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SAMENVATTING 

Het onderzoek dat tijdens ::ieze· af'stu(iie verricht werd, sluit 

aan bij een reeds eerd.er af'ge~lot on ..Jnderzoek van van Dongen 

(re.f. [14] ). In dit laatste werk ~~~·erd de vertraging van de gere

.f leeteerde schokgol:f' als gevolg van de vibratie-re la x a tie bestu

deerd. Hierbij werd de invloed van d.e warmteov c:rd~ach t en vis

cositeit (grenslaag) verwaarloosd. Het doel van het onderhavige 

onderzoek was nu de do er van Dongen geconstateerde af'wl jking 

tussen theorie en experiment trachten te verklaren met de in

vloed van de warmteove~iracht. 

Om de ef'.fecten van vibratie en viscositeit gescheiden te houden 

v·1n het warmteoverdrachte.ffect, werd argon als testga<') f"~~kozen 

omdn.t hi,~rbJ j geen vi hratie optreedt en, zoals uit de litteratuur 

blij~t, de viscositeitsef.fecten kleiner zijn d~ bij stikstof'. 

Omdat argon zich ov~r een groot gebied als een ideaal gas ge

draagt, konden vve met meer zekerheid een uitspraak doen over 

de gemaakte vereenvoudigingen en aannamen. 

Het bleek nu dat het warmt eov p,rdrach te.ff'ect dat werd berekend 

in het geval van stikstof onder de condities van van Dongen 

(ref. [ 14] ) te verwaarlozen klein i[::. De OQlosning ,van de dis

crepantie tussen theorie en experiment in ref'. [14] zal dus in 

de vi scosi te i tse.ff'ecten gevonden r.:1oe ten wor,ien. 

Ook voor argon bleek dat, onder de condities wa·-·rbi j het wr~r:nte

overdrachtse.ffect van belang is, de vis co :',i te i tse.ff-ecten niet te 

verwaarlozen :!.i jn. De t u.ssenresul ta ten die verkregen werr1en tij

dens dit onderzoek kunnen gebruikt worden om cle v:::.riatie van de 

warmtegelei{1i~ scoc~ficiënt van argon bij hoge tem,\eraturen te 

bestuderen, omd'Ü het model d'3.t aanf::enomen werd om de warmte

overdracht te berekenen goed bleek te volioen. 

De temperatuurmetingen werden verricht met een uiterst r~un pla

tina laagje als weer~>t.an.isthermometer. Om snelle temperatuur

variaties over korte tijden te ~eten is het van belang eni~e 

informatie over de res0-1onsi eti j·l vsn de weerntandsthermomP-ter 

te hebben. Hier toe VIerden enkele aanvullende met i :qgen gedcum. 
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Cl ark (zie ref. [ 15]) interpreteerde de r,nelle variaties 

van het signa~ 1 van de thermometer als het werkelijke tem

perat.uurv(~rlool'·· Het bleek nu <lat ''ieze interpretatie op zijn 

minst ~wijfeluchtig GAnoemd mGE wm·dAn. 

Omd<:it de methode èie in ref'. [14] gebruikt wordt om de x-t 

diagrammen te bepalrm ni ·~t betrouwbaar- gebleken is, 'Nerd een 

andere ver'bett'!rde optische metho:lf:: toegepast. 
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1, DE THEORIE 

1 , 1 Inl ei Ji np; 

Indien een vl11kke schokgolf' tegen een warmtegelei clende achter

wand van een schokbuis ref'lectt~ert, zal het gn.s ac.'lter deze 

schok aan d.e nchterwo.nd en zi jwlln~1en gekoeld worden. Het gRs 

in de groeiende thermische grensla9.g zal tengevolge van deze 

.'3.f'koeling een grotere dichtheid hebben dan elders tengevolge 

wanrvan er eensneTheid in dit gas geinduceerd wordt. In het 

ide~le geval neemt men nu aan dat het gas in gebied 5, (zie 

f'ig. (1,1,1 )) het gebied achter de gereflecteerde schok, stil

staat. Met deze aanname kan men dan met behulp van de schok

relaties voor een ideaal gos de geref'lecteerde schoksnelheid 

berekenen. Deze snelheid zullen we in het vervolg a;qnduiden 

als de ideale snelheid. Omdat nu het gas in gebied 5 niet 

stilstaat tengevolge van de warmteover·dracht aan de wanden, 

zal de werkelijke snelhei rl af'wi jke.n van deze ideale snelheid. 

Deze a:fwi jking is berekend met een eerste orde benadering. 

Het principe van deze metho1':e werd reeds eerder toege!)ast 

(Hugen, ref'. [ 6]) om de invloed van de strnmingsgrenslaag 

in gebied 2 (:fig. (1,1.1)) op de schoksnelheid te berekenen. 

De warmteov0rdrach t tengevolge van de straling kon worden 

vc:;rwaarloosd. 

Een belangrijke aanname in de theorie is dat de temper a tuur 

van het contactoppervlak tussen het gas en de n.chter- en zi jwan.d 

constant is. Hierdoor was het mogelijk de warmtegeleidingsverge

lijking in het gas numeriek op te lossen. 

De beperkingen van de theorie zijn aangegeven. HiP-ruit blijkt 

dat de theorie haar geldigheid verliest voor te kleine en te 

grote tijjen na de re:flectie van de invallende schokgolf'. 
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gereflec ee de schokgolf 

\ 

x 
~-------~---------

L 

lagedrukstuk· 

f'ig. (1.1.1) 

'\\ 

H ~------~~-----~~ 
i hogedrukstuk : 

I 
I 
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1.2 De temperatuurgrenslaag aan de achterwand van de schokbuis 

In deze paragraaf zullen we ons beperken tot de temperat~urgrens-
laag die ontstaat als de schok ten tijde t • 0 tegen de aChterwand 
rerlecteerd. De snelheid van het gas buiten aan de rand van de grens
laag en de grenslaagdikte ö zullen nu bepaald worden. 
Voor een eendimensionale 1nstationa1re stromine van een ideaal gas, 
met constante y, dat voor x • 0 grenst aan een half onein•tge wand 
gelden de volgende vergelijkingen: 

x > 0 

cont1nulte1tsvergelijk1ng: 

4Q l!l 0 dt + P ax • 

1mpulsvergel1jk1ng: 

du 11! 11 i( au' P dt + ax =- 3 a x J.i. äX 
1 

~nergievergelijking: 

CP ~ + ~ ft • * a~(>. ~\ ~ I' (g} 
toestandsvèrgelijking: 

p • pR~ 

(1.2.1) 

(1.2.2) 

(1.2.3) 

(1.2.4) 

In appendix A is afgeleid dat in bovenstaand stelsel vergelijkingen 
in de grenslaag ter dikte 0 (fig. 1.2.1)-
de drukvar1at1es, de Tisceuse termen en 
de impulsvergelijking verwaarloosd mogen 
worden. De vergelijkingen (1.2.1) t/m 
(1.2.4) kunnen dus vervangen worden door 
de volgende vergelijkingen: 

cont1nulte1tsvergelijk1ng: 

4..Q IJ! 
di+ P ax • 0 

fig(1.2.1 

(1.2.5) 
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energievergeli~ing: 

~ 1 ..i.A. aT) 
cp d t • p a X \." äi (1.2.6) 

toestandsvergelijking: · 

p.T. constant (1.2.7) 

We gaan nu over op de Lagrange coördinaten ~ en t. Hierbij is ~ 
X(?J,t) · 

gedefinieerd als 17 • J p(e,t) ~ en aoet de eonvectieve afgeleide 

0 it vervangen·worden door de partiële afgeleide ft . 

De vergelijkingen (1.2.5) t/a (1.2.7) gaan nu over in respectieve
lijk 

." > 0 

Ie 2 .lll 
at + P a" • 0 

cP fi • a~(~ J;) 
p.T • !2 • constant 

R 

Uit (1.2.10) volgt nu~ • - f ft 
Eliminatie van fi uit (1.2.11) en (1.2.8) geert dan: 

n 1ll ~b at • T •P 317 • R 3'7 

Uit (1.2.9) en (1.2.12) volgt dan: 

(1.2.8) 

(1.2.10) 

(1.2.11) 

(1.2.12) 

(1.2.13) 

(1.2.14) 



-- ,_ 
./ 

aan de wand geldt er nu u • u(O,t) = 0 • 
We Yinden dan voor de snelheid u0 aan de rand van de gren~laag, 

waar (1;)
0
= 0 ; 

u
0 

• u(-77 0 ,t) • -~ ()..p .U) 
p5cp a71 0 

(1.2.15) 

Uit deze laatste relatie blijkt dus dat de bepaling Tan u 0 neer
koat op het bepalen Yan de term ()..p g;) , die de waratestroomd1cht
he1d aan de-wand voorstelt. We moeten ~Re de warmtegeleidtngsYerge-
11jk1ng.1n het gas oplossen, wat sleehts gebeuren kan in combinatie 
met de warm.tegeleidingsver·gelijking ~an de achterwand. Deze beide 
Tergelijkingen zijn in Lagrange coÖrdinaten: 

1f>O 

{1.2.9) 

Tl < 0 

(1.2.16) 

Indien we nu stellen dat de schok op t • 0 tege~ de achterwand 
reflecteert, dan zijn de geschikte begin- en randvoorwaarden: 

t. 0 " > 0 T • Ts' (1.2.17) 

" < 0 T • To (1.2.18) 

Tl = 0 t > 0 T+O • T-o • T c (1.2.19) 

(xp'll) • y.(~ 
aT/ " •• o a." 77•-o 

( = Ho) (1.2.20) 

1'J = + 00 t ,. 0 T • T5 (1.2.21) 

1'J • - 00 t > 0 T = To (1.2.22) 

Uit randvoorwaarde (1.2.21) blijkt dat het gas als een haltoneindi8 
lichaam beschouwd wordt, dat voor 17 = + oo de temperatuur T5 heeft. 
Verder nemen we aan dat er voor t > 0 geen discontinu!teit in het 
~emperatuurverloop bij het contactoppervlak tussen wand en gas op
treedt ( 1 .2 .19). In Paragraaf' 5 zal nader ingegaan wor•:len op de gel-
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digheid van deze aannamen. 

De warmtegeleidingscoëft'iciënt }.. Tm het gas zal temperatuuraf
hankelijk zijn. ~e benaderen nu deze temperatuurat'hankelijkheid 
van}.. voor een ides.al gas 11et de relatie À= AT exp (- B/T) waarbij 3.e 

beide constanten A en B geschikt gekozen waarden hebben. In appen-
dix B zijn A en B bepaald voor argon en stikstot'. T 
Voor d.e coët't'ietënt D(T) • ~ vinden we dan D(T) • A.p5.e·-Bja.c 

. CP p 
Indien D niet temperatuurarbankelijk is kan men analytisch aanto-
nen dat de temperatuur van het contactopperTlak Tan Wand en gas {~C) 
constant is. Hier stellen we nu dat ?c constant is omdat B in de 
praktijlt Yrij groot blijkt te zijn en omda.t Tc .bepaald wordt met 
p5 en rr5 zoals die uit de ideale schoksnelbeid volgen en T

0 
dus al

tijd een eerste benadering blijt't. BoTendien wordt deze aanname ge
rechtvaardigd door de. experimentele resultaten. Door deze aanname 

. wordt bet probleea aanzienlijk Yereenvoudigd omdat de dit't'erentiaal
Yergelijkingen van de temperatuur in het gas en in de wand nu Terder 
gescheiden behandeld kunnen wor4en. 

Het Tinden van de temperatuurverdeling in de achterwand, waar de 
coëfriciënt Dw • p~ew constant is, wordt nu gereduceerd tot het 
bekendé probleèa waarbij het uiteinde Tan een halt'oneindig lichaam 
dat ~r t < 0 een unirorme teaperstuur T0 heeft, op het tijdstip 
t • 0 op een constante teaperatuur·T

0 
gebracht wordt. (zie ret'. (1]) 

Ken vindt dan voor de achterwand x < O: 

'l • 'lo - ('lo-'rc) erf' (J;;•~ 
. w 

voor de warmtestroomdichtheld aan het contaotoppervlak: 

(1.2.23) 

(1.2.24) 

Om nu verder '1'
0 

te Tinden. moeten we overgaan tot het oplo~sen 
van de warmtegeleidingsTergelijktng in het gas: 

,., > 0 1! ..o. ;·Ps ~~ n (1 .2.25 > 
'I at • a~ eCp g !ij. 

aet als begin en rand voorwaa~en: 

t > 0 11 • 0 T • '~'c (1.2.19) 

11 =+• 'i' = T5 (1.2.21) 

t • 0 

" > 0 '1' = '1'5 (1.2.17) 
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Bovendien moet de warmtestroomdichtheid aan beide z1 jden van 

het contactoppervlak in balans zijn: 

- DÀ. ~ = (T -T ' • ~T~ Pv/'·." 
an "J=+O o c, ·"' ::n."t (1.2.26) 

We voeren nu achtereenvolgèns twee transformaties uit. Aller
-(T-Ts) eerst gaan we over op een andere variabele z = e B 

We krijgen dan de volgende difrerentiaalvergelijking 
T 

~.z -- z.A.ps e-:;. ?22 ç22z 
t R = z.~(T.,) 

.; .cp -:Jo ... , ::> .'"'· 
<.J·f "'i 

7 ... 0 

met als rand en beginvoorwaarden 

TS: -T.,2 

t 0 0 
- B 

';. T] ::I z = e 

7 = + qfJ • = 1-

t = 0 ry ~ 0 z = 1 

terwijl vergelijking (1.2.26) overgaat in 

'" Pw.,.,w 
B.cp D(T5) ~n = Jnn~t (To -Tc) 

We kunnen nu overgaan op de coÖr·linaat Y = ~4D?T5)t 

in z 

(1.2.27) 

(1.2.28) 

(1.2.29) 

(1.2.30) 

(1.2.31) 

(1.2.32) 

Na deze laatste transformatie krijgen we een gewone differen

tiaalvergelijking , wegens de speciale rand- en bAginvoorwaarden: 

2y ~ + z dz2 
dy dy2 = 0 (1.2.33) 

randvoorwaarden 

y = 0 (1.2.35) 

(1.2.36) 
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De oplossing z van (1.2.33) die voldoet aan de randvoorwaarden 
(1.2.34) en (1.2.35) zal ee~ functie zijn van deze randvoorwaar
den dus zoals uit (1.2.35) blij~t zalzeen functie zijn van de 
contacttemperatuur Tc. Dus z = z(Tc,y). De temperatuur 'Tc wordt 
dan bepaald door vergelijking (1.2.36). 
Omdat het n1 et mogelijk was een analytiache oplossing z = z(Tc ,y) 
te vinden en het bijgevolg ook niet mogelijk was een a~alytische 
oplossing voor T te vinden, werd er een computerprogramma gemaakt. 

c ' 
In dit programma wordt Tc met behulp van (1.2.33) t/rn (1.2.36), 
volgens bovenstaand principe, numeriek bepaald. Voor de beschrij
ving van de oplossingsmethode en de uitvoering van het rekenpro
gramma wordt verwezen naar paragraaf 1.6. 
Bij de bepaling van Tc wordt gebruik gemaakt van p

5 
en T5 zoals 

die volgen uit de ideale schoksnelheid. Zoals reeds opgemerkt zal dan 

Tc en dus ook u6 een eerste benadering zl. jn. 
Men kan verder analytisch aantonen dat de oplossing Tc die gevon
den wordt eenduidig is. (zie appendix C) 

Als we nu vergelijking (1.2.24) en (1.2.15) combineren dan vinden 
we voor u": ,, 

(1.2.37) 

waarbij: 

C ( T ) = lL /fÇ ( T -T ) cw 
c Ps r c 0 Cp 

(1.2.38) 

We zien dus dat de deel tjeesnelheid op een afstam 6 van de achter
wand, evenals de warmtestroomdiChtheid omgekeerd evenredig is met 

Na de bepaling van Tc is het nu ook mogelijk de dikte 0 van de tem
peratuurgrenslaag te bepalen. De Lagrange coÖrdinaat Y"ft::, behorend 
bij deze grenslaagdikte is gedefinieerd als: 

o(ry..._,t) 

17,~ = r n(::,t) df 
" 
0 
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nu: 

Uit de continu!teitsvergelijking (1.2.1) volgt: 

'~ 6 

f ti dê = - J ~ dE = - P5ur; 

0 0 

Combinatie Tan (1.2.39) en (1.2.40) geert dan: 

~ 1 aio 
.? t = - .:J t + u6 . Ps -

en mP.t behulp van (1.2.37) gaat (1.2.41) over in:. 

a ,) 1 ~~ '? ~- 0 < Tc ) 
n = P5 '1'ï - Jt 

"lt-, 
0 = .....-.. - 2 C(T

0
) ~'t 

p5 

(1.2.39) 

(1.2.40) 

(1.2.41) 

(1.2.42) 

(1.2.43) 

De coÖrdinaat y~ behorend bij de grenslaagdikte ~ wordt nu volgens 
(1.2.32) gedefi~ieerd als 

(1.2.44) 

Voerdat y. bepaald kan worden móet de temperatuurgrenslaag gede-o 
finieerd worden. We definiëren 6 nu als die plaats waar het tem-
peratuurverschil met de achterwand 99 ~ is van hA t vers_chil tus
sen de wandtemperatuur T

0 
en de temperatuur T

5 
_in het "oneindige". 

Dus T(ö)-Tc = 0.99 (T5-T0 ) • 

De oplossing van de differentiaalvergelijking (1.2.33) met de 
randvoorwaarden (1.2.34) en (1.2.35) en met de bijconditie (1.2.36) 
is nu !:;(y) waarbij z ge1e:f"inieerd is als: 

z = e-~ 
De coördinaat YA behorend bii de grenslaagdikte is dus gedefini-

_, 

eerd door de relatie: 
_ 0.01 (T

0
-T5) 

z(y_.) = e B (1.2.45) 
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Uiteraard moet de oplossing van (1.2.45) ~umer1ek geschieden 
omdat z(y) een numeriek verkregen oplossing is. De 

oplossing wordt weer beschreven in paragraaf 1.6. 
Door combinatie van (1.2.43) en (1.2.44) vinden we 

slo'tte voor de grensl..:-'1agd1kte .f-. 

·.rn(T ) \ 
6 = 2~ t ( S Y .... - C{'l' ) l 

p u c / 

numerieke 

dan ten-

(1.2.46) 
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1,2 De temReratuurgrenslaaB aan de zijwand van de schokbuis 

Indien de heengaande schok geen effect zou hebben op de tempera
tuur van de zijwand dan was de situatie in gebeid 5, op een bepaalde 
plaats aan de zijwand, op verge li ;ikbare tijdstippen, identiek aan 

I 

die aan de achterwand. 

In werkelijkheid doet de heengaande schok de zijwand echter in tem
peratuur stijgen. Deze temperatuurtoename is afhankelijk van het 
feit of de grensl.!lag achter de invallende schokgolf al of niet tur
bulent is. Bij de laminaire grenslaag is de temperatuursprong van 
het contactoppervlak van zijwand en gas tijdsonafhankelijk. 

We zullen nu aantonen dat de afwijking van de warmtestroomdichtheid 
aan de zijwand in gebied 5 t·en opzi eh te van die aan de ach terwand 
verwaarloosbaar klein is. Hierbij zien we af van de temperatuur
afhankelijkheid van Xp van het gas omdat het hier gaat om het rela
tieve verschil tussen de beide warmtestroomdichtheden. Dit verschil 

zal namelijk van dezelfde orde van grootte blijven als we de flauwe 
temperatuurafhankelijkheid van Xo wel in rekening zouden brengen, 
omdat de warmtegeleiding in het gas zich voor beide gevB:llen in 
vrijwel hetzelfde temper8tuurgebied afspeelt. 
Als we nu de temperatuur van het contactoppervlak van de zijwand 

* na het passeren van de invallende schokgolf T noemen en Tc de 
temperatuur is die het contactoppervalk van de achterwand aanneemt, 

• dan kunnen we aantonen dat T - T < T - T • 
. 0 c 0 

In ref. [2] pag. 21 wordt namenlijk aangetoond dat er voor het ge-
val de grenslaag laminair is, geldt: 

* T-T 
T -To = K(Ms,Pr,y) 

c2 o 
(1.3.1) 

Hierbij is Tc2 de temperatuur die de zijwand zou aannemen .als het 
gas in gebied 2 (fig. 1.1.1) stil zou staan terwijlKeen dimensie
loze grootheid is die groter is dan 1 en die a.t'hankeli_jk is van het 
machgetal M

8 
van de invallende schok, het kengetal van Prandtl van 

de stroming in gebied 2, en van y. 

Als het gas in gebied 2 stil staat dan wordt Tc2 evenals Tc ·bepaald 
door het stelsel vergelijkingen (1.2.9) (1.2.16) t/m (1.2.20) waar
bij dan voor T5 de temperatuur T2 van het gas achter de invallende 
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schokgolf genomen moet worden. Omdat we ~D als constant beschouwen, 
k~n dit stelsel op de klassieke wijze (zie ref. [1] p 52) opgelost 
worden. We kunnen dan beslui ten dat erg eldt: 

Combinatie van (1.3.2) met (1.3.2) geeft dan: 

• T-T 
0 rr- r = c 0 

IncUEtl we nu definiëren, 

(1.3.2) 

* T2- T'O * 
K (~ ,Pr,y) = T~ K(~ ,Pr,y) en deze K in het beschouwde 

5 0 

gebied 1 < M
8

< 5 voor argon berekenen, dan blijkt dat zelfs voor 
• Pr = 1 (maximale wa~rde van K) K < 1. Dus, zoals reeds opgemerkt 

• werd, zal er geldenT - T
0

< Tc- T
0

• 

Als nu de gereflecteerde schok
golf op een bepaalde plaats van 

de zijwand passeert dan zal de 
temperatuur verdeling daar ter 
plaatse zijn zoals in fig. (1.2.1) 
geschetst is. De coÖrdinaqt y is 
in dit geval de plaatscoÖrdinaat 
loodrecht op de zijwand. 

T 

------1 ... 
T 

r1 --=----_._1 o ____ ___,> Y 

fig. (1.2.1) 

In de zijwand y < 0 zal de temperatuurverdeling Tz' die een posi-- . tieve gradient heeft en een maximale waarde T aan het contactopper-
vlak, inliggen tussen Tc en. T1 .AHet gas in gebied 5 (y > 0) zal de 
temperatuur T5 hebben. {fo=T,) . 

We noemen nu de warmtestroomdichtheid voor y = 0 in de positieve 
y-richting H

0
(Tc)' H

0
(Tz) of H0 (T1 ) als we uitgaan van respectie

velijk de uniforme tem~eratuur Tc' de werkelijke temneratuur Tz of
wel de uniforme temperatuur T1 in.de zijwand. We zullen nu aantonen 

dat er moet gelden: - H0 (T
0

) <- H
0

(Tc) < - H
0

(T1 ). y((,t) 

Als we gebruik maken van de Lagrange coÖrdinaten t en r = Ip(Ç,t)df 

0 
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dan volgt de warmtestroomdichthei d, H
0 

(T ) = - (\,~.~~ , evenals 
z - ~o., /"'-0 

' . .,. -
bij de achterwand uit de oplossing volgende differentiaalvergelijking: 

- ~ ( '" < + 'X' H = ie D(ç) ~ 

c < 0 D(() = Dw 
( > 0 D(() = Dgas 

JT/ ( = 0 '1' = T pf- ~; = +o -o i.; (=+0 

met de beginvoorwaarden (zie fig. 1.2.1) 

( <: 0 

( > 0 
T = Tz(,·) 

T = TS 

(1.3.6) 

p-,._ ~/~ 
\.; (. =-o 

(1.3.7) 

Hierbij is D(() een discontinue functie voor ( = 0 die verder con
stant is. Uit de theorie van de lineaire differentiaalvergelijkingen 
volgt nu dat elke superpositie van oplossingen van (1.3.6) weer een 
oplossing van (1.3.6) zal zijn. 
De oplosmng van (1.3.6) die voldoet aan de randvoorwaarden kunnen 
we nu op twee manieren A en B samenstellen: 

al Superpositie van de oplossingen die respectievelijk voldoen 
aan de volgende beginvoorwaarden: 

a) ( '( 0 T = T1 (1.3.8) ~~5~ 
' 

'1. 0 T = T.? 
zie fig. (1.2.2) T1 

la De warmtestroomdichtheid 
voor C = 0 is dan H. = H (T.

1
) 

0 0 
fig. (1.2.2) 

b) ~ 

< 0 T ·= Tz- T1 IT \. 

~;.· ). 0 T = 0 
(1.3.9) 

~ zie fig. (1.2.3) 
De warmtestroomdichtheid 0 

- + fig. (1.2.3) voor .. = 0 noemen we.H0 ·~ 

Gebruik makend van het superpositiebeginsel Yinden we dan: 

ç 

(1.3.10) 



-18-

Aan de figuur (1.2.3) kunnen wenttal zien dat er voor tijd
stippen groter dan het begintijdstip t = 0 geldt: H~ ~ o. 
Om dit te bewijzen maken we gebruik van de Greense tunetie van 
het stelsel (1.3.6). De _Greense functie is de oplossing 
T

0
(ç ,_ .. , ,t) van de differentiaalvergelijking (1.3.6) met ten 

tijde t = 0 een momentane eenheidsvlaktebron in het punt('. 
(zie ref. [ 1 0] ) 

In ref. [10] (pag 363) wordt de Greense functie gegeven van de 
warmtegeleidingsvergelijking van twee verschillende half-onein
dige lichamen, met verschillende s tofcons tanten, die aan elkaar 

. . 
grenzen. Met behulp van deze Greense functie kunnen.we dan die 

van ons probleem vinden. 
De Greense fu~ct ie van ( 1. 3.6), waarbij de momentane vlaktebron 
door het punt (' <0 gaat zal2voor ( > 0 zijn: 

- (;-E(') 

= -Jt e F.t (1.3.11) 

Hierbij zijn .de constanten z, E .en F coll'ibinaties van de wand en 

de voor het gas constant genomen Dgas en c;.\. 

De oplossing van (1.3.6) met de beginvoorwaarden (1.3.9) kan 
dan voor ' ~ 0 en voor t ~ 0 gegeven worden in de volgende in
tegraalvorm (ref. [10]): 

0 

T(ç,t) = ( (Tz(o·,t)- T 1 ). T0((,~~,t) er· (1.3.12) 

Hierbij is ;r de integratievariabele van ~- '. 
Voor de warmtestroomdichtheid H+ vinden we dan: 0 . 

. T ( ~ t ) I ro ( 0 TG ( ( ' j ' t )\ 
H+ - - f..p d > I = - À.() ( T (<: ' t ) - T ) ---·K;;;.· -- l der ( 1 • 3 .13 

0 - . a~. ,. z 1 ,_.~ ~-.Lo 
' l. =+ 0 .. \ f I. __,.. 

- oc. 
waarbij: 

aT~~r.r',t)/ _ 
8( (=+0-

(1.3.14) 

Omdat nu (' < 0 zal deze laatste term negatief zl jn. Omdat boven
dien Tz(C,t)- T1 > 0 zal de integrand van de integraal in (1.).13) 
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negatief' zijn. De integraal zelf' is dan ook negatief' en H~ 
zal dan positief' zijn omdat de integraal vermenigvuldig~ 
wordt met- .•.p (zie (1.3.13). Uit de vergelijking (2.3.10) 
volgt dan dat er moet gelden: 

(1.3.15) 

_!!) De super';)oaitie van de oplossingen die voldoenam de begin
voorwaarden: 

a) ( < 0 

( > 0 
T = T c 
T = T5 

(1.3.16) 

zie fig. (1.2.4) 
De warmtestroomdichtheid 
voor t, = 0 is dan H

0
= H

0 
(Tc) 

T 

0 

fig. (1.2.4) 

b) De fysisch niet re~le maar mathematisch wel mogelijke be
ginvoorwaarden: 

( .. 0 

( < 0 

T = -(T - T ) c z 
T = 0 

zief'ig. (1.2.5) 
De warmtestroomdichtheid 

voor C = 0 noemen we H;~ 

(1.3.17) 
T 

0 

fig. (1.2.5) 
Door nu weer gebruik te maken van het superpositiebeginsel 

vinden we: H
0

(Tz) = H
0

(Tc) + H~ (1.3.18) 

We kunnen nu in fig. (1.2.5) zien dat H~ negatief zal zijn voor 
tijden groter dan het begintijdstip. Het bewijs hiervan kan op 

+ dezelf'de man-ier geleverd· worden als het bewijs dat H
0

. > o. Dit 
gebeurt dus door weer gebruik te maken van de Greense functie 
(1.3.11). 
Uit vgl. (1.3.18) volgt dan: 

H (Tz) < H (T ) 
0 0 c (1.3.19) 

Als we nu gebruik maken van de twee relaties (1.3.15) en (1.3.19) 
dan v1 nden we : 
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(1.3.20) 

De warmtestroómdichtheden H
0

(T1 ) en H
0

(Tc) á jn oplossingen van 
bekende problemen (zie ref. [1] p.52). Omdat Tc de temperatuur 
is van het contactoppervlak aan de wand als men uitgaat van be
ginvoorwaarde (1.3.8) vinden we voor H

0
(T1 ): 

- H (T ) = f \pc (T ·- T ) 
0 1 ..,; 1T t 5 c (1 .3.21) 

Nu de bepaling van de temperatuur,die het contactoppe~vlak krijgt 
als men uitgaat v~ginvoorwaarden (1.3.16),v1ndt men voor H

0
(Tc): 

'. rrt 

Met behulp van (1.3 .• 20), (1.3.21) en (1.3.22) kan dan de volgende 
relatie afgeleid worden: 

= 1 + ' ri'(>C , Pw"wcw 

(1.3.23) 

Het contactgeleidingsvermogen p~c van argon blijkt in het door ons 
beschouwde temperatuur en drukgeb~ed kleiner dan 1 J 2m-4 °K-2s-1 te 
zijn. 
Het contactgeleidingsvermogen van de stalen wand van de schokbuis 

' 6 ~ -4 0 -2 -1 voldoet aan de relatie: Pw..,.'wew> 10 J m K a • 

Uit relatie (1.3.23) volgt dan dat er in hP.t door ons beschouwde 
gebied geldt: 

IY T 1 ) -HJ T z) 
Ho(T 1 ) ( 0,001 (1.3.24) 

We zullen dus een zeer goede benadering VJor H
0

(Tz) krijgen als 
we hiervoor H

0
(T1 ) nemen. Dit houdt in dat de temperatuurtoename 

van de zijwand ten gevolge van het passeren van de invallende schok-
golf verwaarloosd wordt. 
Het enigste verschil, wet de warmteoverdracht betreft, met de achter
wand is dan dat het gehele proces zich een tijd~ later ~fspeelt 

r 
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op een bepaalde af'stand x van de achterwand. 

Voor de snelheid v ö bui ten aan de temperatuurgrenslaag van de 

zijwand, die bepaalu wordt door de warmtestroomdichtheid, vinden we 

dan 

= (1.3.25) 

Het - tek.en geef't aan dat de snelheid v 6 naar de zijwand toe gericht 

is. 
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1,4 D.e baan van de gereflecteerde schpk in het x-t. xlak 

Nadat de gereflecteerde schok 
gepasseerd is, is de situatie 
zoals in f'ig. (1.4.1) geschetst 
is. Aan de achter- en zijwand 
vormt zich een temperatuurgrens
laag die aangroeit met een snel
heid van evenredig met ~~t • Aan 
de rand van deze grenslaag heeft 
het gas een snelheid u~ voor de 
achterwand en een snelheid v6 
voor de zijwand. 

-fig. (1.4.1) 

We berekenen nu allereerst de drukverstoring achter het schokfront 
met behulp van de perbutatle theorie van Mirels ( re:f. [ 3]). 
Omdat de afmetingen van de grenslaag voor niet te kleine tijden 
klein blijven ten opzichte van de overige áf'metingen in gebied (5), 
lineariseren we allereerst de randvoorwaarden. We stellen dus aan 

de zijwand v = v<.) en aan de achterwand voor x = 0 u = u~ • 

We kunnen verder aannemen dat in gebied (5) (uitgezonderd de grens
laag) de veranderingen zo klein zijn dat de vi~cositeit en warmte
geleiding verwaarloosd kunnen worden, wederom voor niet te kleine 
tijden. 

Bij het berekenen van de baan van de schok wordt het schokfront 
loodrecht op de as van de schokbuis als uni:form beschouwd maar met 
een variërende snelheid in de x richting. We kunnen dus d~ stroming 
achter het schokfront als één-dimensionaal beschouwen. 
De snelheidecomponent v., aan de zijwand veroorzaakt nu een massa-

,~ 

put, die men uniform over een doorsnede van de buis verdeeld kan 
denken. 
We stellen nu in gebied (5) 

u = 1u p = Ps+ hp P = P5+ ~P 

waarbij ~ de verstoring van de betreffende grootheid voorstelt. 
Indien we nu u, p en p in de vergelijkingen van het ideale gas 
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in gebied (5) substitueren dan krijgen we na linearisatie: 

Continuiteitsvgl.: 

Impulsvgl. : 

to es tandsvgl. : 

~1\r, ~~·u 
~ + n-~-- m <1t t' ax -

o~--~ · at- ax 

"'p a2 ,. :; 
Ll = 5 u,. 

(1.4.1) 

(1.4.2) 

(1.4.3) 

m(x,t) is de putterm die de massaonttrekking per lengte-eenheid 
voorstelt. 

+ -Deze massaputten veroorzaken verstoringsgolven ,\p en ,1\p die 
zich respectievelijk in ?OSitieve en negatieve richting voortplan
ten. De totale verstori~ in een bepaald punt is dan '~P 

+ -en wat de snelheideverstoring betreft· ',u = 1\u + _·'u • 
' + -De enkelvoudige verstoringen t.p en ~P planten zich nu 

de karakteristieken in het x-t vlak. De karakteristieke 
gen die uit (1.4.1 )en (1.4.2) kunnen worden afgeleid zijn 

_ ~ + ma 
( .i_ + .1. -#- !lp- = + --5 
,ax - a 5 ot, 2 

+ = 1\p + '•P 

voort langs 
vergelijk in-

(1.4.4) 

Als nu Ç en r de integratievariabelen voor x en t zijn dan kan 
de oplossing voor de totale verstoring in een bepaald punt (x,t) 
in het algemeen als volgt gegeven worden: 

+ -bp = ''-'P + !lp 
+ -l\u = r.u + t1u 

1 
,";.p = 2 !lp 

a5 

waarbij dan 
x 

+ ~I . öp = 2 :n(.-,t 
x-\ 

--1d' 
a ' 5· 

p = 
ar. ·y· 

r m( .......2 ,t 
2 

x 
·-x)<i-- ....__ .-. 

a -5 ,' 

(1.4.5) 
(1.4.6) 

(1.4.7) 

(1.4.8-9) 

De integraties worden uitgevoerd langs de karakteristieke lijnen 

r = t- x;;; en 7 = t- Je;;> in het ;,r vlak. 

De bovenlimiet van de integraal voor ~P- is +~omdat het gas, ar
gezien van de snelheideverstoring ~u, stil staat en de stroming 
dus subsoon is. Vergelijking (1.4.6) bevat de acoustische relaties 

+ + - -ap = p a5 öu en !lp = - p a 5 ~u • 
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De normale snelheden aan de n jwanden veroorzaken nu een massa
afname - J p v ds per lengte-eenheid van de buis, waarbij de 
kringinte~raal rond de omtrek s van de buis genomen wordt. De 
equivalente bronsterkte is dus -m • R 0 8 = 4 § v • 

0 is het' doorsnede oppervlak van de buis end=~ de hydraulische s 
diameter. 
Voor 6p vinden we dan in het algemeen: 

x + ~ 

ê.2 = ~ ( r v(;_~, t - ~\ ct= + r v(~~ 't - ~) ds \ Ps a5d , a.. . J . a5, '; J 
• ' j/ J / 

(1.4.10) 
-oo X 

We kunnen nu in een bepaàld punt (x,t) in het f,t vlak de druk
verstoring berekenen. De integraties worden in het ~.t vlak uit
gevoerd langs de + karakteristiek bc en de - karakteristieken 
ac en ab zoals die in fig. (1.4.1) geschetst zijn. Hierin stelt 
de lijn f = ur.r de baan van de 
gereflecteerde schok voor in het 
ideale geval terwijl~ = 0 de ach-
terwand van de schokbuis is. 

We definiëren nu de volgende inte
gralen: 

-,_ 
~. c 

Er geldt nu: 

~p; = p.E + t.p; 

- .~p~ 6pc = p.P + 

,bT ,\Jet( 
.~'- ~, 

·--- -----b %1 . - ------- -
a <.Sa/~) 

""'---------------? 5 
fig.(1.4.1) 

(1.4.11) 

(1.4.12) 

(1.4.13) 

(1.4.14) 

(1.4.15) 

Mirels (ref. [ 3] ) he.ef't nu de reflectiecoëfficiënt van een ver
storing aan een schokgolf berekend. Hieruit blijkt dat de gereflec-
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teerde verstoring· ".p- klein bli j:ft ten opzichte van de aanko

mende verstoring ''1P+ aan het· echokfront. Het is dus toegestaan 

en zelf's consequent in onze gelineariseerde theorie om p; en 

~P; in de relaties (1.4.14) en (1.4.15) te verwaarlozen. 

We krijgen dan: 

(1.4.16) (1~4.17) 

uit ( 1 • 4. 6 ) : 

ü~ = P a 5 ~u + hpb 
dus + + 

~Pc = p.D + t1pb = p.D + t) a 5 .1u + i'1Pb = 

= p (D+E) + p ~.1\U 

en ,1p =op++ 6p- = p (D+E+F) + 6u(;b) c c c 
-C(T ) 

uit (1.3.25)blijkt v(x,t) = vo(x,t) = r ~ 
t-·-

• ur 

(1.4.18) 

(1.4.19) 

(1. 4. 20) 

( 1 .4. 21 ) 

De integraties (1.4.11) t/m (1.4.13) zijn met behulp van relatie 

(1.4.21) in appendix C uitgevoerd. 

Hieruit blijkt : 

= ~.4.C(Tc ) .. •/ ;Kr ( , t - ..L' -
D d. (kr-1 ': ur 

E -4.C(Tc).y.Mr _r;-_ .Z. 
= --·d.(Mr+1) a

5 

- 4 • C (Tc ) • '-/ • 'Mr r .. 
F= . t-.Z. 

d.{Mr+1} ' ur 

verder blijkt Tb = t - : (0.2) en omdat ';U (t) = u,~ = 
= - C(Tc)/-/t vinden we: 5 

~ C(Tc) 

= /t - ..L 
·J a5 

(C.3) 

(C.4) 

(C.5) 

(1.4.22) 

Substitutie van (C.3) t/m (C.5) en (1.4.22) in (1.4.20) gee:ft 

dan: 
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8.p.y.C(Tc) ( M / 
- r t-..Z... -

d Mr-1 . a5 

M2 

+. .f t-tf-) 
M -1 , r, r . 

Voor de drukverstoring op de ideale baan van de schok vinden 

we dan: 

(1.4.24 

Uitgaande van de ideal~ baan van de schok x = ur.t kunnen we nu 
een eerste correctie ~ .. ur met behulp van relatie ( 1 .4.24) bere
kenen. 
Bij linearisatle kunnèn we weer stellen: 

aur 
6Ur = ~ t.p...,(U t,t) ··p ... r 

5 
(1.4.25) 

waarbij: 

aur u.1.i . 
o p 5 = 1> = 4/ P 5Mr (1.4.26) 

Deze laatste relatie (1.4.26) kan men met behulp van de schok
relaties voor een ideaal gas, zoals deze in de meeste leerboeken 
over gasdynamica gegeven zijn (zie b.v. ref. [11]) afleiden. 
Voor de eerste correctie hx op de ideale baan van de gereflec
teerde schok v1 nden we dan 

t t 
t.X = r 6Ur(T) dr = rfl• r .1p

0
(Ur.r,r) d1 = 

0 0 ·c2.p.a5 16.p.~.~~ .t, 
• -C(Tc) ·lt(1-Mr) 1_)( + 2r 1 • .r 

· r 3. d ( 1-Mr) .: 
(1.4.27) 

In deze laatste relatie (1.4.27) kunnen we onderscheid maken 
tussen twee afzonderlij~ termen. , 

-G(T ). t.(1-M ) 2.p.a5 De eerste term; c '1_11 r stelt de baancorrectie 
r 

tengevolge van de achterwand voor. . De andere, resterende 

term, is de warmtegeleidingscorrectie tengevolge van de zijwan
den. 
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1,5 De beperkingen van de theorie 

De besproken theorie is slechts geldig voor een beperkt gebied. 
Met name voor kleine tijden zullen de aangenomen benaderingen 
niet opgaan. We zullen nu de geldigheid van de diverse benaderin
gen onderlingvergelijken en nagaan welke voorwaarde de tijd t 1 karak
teriseert waarbeneden de theorie haar geldigheid verliest. 

A] Bij de verwaarlozingen van·de impulsvergelijking,de drukvariaties 
en de dissipatietermen in de temperatuurgrenslaag moet er, zoals 
uit appendix A blljkt, voldaan zijn aan de voorwaarden (A.10) 

en (A,11) die respectievelijk zijn: 

Ec = O(M~) <-< 1 (1.5.1) 

Ec << 1 Rë (1.5.2) 

geldt Pe er nu Re =-Pr (1.5.3) 

Verder kan men stellen Pr = 0(1) en uit appendix A blijkt Pe = 0(1) 
Uit (1.5.3) volgt dan Re= 0(1) (1.5.4) 

Als we nu gebruik maken van (1.5.4) dan kunnen we de voorwaarden 
(1.5.1) en (1.5.2) combineren tot: 

(1.5.5) 

B] Door de aanname dat er aan de wand een ideaal warmtecontact is 
en er dus uitgegaan wordt van een continuurnstroming moet er 

gelden: 

Kn = * << 1 (1.5.6) 

Met behulp van de kinetische gastheorie kan.men een relatie 
tueeen de gemiddelde vrije weglengte! en de viscositeit af

leiden: 

1 r · '8 
~ /> a \f';;Y 

We vinden dan voor het kengetal van Knudsen:. 

1,26 
MI., 

""''., Re 

(1.5.7) 

(1.5.8) 

Met (1.5.4) vindt men dan Kn = O(Mö)en voorwaarde (1.5.6) 
wordt dan: 

(1.5.9) 
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C] Er is verder aangenomen dat het r;a,s tussen het geref'lecteerde 

schokf'ront en de achterwand, vanaf' de nchterwarrl gezien, als 

een hal.foneindig continuurn besch'Juwd mag wori'n (randvw. (1.?."?1)). 

Bovendien hebben we de rand vo<r waarde aan de rand van de grens

la?-g ter dikte "; gelineariseerd bij de berekening van de druk

verstoring achter het schokf'ront. 

Er moet dan gelden 

Omdat Str = 
u, .t1 

u 'M 
' ,}'., 

door ~ = iÇ << 1 

" -' 
u .t r 1 

"'< 1 (1.~.10) 

= 0 ( 1 ) ku.r.Jlen '.ve voorwaa~ i.e ( 1 • 5.10) vervaneen 

(1.5.11) 

Omdat nu Mr , 1 kunnen we de voorwqarl.en (1.5.5), (1.).9) en 

(1.5.11) combinerer. tot: 

M~ < M < ~ <, 1 
''~ f> Mr 

(1.~.12) 

De theorie is dus ~n haar geheel geldig voor tijden wa9.rbi j volr:aan 

is 3run de voorwaarde 

M •. 
iÇ << 1 (1.5.11) 

Als men dus een oplossing van het probleem van de schokreflectie 

trscht te vinden die v::>or kleinere tijden geldig zal zijn dan 

zal men op de eerste ~laats de benaderingen genoemd onder C] on

ge"taan moe ten rr.aken. Het he ef't dus ge en zin om de benaderingen 

genoemd onder A] en/ of B] op te hef'f'en als men gebru :k b 11 jft 

maken vm de benaderingen genoemd onder cJ. 

In je praktijk zal de theorie, wat de tijd t betreft ook een boven

grens van geldigheld hebben. Het is namenlijk zo dat we er- v::1n u_i t

gegaan zijn dat het gebied achter de invallende sch ·Jkgolf, waarin 
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de gereflecteerde schok terugloopt, uniform is. Dit betekent 

dat de invallende schok een constante snelheid moet hebben. 
De ir.wallende schokgolf zal echter in de praktijk vertraagd 

&troi'IIIN~.r 

worden tengevolge.van deYgrenslaag die achter deze schokgolf 
aan de wanden gevormd wordt. 

Als we nu het ideale Mach-getal van de invallende schokgolf, 

zoals dit ID u zl jn bij at'wezig-heid van de grenslaag, M
8

i noemen, 
dan bljjkt de afwijking A Msi tengevolge van de grenslaag in het 

algemeen afhankelijk te zijn van Mei' de hydraulische diameter 
d van de schokbuis, de af'stand 1 van diafragma tot schokgolf 

(zie fig. 1.1 .1), de voordruk p 1 en de combinatie van drijf- en 
testgas. 

De variatie ll M
8 

in het Mach getal M
6 

van de invallerrle schok-
golf ove~ een afstand L-1 =x (~ie fig. 1.1.1) bedraagt na lineari

satie: 

_ p(.a ~,Msi) J - ;:.f .x 
V 1= 

(1.5.12) 

Hugen (zie ref'. (6]) heeft nu de grootheid DELM, v~)or de door ons 
pebruikte combinatie van waterstof alR drijgas en argon als test

gas, berekend als functie van Msi• De grootheidDELMis ge~efiniëerd 

als: 

DELM (1.5.13) 

Hierbij is n = t voor het geval dat de grenslaag laminair is en 

n = 1/5 als de grenslaag turbulent is. Combinatie van (1.5.12) en 
(1.5.13) geeft dan: 

L1-n 
ll Ms = DELM.(p1d)-n (d) (1-n) y (1.5.14) 

Het gas waarin de heengaande 

schokgolf' vertraagt wordt zal 

achter deze schok, in gebied 2, 

met een snelheid u2 in de rich-

ting van de achterwand bewegen. 
Deze snelheid kunnen we in eer-

ste benadering gelijk stellen 

aan de snelheid, zoals die uit 

de ideale schokrelaties volgt 

als het Mach-getal van de heen-

gaande schokgolf Ms is. 
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Zoals men in f'ig. (1.5.1) aan de deeltjc:sbaan (gebroke'n lijn) 
kan zien, zal een deeltje, dat oorspronkelijk een af'stand x tot 
de achterwand heef't in gebied 1, een kleinere a~stand x' tot de 
achterwand hebben als het de gereflecteerde schokgolf' .ontmoet. 
We stellen nu in eerste benadering dat U

8
, Ur en u2 constant zijn. 

Aan de hand van f'ig. (1.5.1) kan men nu gemakkelijk nagaan dat 
de volgende relatie moet gelden: 

x 1 + u2/Ur 
x' = 1 - u2/u8 

Bovendien geldt er: 

(1.5.15) 

x' = ur.t (1.5.16) 

Eliminatie van x en x' uit (1,5,14) t/m (1.5.16) geef't dan voor 
de variatie h Ms in het Mach-getal van de heengaande schokgol~, 

in hetzelfde medium waarin de gere:t"le.cteerde schok zich gedurende 
een tijd t voortplant: 

Voor · t vinden we dan \11 t deze .laatste relatie: 

(1-n).d.p~.L~8 1 - u2/U8 h M
8 

t= -DELII· u 2 + Ur M
8 

(1.5.17) 

(1.5.18) 

Voor het experimentele gedeelte van dit verslag gellen nu de vol
gende gegevens: 

d • 0,1 m, L = 8 m, a1 = 320 m/s, 2 < M
8 

< 5 • 
Uit referentie [6] blijkt bovendien dat er, als de grensla~g in 

gebied 2 laminair is, geldt: 

M8 = 2 

M = 5 s 
en als de 

M - 2 S-

M = 5 s 

1 

DELV = 0,15 (N/m) 2 
' 1 

DELM = 0,40 (N/m) 2 

grenslaag turbulent is: 

DELM = 0,02 (N/m) 1/ 5 

DELM = 0,07 (N/m) 1/5 

Na berkening van u2 , Ur en Us met behulp van de schokrelaties 
voor een ideaal gas (zie b.v. ref'. [11]) vinden we met behulp 
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van de bovenstaande gegevens uit relatie (1.5.18), als de grenslaag 
in gebied 2 laminair is: 

Ms= 2 t -3 ; = 1.3 10 p1 t.M /M (1.5.19) 3 1 s s 
)\=5 t = 0, 73 10- Pi ".M /M s s 

en als de grens laag turbulent is: 

),{ = 2 t = 2,1 10-3 p ~ 1M /M (1.5.20) s 3 1, s s 
)4 = 5 t = 0,9 1 0- p 

1 
• !c M /M s s s 

We stellen nu dat de variatie in het Mach getal M
8 

maximaal 1 % 
-2 . 

mag bedragen; dus 6 MB/MB < 10 • Omdat het bovenstaande geen 
exacte berkening is, maar een vrij ruwe eerste benadering, kunnen 
we nu, uitgaande van (1.5.19) en (1.5.20) in het algemeen stellen, als 
als de grenslaag laminair is: 

t < 10-5 pt 
en als de grenslaag turbulent is: 

-5 t 
t < 10 . p~ 

(1.5.21) 

( 1 • 5. 22) 

Uit het bovenstaande blijkt dat de schokvertmgingvan de invallende 
schokgolf afhankelijk is van het feit of de grenslaag achter deze 
schok laminair of turbulent is. We zullen daarom nagaan welk type 
grenslaag we kunnen verwachten bij de door ·ons gedane experimenten 

waarbij de baan van de gereflecteerde schok bepaald werd (hfst. 3). 
Hierbij kunnen we stellen dat het Mach getal M

8 
varieërt van 2 tot 5 

terwijl de orde van grootte van de voordruk p 1 1 Torr is. 
Het tijdstip tt• wanrop de laminaire grenslaag overgaat in de tur

bulente, wordt gekarakteriseerd door een omslaggetal van Reynolds 

Ret, dat gedefinieërd werd als (zie b.v. ref. [8]): 

P2 2 MB 
Ret = u; • u2 • Ms - u2/a1 • tt (1.5.23) 

De orde van grootte van Ret blijkt 10-6 te zijn. Voor M = 5 en p -. s 1 -
= 1 Torr vinden we dan tt ~ 10-3 s. en voor M

8 
= 2 en p1 = 1 Torr 

,.., -2 
vinden we tt- 10 a. Dit betekent dus dat, op een vaste plaats aan 
de wand van de schokbuis~ de grenslaag minimaal 10-3 s na het passe

ren van.de heengaande schok~olf laminair zal blijven. 
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Omdat we bij het bepalen van de baan van de schokgolr maximaal 

gedurende 250 u~ meten, kunnen we dus stellen dat de grenslaag 
laminair is. De tijden die dan de bovengrens van geldigheid geven, 

worden bepaald door relatie (1.5.21). Bij,b.v. een voordruk van 

100 N/m2 (~ 0,74 Torr) vindep we uit deze relatie: 

t < 100 ~s 
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1,6 De numerieke oplossingsmethode van de warmtegel~ld:~ssvergelijking 

In dit hoofdstuk zal de numerieke oplossingsmethode besproken wor
den van het stelsel vergelijkingen dat argeleid werd uit de warmte
diffusievergelijking met de bijbehorende randvoorwaarden. 
Het stelsel is: 

dz ~ 
2y dY + z dy2 = 0 

randvoorwaarden; 

Y=+oo 

y = 0 z = e 

(1.2.33) 

(1.2.34) 
( 1 • 2. 35) 

(1.2.36) 

Î 
I 

(1.6.1) 

De temperatuur T
0 

wordt nu op de volgende rnanier bepaald. Als we 
de waarde van z, voor y = o, z

0 
noemen dan kan de oplossing van 

(1.2.33) in het algemeen gegeven worden als 

( 1 ~ ') \ .o.r. .: 

Nt1 rr.oet er voor y = + oo aan randvoorwaarde (1.2.34) voldaan worden. 
Bij de numerieke oplossing zal men voor y = + oo een eindige waarde 
voor y moe ten nemen die voldOEnde groot is. We noemen dit .. punt y • 

00 

De oplossing van z voor y
00 

is dan: 

z = z(y , z ; _ddz/ ) 
00 00 0 y 0 

We definiëren nu F = z 
OCt 

Er zal aan randToo~waarde 

F(y ' ~) = 0 eo zo, dy 

Uit relatie (1.6..5) volgt 

dz/ dY 0= 
f(y , 

00 
zo) 

( 1 • ? • 34) vo ld.aan 

nu: 

(1.6.3) 

(1.6.4) 

zijn als: 

(1.6.5) 

(1.6.6) 
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RandvoorwaardeT(!t2.35) kunnen we geven als: 
- c 5 

zo = e- B 

we stellen nu verder: 
n 

cw~ ~ (• g(y
00

, z
0

) = f(y
00

, z
0

) + -- -- ln ~ 
CP 5 "111 zo 

(1.6.8) wordt dan: 

g(y
00

, z
0

) = 0 

Uit (1.6.10) volgt dan: 

zo = z (y.) 
0 00 

Tc wordt dan gevonden uit de r~lAtie: 

T (y ) = TS - B ln z0 (y ) c OC) \10 

(1.6.7) 

= f(y ' z ) = 
00 0 

(1.6.9) 

(1.6.10) 

(1.6.11) 

(1.6.12) 

dz/. , De functie z = z(y, z
0

, dY ) (1.5.2) worit numeriek gevonden met 
behulp van een numerie~intggratie methode van J. Zonneveld. (ref. 
[12]). De functie f(y~· z

0
) (1.f.6) wordt met behulp v~ een Regula 

Palsi procedure uit relatie (1.6.5) bepaal.1. De :functie z
0

(y
0

) 

(1.6.11) wordt eveneens met Regula Falsi uit relatie (1.6.10) be-
paald. 

Relatie (1.6.12) laat zien dat Tc nog afhankelijk is van het punt 
Y

00 
• Dit punt y

00 
wordt nu in de praktijk zodanig genomen dat voor 

grotere waarden van Y
00 

Tc nie~ meer varieërt. 

We kunnen nu verder nog de waarde van y
6 

bepalen waarmee de grens
laagdikte 6 berekend kan ~orden (zie (1.2.1~6)). 
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Indien T
0 

bekend is kan men z
0
en ln fi{

0 
bepalen met behulp van respec

tievelijk de relaties (1.6.7) en (1.6.8). Uit (1.6.2) vinden we dan 

z = z(y). 
y ö wora.t clan wee·r numeriek gevonden met Regula Fa.lsi uit re la tie 

( 1 • 2. 45) : 0, 01 (Tc -T 5 ) 

B 
(1.6.13) 

In appendix C wordt nader ingegaan op de existentie en eenduidigheid 

van Tc• 
Het computerprogramma wordt gegeven in bijlage I. 



2, DE EXPERIMENTELE TECHNIEKEN 

2, 1 Algemeen 

Om na te gaan in hoeverre de voorafgaande theorie overeenkomt 
met de werkelijkheid, werden enkele experimenteq uitgevoerd 

2 in de 10 x 10 cm schokbuis van de sectie Stromingsleer. De 
lengte van het hogedrukgedeelte van de schokbuis was 1,5 me
ter, terwijl de lengte.van het lagedrukgedeelte 8 m was. De 
dikte van de stalen wand van de schokbuis was ongeveer 1 cm. 

Het hoge- en lagedrukgedeelte werden gescheiden d,)or een plas
tic diafragma waarvan de dikte 100, 200, 300, 400 o:f 500 f.llll 

was, afhankelijk· van het drukverschil p4 - p 1 tussen hoge-

en lagdruketuk. De plastic werd door deze overdruk p4 - p1 te
gen twee diagonaalsgewijs gemonteerde weerstandsdraden aange

drukt. Hierdoor was het mogelijk het diafragma op elk gewenst 
tijdstip te laten barsten door een grote elektrische stroom 
door de weerstandsdraden te sturen waardoor het diafragma 
plaatselijk verhit werd en doorbrandde. Na het barsten van 
het diafragma stroomde het drijfgas in het lagedrukgedeelte 
waar dan in het testgas de schokgolf gevormd werd. Bij alle 
experimenten hebben we waterstof als drijfgas gebruikt ter
wijl argon als testgas diende. 

Er werden twee soorten experimenten uitgevoerd. De eerste 
soort bestond uit. het bepalen van de temperatuur Tc van de 
achterwand van de schokbuis na de reflectie van de schokgolf 
tegen deze wand. Dit werd gedaan omdat Tc rechtstreeks in ver
band staat met de warmtestroomdichtheid aan de·achterwand. We 
konden .zo een in9.ruk krijgen van de. betroU'Nbaarhe id van het 
model dat we aangenomen hebben om de warmtestroomdichtheid en 
de hiermee samenhangende snelheid aan de rand van de tèmpera
tuurgrenslaag aan de wand in de schokbuis te berekenen. 
De tweede soort experimenten bestond uit het bepalen van het 
x-t diagram van de gereflecteerde schok om de invloed na te 
gaan yan de warmteoverdracht aan de wanden op de snelheid, en 
dus ook op de baan, van de gereflecteerde schok en de'ze in
vloed te vergelijken met de berekende. 
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~ De temperatuurmeti~geQ 

A) De temperatuuropnemer 

Bij het meten van de temperatu1.r van de achterwand van de schok
buis werd gebruik gemaakt van een \Veerstandthermometer. Deze weer
standthermometer bestond uit een uiterst dun (± 103 Î) plati~ 
laagje dat bij de sectie Warmtetransport onder hoge elektrische 
spanning op een cylindervormige glazen onderlaag gesputterd was. 
De glazen cylinder werd zodanig in de stalen achterwand van de 
schokbuis gemonteerd dat het laagje op deze cylinder in het vlak 
van de achterwand lag. Ter plaatse van het laagje deed de glazen 
onderlaag dan dienst als achterwand. 
De temperatuurcoë~ficiënt van de weerstand van het platinalaagje 
werd experimenteel bepaald bij de sectie Warmtetransport. Dit ge
beurde door het laagje met de glazen onderlaag te plaatsen in een 
thermostaat-bak. Het laagje werd opgenomen in een 1Nheatstone brug 
en met behulp van deze brug werd de weerstand van het laagje be
paald als functie van de temperatuur van het laagje. De waarde 

van de temperatuurcoëf~i~iënt Q bij 23°0 bedroeg 1.3.10-3 0c~1 • 
terwijl de weerstand van het laagje bij deze temperatuur 565,5 n 
was. 

laagje 

breedband osc i ll os- I 

vers ter ke r----L-c-.o_o_p~·~ ...... ~ _:J ~ 
c___ __ _ 

fig. (2.2.1) 

Om nu de temperatuur van het laagje te bepalen als functie van 
de tijd, werd het platina laagje opgenomen in de schakeli~ zo
als deze in ~ig. (2.2.1) geschetst is. Met behulp van een bat
terij (± 90 V) en een grote voorschakelweerstam van 10 kn. werd 
er een elektrische stroom van ± 9 mA door het laagje gestuurd. 
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De spanningvariaties over het laagje als functie van de tijd 
werden zichtbaar gemaakt op het scherm van een oscilloscoop 
{Tektronix type 555 A) nadat het signaal eerst versterkt was 
door een breedband versterker. Door deze breedband versterker 
te gebruiken hoefde de gevoeligheid van de scoo~ niet te hoog 
te zijn waardoor de bandbreedte minima~l 1,3.10 Hz was en we 
dus geen last hadden van hinderlijke vervormingen van het sig
naal ten gevolge van een te geringe bandbreedte. 
De temperatuurvariatie die het laagje nu onderging werd 
bepaald net de volgende formule: 

llT(t) 
~V(t)fvB 

waarbij: 

~T(t) = verschil in temperatuur op de tijdstippen t en o 
6R(t) = verschil in weerstand op de tijdstippen t en o 

(2.2.1) 

~V(t) = verschil in spanning over het laagje op de tijdsti~pen t en o 
VB - spanning van de batterij 
a

0 
= temperatuurcoëfficiënt van de weerstand van het laagje 

ten tijde t = 0 
R

0 
= weerstand van het laagje ten tijde t = 0 

Er wordt nu aangenomen dat de temperatuur van het laagje dezelfde 
is als die van de glazen achterwand. Dit is natuurlijk pas na een 
bepaalde tijd waar. Deze tijd wordt bepaald door de zogenaamde 
warmtediffusietijdconst~nte rd die als volgt gedefiniëerd is 
(ref. [1]): 

2 
Pp•OF.öF 

~ 
(2.2.2) 

waarbij ~· o.?• en ~ ren}?e~tiev1d.tjk de dichtheid, soortelijke 
warmte, dikte en warmtegeleidingscoëfficiënt van het platina 
laagje zijn. 

Om de tijd Td te bepalen voor het door ons gebruikte laagje móeten 
we dus de dikte van het laagje weten. De dikte werd nu berekend 
met behulp van de soortelijke weerstand van zuiver platina en de 
gegeven weerstand en afmetingen-van het laagje. We vonden dat 6p 
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van de orde 102 Î was. Dit is ~iteraard niet meer dan een vrij 
ruwe schatting van 1e dikte omdat de soor~lijke weerstand van 
het laagje bij een dergelijke geringe dikte waarschijnlijk sterk 
van de socr telijke weerstand van zuiver platina zal afwijken. We 

2 n 
vinden nu voor öF = 10 A: 

( -12) 'Td = 0 10 6. (2.2.3) 

We zien dus dat we in de praktijk, zelfs al zou de dikte öF een 
factor 10 groter zijn, kunnen aannemen dat het laagje ogenblik
kelijk de temperatuur van de achterwand registreert. 
Omdat het· laagje een kleine warmtecapaciteit heeft. zal de geregis
treerde temperatuur echter niet meteen overeenkomen met de tempera
tuur die de glazen achterwand 20U hebben indien het laagje arwezig 
was. Deze laatste temperatu~ is namenlijk de temperatuur die we 
graag zouden me ten. 
Voor ons geval, waarbij ten tijde t = 0 plotseling een warmtestroom
di eh theid H0~ it. aan ':ie wand optreedt en waarbij de oppervlakte 
temperatuur momentaan naar een nieuwe waarde Te springt, zal de 
oppervlakte temperatuur met een eindige laagdikte (geregistreerd 
door het laagje) minder dan 6 % at'wijken vm de temperatuur Tc 
na een tijd (ref. [7]): 

2 
100 (PpcE'OF) 

'T = --e y."c." 
(2.2.4) 

6_? -4 0 -2 -1 In ons geval kunnen we stellen ~ e ~ 5.10 ~m C s en 
,~-w ", 

voer het platina laagje (PFcpöF) ~10-3 , zodat we voor ~e stijg-

tijd Te vinden: 

(2.2.5) 

Uitgaande van (2.2.5) zouden we nu kunnen stellen dat de stijg-
tijd te verwaarlozen klein is, maar als de dikte van het laagje 
een factor 10 groter is dan de aangenomen 10

2 A dan zal de stijg
tijd enkele as bedragen. Een dergelijke stijgtijd zal op de oscil
loscoope te zien zijn bij een tijdbasis van 5 #S/cm (zie foto 2.2.1 ). 
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De temperatuur Tc die de glazen achterwand heeft na het verlopen 
van de st i ~s.ti jd zal nu, behalve van het Machgetal van de invallen
de schokgolf, ook afhankelijk ~ jn van het contactgeleidingsvermogen 

PwÀwcw van de achterwand. Als men dus de temperatuursprong Tc- T
0 

theoretisch wil voorspellen dan moet Pw~cw bepaald ~orden. We 

hebben nu Pw~cw experimenteel bepaald-met de methode zoals die 
door Gelten (ref. [8]) gegeven wordt. De schakeling die door Gelten 
gebruikt werd, hebben we. ~erbeterd. 
De methode berust op het feit dat de temperatuurtoename AT aan de 
wand van een ha-lf oneindig lichaam, evenredig is met t/t als er van
af het tijd'stip t = 0 een constante warmtestroomdichtheid aa;n de 
wand optreedt. De evenredigheidconstante is onder meer a:fhankelijk 

van het contactgeleidingsvermogen PwX.cw van dit halfoneindig lichaam. 
Om deze evenredigheidconstante te bepalen wordt het laagje met de 
glazen onderlaag in een Wheatstone brug opgenomen. Over deze brug 
laat men nu, op t = 0, een condensator ontladen met een zodanige 
RC-tijd dat de stroom door het laagje gedurende een redelijke tijd 
(1 ms) als constant beschouwd kan worden. Omdat men verder de rela
tieve verandering van de weerstand van het laagje kan verwaarlozen, 

kan men de warmtestroomdichtheid aan de wand van de glazen onderlaag 
als constant besch:Juwen. Uit het spanningeverloop over de brug die 
oorspronkelijk in evenwicht is, kan men dan Pw~cw berekenen (zie 
ref. [8]). 
We vonden voor de factor ow~cw van het glas: 

À 4.94 106 J 2 .m-4•0 c-2.s-1 
Pw wcw = 

B) De meetopstelling I. 
I ~-.. -~-'-'--'-
l ~"3 
IC~---~- 19 

~j-' fa s 1--<-----'-lh_s, 
f 

fig. (2.2.2) 
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We zullen de meetopstelling beschrijven aan de hand van de schets 
in fig. (2.2.2). Het laagje met de glazen onderlaag is zodanig in de 
metalen achterwand gemonteerd dat het laagje in het vlak van deze 
achterwand ligt. Het signaal werd naar de ingang ~ van de dualbeam 
oscilloscoop 81 (Tektronix type 555 A) gevoerd op de manier zoals 
in.fig. (2.2.1) geschetst is. 

Voor de achterwand, op 12,5 cm afstand, werd een piëzo-elektrische 
kwarts drukopnemer gemonteerd. Deze drukopnemer zal als de inval
lende schok, die naar de achterwand toe beweegt, passeert, een elek
trische puls afgeven. Dit signaal wordt naar de ingang c van de os

cilloscoop 82 (Tektronix type 555 A) gevoerd. Deze oscilloscoop s2 
zal, als de binnenkomende puls boven een bepaald ingesteld trigger
niveau ligt, een puls van 50 V aan de ~itgang e afgeven. Deze puls 
van 50 V zal cie tijdinvalmeter B starten. Bovendien zal s2 aan de 
uitgang ei na een ingestelde vertraagtijd, ten opzichte van de bin

nenkomende puls, een puls van 20 V afgeven. Deze laatste pule van 
20 V zal nu de upper-beam yan de dual-beam oscilloscoop 8

1 
starten, 

ongeveer 10 us voordat de schok bij de achterwand arrivee1t. De 
tijdbasis van de upperbeam is 5 us/cm. Als nu de schokgolf bij de 
achterwand gekomen is zal er over het laagje, tengevolge van de 
weerstandsverandering, een spanningsvariatie ontstaan. Deze span
ningsvariatie wordt door :ie upper-beam en de lower-beam, di'e op dat 
ogenblik start, zichtbaar gemaakt op het scherm van 81 • Op h~t tijd

stip dat de lower-beam start, en de schokgolf dus bij de achter
wand aangekomen is, zal 81 een puls van 50 V aan de uithang haf
geven, w~armee dan de tijdintervalmeter B gestopt wordt~ 

De signalen van upper- en lower-beam van 8 1 worden gefotografeerd 
en uitgemeten onder een vergrotingsapparaat. Foto (2.?.1) laat 
een voorbeeld zien van de signalen die op het scherm van s1 zicht
baar gemaakt worden. 
De snelheid van de heengaande schok wordt nu bepaald met behulp 
van de tijd die Baangeeft en de afstand van 12,5 cm. Het Mach
getal wordt dan gevonden door. de gevonden snelheid te delen door 
de geluidsnelheid van argon bij kamertemperatuur. 



f'oto (2.2.1) 

2.3 De bepaling van het x-t diagram 

ti j dbas i s : 

upper beam: 5 JJ.S/cm 
lower beam: 20 us/cm ,. ' ,_ 

Bij het samenstellen van de x-t diagrammen van de geref'lecteerde 
schok in de schokbuis werd gebruik gemaakt van een optische methode. 
Hierbij werden schaduwopnamen gemaakt van de schokgolf in de nabij
heid van de achterwand. De opnamen van ·de schok werden gemaakt met 
tussentijden van globaal 10 JJ,S. Door nu deze tussentijd te meten 
konden we met be-hulp van gemiddeld 22 opnamen de si'stand x tussen 
schokgolf' en achterwand als !'unctie van de tijd t bepalen. 

4. 
We zullen nu de optische opstelling bespreken aan de hand van de 
schets van de horimntale doorsnede in f'ig. (2.3.1). Er werd ge
bruik gemaakt .van de 24 lichtbronnen van een zogenaamde 24-f'litser. 
(Cranz-8chardin Hochf'requenz-Funkenzeitlupe Type 3107 (PEK Electro
nic)). Deze 24-f'litser bestond uit een tableau A waarop 24 flit sbron
nen gemonteerd waren in 4 rijen van 6. De onde rlinge af'stand tussen 
de flitsbronnen bedroeg 4,5 cm. De f'litsbronnen op het tableau A 
werden zo goed mogelijk in het brandvlak van de positieve lens F1 
geplaatst. Hierbij werd één flitsbron van rij 2 in het brandpunt 
op de optische as van F1 geplaatst. De brandpuntafstand van F1 be
droeg 1,65 m. De lens F1 stond voor het venst~r van de schokbuis 
terwijl achter het tweede ve~ster een identieke lens F2 geplaatst 
was. De optische assen van F 1 en F2 lagen in elkaars verlengde en 
stonden loodrecht op de evenwijdige venstePs. Op deze manier kre

gen we een 1 op 1 af'beelding van de 24 rlitsbronnea in het brand

vlak van F2• Zoals we in f'ig. (2.3.1) zien was hierbij · de licht-
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fig.( 2.3.1.) 
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b 

fig. ( 2.3.2) 

c 
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bundel van elke flitsbron in de schokbuis, tussen de lenzen, 
evenwijdig. Het was echter wel zo dat slechts de bundels die 

afkomstig waren van rij 2 evenwijdig aan de achterwand wa!'en. 

De 24 beeldjes van de meetsectie van de schokbuis die er nu in 
het brandvlak ontstonden, we!'den nu verder nog met behulp van 24 
positieve lensjes afgebeeld op de fotografische plaat c. 
We zullen nu wat nader ingaan op de beelden die er ontstaan als 

men met de boven beschreven opstelling een vlakke schokgolf' f'oto
graf'eert. 

Het beeld dat op de fotograf'ische plaat gevormd wordt bestaat uit 
de intensiteitvaratie van de evenwijdige bundel die uit de meet
sectie treedt. De beelden die ge_vormd Worden kunnen we onderscheiden 
in 3 typen. Deze drie typen zijn geschetst in :fig. (2.3.2) en we 
zullen ze aan de hand van deze figuur beschrijven. Het punt 8 1 is 
een punt van de voorkant van de gereflecteerde- of invallende schok
golf, dat tevens aan het venster ligt waar het licht binnenvalt. 

82 is een punt van de achterkant van de schokgolf' bij het venster 
waar het licht wee!' uittreedt. w1 ~n w2 

zijn punten van de achte!'wand 

die elk aan een van de vensters liggen. 
De experimenten werden nu steeds zo uitgevoerd dat met de flitsbron
nen uit de rij 1 uitsluitend opnamen van de invallende schokgolf' ge

maakt werden. In dat geval· hebben we de situatie van fig. (2.3.2-a). 
Hier maakt de invallende evenwijdige bundel een hoek met het schok

front. De liqhtstralen die het schokfront niet "zien" zullen in de 
uniforme gebieden met druk p1 en d!'uk p2 onafgebogen hun weg ver

volgen. De· stralen die het schokf'ront echter snijden zullen af' gebo
gen worden in de richting van het gebied met druk p2 (p2 >P 1 ) • De 
afbuiging i.s af'hankeli jk van de verandering van de dichtheidsgradient 
loodrecht op de lichtstralen. Als de stralenbundel nu uit de schok
buis treedt, zal de intensiteitverdeling zijn zoals in :fig. (2.5.2-a) 
getekend is. 
81 wordt afgebeeld als een punt aan de voorkant (vanaf de achter

wand gezien) van een donkere lijn. 82 wordt afgebeeld als een punt 
aan de voorkant van een heldere lijn. Van de achterwand zal het 
punt·w2 afgebeeld worden. 
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In fig. (2.3.2-b) is het tweede geval geschetst waarbij een op
name van de schok gemaakt wordt met een flitsbron uit rij 2. In 
dit laatste geval zullen de stralen in de schokbuis evenwijdig 
aan de achterwand en het schokfront lopen. Omdat de schok een 
eindige. hoewel geringe, dikte heeft, zullen nu de donkere en 

heldere lijn vlak naast elkaar afgebeeld worden. Indien de heen
gaande schokgolf gefotografeerd wordt zal de donkere lijn het 
dichtst bij de achte~and liggen. Dit laatste is de situatie van 

· fig. {2.3.2-b). Ale echter de gereflecteerde schokgolf gefotogra
feerd wordt, zal de heldere lijn het dichtst bij de achterwand 
liggen. Van de achterwand worden de punten w1 en w2 op hetzelfde 

punt afgebeeld. 
Met de flitsbronnen uit de rijen 3 en 4 werden uitsluitend opna
men gemaakt van de gereflecteerde schok. De situatie die men in 
dit geval heeft is geschetst in fig. (2.3.2-c). Wat de afbeelding 
van de schokgolf betreft verschiltdeze situatie in wezen niet 
van die in :fig. (2.3.2-a) omdat nu CJOk de lichtstralen die het 
schokfront "zien", invallen van hoge druk (P5) naar lage druk (p2 ). 
Het punt 81 , dus een punt van de voorkant van de gereflecteerde 
schokgolf, correspondeert met het punt 81 in het beelçi. Dit punt 
81 is een punt van èe achterkant (vanaf de achterwand gezien) van de 
donkere lijn; De achterwand zelf wordt afgebeeld als een lijn do~ 

1. 

het punt w1 • 

De foto's die door ons gemaakt werden, werden uitgemeten onder een 
vergrotings~pparaat dat 10 x vergrootte. Er werd als afstand tus-
sen de schokgolf en de achterwand de a:fsta.nd 81w1 genomen. Déze 
afstand komt dus overeen met de afstand van de voor~ant van de schok
golf (al of niet gereflecteerd) tot de ach\erwand. Op, de foto cor-. ' 
respondeert deze afstand met de ~f~tand 81 w1 • 
Bij het opmeten van de af'stand 81 w1 maakten we gebruik vm. de opna
men van een lineaire schaalverdeling. Deze schaalTerdeling werd in 

de schokbuis, achter het venster waar het licht binnenviel, geplaatst. 
Hierdoor was het onder meer mogelijk om bij de opnamen met de flit-

1 1 

sers van rij 1 toch de afstand s 1w1 op te meten, ofschoon het punt 

w1 niet afgebeeld werd. (zie fig. (2.3.2-a)) 

Verder bleek uit de afbeelding van de lineaire schaalverdeling dat 
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de afbeelding met elke ~litsbron lineair was, dus dat de bundels 

binnen de twee lenzen inderdaad evenwijdig waren. ~e snelheid 
• • 

waarmee s1 ten opzichte van w1 beweegt zal dus lineair a~hankelijk 
zijn van de snelheid waarmee de schokgo~ ten opzichte van de achter

wand loopt. 

Foto (2.3.1) geeft een voorbeeld van de opnamen van de schokgolf 
zoals deze dJor ons gemaakt werden. 
De volgorde van de beeldjes binnen een rij is van onder naar boven 
terwijl de volgorde der rijen van rechts naar links is. De achter
wand van de schokbuis is op elk beeldje links a~gebeeld. De rechtse 

rij opnamen, gemaakt met de ~litsbronnen uit rij 1, zijn opnamen 

van de invallende schok In de daárnaast liggende rij opnamen gaat 
de heengaande schok over in de gere~lecteerde. De heengaande schok 
werd ge~otografeerd om d_e snelheid en het· Machgetal van deze schok 

te kunnen bepalen. 

We zullen nu verder de gehele meetopstelling bespreken aan de hand 

van f'ig. (2.3.3). De optische meetopstelling van de 24 flitsbron

nen (A) met de lenzen F1 en F2 en de cassette, me~ 24 lensjes aan 

de vaorkant, waarin de fotografische olaat C geplaatst is, werd 

reeds in het voora~gaande besproken. 

Op een afstand van 7,5 cm werd er in de wand van de schokbuis een 
drukopnemer P gemonteerd. Deze .drukopnemer gaf een elektrische puls 

a~ als de heengaande schokgol~ ter plaatse passeerde. Deze puls 
werd naar eEll oscilloscoop D gevoerd. Als -ie binnenkomende puls 

boven ee1 ingesteld triggerni veua uitkwam gaf de oscilloscoop D 

een spanningspuls van 50 V af. Met deze puls van 50 V werd dan de 

stuurinrichting E van de 24 flitsbronnen gestart. E zal nu met 

bepaalde tussentijden de ~litsbronnen, in een van te voren bepaalde 
volgorde, ont~teken. Deze tussentijden werden bepaald door de ~re-

.u :nti P. 7°t~l lP. t•-';)ng::-nerat·)r F. 

Orr. _ie tuas~ntij :en te :n~ten, ~:-~br\.Ük ten N·~ foto-:r.·.ll t!.plier· r. 
Het signaal van deze .foto-mul tipliJr ~terd nnar de bei.:le ingangen 

van de twee d_ual-benrn oscilloscoops G en H' (beide Tektronix type 

· A 555) gevoerd. Telkens EÜ:> l.e 24-flitser een lichtflitt:> gae, 

en er dus een opname gemaakt werd, werd er 
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docr •I een elektrische puls a.fgegeven. Deze pulsjes werden door 
de twee stralen van G en door de twee stralen van H op de scher
men van G en H zl ebtbaar gemaakt. Alle stralen liepen met een 
zelfde ronstante sne~eid. De bovenste straal van het scherm van 
scoop G startte op de puls van 50 V die door D a.fgegeven werd. 
Even voord::-1t deze bovenste straal van G van het scherm verdween, 
startte de andere straal vanG en ging tevens de bovenste straal 
op het scherm van de oscilloscoop·H lopen. Deze straal kreeg een 
uitwendige startpuls (ingang 2) van scoop G (uitgang 3). Als deze 
laatste straal uitgelopen was, startte meteen de tweede straal van 
H op het scherm die dan ~et signaal weer overnam •. 
Om de tussentijden van alle pulsjes te meten was het wel zaak om, 
uitgaande van d e .frequent! e van het signaal van de toongene ra tor F, 

een zodanige tijdbasis voor de vier stralen van van de scoops G en 
H te kiezen, dat de laatste straal die het signaal van I schreef, 
niet uitgelopen was voordat de laatste .flitsbron ontstoken werd. 
De tussentijd van de pulsjes werden opgemeten met behulp van de 
.foto's die van de signalen op het scherm vanG en H gemaakt werden. 

Het bleek inderdaad nodig te zijn de tussentijden van de ontstekings
tijdstippen te. meten. Ondanks het .feit dat het periodieke signaal, 
dat de stuurinrichting uitwendig van F kreeg, een constante periode
tijd had, bleken de tussentijden tussen de ontstekingstijdstippen 
helemaal niet constant te zijn. In enkele gevallen bleken de tussen
tijden zeTf's zo te variëren dat er .flitsbronnen waren die voor hun 
beurt .flitsten zodat de ontstekingsvolgorde niet meer d.e ingestelde 
was. 
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3, M~ETRESULTATEN ~N CONCLUSIES 

3,1 De temperatuurmetingen 

De temperatuurmetingen werden verricht op de manier die in 2.2. 

beschreven is. De constante temperatuur Tc' die gemeten werd en 
inderdaad constant bleek te zijn, is de temperRtuur van het con

tactoppervlak tussen het gas (argon) 1n gebied 5 en de plaatselijke 

glazen achterwa:-'d. De warmtestroomdichtheid H
0 

aan ie wand is, zo
als uit relatie (1.2.26) blijkt, lineair afhankelijk van Tc. 

De uitgewerkte resultaten van de metingen kan men, aan het einde van 
deze paragraaf, in tabel ·(3.1.1) vinden. Naast de gemeten waarden 

worden in deze tabel ook de theoretisch te verwachten wa~1roen van 

de temperatuursprong Tc - T
0 

gegeven. De temperatuur T5 weri'l, uit

gaande van het gemete~ Machgetal M
8

, berekend met de schokrelaties 

voor een ideaal gas (zie b.v. ref. [11]). Uitgaande van deze T5 werd 

de theoretische waarde van Tc - T
0 

met het gemaakte computer program
ma berekend.. Bij deze berekening werd gebruik gemaakt van de relatie 

tussen~ enT voor argon zoals deze in appendix B gegeven is. 

(~/~0 = 3,977.10-3 .T. exp (- T/(2.513.103 ) ) ) Voor ~wpwcw van de 
glazen achterwand werd de in 2.2 gegeven waarde genomen. 
( 6 2 -4 0 -2 -1 ) ( 'wowcw = 4,94.10 J .m • C .s De resultaten van tabel 3.1.1) 
zijn in grafiek (3.1.1) grafisch weergegeven. Bovendien worden in 

grafiek (3.1.2) de theoretisch berekende waarden van Tc- T
0 

verge

leken met de waarden die men voor Tc - T
0 

vindt als men deze berekent 
onder rle aanname dat t-,p van het gas constant is. Hierbij worl.t voor 

"·P de waarde bij (Tu + T5)/2 genomen. 

In tabel (3.1.1) zien we dat de berekende en gemeten w~arden van 

Tc - T
0 

vrij goed overeenstemmen. De afWijking bedraapt ?lebaal 
5 tf• Deze afWijking is van dezelfde grootte-orde als de meetonnauw

keurigheid. Grafiek (3.1.?) toont duidelijk aan dat men niet kan 

volstaan, bij de berekening.van Tc - T
0

, met het sterk vereenvou

digde model waarbij >,o constant genoeroen wordt. 

Uit dit alles kunnen we nu concluderen dat het door ons aangenomen 

model om de warmte2troomdichtheid te berekenen goed blijkt te vol-

doen. 



Zoals in 2.2 reeds vermeld werd, zal het signaal van het laagje, 

zoals dit op het s~herm vm de oscilloscoop zichtbaar gemaAkt wordt, 
niet meteen vanaf het tijdstip t = 0 constant zijn (zie b.v. foto 

(1.?.1)). De gemeten constante waqrde van Tc- T
0 

werd dan ook be
paald na een bepaalde tijd; de zogenaamde stijgtijd van het signaal. 

Formeel definiëren we deze stijgtijd van het signaal, evenals de 

ntijgtijd van het laagje Te (zie (2.2.4)), als de tijd waqrna het 
signaal minder dan 6 <f afwijkt van de uiteindelijke constante waarde. 

Deze stijgtijd werd aan de hand van de foto's van het signaal van de 

oscilloscoop bepaald voor de diverse gevallen. De stijgtijden zijn 

engenomen in tabel (3.1.1). 'De meetonnauwkeurigheid bedroeg 0,5 ,.1s. 

Zoals re·eds in 1 • 5 vermel::l werd, is het voor kleine tijden mogelijk 

dat ie temperaturen van gas en wand aan het contactoppervlak niet 

aan elkaar velijk z1 jn maar dat er éen temperatuursprong tussen gas 

en wand optreedt (Kn:::: 1 ). Deze temperatllursprong is afhánkelijk 

van de temperatuur T
5 

en druk p 5 van het gas. In ref [15] wordt nu 

het signaal van het laagje, ·gedurende de s tijgtijd, geinterpreteerd 

als de temperatuursprong·tussen·gas en wand. In ons ge~al blijkt 

échter (zie tabel (3.1 .1)) dat de stijgtijden (± 3 ~s) binnen de meet
nauwkeurigheid. onafhankelijk zi :in van het Machgetal Ms en r1e voordruk 

p 1 dus onafhankelijk van p
5 

en T5 • Dit duidt erop dat de stij~tijd 

niet te wijten is aan een eventuele discontinuiteit in het tempera
tuurverloop in gas en wand ter plae.tae van het contactoppervlak. 

De stijgtijd zou ook een g~volg kunnen zijn van de beperkte band

breedte van de oscilloscoop, waarmee de spanningsvariatie gemeten 

werd. Omdat de minimale bandbreedte 1.3 mHz was, en dit overeenkomt 
" . 

met een stijgtijd van o.B ~s, zal dit laatste echter niet het geval 

geweest zijn. 
De laatste mogelijkheid is nu dat de sti jgtiji van het signaal cor

I'espondeert met de stijgtijd re van het laagje (zie relAtie (?.?.4)). 

Om dit na te gaan werden enkele gevallen van tabel (3.1.1) gerepro
duceerd met een ander platina laagje. De weerstand van dit laagje 

(± 1900 C.) was 3,5 x de weerstand van hf'!t ')Orepronkelijke laagje. 

De oppervlakten van beide laagjes waren even groot. Dit betekent 
dat de dikte van het laagje met de grootste weerstand (± 1900 \,) 



het kleinst is. Het hoeft echter niet te betekenen dat de dikte van 

het laagje van 1900 ;, 3,5 x zo groot is, omdat de soortelijke weer

stand van platina waarschijnlijk toeneemt bij afnemende dikte. 

De gemeten stijg-tijden van het lang je bleken weer onafhankelijk te 

zijn van het M
8 

en p 1 en bleken iets, alhoewel niet overtuigend, 

kleiner te zijn dan de st i jgti jden van het oors-pronkelijke· laFlgje. 

Indien men een verhouding in de dikten annneemt van 3, 5 clan is 

volgens relatie (2.2.4) de verhouding der sttjgtijden (3,5)2 • Dit 

bleek dus in het geheel niet het g?V!ll te zijn. 

We kunnen hieruit besluiten dat, als men meer informatie over de 

stijgtijden van de laagjes wil krijgen, h0t noodzakelijk is dat de 

dikten gemeten worè.en. Bovendien moet het signaal dan op een kleinere 

tijdbasis geschreven worden. (b.v. 0, 5 us/cm) 
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• T5(oK) T -T ( 0 e) T -T ( 0 e) 'Ms p 1(Torr )) Stijgtijd c 0 c 0 

berekend gemeten berekend C~· s) 

2,19 5 1198 0,55 0,60 3,0 
2,S9 5 1 q97 1 ,l..t-5 1,58 3,0 
3,22 5 2436 2' 1 2,?2 3,0 
3,91 5 3533 4, 1 4,00 3,5 
4,00 5 3703 4,1 4,25 3,0 

2,10 10 1108 0,65 0,72 3,0 
2,95 10 2069 2,3 2,37 3,0 
3,83 10 3401 5.2 5,32 3,5 
4,80 10 5239 9,6 10' 15 3,5 

2,07 15 1083 0,80 0,83 4,0 
?,88 15 1987 2,5 2,70 2,5 
3,50 15 3357 6,2 6,38 3,0 

2,06 20 1070 0,90 0,94 3,0 
2' 30 20 1882 2,9 2,84 4,0 
3,64 20 3087 6,2 6 '1-+0 3,0 
4,77 20 5205 13,6 13,85 3,0 

2,06 25 1070 1 ,05 1 ,05 
2,93 25 2045 3,6 3,68 3,0 
3,56 25 2821 6,7 6,75 3,0 
3,65 25 3103 7,3 7,30 ?,0 

l.J., 87 25 5421 15 ,o 16,30 

• ) 1 
') 

Torr 133,32 NI " = / m 

tabel (3.1.1) 
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3.2 De x-t diagrammen 

Zoals uit enkele voorbereidende berekeningen bleek is het warmte

overdrachtseffect op de schoksnelheid maxiamaal bij l~gP. voordrukken 

p 1 en hoge Machgetallen Ms. om echter relaxatie-ef'::fecten in argon 

te vermijlen, moesten we ons wat de Mecr..getallen betreft beperken 

tot M
8 

< 5. Omdat we verder gebonden waren aan een fotograf'ische 

techniek (schaduwopnamen) om de positie van het schokf'ront te be

pal en, konden we geen onbeperkt lage v0ordruk:ZCen kiezen voor d.e 

metingen. De gevoeligheid van de schaduwopnamen neemt namenlijk af' 

met de vnord.ruk. De drukken wa:1rbij het zinvol en mogelijk was om 

te meten bleken in het gPbiAd van 0,6 tot 2 Torr te ligf-~en. Acht x-t 

diagrammen, representqtief' voor de metingen,kan men aan het einde van 

de:;;e parsera~:r vinden. Het Maehgetal M.,., v'ln de heengaande schokgolf' 
0 

werd uit de meetpunten van deze schok voor t < 0 bepaald. "Sr moet. 

wr,;--:ien opgeo...rnerkt dat wanneer het p.chokf'ront gekromd tF3 'ie meetr,unten 

behoren bij het punt V9.n het schokfront dat op de as van de sch .Jkbuis 

ligt. 

Uitgaande V''in Ms ·.verd er, met beh~llp VA.n de bekende schokrelaties 

(ref. [ 11 J) vooi· çen ideaal gas, rl.e i ieal e cons. t:J.nt e snelheid van 

· .d.e gereflecteerde schokgolf' bepaald met het bi jbehoren:le x-t diagram. 

In elk der grafieken (3.2.1) t/m (3.2.9) wordt dit diagr3m door de 

onderbroken lijn voorgesteld. 

Vervolgens werd er met f'orm~,lle ( ~ .4. 27) de correctie, tengevolge van 

de warmteoverdracht, op de ideale baan bepaald. Het Eccorrt::::eerJe 

x-t :1ingram van de seref'lecteerde schokgolf is in elk van ,ie gra

f'ieken (3.2.1) t/m (3.?.5) de niet-onderbroken lijn voort'> o. 

Bij de int~rpretatie van de meetresultaten merken we allereerst op 

dat de metingen te onderscheiden zijn in twee groepen. Sen groep 

(de graf'ieken 2, 3 en 5) waarbij ~le snelheid van de gereflecteerje 

schokgolf' groter en de andere waarbij 

deze snelheid kleiner is· dan de· ideale 

snelheir:l. Om ::le rer'len hiervan te ach

terhalen hebben WFJ de krom11ing van 

de heengaarule schokgolf bepaald aan 

de hand van de gemaakte schaduwop

namen. Als maqt voor ::leze krom':',ing 

werd de axiale uitgebreidheid r van 

het schokf'ront genomen (zie·f'ig. 3.2.1) 

gekromd schokfront 

fig. 3.2.1 
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De waarden van '1 zijn voor de verschillende gevallen gegeven in 

tabel (3.2.1). N,,n:"'t de gemeten waarden van e zijn in deze tabel 

ook de waarden opgenomen :iie ·men kan verwachten alA de kromming 

ui tsh~i tend het gevc1lg is van de grensla11g ac..'1 ter de invallende 

schokgolf in gebied 2. Deze wa·;,rden van 0 zijn bepa~lld met be

hulr van ref. [13] 

Grafiek p1 l'; ; .. ~t t1 Ms •'< 0 !. 
1 

(3.2.-) • ( _") ( 10 - 6s) (gemeten) (gemeten) (ref. [ 13] ) (Torr )) m;s ~ 

_-x 
( 1 o .Jm) (1o-3m) 

1 2,0 0,103 5 4,6o .... 1 0,9 
2 2,0 0' 161 10 ? '81 1 1 0.9 
3 2,0 0,219 30 1,70 12 0,9 
4 1 ,o 0,171 9 4,10 < 1 1 , ) 

5 1 '0 0,256 18 2,24 9 1 '3 
6 0,8 0,215 11 3,65 2 1 '5 
7 o,g 0,335 49 2,0.3 5 1 ' 

c; 

8 0,6 0,283 25 3,04 2 1 '7 

.) 1 Torr = 133,32 N/m
2 

tabel (3.2.1) 

'Ne zien nu in tabel (3.2.1) dat de gemeten krommingen in de g-evallen 

2, 3 en 5 veel groter zijn dan die men op grond van de viscositeit 

mag verwachten. Dit zijn nu juist die gevallen vtaarbi j ·:'ie snelheid 

van de gereflecteerde schokgól:f groter is dan de ideale snelheid. 

Hieruit kunnen we concluderen dat de snelheid van de gereflecteerde 

schokgolf afhankelijk is van de krC'lmming van de invallende sch0k

golf en dat, als de kromming bui ten verwachting groot if:, de gere

flecteerde (het axiale p.1nt van het schov1ron t) versneld wordt. 

Vermoedelijk is de buitensporig grote kromming te wijten aan het 

niet-ideaal. barsten van het diafragma tussen hoge- en lagedrukstuk 

van de schokbuis. ~at het diafragma niet-ideaal gebarsten is, is 

aannemelijk omdat het lage Machgetallen betreft (M
6 

< 3) waarbij 

de overdruk p4 - p 1 van het hogedrukgedeelte gering is. 

Men kan dan bovendien het gemeten verband tussen e en M
8 

verklaren 

(zie b.v. 1, 2 en 3) want beiden zijn dan afhankelijk van p4 - p 1 • 
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Omdat we slechts geinteresserd zijn in de invloed van ne warmte-
' overd.racht op de schoksnelheid beperken we ons tot de gevallen 

1, L1, 6 en 8. Ofschoon in geval~ de snelheid van de gereflecteerde 
schokgolf ni~ t groter is dan de ideale snelheid sluiten we 7 to eh 

verder uit omdat ook hier de kromming aanzienlijk groter was dan 
we op grond van de grenslaag in gebied 2 verwachtten. 

De gra.fieken 3.2.1, L+, 6 en 8 laten zien dat de correctie vo<r de 

warmteoverdracht niet voldoende is om de gemeten baan te verklaren. 

Het is wel zo dat de correctie voor la-;-ere drukken (0,6 en 0,3 Torr) 

beter voldoet dan voor hogere, maar dit kan te wijten zijn aan het 
feit dat de :kromming voor de lagere drukken het gr')otst is. 

Als :nen er nu vanuit gaat dat de berekende invloed van de warmte
overdracht in e.:o;r;:; te benadering juist is (het model dat we aange

nomen hebben om· de warmtestroorndich theid te bepalen bleek goei te 

voldoen) dan is de voor de handliggende conclusie dat er naast deze 

warmteoverdracht nog een ander mechanisme moet zijn dat d_e schok

snelheid en dus de ba rul be Invloed t. Omdat we ons beperkt hebben tot 

argon in een tem:Pe ratuur gebied waar ex i tat ie en ionisatie nog niet 

belangrijk zijn (300- 4000·°K) zal dit mechanisme niet de relaxatie 

zijn. 
st~omtN?J _ 

Waarschijnlijk zal deYgrenslaag in gebied 2 de gere.flecteerde schok-

golf doen vertragen. Kamimoto (ref. [16])vindtinderdaad een vertra-

ging van de gere.flecteerde schokgolf maar hij verzuimt q_uantitatieve 

resultaten te geven. Als we deze vertraging toepassen op de reeds 
:-ecorrigeerde baan, levert dit een x-t diagram op dat in ieder ge

val in de goede richting verschoven is. ~.ve kunnen dus concluderen 
dat, bij de door ons verrichte metingen, de grenslaag in gebied 2 

een belangrijke rol gespeeld heeft maar dat men de invloed op de 

snelheid van de gere.flecteerde schokgolf van deze grenslaag nader 

zal moeten bestuderen om de gevonden resultaten volledig te verklaren. 

Zoals reeds in 1.5 uit relatie (1.5.21) berekend werd, z~l ie boven
grens van geldigheid van de theorie, toogepast op de hierboven be

sproken metingen .t 100 ;.iS zijn omdat de voordruk :p 1 van de orde 

1 (Torr) is. 
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De ondergrens van geldigheid t 1 wordt bepaald door relatie 

(1.5.11) of' (1.r,.10): 

(1.5.10) 

Om een indruk te krijgen_ van de grenslaagdikte "> van de temperatuur

grens laag van de ·,vand . in gebied 5 zi j::1 in tabel . ( 3.?. 1 ) de wanrden 

van tS/.Jt o-pgenomen zoals deze met relAtie (1.2.46) berekend zijn. 

In deze tabel is verder t 1 opgenomen !lie voldoet am de relatie: 

0' 1 

Deze tijd t 1 , die men kan opvatten als de tijd die de ondergrens 

van geldigheid k~akteriseert van de theorie toegepast op de 

besproken metingen 1, 4 6 en 8, blijkt van de orde 10 (t.lS) te zijn. 

Aánsl;dtend op hetgeen in de samenvatting vermeld werd hebben we de 

x-t diagrammen van de gererlecteerde schokgolr in stikster, zoals 

die door van Dongen (rer.[14~) berekend werden (vibratie-relaxatie) 

gecorrigeerd voor de warmteoverdracht. Het bleek dat deze correctie 

kleiner dan 0,5 ~ is. De door van Dor~en geconstateerde discrepantie 

tussen theorie en ex;;eriment is dan ook wa"trschijnlijk te wijten aan 

de grenslaagerrecten. 
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t tijd, gerekend vanaf het tijdstip waarop de gereflecteerde 

schokgolf' aan de achterwan.d vertrekt 

x plaatscoBrdinant in de scho%buis, gerekend vanaf de achterwand 

u snelheidscom~onent in de x-richting 

V " loodrecht op ie zijwand, gericht naar de as 

van de schokbuis 

dikte van de temperatuurgrenslaag in gebi~d (S) 

dynamische viscositeitsco~ffici~nt 

kinematische 
,, 

y verhouding der soortelijke warmten cp/cv 

'' druk 

p dichtheid 

T temperatuur 

R gasconstante van argon 

a geluidspelheld 

' 
}" warmtegeleiriingsco~ff'i ciënt (warmtegeleicHngsvermogen) 

~ Lagrange-co~rdina~t gedefinieerd op pag.8 

H warmtestroomdicht~eid ter plantse x=O 
0 

H (T ) 
0 z 

H (T ) 
0 c 

gedefi~ieerd op pag.16 

gedefinieerd op pag.17 en 19 



T 
0 

D(T) 

n w 

D 
gas 

D(() 
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oorspronkelijke wandtemperatuur 

temperatuur van het contactopp~rvlak van wand en gas 

pf.../c = A.pr .exD( -T/B)/(R.c ) p :l - p 

p/\lc constant genomen voor argon 

(<0 

(>0 

( Lagrange-coörJinaat gedéfinieerd op pag.16 

A,B constanten uit de relatie 1\=A.'T'.exp(-T/B) 

z exp (- (T-T5 )/B) 

z
0

, z~ z voor resp. y = 0 en y = ~ 

y ry/~4.D(Ts).t (In 1.3 is y de plaatscoÖrdinaat loodrecht 

op de zj jwand) 

C(T) R. (T-T0 ) .if'Dw • e"/-(PS .ep .~rr) 

• K, K gede.finieerd ,)p pag. 1 5 en 16 

Tc2'Tz gedefinieerd op pag. 16 

TG gedefinieerd op Ilag. 18 

m - pv/d 

d hydraulische diameter 4 0/s 

(}. axiale ui tt'·ebreidheid van het schokfront 
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0 oppervlakte van de dwarsd~.1orsn~de van de buis 

s omtrek Vffi · de dwarsdoorsnede van de buis 

1 plaatscoÖrdinae't in 1e schokbuis, gerekend vanaf het 

dia~ragma 

L lengte van het hogedrukgedeelte van de schokbuis 

~, F, D integralen gAdefinieerd op pag. 24 

Str, Ec ge1efini~er1 in a~pendix A 

Re, Pe 

Kn Ï/ö (!is de gemiddelde vrije weglent-:te) 

DELM ge<'lef inie erd op pag. 29 

rd' re respectievelijk diffuSie- en stijgtij1 geiefinieerd op 

pag. 38 en 39 

n grenslaag parameter. 

M Machgetal van de schokgolf', voor de heengaande s<h ok 

betrokken op a 1 en voor de gereflecteerde op 

u snel t.ei d vm de schokgolf' 

indices: 

s invallende sch okgolt' 

r gereflecteerde schokgolf 

1 t/m 5 eigenschappen van 'het gas in de gebieden 1 t/m 5 
(zie fig. (1,.1.1) pag. 6) 

ö grootheid ter plaatse x = ö 

F ei genscha ;)pen van het weerE:;tandslarJg je 

bovenschrift 

+, - ve~storing die zich respectievelijk in de positieve en 

negatieve x-richting voortplant 

lime~stebse grootheid., dlmensieloos gerrnqkt '"et de hetref'fen,Je 
grootheid ter plantse X=Ö 
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Appendix A 

De grenslaagbenaderingen 

t u 

F',,, J:_- __ ·· a 

I \ 
I T I \ 

-1 _}~ __ //~:-----\ \. 
I I 
I \ u6' b t 1 I 
-~,-

I \ ' I \ ' x 
I ' '( I " ó 

I , I' \ ' ' \ \ ' '\ \ f 
' \. \ }f''-, _____ " 

'\ \I 
\ ' \ 

\ 

r\ 
\ I 

\ \ c 
\ .f.s- -------

\ I 
I \ x x 

0 
6 ó 

fig. (A .1 ) fig. (A.2) 

De situatie aan de achterwand van de schokbuis is, na reflectie 
van de schok, in fig.(A.1)in het x-t diagram geschetst. De stip

pellijnen zijn de deeltjes-banen. 
De snelheideverdeling en het. temperatuur- en dichtheideverloop zijn 

respectievelijk in de figuren ~.2-a), (A.2-b) en(A.2-c) V'X>r een 
bepaald tijdstip t 1 geschetst. 

We mogen nu in de grenslaag stellen: 

(A.1) 

Met behulp van de grootheden ter plaatse ö op het tijdstip t 1 de

finiëren we de volgende dimensielose grootheden: 

ó Str = t , Ec = 
U, • 1 

Pe = ' u..., •• 

2 2 u.. {'· .u. 
j T , Eu = ~ , Re = 

cp.- P~ 

u .• •. -'t.• 
,) 
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en verder t', x', p', ~·, T', u' en~·. Het accent geeft aan dat 

de betref'f'ende grootheid dimensie loos is gem~akt met de waar·de ter 

plaatse ö en ten tij1e t
1

• 

De vergelijkingen ( 1 .1 .1) t/m ( 1 .1 .4) worrien nu in dimens:ftelose vorm: 

Continuiteitsvgl: · 

S tr ~i; + ~~ q'. = 0 

Impulsvgl. : 

au' 
St~ p' W + u'.o' au' 1 ao' ...L !i ...2.., ( au'\ ax 1 +EU äiT eRe 3 ax' ~~ ~1 

. I 

~~nergievgl.: 

aT' aT' Ec öT ('Str ~ s tr W + J.l , a x' + Eü Tö -;r a t , + u I ap '\ = or axr, 
= .L~'aT\. ~à! ~(àu'\2 

ax\~ax 1 Re T
0 

J.l a_x') 

Toestandsvgl. in differentlaalvorm: 

~ Ec 
R Eu 

öT T' -- dp' = dT' + ~ dp' T
0 

D 

Met behulp van (A. 1 ) kunnen we nu s tellen: 

Van de orde 0(1) zijn: 

ao' ,22~u' in (A.2): 'äT'" , áxr- • 

i (A 3 ) ,au' , ,au' a /,au'\ 
n • : P W • 0 u äXT 'äi1_J.l a x ' _)e ' I 

aT I , c)T' L( , aT'\ :( :u·\ 2 
in (A.4): W• J.l ax', ax)\ ax')~ J.l t·x'.·' 

'.T in (A.5): T , 
0 

Bovendien geldt: 

I o(~\ 0( dp ) = Jt' ) 

dT', T' dp' 
p' 

i 

(A.2) 

(A.3) 

(A.4) 

(A.5) 

(A.6) 
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In de nu volgende orde-vergelijkingen komt een bepaalde term 
overeen met de term die op dezelfde plaats st~at in de correspon
derende vergelijking. 
liet behulp van (A.6) vinden we nu uit de continuiteitsvergelijking 

(A.2): 

O(Str) + 0(1) = 0 (A.7) 
dus: 

0 ( s tr) = 0 ( 1 ) (A.8) 

De impulsvergelijking geert, na vermenigvuldiging met Ec, gebruik 
makend van (A.6) en (A.8): 

O(F.c) + O(Ec) + o(~ . ~pll ) a c/~) 
2 2 ö \Re/ 

Möaö R Tö 2 2 
Ec = cp6T = v - 'ET M0 = O(M0 ) << 1 

CP 

~ vö uö vö 1 << 1 
Re = T llT.cp = ~ t 1 llT 

Vanwege (A.10) en (A.11) kunnen we nu uit (A.9) besluiten 

~!s Àll) << 1 Eu • p 
ö 

(A.10) 

(A.11) 

(A.12) 

Als we nu weer gebruik maken van (A. 6) en (A. 8) dan vinden we uit 
de energievergelijking (A.4): 

o( 1 ) + o( 1 ) + o(~ • ~) + "~ • ~) = ~ të) + ~~) (A.13) 

Vanwege (A.11) en (A.12) volgt nu uit (A.13) dat de druk variaties 
en de dissipatieterm in de energievergelijking te verwaarlozen zijn 

ten opzichte van de beide eerste termen. 

Uit de toestandsvergelijking (A.5) vinden we nu weer met behulp van 
.(A. 1 ) en (A • 6) 

o(!s . A2) = o(1) + 0(1) Eu p
6 

(A.14) 

Vanwege (A.12) kunnen we uit deze laatste ve:r-gelijking besluiten 

dat de d.ruk p in de toestandsvergelijking als constant beschouwd 
mag worden. De drukvariatie wordt namenlijk in (A.14) vo<r gesteld 
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door de eerste term die te verwaarlozen is ten opzichte van de twee 

overige termen. 

De impulsvergelijking kunnen we in haar geheel verwaarlozen want 

uit (A.10) t/m (A.12) blijkt dat alle termen in (A.9) een orde 

kleiner zijn dan de termen in de overige vergelijkingen. 

Tot slot 
I 

kunnen we nog de orde van grootte van -te af'schatten 

1 )\0 1 - \.., 1 .... \.., 1 1 - = p0cp u6 .o - Po·cp u2 - ~-r;-Pe 
t1 Cp•Po 

0 0 

In de praktijk blijkt nu in de meest voorkomende gevallen 

-1 sec 

(A.1 5) 

(A. 16) 

Dit houdt in dat voor t 1 < 100 u sec a(~) in (A.13) niet ten opzichte 

van 0(1) verwaarloosd kan vmrden voor t1 < 100 u sec blijft het warmte

traTh3port door geleiding dus een rol spelen. 
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Appendix B 

De temperatuura:fhankelijkheid van de warmte
geleidingscoëf:ficiënt voor argon en stikstof 

Wat de temperatuurafhankelijkheid van de warmtegeleidingscoë:ffi ei ënt 

~van argon betreft zijn we uitgegaan van tabel 3-9 in ref. [4]. De 
''Vaarden van ~ in deze tabe 1 zijn berekend met behulp van· een empirische 

formule die aangepast is aan d e experimentele resultaten van di verse 

onderzoekers. 
De getabelleerde waarden van~ zijn dimensieloos uitgezet als :functie 

vanTin grafiek (B.1). De re:fere~tiegrootheid ~ ~~bij 273 °K. 
-"è- 0 

We hebben·nu de relatie~= A.Te zo goed mogelijk aangepast in het 

temperatuurgebled van 300 °K- 1500 °K omdat deze :formule handiger 

te gebruiken is bij de oplossing van de diffusievergelijking dan de 

gegeven empirische formule in ref. [4]. , 
Zoals uit grafiek (B.1) blijkt,zi jn voor .A/'A

0 
• 3,977 10-3 °K-1 en 

D = 21 513 103 °K de afwijkingen ten opzichte va-n de ,getabelleerde 
waarden vrijwel steeds kleiner zijn dan 2 1o. Zoals uit ref. [4] blijkt 

liggen de experimentele eveneens binnen deze 2 ~ marge versnreid. 
We stellen dus voor argon~= }...

0
.3,977 1o-3 .T.exp (-T/(2,513.103 )). 

' 0 
Dit verband werd ook aangenomen voorT > 1500 Komdat in dit gebied 
geen gegevens over ~ beschikbaar waren. 

Voor stikstof' zijn we op dezelfde manier te werk gegaan als bij argon. 
De beste aanpassing voor de ~ van stikstof van de getabelleerde w~ar

den in ref. [4] bleek te zijn: ~ = ~0 .4,08.10-3.T.exp (-T/2370). 

Zoals uit grafiek (B.2) blijkt, is deze aanpassing beter dan 1 %in 

het temperatuurgebied 300 °K - 1200 °K. 
I 
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Anuendi:x_Q 

De karakteristieke lijnen en enkele integralen 

1 
;0<" 

c<x,t) ~------- ----- --........ 
d <Jd' Td ) 

--------t>Cgb' 'Ç) 
~ 

----._, 
'----._ 

---- a.<ja.' r .. ) 

fig. (C.1) 

We geven hier ·de vergelijkingen van de karakteristieke lijnen, 

die in fig. (C.1) geschetst zijn. Verder zullen nog enkele integra
len gegeven worden. 
De punten a en d liggen ~~:r; de seho1<~baan f = Ur. t, 'Junt b ligt aan de 

wandE = 0. 

De vergelijkingen zijn: 

lijn bc E = x + as(r-t) 
lijn cd f = x + as(t-r) ( c .1 ) 

lijn ba f, = -x + as (t-r) 

Uitgedrukt in x, t zijn nu de coÖrdinaten van de punten a, ben d 

punt a Ea = ( t- ..L )/(_j_ + ..1.) 
aS./ a5 US 

Ta = -(x-as.t>/<~r· as) 

punt b fb.= 0 (C.2) 
t x 

'Tb = --as 

punt d fd = ( t + ~)I( ..1. + j_) 
a5;: a5 US 

'Td = (x + a 5t)/(ur+ a
5

) 
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De in hoofdstuk 4 gedefinieerde integralen D, E en F zijn: 

' t - ..!.) . a5/ 
J.:~ 

E = "~~d J av(c, t - x~)dE = .. ~~ 

= 

-, .. b 

-4C(Tc)y 

d 

fd 
F = a~d J v(ë• 

fc 

t - ê-x )dE a . 
5 

-4C (Tc ) • y M ' x 
= d Mr ~ 1 ", t - U r 

d.· = 

(C.3) 

(C.4) 

(C.5) 
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De ex! stentie en~~!!'l\!idigheid van de 

oplossing Tc 

We moeten de existentie en eenduidigheidbewijzen van de o:;;>lossing 

Tc van het stelsel (1.6.1 ). Hiertoe ~:ekijken we ~erst de oplossing 

z = z(y) van de volgende bekende dif'ferentiaalvergelijking 

dz dz 2 

'J.y dy + z dy 2 = 0 

Y = + ;><o 

y - J 

z = 1 

z = z ) 1 
0 

In ref'erentie [5] ia nu bewezen dat de oplossing van (D.1) 

a) altijd bestaat 

b) eenduidig is 

c) monotoon dalend is voor y ~ 0 

(D.1 ) 

Door een kleine uitbreiding vin ref'. [5] kan men bovendien nog 

bewijzen dat - ~ / toeneemt voor toenemende z
0

• 

iJit de existentie 'eH ee:r:tduidigheid van z(y) en het :reit dat 

d (-~1) ' 
---~0o-' > 0 kunnen we nu beslui

dz 

ten d~t - ~~0een monotoon stijgen-

de functie is van z (kromme I in f'ig. 
0 

D.1).Voor z
0 

= 1 is de oplossing 

(n.1) z(y) = 1 en- ~;j0= o. 

van ' kTs 
e-B 

'""o _ ____,,.c:_ __ ____, ____ ~ z 
0 

f'ig. (D.1) 
d I , 

Bovendien moet~ voldoen, aan bijvoorwaqrde (1.2.36) of'wel ~an 
dy 0 

voorwaarde (1.6.8) die luidt: 



1z/ - dy 0 

c I Dw 
waarbij k· = 2.-! ~D 

0 p . 5.·" 
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Bijvoorwaarde (D.2) is-een monotoon dalende functie van 

dzj 
- dy .. 

:0 
v0or toenemende z

0 
waarbij voor z

0 
= exp 

- ~~ - 0 (zie kromne II in f'ig. n:1) 
dy/ 0 - • 

(- T0 ;T!)J 

(D.2) 

geldt: 

In f'ig. D.1 kunnen we nu zonder meer zien dat de oplossing z 
0 

die voldoet aan (D.1) en (~.2) 

a) altijd bestaat 

b) eenduidig is 

c) 1 

Omdat z
0 

T -TS\ = e'<p (- eB ) zal de oplossing T
0 

I 

a) altijd bestaan 

b) 
c) 

eenduidig 21 jn 

T < T , TS 
0 c 
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:9i.ilage I 

Het Gomouterprogramma 

Het in ALGOL geschreven computerprogramma werd uitgevoerd op 

de E.L.X.-8 van de T.H.E.). 

De volgende gegevens moeten via een inputband ingelezen worien: 

b Het punt ·y, tot waar ge1ntegreerd moet worden; in de prak

tijk blijkt b = 7 ruim te voldoen. 

abseps: De absolute nauwkellrigheid van het f!ehele pr0gramma ver

menigvuldigd met 0,01. De waarde 10-5 bleek voldoende te 

zijn. 

releps: De relatieve nauwkeurigheid van het programma vermenig

vuldigd met 0,01. 'De wao.rde 10-4 bl~ek goed te voldoen. 

rhom De dJ chthei 1 Yan ne achter·Nand (kg/rn3) 

cm 

km 

A 

D 

ko 

De soortelijke warmte van de acht~rwand (J/(kg. °C)). 
. 0 

P~tw:1rmtegeleLii~;svermogen van de acht·er'Yand ('N/(m. C) ). 

Qmrl_erkin.v:C>md'3t .:.w, "w Pn cw slechts in de combinatie 

owr..wew voorkomen in het programrrB, klln aan 

een van d.e drie bovenstaande grootheden rhom, 

De waarde 

De waarde 

De wanrJe 

c!ll, of km de waarde van cw.>--wcw toegekend worden, 

terwijl de overige twee de w:3.:~rde 1 krijgen. 

van A uit de relatie ··;).. = A.T.ex:p (-T/3). 
0 

van B uit de re la tie A/\. = A.T.exp ( -T/B). 
0 

van ).._ uit der elati e \j\ = A.T.exp (-T/B). 
0 0 

x Het temperatuurvt:rschi 1 tussen wand en vas in gebied ( 1 ) 

voor de heengaande sdl okgolf. (°C) 

T1 De tempePatuur van h:;t gas voor de schokgolf in gebied (1). 
(oK) 

garn De waarde van 

cpR De waarde van 

c /c van het (ideale) gae. 
p V 

cp/R van het ( Lieale) gas. 



R 

p 

M 
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De waarde van de gascl)ns tante R. ( J/(kg. 0 c)). 

De voordruk vm het gas, verminderd met één eenheid als 

k = 1 , en als k = 0 verminderd met stapp. (N/m2 ) 

Machgetal Ms mtnus één (voor het geval k = 0). 

procent: Bij de door ons gekozen definitie van de tempera tuur

grenslnag heeft procent de w~~rde 0,01. Indien men de 

di.kte vnn de grenslang niet wil beY'ekenen, moet men 

procent de waarde -1 geven. 

k 

stap'M 

grensM 

stapp 

grensp 

1 

Indien men Tc slechts wil berekenen voor 6én M
6 

en p 1 
dan krijgt k de waarde 1. AlR men echter T voor VAre 
schillende combinaties van Ms en p 1 vrenE't t_e berkenen, 

moet men k de waarde 0 geven. 

De wa~rde hiervan wordt alleen ingelezen als k = 0 en 

stelt dan de $tapgrootte van M
8 

voor., 

Deze waarde wordt ook alleen ingelezen als k = o. GrensM 

is het aanta.J., sta}:~pen in Ms. 

Deze grootheid wordt alleen ingelezen als k = 0 en stelt 

dan de stapgrootte van p voor. 

Deze grootheid wordt alleen ingelezen als k = o. Dit is 

het aantal stappen in p. 

1 = O· , _programma wordt beëindigd 

1 = 1 • , programma wordt herha9.ld, te beginnen bi j het in-

lezen van de grootheid b. 

1 = 2· , programma wordt herhaald, te beginnen bij het in-

lezen van de grootheid. A. 

1 = 3; programma wordt herhaald vana.r hPt inlezen van de 

grootheid p. 
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De out_ifut van het ;Jrogramma moet al::; volgt gelnterpreteerd worden: 

'Dikte 

Het Machgetal M waarvoor T berekenl werd s c 

De voordrtlk p 1 , waRrb i~ T cberekend werd in N/m 2 

De berekende druk p 5 in gebied 5 in N/m2 

Temperatuur van de wand in gebied 1 (°K) 

Berekende contacttem-per"ltuu r van de wand na het passeren 

van de schokgolf {°K) 

Temperatuur van het gas in g·bied 5 (°K) 
1 2 

'.'.~arm tes troomdi chthei d H
0 
.~ t '1an de wand ('~I. s 2/m ) 

Deze ·.v::1arde is :1e contacttemperatuur van de wand T c 
berekend met de constante :waarde van 'Ap bij {T

0 
+T 

5 
)/2 

1'Tarmtestroorn1i eh thei d :f
0 

.·.'t berekend met de constante 

waarde van>.;, genomen bij (T
0

+T5)/2 
1 

De grootheid .f"')(T 5 ) •Y,/P in m/s2 



~~~!~ ~~~ P. Jongen, progra.Il!IE. nr. A03060935. Diffusie vergelijking; 
real b, ya, w, step, abseps, releps, A, p5, T5, R, D, yao, rham, cm, km, Tl, gam, Mk, x, cpR, p, M, p51, T51, g, ko, 
---- stapM, stap p, grensM, grensp, zaa, dikte, delta, procent, Hl, t, q, ql, deltaT, Tel, y; 
inte~er j, i, 1, k; 
booieän druk. rm.ch; 
rëäÏ-Ë!ocedure REGUIA FALSI(x, fx, a, b, ae, re, interrupt, alarm); 
!äi~~ aë;-rë;-::~_! x, fx, a, b, ae, re; Er~~~ interrupt; _!a~ alarm; 
~~~1.~ ~~~ HEGUIA FAWI := an approxirmtian x to a zero of the function fx 

for x between a and b. The real fx nru.st be an expressian depending oh Xo 

The values of fx for x = a and x = b, respectively, should not both be 
positive or negative. If this condition is not sa.tisfied, the procedure 
jumps to the label alarm. 
The procedure operates on the actual pl.rameters replacing x, a and b. 
After each cycle of the itera.tion a non - local procedure 
interrupt is called. This procedure nay serve to inspeet (or print) 
the manentary values of x, a and b, to count the number of iterations, etc. 
At the time of calling 'lnterrupt a and b are such that fx has different 
signs in x = a and x = b, respectively, and x is the best approxirm.tion 
to the zero, obtained so far. 
The iteratian ends either if fx is exactly zero for the value of x 
obtained in the last cycle (in which case REGUIA FALSI = a = b = x) or if 
absfb- a)< ae + re x max(abs(a), abs(b)), in which case x, a and b 
have the saiiie meaning as above; 

!~~~r k; ~ c, m, fa, fb, fc, tol; 
x := c := a; fc := fa :== fx; x := b ; fb :-= fx; k := 0; 
if sign(fa) x sign(fb) = , then goto alarm; 

reentry: r! abs(fb) > abs(fa) ~ 2e~!~ c:;; bj fc ::o: fb; X := b :=a; fb := fa; a := Cj fa ;a fc; k :• 0 ~!!~; 
1.f fb = 0 then ~~~1~ a := b; ~~~ end ~~; 

end: 
end 

m := (a + ~; 
x := if fb = fc then m else (b x fc - c x fb)/(fc - fb); 
if sign(x - m) = slgn(x -=b) then x := m; 
tOl := ae + re x (if abs(b) >-abi(a) then abs(b) else abs(a)); 
if a< b- tol V a> b + tol-then b~s;ï!n if k = 2 thërl x := m; ---- - - Ir abs(b :-ij< tolthen x := b- tol x sign(b- a); 

REGUIA F'A!I'T :• x 
REGUIA FA !.SI; 

Interrupt; --
c := b; fc := fb ; b := x; fb ::o: fx; 
if sign(fa) x sign(fb) < 0 then k :• k + 
- - else be~in a :• c; fa :• fc; k :- 0 ~; 
goto reentry 

end; --

I en 
-.,J 
I 



proeenure P.K2(Y, a, b, y, ya, z. za, fxyz, e, d, fj ); 
--------- value b, fi; real x, a, b, y, ya, z, za, fX)~; 

~öö!~::!: fi; ~!::!~ e, à.; 
beF:'in camnent J .A. z.anneveld, Autam.tic Numerical Integration; 
----- rea-r-ëi. e2, e3, e4, xl, yl, zl, h, int, hmin, hl, absh, kO, kl, k2, k3, k4, k5, discry, discrz, toly, 

töiz, mu. mu1 , fhy, fhz; 
boolean last. first, reject; 
r-r-y-:--then 'heg in d [ 3] := a; d [ 4] := ya; d [ 5] := za end; 
äT, 1 ::-ö; Y.!-:;; d[3]; yl := à.[4]; zl := d[5}; -
1 f fi t he-r. d [ 2 ] := b - à. ~ 3 ] ; 
äbsh :;-h-:= a'hs(d[21); 
1f b - xl < 0 t~e~ h := - h; 
int := abg(b --i!); hm~_n := int Y. er' J -'- e[2]; hl := int x e[3] + e(4]; 

i f hl < hmin t.hen hmin := hl; 
-ë, := e[' ]/int'i'-e2 := e[2]/~-nt; e3 := e[3]/int; e4 := e[4]/int; first :"" ~; 
~! n !;~ b~"'i~~ last :=- !~; ~~2 step ~; 

test: absh := absTh; 
1+' absh < hmtn then ber:-1n h := :r h> 0 then hmin else- hmin; absh := hmin end; 
rr h > b - xl =-h> a-thën be~in-d[2] :=h;-Iast ::True; h := b- xl; absh :=-abs(h) end 

~ïië !ast-:=~; ----
step: x := xl; y := yl; z := 2!; kO := fxyz >C h; 

x := xl '- h x 2/9; y := yl 1- (zl x 1 8 + kO x 2 )jr:l1 x h; z := zl + kO x 2/9; kl := fxyz x h; 
x:= xl '- h/3; y := yl ~ (zl x 6 + k0)/1 8 x h; z := zl + (kO + kl x 3)/1 2; k2 := fxyz x h; 
x := xl '- h/2; y := yl '- (zl >: 8 '- kO + k2 )/' 6 x h; 

z := z 1 '- (kO + k2 Y. 3) jR; k3 := fxyz X h; 
x :=xl '-hX .9;y :=~;1 L (zlY'00+kOx12+k3x28)/125xh; 
z := zl '- (kO >~ 53- kl x 135 + k2 x 12G + k3 ~' 56)/'25; 
k4 := f~rz x h; 
x := if ~st then b else xl + h; 
y := YI + (zl~-336 :-ka x 21 + k2 x 92 + k4 x 55)/336 x h; 
z := zl '- (kO x 133- k1 x J78 + k2 x 276 + k3 x 112 + k4 x 25)/168; 
k5 := fxyz x h; 
discry := abs((-(kO- k3) x 21 + (k2- k3) x 1 08 + (k4- k3) x 25)/56 x h); 
discrz := abs((kO- k3) x 21 - (k2 - k3) x 1 ~2- (k4 -kJ) x 125 + (k5- k3) x 42}/14; 
toly := absh x (abs(zl) x e1 + e2); 
tolz := abs(kO) x e3 + absh x e4; 
reject := dtscry > toly v discrz > tolz; 
fhy := disc~/to~; fhz := discrz/tolz; 

1 f fhz > y then )fhy .~= fhz; 
-mu := ' , +-~ + .45; 

I 
co 
CD 
I 



!! reject ~ ~~~~ if absh < hmin then begin d[l] ;= d[1] + 1; 
-- - - - y := yl; z := zl; 

:'lrst := true; 
~~!,o next-

end; 

h := mu x h; 
~~test 

if i"~rst !,~ ~ë5,!~ f'irst := ~; 
· hl := h; h := mu x L; 

~·c+:o ace ""--e·nd; 
~--fhy := nru :.< h/hl • mu - mu1; 

hl :== h; h := .f'hy x h; 
ace: mu1 := mu; 

~~~; 

y := :.:1 + (zl x 56 '- kO Y 7 l- k2 x 36 - k4 ~< 15 )/56 x hl; 
z := z 1 .. (- kJ '( 5 3 .... k 1 x 1 2') - 1c2 x 36 - k3 ;< 1 1 2 + k4 x 50 ) /28; 
k5 !=< fxyz :x. lü; 
y := _yl + (zl .< 336 + kO x 35 + k2 x 10? + k4 x 25)/336 x hl; 
z := zl + (kO ,< 35 + k2 x ·~2 +- kl~ x 1 25 + k5 x '4)/336; 

next: if h * x then 'Je~jin xl := x; yl := y; zl := z; 
' ---- ----- 5oto test 

en :i; 
if l last then~~2) := h; 
TI3] := x; d~4] := y j d [ 5] := z 

er1d "2K2; 

~! ~~~~~ F'(za, b, ya); ~~za., b, y-a; ~za, b, ya; 
be~1n real x, y, z; - -- a:-~-raf el· ·4 1 dr · ·5l· 

end; 

~ • J ' L. • ... , 

e: · := e[3J := 0.1 x rele:ps; e[2] := e[4] := 0.1 x abseps; 
Rl<2(x, 0, 'b, y, ya, z, za, -2 x x x z/y, e, d, ~); 
F' := y - 1 ; 

real [rCX::edure f(b, ya); V!.ÜUe b, ya; real b, ya; 
~~r~ rëä! za 7 a2' b2; ---

F.:CX::edure interrupt; ; 
ä2:=-=-2 x (ya - 1 ) fsqrt (3. dJ: 59265359 x ya); b2 := a2 x sqrt (ya); 

I 
\.P 
'-0 
I 



BB: 
AM: 
BBB: 

~ f ::.tbs (ya- · ) < C.005 then f := 0 else 
f := z:w. := ::!EGUIA F'A,.r;-r(za, F(za, b, ya), a2, b2, abseps, releps, interrupt, alarm); 

~nd; 

mi Eraeedure ydelta(b) ; value b; real b; 
--yd;ÏtR := F(z::.a ~ l- 1-:y"' procent; 

urocedur~ int~rru;t; ; 
r~.J-~~edur~ fuu(ya); ~~1~~ ya; !:~~1 ya; f 

fuu :=- ftb:' ya.)- t/sqrt:'ko x A;< p5 ~-< cpr< x exp~ - T5/D)) x ln(yao;'ya); 
NI.CJ.:; ~~} nCE ( 3); IJF.I~:T':'E:·:'l' ( {m 1 t); ::; ::>ACE ( 9); PRI:NTI'E>.'T ( {P'l); SPA::E ( 12); 
PRINTTEX':'~{p5:}); :."AC~( 1 C); P:~n:Tr~({to:f>); SPACE(9); ~·Rnm'EXT({tc*); 
SPACE(9); f~:'::ti'T;.;)"T' ({·+:St); nACE(' 0); PRINrl'EXT ({q*); SPACE(1 1 ) ; 
PRHl'M'!~!X':' ~<:te 1 i·); ,..:~:'\.Ct:(, 0); PP.!l'~EXT ({q 1*); 8FACE(7); PHU.Tl'ETI'(<j:dikte:}); 

b := re~d, abse?S := read; releps := read; rham := reud; cm :~ read; km := read; 
t := sqrt(rhan ;.,: km· .• cm); A := read; D := read; ko := read; x := read; Tl := read +x; ga.m := read; cpR := read; R::o: read; 

p := ree.d; :.::::. reo.è; :-u-ocent := read; k :=rco.d; 
!f k=O ~~ h:~~~ stapV := read; u,rensM := read; stapp:= reo.d; grensp := rcad; 

~nf'l. 

else ze~:r. sta.}if := l ; t;rens i.{ := 1; stapp := ; grensp ::: 1 
---- e~d;-1 := re~d; 

f'or j :=' ste~-~ unt11 sre·1sN do 
bë~1n ~c; := -v- .. sta?'< : l-!1< ::::: "~12 ; ;J51 := (2 x (gam -< Mk ) - (ë;Bl!, - 1 ) )/(g3.m + 1 ) x ( (3 x ga.m - 1 ) x Mk - 2 x (gam - 1 ) )/ 
-- -- ( (gar~ - , ) x Me ~ 2 ) ; 

I 
1..0 
0 
I 

T51 :"" (2 x (gam - 1 ) x Mk + (3 - gam)) x ( (3 X gam - 1 ) x Mk - 2 x (gam - 1) )/( (ga.m ~ 1 )~ 2 x Mk ); 
~oor i :-= 1 s+.en 1 U!'ti 1 grensp do 

bë2'n p:= p-7-~tapp;- p5 :~-1)51 x p; T5 := '1'51 x (T 1 -x); yao := exp((T5- T1 )jD); w := yao; step := 1.0000001; 
y := H~:rJlA ~AU.-I (ya, fuu(ya). w. step, 10 x abseps, 10 x releps, interrupt, ala~ ); 
e; := D < lr.(y:.~.o/y); :P := tjsqrt (3. 1 4159265359); q := Hl X g; 
delui7 := sqrt'Y-o X~ x p5 X exP( - 0.5 x (T5 ~ T' )/D) x epR)jt; 
Tel :=(Tl l- d.elT.a'I' x T5)/(• + deltaT); q_l :==Hl x (Tel - T1 ); NI.CR; 
w := 2.001 ; step:= b; 1f procent> 0 then dikte := HEGUIA :<'ALSI (delta, ydelta(delta), w, step, 50 x abseps, 

- - 50 x releps, interrupt, alarm 3); 
FTX'J'(2. 3, M); f'PACE(2); ::-I.GI':4. 2, p); ~I~ACE(2); FICT(4, 2, p5); SPACE(2}; FIXT(4, 2, Tl); 
'":PAC3(2); ""'~(4, 2, (g +Tl)); SPACE(2); ?IXT(4, 2, '1'5); ~-;?ACE(2); FirT(4, 2, q); SPACE(2); 
FD'T (4, 2, Tc~ ) ; SPAC3(2); FL0!'(4, 2, q 1 ) ; SPACE(2); if procent > 0 then Fwr(4 ,2 , (dikte x sqrt (exp( - T5/D) 

x A x ko x T5 ~ 2/(epR x p5) 
~~; p:= p- (r,rensp x stapp}; 

end; 

!.f"Ito !~~~ ~~e;!~ !f 1= 1 ~ 5~~ B~ ~ 2e~!~ !f 1=2 ~ ~~ AAA ~ 5_.~ BBB ~end ; 
al.arm2~~I~EXT ({a.larm2*); NI.CR; FIXT (2, 3, fuu (yao)); FIXT (2, 3, fuu(1 .0000001 ) ) ; 



alarm : PRINTT zxT ( fal.a.nri} ) ; 
alarm3: ?RIN'ITEXT({alarm3:}·); NICR; FI::G.' (2. 3,ydelta.(O .001 ) ) ; FIXT (2,3,ydelta.(b)); 
AA: 
enn 

I 
\0 _.. 


