beschouwd als 

van die 2 mogelijkheden. 

2.4.3. Eliminatie van de parallax. 

We mogen er van uit gaan, dat spiegels I en 2 korrekt zijn 

fixeerd zijn in die stand (d.w.z.: e.l = !61 = 62 = ~2 = 0). 

Halverwege de schokbuis (= halverwege spiegel 2 en 3 van de MZI) 

kruisdraad geplaatst. 

Indien de lijnen horizontaal zijn ingesteld kan er 

interferentievlak en de kruisdraad. Dit is dan het 

e
3 

.; o. 
Zie onderstaande figuren. 
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Een streepafstand van ~ mm levert een hoek op voor spiegel 4 van • 10-4 rad. 

(bij ~000 Î). 

Doordat de kompensatiekamer niet star is opgehangen kan hiervoor gekorrigeerd 

worden. Echter niet nauwkeurig genoeg, zodat er nog een korrektie nodig is 

met spiegel 3, om het scherptevlak van interferentie weer op het vlak van 

spiegel 4 te verkrijgen. 

Een eventueel optisch weglengte verschil dat kan ontstaan door een even

wijdige verplaatsing van de bundel kan worden gekorrigeerd door een trans

latie van spiegel 3 in de y
3 

richting. 

Doordat de brekingsindex van glas golflengte afhankelijk is, zal bij een 

"wit licht" interferentiepatroon het lijnenpatroon aan de ene kant overheersend 

rood zijn en aan de andere kant overheersend groen en blauw. 

2.4.5. De afronding van de uitlijning. 

Omdat het magnetische spiegeltje, dat bij de uitlijning gebruikt wordt, niet 
c .. ake 
.-...t een hoek van 90° maakt met de achterwand (de hoek is 89° 57 1 32") zal 

de lichtbundel niet exakt evenwijdig aan de achterwand lopen. 

Deze fout van 2' 28" kan worden opgeheven door de MZI als geheel enigszins 

te kantelen over een hoek van l' 14", waardoor de optische as een hoek van 

2' 28" maakt met de "oude" optische as. :1: 

Indien de lichtbundel niet evenwijdig aan de achterwand verloopt ontstaan er 

diffractiepatronen. Zelfs indien de bundel zo evenwijdig mogelijk is ingesteld 

resteren er nog vervormingen. Dit is te ondervangen door het scherptevlak 

van interferentie te verplaatsen naar de onderkant van de achterwand, (daar 

komt het licht de schokbuis binnen). 

2.4.6. De nauwkeurigheid van de uitlijning. 

Ret bepalen van de plaats, waar de gereflecteerde laserbundel terugvalt 

op de bron, kan (zie 2.4.3.) met een nauwkeurigheid van 0,3 mm bepaald worden. 

Aangezien de bron zich op 6 meter van het reflecterende objekt bevindt levert 

dit een hoek op van S:ti0-4 radialen. Dit geldt zowel voor het uitrichten van 

de bundel in het yz vlak als in het x
5

y
5 

vlak. 

Samen met de bewerkingen volgens 2.4.5. levert dit de konklusie dat de 

optische as een hoek met het x
5

z
5 

vlak maakt die kleiner is dan 3:ti0-4 radialen. 
-4 De hoek die de optische as met de z

5
-as maakt , is 3:tl0 radialen. 

~ 1'14" komt overeen met 3.S:tl0-4 radialen, d.w.z. de bundel loopt scheef 

in de buis (10 cm) over 0.035 mm. 

l 

I 
De lichtstralen lopen niet alle evenwijdig aan de optische as. 
De oorzaken zijn: 

I· de eindige afmetingen van de lichtbron. 
Omdat de lichtstralen zo .... ,.~~" 

evenwijdig~moeten verlopen aan de achterwand is 
het noodzakelijk om ervoor te zorgen d t d · a e vert~kale spleetopening zeer 
gering is. Bij een spleetopening van 0 3 · 

scheef kunnen lopen 3:1:10-4 radialen. 
, mm 1s de hoek waaronder de stralen". 

De spleetopening in horizontale richting is 
ongeveer 3,8 cm, omdat anders 

de lichtintensiteit te gering is om opnamen 

effekt op de hoeken die de 
te maken. Dit heeft geen 

stralen maken met de ac~erwand • 
2 · De niet exakte bepaling van het brandpunt. 

De lichtbron is met een onnauwkeur 1"ghe1·d van 2 · 
mm 1n het brandpunt van 

lens l geplaatst. Dit levert fouten van de orde 10-5 rad. 

Doordat ervoor gezorgd is, dat de optische as vlak langs de 
achterwand loopt 

wordt er bereikt dat de hoek waaronder de stralen u1·t de b undel langs de 
achterwand vallen nog verkleind wordt. 

De MZI is nu uitgelijnd t.o.v. de schokbuis en voldoet aan de eisen die 
door de theorie gesteld worden. 
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techniek. 

techniek maakt gebruik van het feit, dat een lichtstraal 

een wat dichtheid betreft, inhomogeen medium zal worden afgebogen. 

Een lichtstraal, die een medium binnenvalt langs de z-as zal een afbuiging 

·:,ondergaan door een aanwezige ~ of ~ ( en niet door een ~ ) • 

I> 

V 

De hoek ~ , waaro.-er een lichtstraal zal worden afgebogen in een medium 

met een~ tussen zzO en z=z
0 

is gelijk aan : ;, = •r• K ~ ol~ 
~·· 

(k is de Gladstone-Dale koëfficiënt). 

Uit de formule voor ;, volgt, dat de afbuiging plaatsvindt in die richting 
. ~ . ~ 1 waar~n ~x toeneemt, Door nu de afbu~ghoek te meten kan de~ worden bepaa d. 

x è> 
Daartoe valt de bundel, nadat deze door het medium is gelopen (als~= 0) 

op een mes, waar een gedeelte van de bundel wordt afgekapt. Als nu de bundel 

wordt afgebogen door een aanwezige dichtheidsgradiënt ~· zal er meer of 

minder licht langs het mes vallen. 

grenzen van de afgebogen bundel 

grenzen van de niet afgebogen 

Een lichtgevoelige detektor (PIN diode) zal dan meer of minder. signaal 

geven. Als lichtbron is een laser gebruikt. In referentie 1 is deze meet

methode uitgebreid behandel. zodat er er hier kort over zijn. 

De eksperimentele resultaten, neergelegd 

door 

Er blijkt echter een systematische afwijking met 

die niet kan worden verklaard door het aannemen van een ander 

de warmtegeleidingskoëfficiënt en de temperatuur. De metingen 

gehele gebied 5% hoger te liggen dan de theoretische waarden. 

ook de later 

::,::::' ::.:::. :~ 
blijken in het .'.~ 
Afwijkingen .,;g 

van deze orde, moeten met de MZI gemakkelijk kunnen worden aangetoond. 

Om nu een onafhankelijke kontrole te hebben op de theorie, zijn de metingen 

met de MZI verricht. Daarmee is nagegaan of de theorie van de grenslaag 

korrekt is en of de afwiJ"kingen bij de ll metingen op het meettechnische 
:!x 

gebied gezocht moeten worden. 



Eksperimentele opzet. 

Laser schlierensysteem. 
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De bundel afkomstig uit de laser, wordt door een deelkubus en 

in 2 paralelie bundels gesplitst, de triggerbundel en de meetbundel. 

Laatstgenoemde heeft de kleinste afstand tot de achterwand. 

Een lichtbundel, die op een planparalel plaatje valt, ondergaat een even

wijdige verplaatsing. De meetbundel kan dan op een willekeurige afstand 

worden geplaatst van de achterwand, zonder de evenwigdigheid ten opzichte 

van de achterwand geweld aan te doen. 

De beide bundels worden door de schokgolf sterk afgebogen. Door het tijds

verschil en de afstand tussen de bundels te met~~. kan de snelheid van 

de schokgolf (en dus het Mach-getal) worden bepaald. 

De signalen van de PIN diodes worden differentiaal versterkt, wat tot voor

deelheeft, dat het signaal-ruis nivo aanzienlijk lager is, dan van de PIN 

diodes afzonderlijk. 

De bundel, die achteruit de laser komt, wordt gebruikt om de verplaatsing 

van de schokbuis op te meten. Het is namelijk gebleken, dat de schokbuis 

naar voren beweegt, na het barsten van het vlies, omdat dan een resulterende 

kracht overblijft op het hoge druk gedeelte, die de beweging veroorzaakt. 
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S,.Experimenten en resultaten. 

Met de l1ach-Zehnder Interforometer zijn verschillende eksperimenten uitge

voerd, waarvan representatieve resultaten zijn uitgezet op grafieken V en VI. 

De resultaten van de met de laser-schlieren techniek verrichte metingen zijn 

vergelijkbaar met de resultaten vermeld op grafiek IV. 

25. 

De resultaten met de l1ZI zijn niet overtuigend. Om tot metingen te komen, waaruit 

bruikbare resultaten te berekenen zijn, zal moeten worden overgegaan op het 

aanbrengen van verbeteringen aan de opstelling en op het verzamelen van meer 

gegevens omtrent de kondities, waaronder de metingen plaatsvinden. Onderwerpen, 

waar twijfels over bestaan zijn: 

I. plaatsbepaling. 

Bij het opmeten van de foto's met de lijnverschuivingen ten gevolge van de 

grenslaag is gebleken, dat de plaats van de achterwand (het punt x=O) niet 

op 10% nauwkeurig kan worden bepaald. De plaats van de achterwand is bij de 

berekeningen als referentie genomen. Ilaarom wordt nu voorgesteld om de plaats 

in de grenslaag niet te meten t.o.v. de achterwand, maar t.o.v. een referentie

punt op een bekende afstand van de wand. Een optredende moeilijkheid is dan, 

dat enerzijds in de schokbuis geen referentie objekt kan worden geplaatst, 

zonder het medium te verstoren en anderzijds dat het vlak, dat scherp afgebeeld 

wordt, in de schokbuis liggen moet. 

2. de dichtheid p s· 
Bij de verwerking van de metingen werd gebruik gemaakt van de theoretische 

berekende p S. De dichtheid p S kan echter ook eksperimenteel bepaald worden, 

door een opname van het interferentiepatroon onder berekende kondities te 

ver&elijken met h.-t interferentiepatroon, wat na de gereflecteerde schok aan

""Ü% is. (E;Hl dichthcidsverandering levert irmners een lijnverschuiving op.) 

}. ;.>.r •!:ruit ~";,· 

ln Otutl- i is aao.;.~a.eve.n, dat tic drukvariaties in de grenslaag te verwaarlozen 

zij,., V. YJalJi i• nu iOrezeu in lwuven·e deze bewering houdbaar is m.b.t. de 

tij4~i&lirrv.ail"n Vo<n öi)t;p,u.- 11o1 reflecti ... llct ':a-l diagram levert voor mach 3 

lilttlie\lur ""n i><~•h'bi.ilh;n·.; illQett lj.t up, di" grc>Lel· is dan I, 7 msec, maar hier-

bij moet ~o<vrdeu 4.an&c~elccnd, d;\l biJ die bcr..,kcning is uitgegaan van een ideale 

iitu.a.tie {'.lcn<aar;..,,,~J ~ijn •'·"· grenslag,cn, schokgolfafzwakking). 

Ûlll.hc"<t.ilV~tci<el.<it! reden is hec "'"''hakdijk om de druk op te meten als funktie van 

de Cij~ na refie~ci~ Vd3 Je s~h0kgolf. 

4 .. Da methode, ··1algens welke J<2- ilegatieven worden uitgemeten" is voor verbetering 

Vatbaar. Om tot <!en betere o.ethode over te kunnen gaan (micro densitometer), 

zou gezocht moeeen =rden naar een andere kombinatie van golflengte en negatief. 

· waren grofkorrelig, wat nadelige gevolgen heeft De gebruikte negat~even 
voor de nauwkeurigheid waarmee de negatieven kunnen worden doorgerekend 

(vergroting). 

b l · dat gekonstateerd is, dat het gas achter S. Een nog niet opgelost pro eem ~s, 

de gereflecteerde schok licht produceert onder bepaalde condities. 

· ;s d;t 0 ;et mogeliJ'k. Het verschijnsèl treedt bij argon Volgens de theor~e ~ ~ • 
· · · b' · een temperatuur van \0000 Kelvin. Het op ten gevolge van ~on~sat~e ~J 

werd echter al gekonstateerd bij 2000 Kelvin (l1ach 3, PI= 2 torr). 

De oorzaak kan liggen in de zuiverheidsgraad van het argongas. De inlek 

van de lage druk sektie van de schokbuis is \0-~torr/min. en de tijd tussen 

het inlaten van het argongas in 
de buis en het doen ontstaan van de schokgolf 

d dat b ;J· een voordruk p
1 

van I torr, een onzuiverheid op-
is 2 minuten, zo at • 

levert van 2°/oo. 
onzekerheid is de nauwkeurigheid van de evenwijdigheid 6. Een laatste punt van 

van de lichtbundel aan de achterwand en in hoeverre er gemiddeld wordt door-

Jat de bundel scheef loopt. 

Een nadeel bij het opzetten van dit onderzoek is geweest, 

onderzoeken bekend zijn, die dit onderwerp behandelen. 

Ons is er een bekend, namelijk: J.O. llunting. Er bestaan 

dat er weinig andere 

bij ons nogal wat 

de Waarde van dat onderzoek, indien gelet wordt op de verwerking 
twijfels over 

van de meetresultaten. De theoretische krormne van llunting en van ons komen met 

elkaar overeen onder dezelfde kondities. 

De konklusie, waarmee dit verslag wordt afgerond, is, dat er een bescheiden aan

loop tot een onderzoek is genomen en dat er op het ogenblik meer vraagtekens 

zijn, dan bij de aanvang van dit onderzoek, zij het op een ander gebied. 
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