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Inleiding 

Schokgolven, die zijn gereflekteerd tegen een loodrecht op de 

bewegingsrichting staande wand, hebben een niet constante 

snelheid. Hiervoor bestaan verschillende oorzaken. 

In eerste instantie komen de gasmolekulen in aanraking met een 

koude wand. Door Goldsworthy (1), Sturtevant en Slachmuylders 

(2) en Fay en Kemp (3), is theoretisch, respektievelijk experi

u~nteel vastgesteld, dat afwijkingen, die hierdoor optreden, 

beperkt blijven tot een at'stand van tien schokdikte' a van de 

wand, zodat dit effekt alleen bij lage drukken van belang is 

De aanwezigheid van grenslagen achter de heengaande schok is van 

groter belang. De gereflekteerde schok loopt hierdoor in een niet 

uniform medium. J>oor Bradley (4) wordt een overzicht gegeven van 

de hiermee samenhangende problemen. Experimenten van Strehlow 

en Cohen (5) tonen een versnelling van de schokgolf aan. 

~en derde aspect ie het optreden van relaxatieverschijneelen. 

De heengaande schok kan ale gevolg hiervan ~en gebied "meeslepen~ 

waa~n snelheicts-, dichtheid- en temperatuurgradiënten bestaan. 

~veneens treden deze effekten op achter de teruggekaatste schok. 

Deze relaxatie-effekten kunnen veroorzaakt worden door het niet 

in evenwicht verkeren van de vibratie-vrijheidsgraad met de snelle 

translatie en rotatie vrijheidsgraden en er kan dissociatie oC 

ionisatie optreden. 

Aanvankelijk was het plan om als afstudeerwerk de invloed van 

dissociatie achter de gereflekteerde schok op de schoksnelheid 

te bestuderen. Daartoe werd uitgegaan van een artikel van H.U. 

Thommen (6), dat een eenvoudige theorie gaf voor het dichtheida

profiel achter een schokgolf in lucht , wanneer dissociatie van 

de zuurstof optreedt. Het bleek echter, dat deze theorie, toege

past op de gereflekteerde schok, zou leiden tot een bewerkelijke 

numerieke oplossingsmethode. Spenc~ (7), die een eenvoudiger vorm 

van de reaktievergelijking gebruikte, vond voor hetzelfde 

probleem een analytische oplossing. Zijn reaktievergelijking 

echter was het resultaat van een vrij rigoreuze vereenvoudiging, 

zodat de bruikbaarheid enigszins twijfelachtig leek. Om deze reden 

werd besloten de aandacht te richten op het geval van vibratie

relaxatie. 
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Omdat echter Thommen•s theoriè in principe tot een oplossing 

zou kunnen leiden, is deze, uitgewerkt voor. stikstof en meer 

uitvoerig dan in zijn artikel, in dit verslag opgenomea, terwijl 

bovendien een vergelijking gemaakt wordt tussen zijn oplossing 

van de reaktievergelijking en "Spence's" oplossing. 

Het bleek mogelijk de theorie van Spenee toe te passen op het 

geval van vibratie-relaxatie. Zijn theorie werd uitgebreid, zodat . 
vibratie-relaxatie voor en achter de gereflekteerde schok in 

een gelineariseerde theorie aan elkaar konden worden gekoppeld. 

In het tweede deel van het verslag wordt deze theorie uitgewerkt, 

waarbij dus warmtegeleidings- en viskositeitseffekten zijn ver

waarloosd. 

Tot slot werd een reeks expe~imenten verricht om het werkelijke 

gedrag van de gere:flekteerde .schokgolf te kunnen bepalen. Met 

behulp van ~en "Avco high speed rotating camera" werd een aantal 

x-t diagrammen gemaakt van de gere:flekteerde schok in stikstof. 

Hieruit bleek, dat het werkelijke gedrag van de gere:flekteerde 

schok slechts ten dele door een vibratie-theorie kan worden 

verklaard en dat de grenslaagverstoringen een belangrijke rol 

spelen. 
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A. DE INVLOED VAN DISSOCIATIE OP DE DICHTHEID ACHTER EEN 

SCHOKGOLF IN N2 • 

De theorie van Thommen wordt uitgewerkt voor N
2

• De gelineari

seerde reaktievergeliJking beert een wat gewijzigde vorm. 

Een vergelijking wordt gemaakt met de theorie va~ Spence. 

A.l Probleemstelling; Enige definities. 

Onze bedoeling is het dichtheideprofiel achter een schok«olf, 

dat ontstaat als gevolg van het optreden van dissociatie,op 

eenvoudige wijze te voorepellen. We kiezen de co6rdinaten 

meebewegend met het schokfront. 

~ De eituatie is geschetst in fi-----
guur 1. 

We beschikken over de volgende 

I 
vergelijkingen: de kontinuiteits-

.>c..::o ----x vergelijking, de i•pulsvergelij-

king, de energievergelijkinc, 

de toeetandsvergelijking, en de vergelijking, die de reaktie 

beechrijft. Door gebruik te maken vaa de benaderia« van Licht

hill (12), worden de reaktie~ergelijking en de energievergelij

king in een eenvoudige vorm gebracht. Voordat de reaktie verge

lijking wordt afgeleid eerst enige definities. 

De dissociatiegraadd wordt gedefinieerd als de fractie van de 

oorspronkelijk aanwezige grammolekulen, welke is gedissocieerd. 

~anneer de molaire concentratie voor de dissocia~ie e 
bedroeg, zal deze dus toenemen tot ë ft+d-) kmol/m als 

ciatiegraad~ bedraagt. 

Duiden we de molaire fracties aan met r, dan volgt 

r :: 
All. 

1- rÁ. -· l..fd..J 

.t. ol... . -I+ oJ.. 

Voor de molaire concentraties geldt: 

~ = (, + cJ..) e 

kmol/m) 
de disso-

6 1.1 

1.2 

Het trema geeft aan, dat de groothe'id betrekking heet't op de 

oorspronkelijke toestand. 
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Voor het molekulair gewicht vinden we: 

11 l.J 
N= 

I+ o/. 

De dichtheid blijft ·ongewijzigd f = f 
en er geldt: e = -t:- .. te== ...e..." 1.4 11 oJ (.., 11 ... 
De evenwichtskonstante kp wordt gedef'inieerd als 

Jf P.l 
u - ~ 1.5 Y'p - - p", 

waarbij '"f. ent partiele drukken zijn. 
~ ' 

Het heeft voordelen ~ebruik te maken van een dimensieloze 

evenwichtskonstante: 

kp = k,~ 1.6 
Pr 

Hierbij is Pr een referentiedruk die we in het vervolg gelijk 

zullen stellen aan lOlJJO N/m2 • ~n de literatuur wordt vaak 

gebruik gemaakt van de evenwichtscanstante in termen van molaire 
. • -11 

concentra ties ke. , die zich verhoudt tot k" als volgt: 

'R
0
is hier de universele gaskonstante. 

De toestandsvergelijking: 
h J 'Ro -
r= f"'Î.::. f 711 1.8 

kunnen we herleiden tot: 

waarbij R de gaskonstanté voorstelt van het niet- gedissoci

eerde gas in J/kg~K. 
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A.2 De reaktievergelijking 

De dissociatie van N2 kan worderl besc~reven met de voleende 

reaktie;5: 
~ ~ -+- N'2.. N;.+ IIÎ+ AÎ f!---

1\f,_+ N' '!::/ }.[;. /11;-A/ 
e-

~~ en ~~zijn de koëfficienten, die behoren bij de reaktie v 

"links naar rechts". ~ren ~rbehoren bij de o~gukeerde reakt es. 
~ 

We nemen de reaktiesnelheid evenredig rnet de molaire concent aties 

van de aanwezige komponenten. 

t z. 

=- ~~ (!}/'z. -I<Z.I (!_/lf"L ~I</' .j. k".r e,.,.., 

We maken gebruik van de betrekkingen, die in paragraaf 1 zij 

gedefinieerd of afgeleid. 
~~.r = r-N . e 

L ~ 

c.~'~" =- ....-",. • e 
1.1,1.2,2.2 en 2.) worden gekombineerd en ingevuld in 2.1 

We vinden dan: 

.1 

.2 

.4 

Voorts maken we gebruik van de volgende relatie tussen ~ren~/ 

die eenvoudig is af te leiden door beide raakties afzonderli k te 

beschouwen: 

k ·p - k. k · t. = IJ !.. • 5 c e ~r v 

Door kombinatie van 1.7,1.6,2.5,1.4, en 1.9 met 2.4 is af te 

leiden: 

o(o{ = ~.
2 

( k Ct-ol..) ~ L.o2. k ) i k,. f,. ( t +- ol.)( 1-oL) - '-1 d. rJ 
át- 11~ 11" -z.r p .6 

Wanneer we nu de reaktie-koët't'icient stellen in de vorm: 
Tj ) ,., K · = Y· ( r . k 

I r • V 

(Zie refl~), dan vinden we na substitutie hiervan in 2.6 

a{r:Á .8 
aLt 
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A.J Ba!isvergelijkingen 

Voor een eendimensionale stationaire stromine, waarbij chemische 

reakties optreden, maar waarbij warmtegeleidings- en viskeuze 

effekten zijn verwaarloosd, kunnen we de energievergelijking schrij• 

ven in de vorm: 

ai. ~? P- -- =o 
~x ~x J.l 

De kontinuiteitsvergelijking: 

~V oP 
Î b-< +Lit"=o 

en de impulsvergelijking: 

~V (J p 
fV~ I- h-=o 

Met de reaktievergelijking en de toestandsvergelijking hebben 

we nu .5 vergelijkingen en 6 onbekenden, te weten T,.P,f,h,ol,en v. 

De enthalpie nu kan worden uitgedrukt in de partitiefuncties van 

het mengsel van N2 en N. 

éi?= 2; fj:· .f/xp (- ~.: j~ç7J 
' 

J.4 
De sommatie wordt uigevoerd over alle energietoestanden vkn het 

molekuul of van het atoom E; met degeneratiegraad CJ.·. Elk energie 

niveau~- kan worden gesplitst in een translatie, rotatie, 

vibratie en elektronenenergie gedeelte met respektievelijke 

ontaardineen ~... , ~ra..ol:' , '-lAk. en 'i-et • Wanneer tussen deze grootheden 

geen koppeling bestaat geldt: 

~ ,· = 1- 6,. . Cj. ~ . ~ ttct . <i d 

en J.4 

Q= 
of G?:. 

kan worden geschreven: 

I- ~ 'h .hxf {- ln. I t(Î ) ~ 2- 'J~ JW.r t- E.vJ,.. 1 Kr) 1t ~ CJ-,.""+ .e«;. {- E,_,./~c,;: 
Q k . Q r.r:.t.. . Cè 'Lo+ . Q ~ . ~ 2: 't a.l ~,. {- E.c,t I kT )J • 5 

Voor de verschillende partitiefunkties kunnen cte volgende uit

drukkingen worden afgeleid: (zie 4~ ·referenties 9 en 10) 

( 
2 i1 ,.." k T ) 

3 /z. 'R
0 

/ 

~~,. = ..-~..1 -r J.6 

Q rol: = 
8rtz"IK.T 

Q~ = ).8 

f_ t9-n.J ..&r{- En,el )k.r) 
lfl•" 

Hierbij is m de deeltjesmassa,h de konstante van Planck, k de 

Bol tzmann konstante, I het molekulair traagheidemoment, o<. het 

symmetriegetal en V de vibratie frekwentie. 
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Hansen (11) geeft de volgende numerieke waarden: 

·~ of. dJ Jt 1 Il.(. 70 { 0k) rit,r E% (Dk) Tv 

N2 5.78 113260 1 0 3390 

N 0 4 0 

10 27700 

6 41500 

Voor Q kan zonder noemenswaardige fout volstaan worden met de 
e 

grondtoestand. 

Lighthill {12) suggereerde, dat in het temperatuurgebied van 2000 
- 0 tot 6000 K ).8 mag worden vervangen door 

tf) = C { TI ) 1z. 
\.t' v /... !Tv ; cL =1.668 

We voeren nu in: 

û? = p 

pr is de reeds eerder'gedefinieerde referentiedruk. 

We vinden na substitutie' van de. numerieke waarden: 

~ 
QPN'z 

= 4h { I ) + 
Tol' 

L~- 6t 
/IJ 

~ f::ipltf 5/z. i.-.. { _!_ ) + 1. o. 6o 
7T 

::: Tv 

N is hier het getal van Avogadro. 

Tussen de massieke enthalpie en de partitie funkties 

statistische mechanica het volgende verband: 

Eo Ro ,_ ( 7J ..!- Q~tr .. ) . 'Ro Tz ( o L (p,. }!') 
-~,. = -;:;,- ,."' + M t,;-& 7 P' r . -~- 11 ~ (fT 

E0 is de nulenergie en is gelijk aan 

E" = : l<o Tot 

J.ll 

J .12 

J.lJ 

volgt uit 

).14 

J.l5 

~ubstitutie van 1.1, 1.3, J.l2 en J.lJ in J.l4 levert: 

de 
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Voor rle dimensieloze evenwichtekonstante kp volgt uit de statistische 

mechanika: 

).17 

waaruit na substitutie van ).12 en ).1) volgt: 

).18 
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A.4 Linearisatie 

We gaan er van uit , dat de begintoestand onmiddellijk achter de 

schok, waar we de dissociatiegraad =0 veronderstellen, berekend 

kan worden met de ideale schokrelaties en dat de verstoringen 

ten~evolge van dissociatie klein zullen zijn. We gaan daarom de 

vergelijkingen lineariseren.De grootheden worden op de volgende 

wijze in een dimensieloze vorm gebracht: 

T= Tv T.". (Tv= 3dgo 
0~) 4.1 

2 

..I.. =- H ""' v;, 
V.::: I! Jt Vo 

-11' L 
p = f> f., vo 

f= t" Îo 
~ - ') R = 'A Tv I { n Vp 
0 0 

x ... ~ · L" 

).. r :: f1 l Vo j 4' k (v 

t = 

We lineariseren vanuit 
"* ?\ { "") T = TIJ I+ 7 

..J._ -'i= _-R lt (I+ .i) 
D 

~ 
..... 

V :::: I+ V 

-lt Pv"' { 1 + lJ p = 
tt ""' 

f == I+ r 
V 

J.::: R 

4.2 

4.J 
4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

de bekende begintoestand achter de schok: 

4.10 

4.11 

4.12 

4.1) 

4.14 

4.15 

Na substitutie van 4.1 t/m 4.15 in de vergelijkingen J.l, ).2 

J.J, ).16, ).18, 1.9, en 2.8 vinden we de volgende gelineariseerde 

stationaire vergelijkingen: 

4.16 

4.17 

0 

4.18 
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4.19 

4.20 

We merken op, dat in de ~elinearieeerde reaktiever~elij-
.... z. 

king de term~ ie gehandhaafd. Dit ie noodzakelijk voor 

het bereiken van het evenwicht. De uitdrukkin~ voor de enthal

pie ie gesubstitueerd in de overi~e vergelijkin~en. 

We substitueren vervolgene 4.J..6... 4.17, 4.18, en 4.20 in 4.19 
=-zodat we een lineaire dif~erentiaalvergelijking overhouden. 

We vinden de volgende relaties: 

"' \... lt 

T-= 11 ( Tc~ /r
0 

" · - R ~Ter-.,.- R ~ 1
0 

,\-) / { o/ R. ~r ~ *'- 3) ~ .B, Ji 4.21 

p ::: ft" ( Ta ht) ~ -3 ) I { 4- !?. ~ I i> :,. ~ 3 ) = t3 e. ;; 4.22 

4.2J 

4.19 gaat over in: 
~ ~ 

~;=={I-r { ~~- ~ B, + 9) r;-v) Ie~ f /~>"'~;? ;~· +Jz.':);r 4.24 

~ ex/> { tf._ T) ~ ( 1 t- { 13,- Bz) iJ) ~~ ~ - À zj 
~ D 

Deze differentiaalver~eliJ.kin~ kan numeriek eenvoudig wor-

den opgelost. I 
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A.S De numerieke oplossinG• Ver~elijkinG met de theorie van Spence. 
Een onzekere factor is de onnauwkeurig bekende reaktie-

koëfficient. De waarden die hiervoor in de literatuur worden 

gegeven lopen sterk uiteen. Gekoze~ werd de in 1966 door Hall 

en Russo (13) gegeven waarde.· 

/ ~ - .3/z I ) 
.J. I 0 { T) J!/x I' {- Tr/ T 

~S' . ;o '.J{T) _.3/z.~ {- lo/ /7) 

0 De dimensie van T is K. 

Hieruit kan worden afgeleid: Yz 
_Jz 

/(;. ) 
l.r - I '-/<I . /0 { TI I /f' xr, -

w 11• ) - 3~ 
kr.t..-= (:J}Z I o { T / Îv 

In uitdrukking 2.7 wordt dientengevolge gesubstitueerd: 
-...I - • 1h - _ 31 . k ;om ~Ij z v, = 1 ; vz.= ~ ....> - IZ"" = I. '-1 y ~ lo /i-~~ 

De toestand onmiddellijk achter de schok wordt uitgerekend 

met de schokrelaties die we o.a. kunnen vinden in Gaydon 

en Hurle (1t;). Voor de waarde van f nemen we 4/3 omdat in de 

benadering van Lighthill de vibratievrijheidsgraad gedeel

telijk is ge~xciteerd. Deze benadering verdient de voorkeur 

boven die waarbij O =1,4 wordt genomen. In dat geval zou 

een overgang van de toestand achter de schok met e =0 naar 
V 

de toestand met de gedeeltelijk geëxciteerde vrijheidgraad 

moeten worden ingevoerd. 

In Fortran werd een inleidend. rekenprogram geschreven voor 

de standaard procedure voor het oplossen van dit type dif

ferentiaalvergelijkin~. In plaats van de dissociatiegraad 

werd de dichtheideverstoring uitgerekend, die hiermee even

redig is. In het rekenpro~ramma werd gebruik gemaakt van de 

benadering van Spenee om een schatting te kunnen maken van 

de afstand waarover het relaxatieproces zich afspeelt. 

Spenee stelt de reaktievergelijking in de vorm: 

In evenwicht geldt: 

P • . - ,\ 

T J?/i<p (- '" IT"' -t /2. b) :p-
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5.J int;evuld in 5.1: 

Anders geschreven 
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z J z 
o<..e - o<. 

I- oLI!- .I.. 

vul.len dit in: 

5.4 

5.6 

Wanneer we ~ konstant veronderste.llen over de re.laxatie

zOne, evena.ls de funktie f, dan wordt 5.6: 

We definieren nu de dimensie.lose re.laxatie-.len~te: 

)) ~ = 
0 

waardoor 
'dt-
~~ 

met als op.lossing: 

5.a 

5.10 

Gebruik makend van de reaktiever~elijking 2.8 met daarin 

t;esubstitueerd de uitdrukking 
t J/l. 

I - cJ.e___ ~ 
--r-

d./l ~ 

voor K J • .l~ vinden we 
p 

5.11 

5.12 4 

Voor een tweetal Machgetallen met een tweetal begindrukken 

is uitgerekend de dichtheid als funktie van de dimensieloze 

afstand. 
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Ter vergelijkin~ is opgenomen het vol&ens Spenee te verwachten 

dichtheidspro~iel. Er-blijkt een niet te verwaarlozen verschil 

te bestaan tussen beide benaderingen. ~chter b1ijken de re1axatie-

1engte•s in beide geva1len redelijk overeen te stemmen. (Bjk~l) 

----------------
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Appendix 11 

Lightbill's theorie van het ideaal diesoeierend «as 

UQor M.J. Lighthill werd het gedrag van een diesoeierend gas 

bediscussieerd in "The dynamics of a dissociating gas" 

Het door hem gevonden resultaat leidde tot de definitie van het 

z.g. Lighthill-gas of ideaal diesoeierend F,as. 

Uit de reaktievergelijking volgt, dat in de evenwichtstoestand 

geldt: z 
App 1 

'-1 t 
We kunnen hierin de evenwichtskonstante vervangen door de uit

drukking 3.17, waarin het verband wordt tussen K en de partitie
P 

runkties. We kunnen dez partitiefunkties uitschrijven en vinden 

dan tenslotte ëen uitdrukking van de volgende vorm: 

- .. 
1- c/~ 

App 2 

Hierin is~ de karakteristieke dissociatiedichtheid. 

Lighthill definieerde een nieuwe grootheid ((/L op de volgende 

wijze: 

App 3 

en toonde aan dat deze grootheid in een groot gebied redelijk 

konstant blijft. Hieruit vol~t dan dat de vibratiepartitie

funktie mag worden vervangen door: 

-I 

~ 
11 

= é 1 _ .(2/1( jo {- Tv /r)) = App 4 

Men spreekt gewoonlijk van een half geexciteerde vibratie

vrijheidsgraad. 

~ Opm. De factor 2 fJ~ wordt vaak ten onrechte gelijk aan 1 

gesteld, o.a door Thommen. Zie ook ref. 8. 
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A. S]mbolenlijst 

A gelineariseerde dissociatiegraad 

C molaire concentratie 

CL Lighthill konstante 

~0 Nulenergie per kg 

, degeneratiegraad 

h enthalpie per kg 

kl:f "forwarä" reaktie-coëfficient 

k. "reverse"reaktie-co~ffïcient 
1r 

K Evenwichtskonstante in t'ermen van partHHe drukken 
p 

K Dimensieloze evenwichtkonstante 
p 

K Evenwichtskonstante in te+men van molaire concentraties c 
L referentielengte 

r 
k konstante van Boltzmann; konstante in de uitdrukking voor 

de reaktie-ko~fficient A.2.7. 
N getal van Avogadro 

p druk 

pi partiële druk 
2 referentiedruk, lOlJJO N/m 

partitie-funktie, Q a ?p Q 
P r 

universele gaskonstante J/kmol 

gaskonstante J/kg °K 

r molaire fraktie 

T temperatuur 

'f karakteristieke vibratie-temperatuur 
V 

Td karakteristieke dissociatietemperatuur 

t tijd 

V snelheid ten opzichte van de schok 

Z blz. 15 

m deeitjeemassa 

M molekulair gewicht (Voor N2 is genomen M= 28.0) 

J dissociatiegraad 

r dichtheid 

rq karakteristieke dissociatie-dichtheid 

f~iLighthill's karakteristieke dissociatiedichtheid 

* À dimensieloze relaxatielengte in ~pence•s theorie 
0 r : ~p l(!_v 
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l.ndices betrokken op een w.illekeuri~e «rootheid G: 
N 

Ç verstorin« 

G G in de toestand waarbij ~ =0 

G1 toestand voor de schok 

Gt toestand in het ~ebied 2 achter de schok 

G0 ongestoorde toestand onmiddellijk achter de schok 
11: 

tt ~ di · 1 kt (met it d i K K ) mens1e O()S gemaa ,. u zon er ng van en 
p p 





c 
2 

4 

c 

4 
1 

2000 

DISSOCIATIE RELAXATIE IN N2 
G:::l 3~':<33i 
GA=Ö. 1666o7 
G8=1 • 361111 

TD=30. 472 
GC=0.333333 
GD=2.333333 
FA=O. 
FYA=O. 
DI MENS ION FE (2) ,FD(4) 
N=AANTAL P1 ,K=AANTAL AM 
fEil )=0.001 
FE(2)=0.0001 
FORMAT ( F 6. 2, I 2 ) 
FORMAT (F6. 2) 
FORMAT 12} 
FORMAT 3HP1=,F6.2,3H M=,F6.2) 
FORMAT 3HR2=,F8.5,4H RL=,E9. 3) 
FORMAT F5.2,F7.5) 
FORMAT 3HB3=,El0.4,5H RLL=,El0.4) 
FORJ'vt4. T 1 H ) 
FORMAT ,6HFE(l )=,F6.3,7H FE(2)=,F7.4) 
PUNCH TAPE 26,FE(l ),FE(2) 
ACCEPT TAPE 1Lt,N 
ACCEPT TAPE 15,P1 ,K 
ACCEPT TAPE 1ö,AM 
PUNCH TAPE 17,Pt ,AM 
AMK=,.1.W'"AM 
P2=(2.~G*AMK-GC)*Pl/GD 
AB=190. ~02 
US=AW~353. 2 
TO=(G*AMK-GA)*(GA*AMK+1. )*0. o8702t/(GB*AMK) 
U2=(GC*AMK+2. )*US/(GD*AMK) 
R:::1006951 ./ ( U2*U2) 

AL=4.*R*T0-3. 
TDO=TD/TO 
RTD=R*TD 
RTO=R*TO 
Bl=(TDO-RTD-RTO)/AL 
B2=fTD0-3. )/AL 
B~=(RTD-3.*RTO)/AL 
B~=2.*B3-1.5*B1+9. 
B5=TO*EXP(-TD0+12.6)*AB 
BD= (B1 -B2)/B3 
B7=TDO«·B1/B3 
R2=P1 ·x·uS;.'1 5. 21 58E-4/U2 
AE=SQRT(B57(B5+1. )) 
TOS=TO*SQRT (TO) 
RLL=O. 5*TOS*(1 ./AE-AE). 
RL=RLL*U2*136.l11E-10/(R2*R2) 
PUNCH TAPE 13,B3,RLL 
PUNCH TAPE 1'8 ,R2 ,RL 

{)TL I 
.I 

GO TO 500 
FXY=(B3+84*FY)*(B5*EXP(B7*FY)*(1 .+86*FY)-(FY/B3)**2)*RLL/TOS 
GO TO ( 1 050 I 1 051 , 1 052,1 053,1 054 "1 055,1 056), J 



500 

301 

300 
306 
260 

261 

100 

6oo 

4oo 

FB=-0, 16j'LJ Cf E 
DO 100 KA·l ,100 
lF(KA-1) 300,301,300 
JFI =1 
GO TO 260 
JF!=O 
IF(KA-50, 260,260,261 
FB=O.Ol+FB 
GO TO 1000 
FB=O. 1 +FB 
GO TO 1000 
PUNCH TAPE 19,FD(3),FD(4) 
PUNCH TAPE 25 
K=K-1 
1 F ( K) 6oo ,6oo, 1 
N=N-1 
!F(N) 4oo,4oo,4 
PA.USE 
GO TO 2 

PROCeDURe RK 1 
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B. ilE INVLOED VAN VIBRATIE-HELAXATIE OP DE SNELHEID VAN EEN 

LOODRECHT GEREFLEKTEERDE SCHOKGOLF IN N
2 

B.l Probleemstelling. 

Relaxatieverschijnselen, bijvoorbeeld als ~evolg van dissociatie 

of het uit evenwicht verkeren van de vibratie-ener~ie, leiden 

tot het niet konstant zijn van de snelheid van de gereflekteerde 

schok. Achter de heengaande schok wordt een relaxatiez&ne "mee

gesleept", waarin een dichtheids-, snelheids- en temperatuur

gradiënt bestaat, terwijl achter de gere~lekteerde schok de

zelfde situatie aanwezi~ is. Enerzijds loopt de schok dus in 

een niet uniform medium, terwijl de optredende relaxatie

eff'ekten achter de ( gereflekteerde) schok eveneens invloed 

hebben op de schoksnelheid. 

Om een aantal redenen werd besloten de aandacht te richten op 

het geval van vibratie-relaxatie, zowel in gebied 2 als in 

gebied 5 (zie bijlage Bl~). 

A. Thommen•s theorie voor dissociatie-relaxatie achter een 

schok kan worden toegepast op d~~sociatie in gebied 5. De 

numerieke oplossin~ van de karakteristieken methode is 

echter zeer bewerkelijk. 

B • .Ben eenvoudiger oplossing is ~e~even door Spence. Zoals 

in deel A is opgemerkt, wijkt de benadering van Spence·van 

de reaktievergelijking sterk af van die van Thommen. De 
\ 

vraag is of Spence•s benadering voldoende juist is. 

c. De reaktiekoristanten zijn zeer onnauwkeuri~ bepaald. Daar

bij is de aanname van het ideaal dissoeterende Lighthili 

gas met ~ :4/J moeilijk te koppelen aan een gelineariseerde 

vibratie theorie voor gebied 2, waarbij (=1,4 wordt ge

nomen. (De kombinatie vibratie in 2- dissociatie in 5 is 

experimenteel bereikbaar) 

D. De vibratiekonstanten zijn daarentegen beter bek~nd. Een 

exponenti~le funktie als oplossing van de vibratiever~e

lijki~ is experimenteel geverifieerd. 

Spenee {7) veronderstelde gebied 2 homogeep en berekende de ge

reflekteerde schok-snelheid als funktie van de tijd uitgaande van 
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zijn reaktievergelijking. 

Wij zullen daarentegen de ~elineariseerde vibratievergelijking 

gebruiken en gebied 2 niet homo~een veronderstellen. 

warmtegeleidings- en viskeuze effekten zijn verwaarloosd. 

~erst worden de basisvergelijkingen voor gebied 5 in de Lagrange

notatie geschreven, en gelineariseerd vanuit de ongestoorde toe-, 

stand, het punt (o,o). Vervolgens worden de karakteristieke 

ve~~elijkingen bepaald van het gelineariseerde probleem. 

Aan de achterwand bestaat de voorwaarde, dat de snelheid daar 

gelijk aan 0 is; aan de schok volgen cte randvoorwaarden uit de 

verstoringen in druk, snelheid en geluidssnelheid in gebied 2, 

en uit de verstoring in de gereflekteerde schok-snelheid. 

Een algemene oplossing van de karakteristieke vereelijkingen 

wordt opgesteld. De kombinatie van deze oplossing met de rand

voorwaarden resulteert in een oplossing voor de gereflekteerde

schok-snelheid als funktie van de tijd. 

De toestand in gebied 2 wordt dus uit«erekend, om de randvoor

waarden aan de gereflekteerde schok te bepalen. 

Vervol~ens wordt een beschrijving ~egeven van de experimente~e 

opstelline, en worden de experimentele resu~taten vergeleken 

met de theoretische vibratie-opl~ssing. 
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H.2 Hasisvereelijkineen. 

In afwijking van deel A hebben we nu· te maken met de instati

ónaire bewegingsvergelijkineen. 

De kontinuiteitsvergelijking heeft de vorm: 

+u 2.1 

De impulsvergelijking: 

~u ~M- d/' 
f ~t + f"" )..x -i- PX -:. 0 2.2 

Ue energievergelijking 

2.J 

De vibratievere;elijking: 

2.4 

en voorts bestaan nog de relaties: 

P= fAT 2.5 

_)!_ := rf~' R T +- .LV 2.6 

.i v ; = 1? lv I (.i/x Jo { 7v Ir) - 1 ) ( 9) 

Er zij op~emerkt, dat wanneer we dissociatie beschouwen de 

eerste J vergelijkingen in deze vorm blijven gehandhaafd en 

dat voorts optreden de reaktievergelijking in plaats van 2.4 

en de uitdrukkingen Al.9 en A.J.l6 in plaats van 2.5 en 2.6. 

Bovenstaande vergelijkingen hebben betrekking op gebied 5. 
ln het vervolg zullen de snelheden t.o.v. het stilstaande koBr

dinatensysteem worden aangegeven met het symbool v, die ten 

opzichte van een schok~olf' met v. ~en uitzondering vormt de 

deeltjessnelheid in gebied 5, die U wordt genoemd. 

In figuur 2 is schematisch een beeld gegeven van de situatie 

in een x-t diagram. lle gereflekteerde schok is hierin recht 

getekend. 

I 
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fig. 2 

We schrijven de vergelijkingen in de Lagrange vorm. We defini

eren de Lagrange-koördinaat~als volgt: 

I 
>< ('?.t-) ( 

'7 -;; ;0 C X_., i) o(. X 2 • 8 

x (o" t) 

He Lagrangekoördinaatrop een bepaalde plaats wordt dus voor

gesteld door de totale massa tussen die plaats en de achterwand 

van de schokbuis. Verder vervangen we de konvektieve afgeleide 

De vergelijkingen gaan hiermee over in: ~,<U}; door ?;~ , 

dû. I ~ = O 
+- -"1 "' o't f ot-

')u ~ ~ T 
rt + AT ~? + f R. ~ 0 2.10 

2.11 

2.12 

We nemen weer aan, dat de verstoringen klein zijn en dat de ver

gelijkingen kunnen worden gelineariseerd. 
'V u.=. u 

f=fo (,+;J 
? ~ fD { I -t- ft) 
T=T;;{,-rT) 

'V 

We merken op, dat U niet dimensieloos is. De index 0 heeft 

betrekking op de situatie onmiddellijk achter de gereflek

teerde schok. We nemen voorts aan. dat de evenwichts- vibratie 
;r 

energie _,2v en de relaxatietijd r uit de vibratievergelijking 

konstant zijn over de relaxatie~z6ne en nemen ook hiervoor de 

waarden behorend bij de temperatuur onmiddellijk achter de ge

reflekteerde schok. 
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De basisvergelijkingen krijgen nu de gelineariseerde vorm; 

7.e.,S"
'7t -

2.1) 

2.14 

2.15 

2.16 

2.17 

ln 2.16 substitueren we de uitdrukkin~ voor de maesieke enthal

pie 2.6 

2.18 

we gaan nu gebruik maken van de karakteristieken methode (14) 

Het resultaat hiervan ie , dat we de ver~el~jkin~en herleiden 

tot een drietal karakteristieke ver~elijkingen: 
~Û 7> U ao 'di tt.p ~ til.,. 'à Tv 
~ t -+ !o aD ~ + I 0 t- -t- T fo a() () 1 + tf J t + 

~ _, ~ .e~.~r = 
+ ~ ~t- 0 

Hierbij is gebruik gemaakt van de relatie tussen de ~eluids-
z -

snelheid en de temperatuur: a.e. = jfi lo 

~e voeren in de notatie 
~ d ~ 

0 r;l.. :=. ~-t + f() bil> d 1 
waardoor de eerste karakteristieke vergelijking de vorm krijgt: 

~Lt.., Q.t7 d ;- _ ~ d_LVJ 

'Jd.. -1- 7 ~ o( - - ao )-t- 2.19 

Op analoge wijze volgt met de notatie: 
'7 ~ 0 

afo = 01: - ~ ao a1 
~U fil

0 
'?)-i. (J - J '» _av~-

- t)P.> + " d (3 = - a.() trt' 2.20 

Ue derde karakteristieke vergelijking was al bekend: 

2.16 
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Ue behandelin~ is tot dusver geheel analoog aan die van Spenee 

•oor dissociatie-relaxatie. De karakteristieke ver~elijkingen 

hebben uezelfde vorm. 
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B.J De randvoorwaarden. 

Ue vibratievergelijking in de gelineariseerde vorm heeft als 

öplossing 

).1 

~e maken hiervan ~ebruik (4) om de randvoorwaarden aan de 

gereflekteerde schok te bepalen. We passen vergelijkine ).1 

toe op gebied 2 

_f,VL = 

Omdat we aannemen, dat in de schok de vibratieenergie niet 

veranderd, heeft i.vl.,o cte waarde van· d~ vibratieenergie bij 

kamertemperatuur en kan ~elijk aan 0 worden gesteld. 

).2 

Uit ).2 volgt, (zie app. B.I) dat voor de temperatuur geldt: 

~ = -y;~ + { T.t; - ~~ ) ibxf (_ {i- -_tp) /~ j 
( lz.. h. rA. W'a. a,., otA, ~ oU. ru1 OJX ~ -~-; ol 13-j.. 7J.J ) 

J.J 

De indices e en f zijn in de literatuur gebruikelijk en staan 

voor "equilibrium"en"frozen". 
f-Wr 

1./~0..... I (çj 

" 
"" tr 

CJ.) )', 
/ 

:' 

I 

I 

I 

Voorts kennen we de relaties: 

f,l ~I = ~I ~I :: fL ~ 

We definieren de tijd t 0 als de 

tijd,waarop een deeltje door de 

heengaande schok wordt in~ehaald; 

(fi~. J). t als de tijd waarop 
r . 

het deeltje de terugkomende schok 

passeert. 

).4 

~ ~ ~ 

P~/ + f,l ~~ -=- ft .e + fia ~.e. = A + (z vL 

Ver~elijkine J.S schrijven we in de vorm: 
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Hieruit volgt dan, dat 

1z. 
v t. = e. - ( e z.- R TL ) 

In kombinatie met J.J: 

).6. 

J-7 

%. 
~ ::: e- ( e 1._ 11. c '~.~ + { Tz; - 7;. ~)_.VI( Jo {- ( t - tt>) /r~..))J ·!i 

Voor de geluidssnelheid kunnen we schrijven 

a2-={fR~) 
/.t. 

We zijn geinteresseerd in de snelheids- d~uk- en ~eluids

snelheidsverstoring aan de gereflekteerde schok. 

Omdat 

kunnen we schrijven: (L 

Cl LJL ~ Vs - 'W.t I - (! -1- ( e z_ !i {~e + (~,- 'Ld bfo(- (tr- t)!r))p. 9 

'h 
A h. = f, ~ {- ~ +- ~ + ( e 2_ R ( T;!- t { "ÇI - '~ e. ) ttx f {-ft,. -t)ftj)) J • 1 o 

}{ 
LliQ,_ = (J~ {J".te-1 {T,_,-!z~) ..h>t'f (- (t-,.-to)/~41 ))) · J.ll 

(w
2 

is de deelt~essnelheid ten opzichte van een stilstaand 

kOördinatensysteem; v
2 

is de snelheid ten opzichte van de 

heeneaande schok met snelheid W ) s 
Tussen de tijd t

0 
e~ de tijd tr bestaat het volgende verband 

( App. B II). ( ~~.u..cf). 

Ws + w':. 0 L 

tr- to =- e - vq tr ..) !i= ~ - ~TL~ J .12 

We definieren nu de gekorrigeerde relaxatietijd: 

J.lJ 

en vervangen in de formules J.9 tot en met J.ll de term 

( 1:r -t0 ) /zt door tr/ t..L Jt • 
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We maken gebruik van de vo1~ende schokrelaties (15): 

.lj- L ~ ~ W'r 
f s- -= fz. (1-t - ( 11r - 1) ~ /"lr = 

cf+l a.~.. 
3.14. 

Wr-U .L (,_ I )) = (J--
Wr + W.t 

,.,., 
11' r 

3.15 

De verstorin~ in p
5 

aan het schokfront is een funktie van de 

verstoringen in w2 , ~r, a 2 , en p 2 , evenals de verstorin~ in 

de snelheid, die we tl- hebben genoemd. Uit J.l4 en 3.15 kunnen 

de volgende betrekkingen worden afgeleid: ( fj~ ~.u...d) 
V_ ~ { _I ) (L:::!- J. / ) d lt == ~ - J-+ I I+ 11 t. ei w,. - J-+ I - J. -i- I -;:;-z ol. teiL 

~ ~o Q g r,o 

3._ I d 3.16 
+ I+ I t1r,o at., 

J.. ~ _ Po of p_ , J., !.1:. f1 r, 0 
{ d Wr-t o{. W:L )-r 

@(., f S" :: ro ,., - A f.Z r '1, I ; +I (;i~ 
z.f t ·I 3.17 

_ h 2._ Hr,o oL a. 
!i, I J-+ I a.,..; L 

De on~estoorde toestand in gebied 5, het punt (x=O;t=O) kan 

worden uitgerekend met de bekende schokrelaties {Appendix B.III) 

Voor ( wordt de waarde 1.4 genomen, omdat in de ongestoorde 

toestand alleen de snelle translatie en rotatievrijheidsgraden 

volledig zijn geëxciteerd, terwijl de vibratie-energie gelijk 

aan 0 wordt genomen. 

Voorts nemen we aan , dat bij de overgan~ van gebied 2 naar 

gebied 5 de vibratie-energie dezelfde waarde behoudt. Als rand

waarde van de vibratie-ener~ie in gebied 5 vinden we , dat aan 

de gereflekteerde schok geldt: 

3.18 

Aan de achterwand van de schokbuis tenslotte moet voldaan zijn 

aan de voorwaarde: 

u= 0 J.l9 
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B.4 De oplossing van de karakteristieke vergeliJkingen 

De derde karakteristieke vergelijking 2.16 hee:ft als oplossing 

4.1 

We kombineren deze oplossing met de beide andere karakteristieke 

vergelijkingen 2.19 en 2.20. Het resultaat is dan: 

"' ?) \, 
~ * ) ~i± a, u 

lol. 
r f-5 =. 

Gl-
0 

{ _p"v f - _avs-,o ) A J f- { t - t,. ) / ~ r 4.2 

"' \. 

~u + Qo "ff f CJ- ,) ( ~ ) ( j - j 
~".g (f () /b =:: a

0 
.bvs _..J"vr;o kf - (&-tr /c.s- 4.3 

We stellen de oplossing in de vorm: 

Een aantal overwegingen spelen hierbij een rol: 

lt ./( - -lf 
.!.• wanneer.J!v.r en ~vl. beiden 0 zijn, oi' wanneer 'ren'-~ beiden 

oneindig naderen, blijt't een homogeen stelsel differentiaal

vergelijkingen over met als oplossing de eerste twee termen 

van elk der rechterleden van 4.4 en 4.5. Ue konstanten A
1 

B1 , A2 en B2 worden bepaald door substitutie van dit gedeelte 

van de oplossing in het homogene stelsel differentiaalver

gelijkingen. 

b. Als alleen 
1t 

l. ... 00o:f e .... 0 dan vallen in de oplossing de hier-
!" Vf ' 

mee korresponderende termen weg • 
..,..1< .. 

c. Hetzel:fde geldt, wanneerll. 4 CPof.l.ll'z-'!> 0 • 

~· In de situatie t =0, hetgeen geldt voor de achterwand van 
r . 

de schokbuis, kan een afhankelijkheid van de vibratie•ener«l• 

e.v.t. alleen bestaan via de funkties I en r . 
Aan deze voorwaarden is voldaan. 
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De waard~n van A
1

, B1 , A
2

, en B
2 

worden ~it het homogene 

stelsel bepaald. Zonder aan de algemeenheid van de oplossing 

afbreuk te doen, kunnen we A1 en B1 gelijk stellen aan 1, 

en er volgt: 

/1 Qo 4 • 6 
nz"" Ó 

h Cilo 
oz "" - 0 4 •7 

Vervolgens substitueren we 4.4 en 4.5 in de vergelijkingen 

4.2 en 4.) en nemen de termen met dezelfde exponentiele 

functies samen, omdat immers c
1

, c
2

, D1 , en D2 onafhankelijk 

van de tijd zijn. We maken gebruik van de gelineariseerde 

relatie: 

Er resulteren dan 4 
(rf -I) e ?I -t 

-1- . o.. z. Pv.r 
0 

vergelijkingen met 4 
rL=_.!_ .~ (r-'J ~ 

A 1:> 'Z ~ j,/Z. - ~ Z 
~~ ~ 

onbekenden: 
.;~- I 

.12-
VJ Wr: 0 

~ 
1' ~ 71 ~ -lf 

D~ ~ .. .e.",l-
r , ...tv) e, r7 D, .i! I/ z. 

1- Q~ w~ v 

J- -I 
..ll 

J -1 
?I - ~ .tvz ao -r a., e, .e"r 1- d 

I 
.J_::l. ~ ) 

120 
( ~v5 - .2-v'z. 

ct -I ~ ao 
1 7- L-'-]) + b, _J"j.IZ ..2-vz. 

! /.. ~- I I ~0 's-
( d:_-1) ~ I 

.i!. Vz. -= 
4io LS" 

We vindèn de volgende uitkomst: 

I 

n" 

11~ -7 
~-I 

-

4.8 

4.9. 
4,10 

4.13 

4.14 

4.15 

4.16 
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Hierbij is ter vereenvoudiging gesubstitueerd : 

L,; 
-= 
--lt 
C-z. 

4.17 

11 :0 
0 

4.18 

Verder definieren we de relatieve verstoring in de gereflek
"' teerde schok-snelheid W~met: 

4.19 

De funkties / en 7 kunnen nu met de randvoorwaarden worden 

bepaald. Daartoe definieren we eerst een aantal hulpgrootheden. 

4.20 

4.21 

4.22 

4.2) 

De verstoringen aan de gereflekteerde schok van de snelheid en 
"' '\1 

van de druk, U en P , waarvoor we de uitdrukkingen J. 16 en 

).17 hebben gevonden kunnen nu door substitutie van de defini

ties 4.20 tot en met 4.25 geschreven worden in de vorm: 

4.26 

u= 4.27. 

In het volgende hoofdstuk gaan wé de algemene oplossing met de 

randvoorwaarden kombineren. 
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B • .5 Kombinatie van de algemene oplossing met de randvoorwaarden. 

We vergelijken nu de algemene oplossing 4.4 en 4.5, toegepast 

op de geret'lekteerde schok, met de daar geldende randkondit.ies 

4.26 en 4.27. Uit deze vergelijkingen volgt: 

(, --P-~p (- c,. ~sJ! 2 

'f> {t-r) 

Uit 5.1 en 5.2 elimineren we hl, en daarmee volgt dan, na het 

argument van de funkties te hebben ~ewijzigd en tr(l+M0 ) vervan

gen te hebben door t: 

t" '' 
-E a I 

0 

De de1'initie van de grootheid ~ is: 

We schrijven S.J ter vereenvoudiging in de volgende vorm: 

waarbij F en.3 als volgt zijn gedefinieerd: 
_ er- , -
f=- -a;.Çz._t:, 

.) 

t ~ ~. <t{,~ ".)- ~ [L lp c.:")-<-

5.4 

5.5 

c}-{J-1) ( (- t- )1 1 Jt ~ 
+ ( ~ D,- E, Dl.) a.., t I- 1/Kp rl fl{t + 1'1o) l)e.vL J 

Uit de voorwaarde ).19, dat de verstoring in de snelheid aan de 
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achterwand gelijk is aan o, volgt: 

ftt)- 5.6 

We kombineren 5.5. en 5.6 

De oplossing hiervan heeft de vorm: 

Voor de relatieve verstoring van de gereflekteerde schok-snel

heid vinden we tenslotte na kombinatie van 5.8 en 5.1: 

"" I 

Wr { t) = .ll (i (t- nl> )) ç -j .1:. _ + ·E + Jt 1:-
, a t::, ' a z 

~ 0, 

I { ~ (t) + J- 'f'ft)) 
E, +- d-E a..,. q., .. 

J-1 ~ ) K -t 
~ (~ + ~ ])1 -'-vz (t -h#-i:'c~ 

() 0 ~ 

5.9 

waarbij f{t(l-M0 )) kan worden bepaald uit 5.~. 

Hiermee is dan de oplossing van het probleem ~e~even; de 

verstoring in de gereflekteerde-schok-snelheid is bekend als 

Cunktie van de tijd. 
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H.6 De numerieke oplossing. 

Om praktische redenen is het gew~nst een rekenprogramma te 
schrijven. W'e merken daarbij het volgende op: 

De funktie 

ff ,+, ,· ''u ) . 'L_tt_-) ~ '. 
f (t (,_ t1D)J=,~,_/-1) F f (). i +-(-!) ~ t el ~~~r T -t 6.1 

' t () 
>t ( ~/J (-~ {, - 11,. )) - ;) } 

wordt voldoende benaderd, wanneer alleen de eerste drie termen 

l .3 s 

den genomen. Ue grootheid F is een funktie van 

het Machgetal, en is kleiner dan 0,06 

in ons interessegebied. (zie fi«.4). 

Voor de parameter À-~::~ geldt: À< I 

zodat bij de hogere termen in 6.1 het 

ar~ment van~ en van de exponentiele 

funktie kleiner wordt, waarbij de funk

tiewaarden naar 0 gaan. Dat houdt in, 

dat de relatieve fout, die maximaal 

gemaakt kan worden gelijk is aan 
oe L _çl 
2:(-F)" l+f 
': 0 

De evenwichtstemperatuur in gebied 2 is uitvoeri~ getabelleerd 

als funktie van het Machgetal. (tabel ref. 16). Aan de hand van 

deze tabellen is een gebruiksformule samengesteld, die de vol~en

de vorm heeft: 

Voor het verband tussen de .relaxatietijd en de temperatuur en 

druk stellen Vincenti en Krüger(l8) de volgende vorm voor: 

'/: 
T = ~ _lW jo (- -t {T) J I t 6.J 

Door Herzfeld en Litovitz (17) zijn e~n aantal experimentele 

waarden verzameld. We brengen deze resultaten als volgt in 

1' ormul evorm: 

6,4 



-JJ-

Ue volgorde van invoer in het rekenpro~ram (bijlage8!A) is~ 

k,=het aantal te berekenen gevallen, Machgetal,be~indruk in mm Hg 

Maèhgetal, begindruk enz. Voor de uitvoer op de reeeldrukker van 

de X-8 is een voorlooppro~ram noodzakelijk. 

Naast de tijd in sekonden,en de relatieve snelheidsverstorin« 

wordt bovendien de plaats van de schok ( in m.) uitgerekend als 

funktie van de tijd. Bovendien wordt d~ evenwichtswaarde van de 

snelheideverstoring uitgerekend. 
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B.7 De experimentele opstellin,. 

Teneinde na te gaan in hoeverre de theorie zou aansluiten op de 

werkelijkheid, en het belang ·van relaxatieverschijnselen te 

kunnen vergelijken met de invloed van de overige ~actoren, die 

het niet konstant zijn van de snelheid van de gere~lekteerde 

schok bepalen, werd getracht om met behulp van het experiment 

enig inzicht te verkrijgen. Daartoe werd met een Avco rotatin« 

mirror camera de schok gefilmd. 

De kamera bestaat uit een objektief en een zeskantir,e spiegel

cylinder, die met een omloop~rekwentie van maximaal )000 toeren 

per sekonde kan draaien. Het invallende licht wordt door de 

epiegel weerkaatst naar twee gebogen ~ilmoppervlakken, die op 

een afstand van ongeveer 10 cm. boven en onder de epiegel zijn 

bevestigd. De spiegel wordt aangedreven met perslucht, (uit 

flessen) die over een schoepenrad wordt geblazen. De omwente

lingssnelheid kan worden gemeten met een magnetische opnemer. 

De schokgolven worden geproduceerd in de 10 bij 10 cm schok

buis van de groep Stromingsleer; de len~te van het hogedntk

gedeelte was 1,5 m, het lage-druk gedeelte was 10 m lan~. 

Ale drij~gas werd gebruikt H , ale testgas stikstof. Het 
gebruik van H2 als drijf«as Sracht de komplikatie mee, dat 

geen gebruik ~emaakt kon worden van plastic vliezen, omdat het 

doorbranden hiervan bij een eventuele lek van de buis nare 

gevol~en zou kunnen hebben.Wanneer nu bij een zelfde begindruk 

een lager Machgetal moest worden gemaakt, werd het waterstof

gas enigszins verdund met Argon. 

De schoksnelheid kon worden ~emeten, doordat twee Kistler 

piëzo drukopnemers met een onderlinge afstand van 8)0 mm waren 

bevestigd. 

De kamera heeft geen sluiter; gebruik werd gemaakt van een 

"Frank FrUngel Rechteek Blitzgenerator mit Handlampe",waarop 

4 lichtpulsduren konden worden ingesteld: 50, 100, 150 en 

200 mikrosekonden. 

Aan de hand van de tekening op bijlageB~ zullen we de opstel

ling bespreken. 
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De t'litsbron F is ongeveer lijnvormi·g. 1/e merken op,dat de 

tekenin« geenszins op schaal is getekend. Het lenzensysteem 

L1 tot en met LJ heeft de bedoeling een zo groot mo~elijke 

lichtopbrengst te verkrijgen; daarbij is van belang, dat ·de 

lens LJ een brandpuntsat'stand heeft van 18 cm. Van boven «•

zien ontstaat in de schokbuis· na L4 ( f=l62 cm) een evenwijdige 

bundel. Deze lichtbundel wordt echter voor een belangrijk ~e

deelte onderschept, zodanig dat twee smalle spleetvormi«e 

lichtbundels overblijven. Zie fig 4. We willen immers met 

de kamera een x-t digram maken van een bewegen<,i puntvormig 

objekt. De lichtwe~ is dus nu gesplitst in twee delen, die 

door de lenzen L
5 

(162cm) en L6 (socm) worden gefokusseerd. 

Ter hoogte van het Schlierenmes M. ontstaat nu weer een lijn~ 

vormige scherpe afbeelding van de lichtspleet S. ~en gedeelte 

van het licht wordt hier door het vertikaal staande mes onder

scept, zodat we een Schlierenopstell~ng hebben verkregen.{l9) 

Het voordeel hiervan is, dat een scherper kontrast wordt ver

kregen. De kamera wordt zodanig ingesteld, dat op de gebo~en 

f'ilmoppervlakken, die in zij-aanzicht zijn afgebeeld, een 

scherp beeld ontstaat van de beide lichtspleten aan de schok

buis. Hij elke stand van de spiegelcylinder valt nu, hetzij 

ond~r, hetzij boven, een lichtbundel op de film. 

Wanneer de schok~olf de eerste drukopnemer A passeert, wordt 

via de +gate van een oscilloscoop (no.5) een Beekman teller 

(7270H) gestart; op het ogenblijk, dat drukopnemer B wordt 

~epasseerd, gaat eveneens via de +gate van een oscilloscoop 

een signaal naax· een !<'rüngel retarder ( 7JJ .111), die een sig

naal van Soo Volt afgeef't naar de lichtbront"';enerator, en die 

bovendien de teller stopt. De lichtbrongenerator ontsteekt de 

flitslamp. Het vlak van de fotografische plaat t'ungeert nu als 

x-t vlak; de x-as is evenwijdig aan de as van de draaiende 

spiegelcylinder,de t-as staat loodrecht daarop. 

Als achterwand van de schokbuis rungeerde een vlakke zuiger, 

die gedeeltelijk voor het venster werd geschoven. De vrij 

belangrijke lek, die aanvankelijk optrad, bleek veroorzaakt 

te worden door een onvoldoende afdichting van de zuiger. 

Deze moeilijkheid werd ondervangen, door de lucht in het schok

buisgedeelte achter de zuiger eveneens weg te pompen. 
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Om de x-t diagrammen goed te kunnen interpreteren, werden 

enige gewone Schlierenopnamen gemaakt van de gereflekteerde 

schok. (Hijlage BIII) Hierop is duidelijk de interaktie te 

~"""~~ 
'J(h~t'.r. '" "" "" """"~ ~~~~ 

zien tussen de schokgol~ en de grens-

laag. De gevorkte randen van de schok 

groeien in de tijd, en veroorzaken in 

het x-t diagram de waaiervormige ver

storin~ aan weerszijden van de gere

flekteerde schok. 

De experimentele resultaten worden in het volgende hoofd-

stuk besproken. 
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B.~ ~xperimentele resultaten 

Voor een zevental Machgetallen en be«indrukken is theoretisch 

en experimenteel het verloop van de gere~lekteerde schok«ol~ 

bepaald. 

Het Macheetal is gemeten met de drukopnemers. He e;ef'ilmde 

x-t diagrammen zijn gekorrigeerd op af'wijkingen ten gevolge 

van het niet konstant zijn van de schrijfsnelheid • (korrektie

grafiek, bijlage ~Tl) 

De meting van de schoksnelheid , uitgaande van h~t gemeten toe

rental van de spiegelcylinder en de helling van de schok in 

het x-t diagram,resulteerde in een afwijkende waarde van 

het Machgetal. Omdat echter de tot op heden aan de schokbuis 

verrichte experimenten een grote betrouwbaarheid van de druk

opnemers hadden aaneetoond, werd besloten de hiermee bepaalde 

waard~ van het Machgetal als juist te veronderstellen (zie 

ook "Slotopmerkingen"). 

De volgende gevallen zijn uitg-ewerkt: 

No. M pl (N/m2) w o(m/sek) w ( th) W (ref'.l6) s r, r,e r,e 

)8 3,96 15750 5Jl 446 455 

45 4,29 5340 563 464 479 

39 4,29 8360 563 464 479 

)6 4,46 10940 581 472 492 

46 4,48 10690 584 474 494 

J3 ;,o6 5060 644 506 534 

44 ;,46 2670 687 5)1 561 

:/ " " In de bijlagen &~t,.,..llTIJ zijn de .theoretische vibratie diagrauunen 

van de geref'lekteerde schok getekend, samen met het werkelijke 

" " en met het ideale x-t diagram. We merken hierbij het volgende 

op: 

a. De werkelijke schoksnelheid is groter dan de snelheid, die 

op grond van de relaxatiee~f'ekten te verwachten is. Vol«ens 

de onderzoekingen van Strehlow en Cohen ontstaat een extra 

versnelling ten gevolge van de interaktie tussen de gere~lek-
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teerde schok en de grenslaag achter de invallende golf. 

Waarschijnlijk is hierbij van belang of de grenslaag laminair 

dan wel turbulent is. Hij de door ons gemaakte kondities 

bestaat ~een zekerheid over de soort grenslaa~, die is opge

treden, omdat in •rijwel alle gevallen het omsla~punt van 

laminair naar turbulent in het meetgebied kan vallen. 

b. Binnen de meetnauwkeuri~heid benadert de beginsnelheid van de 
t 

gereflekteerde schok de ideale waarde. {Met uizonderin~ van 

no. 39) 

~· De drukverstoringen vanuit de hoeken van de schokbuis zijn 

waarschijnlijk gering. Ze zijn nog niet afdoende verklaard. 

(Hijl B.ut ) 

d. In de tabel met de meet~egevens is opgenomen de door Bernstein 

uit~erekende waarde van de evenwichtssnelheid van de gere~lek

teerde schok. De onvolkomenheid van de gelineariseerde theorie 

kan hieraan worden afgemeten. In bijla~efillno. 44 is een gekor

rigeerde kromme opgenomen, die als volgt werd uitgerekend: 

w -w 
W = W _ r,O r,e,ref.l6 (w -W . ) 
r,korr. r,O w 0 -w th r,o r,th. r, r,e • 

Er blijkt ook na deze korrektie nog een groot verschil te be

staan tussen de werkelijke en de theoretische kromme. 

Ue konklusie ligt voor de hand, dat men met vibratie-relaxatie 

allé~n het werkelijke gedrag van de gereflekteerde golf slechts 

gedeeltelijk zal kunnen verklaren, en dat men de grenslaaginter

akties in de beschouwing zal moeten betrekken. 
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B.9 Slotopmerkinsen. 

~en oorzaak van onnauwkeurigheid van de experimenten, is het 

niet konstant zijn van de schrij~snelheid. Door de ontwer-. 
per van de kamera is een ijk~ra~iek hiervoor bij«egeven. 

Vermoedelijk is deze ijk-kurve, die de schri,1~snelheid aan

~eeft als ~unktie van de plaats op de film, experimenteel 

bepaald, en is waarschijnlijk alleen dan helemaal juiat, 

wanneer lichtgevende bewegende voorwerpen worden gefilmd. 

Verwacht mag worden, dat de ~out, die hierdoor gemaakt kan 

zijn niet groter is dan 2~ van de snelheid. 

Op de ~ilm ontstaat een enigszins vergroot beeld. Ue vergro-
+ ' tingsfaktor is 1,10- 2~. 

In het vorige hoofdstuk is reeds opgemerkt, dat de meting 

van het toerental van de kamera tot merkwaardige resultaten 

leidde, hetgeen geïllustreerd kan worden met het volgende 

voorbeeld: 

4~0 

1.12 

M s,th. 

6,70 

4,95 

M s,opn 

5,95 
4,46 

Ms,teller 

4,95 

4,46 

Het theoretische Machgetal is berekend uit de drukverhouding 

P41 . Bij de berekening werd het met ·de drukopnemers bepaalde 

Machgetal juist verondersteld. Aan de hand van het x-t diagra• 

en de ijkgrafiek werd dan een gekorrigeerd toerental uit

gerekend. 

Ue druk P
1 

werd gemeten met een Leybold Alphatron met een 
2 nauwkeurigheid van ongeveer lOON/m. (1 mm Hg). 

Ue nauwkeurigheid van het opmeten van de foto's wordt geschat 

op ongeveer 2~, wat betreft de helling van de rechte, die de 

heengaande schok voorstelt. Het eerste stuk van de gereflek

teerde schok is onduidelijk, soms zelt's nauwelijks zichtbaar. 

In dat geval werd de gereflekteerde schoklijn naar de oorsprong 

geëxtrapoleerd. 

Ue hier toegelichte onnauwkeur~eden hebben tot gevolg, dat 

geen diepgaander konklusie s •ti t de óle tingen kunnen worden 

getrokken. 
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Het verband tussen de vibratie-energie en de temperatuur volgt 

uit de energiever~elijking: 

, , rr;;>-
-:;- 1/..l + - /l. I + /1 - /D_ - _-.L 
L. er -1 l. -t:-"vz - ~0 

B:I,l 

Hierin substitueren we uitdrukking 2.6 voop de enthalpie 

_,R z ::. J. !l-- I rt _; L 
2.6 

met als resultaat: 

B:I,2 

De snelheid veroorzaakt de niet-lineariteit van het verband 

tussen ~ en -lv2 omdat 

).8 

Het blijkt echter, dat de bijdra~e van de snelheid in BI,2 

klein is ten opzichte van de term er 1l, ï, • zoals blijkt uit 
cf -1 <-

onderstaande tabel. 

M 
a 

J- -I RT2 
2 2 

(m /sec ) 
2 2 2 tv2 (m /sec ) 

2 510.000 J4.ooo 

4 1.117.000 47.500 

6 2.)80.000 I:W.OOO 

I 

We kunnen derhalve met redelijke benadering een lineair verband 

tussen ev2 en T2 veronderstellen, ~aarmee vergelijking ).J is 

gerechtva~rdigd. 
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Het verband tussen de tijden t
0 

en tr kan als volgt worden afge

leid. Op een willekeurig tijdstip t ( zie figuur) bekijken we 

een deeltje in gebied 

ken sinds het deeltje 

2. Het tijdsinterval t' is de tijd verstre-

de heengaande schok passeerde; het interval 

( ;._) 

I 

I 
I 
I 

I 

t 
t'' is de tijd, verlopen sedert het 

ogenblik, dat de schok op de plaats 

van het deeltje op de tijd t voorbij

kwam. De deeltjessnelheid is w2 ; de 

schoksnelheid W , de snelheid van het 
s 

~-----~~-/-;;------?1..\( deeltje ten opzichte van de schok heet 
I 

I 

I 

x 

v 2 • Er geldt 

VL c:= lJS - I{ 

Uit ).8 volgt nu: 

en dus geldt voor de in de figuur gedefinieerde afstand x: 

i I 

x ~ r ~ - e) 6 ' +- {)! V 17- e .ex; (- t lt~) di-

waarbij 

/) = e z_ R T 2e 

8-= ft (T/- T. ) t z.e 

De integraal HLI,2 kunnen 

s:' 
l Vt-S 

I.= r ' r;;; 1 eis ::: - 2.Vf1 r 
S' -> 

I 

we herschrijven tot 
S' 

_g_ z- t/ïj j' 1; r d 1/1-S 
z_ I 

s, 
met S '_ B · 

J- R -' 
I 

S'z = ! _vxf ( -i~/cz.) 

Substitueren van, ~~ ~ in I 

f ~l 
I= .er VR • _

5
• qc; 

~ t 1 I 

I 

met Ç,' = J 

BII,l 

BII,2 

BII,J 

BII,4 

BII,5 

BII,6 
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lleze standaardintegraal heeft ale oplossing: 

- ~~ 
tr:- ( ~ I I I+ t-;) I ~- . I=l'Çv.R -) +z:k 

1
_ 5 ~- BII,7 

Uitgewerkt: 

V1- ~) r 
BII,8 

We 

l.f- ~ .2-Kj'J(- -t(,,) bj,~;~ 
+ ~ !/it k I ~ ~~ t- =tJz-r;] tt- e>/~ 

hebben de grootheid H/A, die als parameter een belangrijke 

rol speelt, uitgezet als funktie van het Hachgetal. 

ln aarunerking nemend,dat 

0.1 r% 
e.o8 

! Af f--t /r~) < c Lf 

en dat de eerste term tussen akkola

den varieert tussen o·voor t'=O en 

0,1 voor t'-~, terwijl B/A in ons 

interessegebied kleiner is dan 0,15, 

kunnen we Bil,~ met een goede benade

ring vervangen door 

0.0'1 

0.()2. 

BII,9 gesubstitueerd in BII,2 geeft: 

Voor de tijd t'' volgt dan; 

-t:' 
(!_- [/;i 

Wanneer we nu het tijdstip t kiezen 

volgt in de gelineariseerde theorie 

' , 
./ 

t' 

·--- t,. 

x'= 

of. t = r 

op de gereflekteerde 

(zie t~iguur) : 

(t''-t ) = w t r r,O r 

Ws i " 

BII,9 

Bli,lO 

BII,ll 

schok, 

BII,l2 

' " ~ 

In kombinatie met BII,ll volgt dan: 

x 
, 

I 
I 

; 

1 t ~ + Wro t .::. r- f, = 1 i r BII , lJ 
e- llfl 
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Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van de volgende schek

relaties: (re~.l5) 

~ 
2 

.f.j/1.s - C~ - I) 
!J. p - cf+-t I 

Q+ 1J f1s 
t 

,!.) ft~ r (J - ;j f1.s l -1- <. 

1 ~)(~ 7 t) 1-z. (Ins- fls ..,. 
3) .:: 

7ï (C-!-) z. 2 
2.. 175 

?~· 
-= 

1 

( z écf - ) 17s -z + (3 t!) j / ($) - I) IJJ z- L (; - 'j} 
V -t tJ I fls z 

t,j 
z_ P, 

.f..+ct-1 75;" 

~- P, 
cl -J Pz... 
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B. Symbolenlijst 

Voor de definitie van de koostanten A1 ,B
1

,c
1

,u
1

,A2 ,B2 ,c
2

,u
2 

zie pag. 28, ,1!;
1 

,E
2 

en de funkties & , -;f , <f , lf' , blz 29, 

en voor de parametera F en À pag. JO. 
1 

A blz 25,BJ.l2 

B zie App B11, form. BII,4 

C blz 25 ).6· 

a geluidssnelheid 

e vibratie-energie 
V 

ev
5 

evenwichtsvibratieenergie behorend bij de ongestoorde 

situatie in gebied 5 

ev2 idem voor gebied 2 

·evO beginwaarde van de vibratie-energie. 

ev
5
,r beginwaarde van de vibratie-energie in gebied 5 

h enthalpie per kg. 

p druk 

H gaskonstante (J/kg 0 k) 

T temperatuur 

T karakteristieke vibratie-temperatuur. (JJ90°K) 
V 

t tijd 

t ,t zie fig J. blz 24 r o 
W snelheid van de invallende schok 

s 
W snelheid van de gereflekteerde schok 

r 
Wi snelheid ten opzichte van het stilstaand koörd. systeem. 

i:l,2 

Vi snelheid ten opzichte van de heengaande schok. 

i=l,2 

M W /a o r,o o 

Ms Machgetal van de heengaande schok: Ws/a 1 
Mr Machgetal van de gereflekteerde schok:(W2 +Wr)/a2 

df:> 
I 

r 
karakteristieke para.meters blz. 22 

verhouding van de soortelijke warmten:C /C 
p V 

Indices: De indices 1,2, 5 duiden de zo genoemde gebieden in 

het x-t diagram aan. Ue index o heeft b~trekkin~ op dP onge

stoorde toestand in gebied 5. e en f slaan op de evenwichts-
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en ongestoorde situatie in gebied 2. 

T vibratie-relaxatietijd 

T)vibratierelaxatietijd behorend bij de ongestoorde 

toestand in gebied 5 

[ vibratie-relaxatietijd behorend bij de ongestoorde 
~ . 

toestand in gebied 2. 
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begin int~ger i, r, N J; _.__.._,_ __ __,_"_ 

real G, GC, GD, Al, T\'N, R, Tl, Sl-~, P1, SM?, WS, V'?, W?, n?, 1'2, A2, T2E, T5, P5, WR, A5, ---
RM, '*'' F2, F1, Z, EF, BF2, 'JM, BT, C, TY?, T'!S, EV?, TV), rw. " D1, D?, C?, El, B?, B3, :34, 

B5, 116, B7, CK, r2v, JL?, V2C, PW'"', 3RM, CF", CF, rr·.l, TA2, TY, .<, B2J, I:)J, E2J, WRV, ';.1'\VE; 

~!!!l FT ( 1 : 4 }, F .::: ( 1 : I, ~ , FF [ 1 : I~ ] , FP [ 1 : ; ] , F d 1 : 1.: 1 , FX , 1 : 4 J, FF ( 1 : 1• ; 

PUTfXT( {:LOODFECET?. RFYLFCTIE VA.~ EP! SC'!ni(Gr:l!Y IN N2}); NLCF; NLCR; G : ~1. ;•; 

GC := 0.11 ; GD:=-~.·; Al:=- 350.3; 1"n;. 339c; R :" ?97.01:; Tl:= ?.95; l( := read; 

for i 1 step 1 ur,til K do 
_.._._.. ---- --

~~ SM :"' read; P' ;-:'!·XT( {M"'~); FIX?(?, 2, 1M); PUSPf.8E( S); Pl : = r·'ad; 

r:.F.FX?(~l:::-}); FIX?(), 11 ~'1); PlJ'~PA\F()); ~ :"' M X SM; w· := .. M x Al; 

'!'? :=.WS x (r,c x .""M'? + 2)/(·:m x -w\: w·· := W.3- V2; P2 := ?1 Y (?x IJ x W- GC)/GD; 

T2 =::: Tl x ( •.; x '-:}A.; - (a - , ) 1?) :- ( ( . - 1 ) x 'M;':l r • 1, /( , ( G • 1 , ;-r) +- 2 j/ SM2); 

A2 :-: sqrt (r2j1'1) x .',1; T?.:s := T;'- ,.1 x exo (-1. 7?6 x ( ln( 't-' 1 ) t? + 8.V05 x( ln(:3M))- 11.087); 

T5 :=Tl x (2 Y ;:: x :;w + 3- G) x ( 1 3 x G- 1) x :W-? x c;,. l/(0D x CD x 3M2); 

P5 :• P2 X fr.Dj,~C' ~ :""- Plj'P?)jf 1 • G')/ ;:,: x Pl/P:'); 

WF : "< w;:: x ( 2 > ;:_: .... ·? ;o, + ~) ,:; , • y ? / 1 - :-;c); p·rnx \ .ç..,·r: t·); 

FIXïl{l•, ?, WR); ?US?N'r-(5); A5 ::c sqrt( :'5/Tl' x Al; RM :". (W? + W:<)/A2; 

~ :o FM x RM; ·~ :"' .tfl< :-<.?x (1 + 1/W.?)jGr; El:= ?2/P5 x WR x h x G x 'RM/(GD x A2); 

Z :"' c; x C2 + ~1 x A5; 3F :"' (r; x E/1-: 1 x A))r; ::F? := BF x ?F; '~ := fl'R/A5; 

'1/.r + \.."); 

T'!::' ')Q(J x ex~(-. 'ó9 x T? A,\ 1/5)} x(·":- sqrt(C x C- tl x y· )), .P2 >' (JS + WR)); 

Y) :-?Of./ x exp(-.7~9 X ;'51, (1(3))/r<'; '1 ;T<C!'(pys-}); FUJP(', 1, 'I'!~); 

~Jf3PACF( c:,); 0 UTEX'I'( {::Y2- ~); FUlP( ·,, 1 , :'Y?); 'rLCP; NLCR; PUSPJ..c ~< 3); 

~'ll!':'"X':'( {:TI--l-); ';>J~·~oAr,;·( 1 1); PUTLX i'( fn'~'.' }. ) ; ~' jS?ACE( ·'·); 

:'U'!'fXT( 1X =}); NLCR; NLCR; FV2 : "' S. x :·V'l /( x :1( 'l'VN/T2) - 1 ) ; 

;·vr; : R x ~V'lj( f'Xp( "('VN/T5) - 1); W : o 'JM x r-;M; S : = ~1W'/( W) - :. 1 - TY)j'f'f';') .f- 2); 

:<1 : - - G x ;~./A5; D'? :=- S x ( 1 - TY5jTY?)/lM; :2 (TY5/TY2 .. 1) x S x E:V2j(F'Y5 x CM)- 1M x ( 1 - F'12/r'V5)/(r:Jf2 :- 1); 

I ---- ----· ,. 

.-nd --.,. 

eJld -

v x P1j,~; B3 :=- G x E2/Z; B4: (F.2 x D1- D2 x f1) x G x GC x EV2/(Z x A'); 
,..,, 

: ::5r .. 

B5 : " ~x GC XC? x FV5j(A5 x A5); B~ :~A5/~; 

"'!':!.x GC x (S x D2-+- Dl x A5)/( A; x Z);.CV. :, C' x C; T?V :~ T2- 1'::>E; B'7 . 
"' . 

3L? := BL x T-L; V?~ :: V2- C; ~, :- P2 x u x G x ~"M/(P5 x GD x A?); RWS := Pl x WS/(F. )(Tl x P2) + 51; 

B~ :=El x RM; CFP :- (GC- 2/PM?)/GD; CF:.::::- 4j(r;D x PM); 

TA 1 : = • 01 x TI?; rA2 : = • l Y TY?.; X : 0; TY : = TA 1; 

fJr : : = 1 step 1 until 100 do 
.,_._ ---
begin r>r J :::- 1' ';>, 3, '~ do 
~-- ..... 

~~~ B2J :"' • Bt _.f. (,J - 1) X. T'fjTY?; B5J :"' o?J x TY? X ( 1 - 1M)/';LY5i 

F2J :=- exp(B2.'); DC[J1 :•~{T2V x F2J + 'I'?F) x R; 

FT[J j :s Y2C + e'lrt(CK- FX[J J); FS{J] := sqrt(G x FX[J]) 

FF r ,; ; :., .RWe x F""' ~ .· 1 - B~ x FS [ J}; 

FPf.Tl :-- CFP x FT{J;- ere; x FS(J}; 

.~.: . .: . 
. ,· 

. ' 

n ~~ :~5 i(- 1 +a~B~'); Pr[Jl :=~x (1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~d; -·-\IRV :-? )o B6 x (F,\[11 - BF x FA[? 1 + ~F2 x FA[31- B2 x (FP[2; - BF x FP[3~- + EF2X -,p(41) - B3 x 
(FF[?j- SF x FF[3Ï + BF2 x FF[hl.)- FE!~l + BF x FF:[31 .. BF? x F.E[hl)- B6 X (G x FP[1]/A'5 + FF[1 :) 

. -,··j?.l· F><'f 1 '· + . - x . ' ' 
1! N < 50 tben t ."" ~ n X : · X + VA x ( 1 + WFV) x TA 1 ; FUlP( l.r , 1 , TY ) ; 

;~ ..- --....;__ 

TY' : ,. TY + TA 1 

end 

e lsP. 1 f N e 50 th~ beg1.n X : == X + WF X ( 1 + \-IRV) x TA 1 ; _"___ -- ... __. -------
FL'Jo( u, 1 , TY) ; TY : :: TY + TA2 

~nd 

elsP begin X := K + WR ~ (1 + WRV) X TA2; ----- _...._ .. _ 

end; ---
PUSPAC( 5); Ft'<P( 1 ,_ u , WRV) ; PUSPACE( 5); F'T..IJP( 4, 1 , X) ; NLCR 

Sftd• ..--'. 
tT[l} :s V2C + ~~rt{~- P x T2E); FS'l) :~ sqrt(~ x T?F x"R)- A?; 

FF{~] := RWS x FTtl]- BRM x FS[1); F~[1' :~- CF 0 x FT[1]- CFQ x FS[l l; 

WRVF :=- 2 x B6 x (1- BF + BF?) x (ö5 + SL + B? x FD[l 1 + B3 x FF[1])

PU'ftXT( {.wnVEz~); 

FIXP( 1, 4, WRVE); NLCR; m.CR 

FlDp( 4, 1 , TY) ; TY . : : TY + TA'?. 

-s6 x ( G x FP ( 1 ) I A5 + FF [1 ]) + B 7
; 

.... 
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