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SAMENVATTING 

Het onderzoek aan mach-reflecties in een vierkante schok
buis (lOOxlOO mm. inwendig) is beperkt tot instationaire reflecties 
aan een wig. 

Van gewone- en mach-reflecties in stikstof zijn schaduw-, 
schlieren-, en achliereninterferentie-beelden gefotografeerd voor 
schoksterkten varierende tussen P1/P2=0.2 (sterk) en P1/P2=0.9 
(zwak) bij diverse wighoeken. 

De schokbuis is hiertoe voorzien van de juiste vensters, 

wigadaptiemogelijkheden en pi~zo-drukopnemers voor snelheidsmeting 

en het starten van de lichtflits. De voor de fotografie benodigde 
onderdelen en opstellingen zijn na experimentele stadia geopti

maliseerd, waartoe o.a. een argon-flitsbron zelf werd gemaakt. 

De beweging van het triple-punt van de mach-reflectie langs 
een rechte lijn door het hoekpunt van de wig, is voor sterke en 
zwakke schokken bij verschillende wighoeken geconstateerd en hier
na als algemeen juist verondersteld. 

De in de literatuur vermelde overeenstemming tussen de w~ar
nemingen en de twee-schokken theorie bij de gewone reflecties 
wordt experimenteel bevestigd, evenals de redelijke mate Vän over
eensterr~ing tussen de waarnemingen en de drie-schokkentheorie biJ 
mach-reflecties van sterke schokken. 

Aan de hand van de achlierenfoto's wordt een indruk gegeven 
van de mate van uniformiteit van de stroming in de gebieden rond 
het triple-punt. Het niet uniform zijn van de stroming èi.Chter de 
gereflecteE;rde schok, zoals o.a. biJ zwakke machreflecties foto

grafisch blijkt, is in strijd met de veronderstellingen hierover, 

die uitgangspunt vormen biJ de twee- en drie-schokken theorie. 
I.v.m. het voor zwakke mach-reflecties niet overeenstenunen 

van de drie-schokkentheorie met de experimenten is naar andere 
theori~n gezocht, die biJ de randvoorwaarden, kron~ingen van de 
gereflecteerde schok en de mach schok toelaten, w~~rdoor een in
homogeen stromingsveld bepaald kan worden. 
De theorie van D. Rues [22]voorziet hierin voor stationaire mach
reflecties met M1( 1.2447. Deze theorie wordt in dit rapport ge
bruikt om de initiële hoeken te bepalen van de pseudo-stationaire 

zwakke machreflecties in de schokbuis. 
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In het door Rues mathematisch beschreven znodel, brengt een Prandtl

Meyer expansie, die zich in het triple punt vormt, de aansluiting 
van het subsone gebied achter de (gekromde) geref'lecteerde schok 
met het supersone gebied achter de (gekromde) machschok tot stand. 

Er is een goede overeenstemming gevonden tussen de experi
menteel gevonden hoeken en de met bovengenoemde theorie berekende 
hoeken. Het toepassingsgebied (P1/P2 en~) van deze theorie blijkt 
echter erg beperkt te zijn. 
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INLEIDING 

Sta,ionaire reflecties 

In een stationaire supersone stroming door een buis met recht-
hoekige doorsnede, veroorzaakt een 
wig (fig.l) een schuine schokgolf (I , 
waarvan de richting en de vorm af- 1 

hankelijk zijn van het machgetal (M1)M~~·~--~~~~~~~~ 
van de stroming, van de hoek (8) van (a) 

de wig en vanX(=Cp/Cv). De~e schuine:~~~~~~~~~~~~ 
schokgolf zal reflecteren, als een 
gewone reflectie (fig.la) of als een 
machreflectie (fig.lb), afhankelijk 
van het machgetal M1 voor de in
vallende schok (I) en de hoek van 
inval (~). Bij gewone reflecties 
ligt het snijpunt van de schokken Fig.l(a) stat. gewone reflectie 

(b) stat. machreflectie op de wand. De veranderingen in 
stromingsrichting bij het passeren 
van de invallende en de gereflecteerde 
schok moeten gelijk doch tegengesteld 
van teken zijn, opdat de strominga
richting evenwijdig blijft aan de 
wand. 
Bij een gegeven M1 is er een waarde
bereik vanw, waarbij niet een zo
danige w'gevonden kan worden, dat 
aan bovengenoemde voorwaarde wordt (a) 
voldaan en is bijgevolg gewone 
reflectie onmogelijk. 
De machreflectie wordt geken-
merkt door het bijeenkomen van 
drie schokken in één punt, het 
triplepunt T, dat op enige af
stand van de wand ligt. 
De machschok (M) loopt van T 

l 
I,. \nvo.\\~ncl.e. c:.(,.'n.o~ 

"-= ~t.Yt. ~\eetu~~~ \.<.~o'-'. 

M= mo.c:.h Sc.hok 

naar de wand en s taa.t hier in B 
loodrecht op de stromingsrichting. 

Fig.2(a) instat. gewone reflectie 
(b) instat. machreflectie 
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Niet stationaire reflecties 
Het analoge reflectiebeeld ontstaat in een schokbuis indien 

een vlakke schokgolf tegen een vlakke wig loopt (fig.2). 
Doordat het snijpunt van de schokken zich verplaatst langs een 
rechte lijn door de punt van de wig (0), groeit het schokgolf 
patroon gelijkvormig met de tijd. 
Indien een co6rdinaten systeem wordt gebruikt, waarbij het snij
punt van de schokken in rust is,dan corresponderen de hoeken in 
dit punt met de overeenkomstige hoeken bij stationaire reflecties 
(zie blz.4.") en spreekt men van pseudo-stationaire reflecties. 

De stroomlijnen v66r de invallende schok en e.v.t. v66r de mach
schok moet men dan gericht nemen langs een rechte lijn door de 
punt van de wig. 

De eerste theorie voor het bepalen van de hoeken die de 
schokgolven maken in het triplepunt is die van Von Neumann [tl• 
Hij beschouwde hierin de schokken in de buurt van het triplepunt 
als recht en verwaarloosde de invloed van de schokgolfdikte. 
De stroomlijn door het triplepunt T (fig.J) verdeelt het 
stromingeveld stroomafwaarts van 
T in twee aangrenzende ge
bieden (3 en 4). Een op-
lossing is dan een zodanige J" 
combinatie van een mach
schok en een gereflecteerde 
schok, dat de statische 
druk en de stromingsrichting 
in deze twee gebieden gelijk 
is. 
Omdat de totale entropie
stijging van de invallende 
en de gereflecteerde schok 
verschillen zal van de 

Q) P, 
---~- f)lif\ii"' 

M, ® M9 P3 
-----.----;---==-=~=-!:*- Je = J.- ~ ... 

Fig.). Model van machreflectie 
met eenvoudige randvoor
waarde (drie-schoktheorie). 

entropiestijging van de stroming, die d~ machschok is gepasseerd, 
zullen de dichtheden en de snelheden in de gebieden 3 en 4 toch 
verschillend kunnen zijn. 
De scheidingslijn tussen deze stremingagebieden heet sliplijn. 
Bij de drie.schoktheorie is de viscositeit buiten beschouwing 
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gelaten (waardoor o.a. de dikte van de schokgolven en de uitge
breidheid van het triplepunt zijn verwaarloosd), in de veronder
stelling, dat deze kan worden verwaarloosd bij het opstellen 
van de juiste randvoorwaarde in het triplepunt. Bovendien gaat 
de theorie uit van rechte schokken met daar tussen gebieden van 
uniforme stroming. 
Indien de kromtestralen van de schokgolven in het snijpunt zeer 
veel groter zijn, dan de dikte van de schokgolven, kan door 
schaalvergroting het model van fig.) worden gebruikt. De vraag 
is daarbij echter, of wij, i.v.m. de uitgebreidheid van de drie 
schokgolven, de krommingen wel kunnen waarnemen in het triple
punt. 
Volgens de literatuur C2J blijken, in al die gevallen waarin de 
volgens de drie-schokkentheorie bepaalde hoeken experimenteel 
niet zijn waargenomen, de schokgolven bij het triplepunt ge
kromd te zijn. 
Kromming van een schokgolf kan niet gepaard gaan met een uniform 
stromingsveld er achter, omdat t.g.v. de kromming o·.a. de schok
sterkte langs de schok verandert, waardoor de statische druk 
achter de schok niet constant is. 



TECHNISCHE UITVOERING 
Schokbuis 

Het lage-drukgedeelte van 
de schokbuis, die bij dit onder
zoek werd gebruikt heeft een 
~ierkante doorsnede van lOOxlOO 

I 

,mm. inwendig. De vierkante schok- ·;;,: 
buis werd drie jaar geleden door \ 

". .... \ ! 

de schrijver van dit rapport ont-
orpen, o.a. i ·~v.m.' de, voor het _'.'. 

,_ ' • . ~o-.....=:;..tl 

schokgolf-interaotieonderzoek, 
, tvereiste optische toegankelijk-

" heid. In een ronde schokbuis was 
toen reeds ervaring 
de inbouw van druk- en tempera-

~ tuuropnemers en met vacuum~ 
techniek. 
Bij de constructie werden o.a. 
hoge eisen gesteld aan de vensten 

·kamers, de uniforme uitvoering . 
van de meetplaatsen (geschikt 
voor uitwisselbare opnemers of 

·vensters), de koppeling van d . i.' 
ouislengten, de vacuumafdichting
en (foto 2) en aan de aangebouwde 
vacuumafsluiter (foto l). Tevens 
diende de buis van binnen vri · te 
zijn van ongewenste 9rempe s 
De schokbuiselementen (2 rn. lang) 
bestaan. uit geslepen stalen pla
ten, die tot een buis tezamen 
~ijn gelast (fig.4). 
Drempels verstoren het stromings-"; 

. ' 
beeld over enige afstand~ Opdat 
er bij het in willekeurige volg
orde aa.n · e~1Faar koppelen -van de 
buiselementen geen drempel zou · ~~- · · 
ontstaan, die groter was dan 
0.1 mm., was de toelaatbare af
wijking van de 



0.01 mm. gesteld en werden de elementen gekoppeld via z.g. tussen
flenzen, die een geleidelijk verloop van de aanwezige drempels 
mogelijk maakten. Het is goed hierbij op te merken, dat enkele 
vakmensen van de C.T.D., bij de 
mechanische- en lastechnische
bewerkingen, ter realisatie van 

. . 
de gestelde eisen, prestaties .. 
hebben ge~everd, ~ie door des- 1· 
kundige op lastechnisch gebied 
als onmogelijk werden beschouwd. 

Het hoge-drukgedeelte heeft 
een ronde doorsnede met een in- ~ 

wendige diameter van 150 Illlll. en ' 
kah naar keu~e 1,5 , 2,5 of 3,5 
mèter lang zijn. 
Bij dit hoge-drukdeel bevindt 
zich ook de bedieningsplaats 
rp.et o.a.. het weet-

' 

Fig. ~ Doorsnede schokbuis 

r paneel met appara-

'1 

van testgas en 
drijfgas. 

-De systemen voor het 
doen barsten van de 
koperen- of de meli-,. 
nex-vliezen tussen 
net hoge- en lage
drukgedeelte van de 
sc~okbuis (foto 3) 
zijn gelijk aan d~e, 
welke zijn toegepast 
bij de ronde schokbuis, beschreven d'oor M. G .. Hugen 

·- > 

)'liggen ·· h 
. . 

In eerste insta~tie is er onderzocht, in hoeverre het 
tisch mogelijk is, in de schokbuis een stationaire reileetie te 
maken. Hierbij werd uitgegaan van de veronderstelling, dat het 
. upersone stromingsv ld achter de vlakke schok voldoende uniform 



zóu zijn gedurende een korte tijd van de periode, waarin een 

stationaire reflectie optreedt. De schuine schok, die in deze 
supersone ·stroming werd gevormd aan een wig (foto 4) bleek 
steeds uit,én te waaleren en reflecteerde daardoor niet één
duidig (foto 5). Ten gevolge van het 
niet uniform zijn van het strominge
veld is de schuine schokgolf blijk
baar niet over de hele afstand tuss 
de wanden vlak, m~ar onregelmatig g -
vormd. Grenslaaginvloeden 

.. 

Foto 4 
" 

ook wel een rol biJ spelen. 
Bij v-erschillende schok
sterkten werden waarneming
en äan de stroming langs 
de wig gedaan, op diverse 
afs:tanden achte1· het rechte 
scho.kfront. In deze stro
mi g traden géen é'nduidige 

reflecties op. Daarna werd besloten om het onderzoek te beperken 
tot instationaire reflect~es aan wiggen~ omdat het hierbij gewenst 
was de wighoek conti
nu te kunnen vari!ren 
van buit"en de schok
bui-s, werd een ver- • 

1 

' I stelbare wig ontworp-

en (Foto 6). 

-



Bij het maken ~an schaduwopnamen van de schokgolven 
schokbuis,werd in eerste instan,tie van een "stroborama" gebruik 
gemaakt. Voor deze flitsbron was voor het blauwe licht een flits
duur van 5xl0-7seconden opgegeven. De flitsduur in het rode licht 
zou echter langer zijn,volgens de fabrikant. 
De "stroborama" bestaat voornamelijk uit een capaciteit (O.l~F), 
die op een spanning van 8000 Volt wordt gebracht en hierna tussen 
twee elektroden in lucht ontlaadt met een zeer lichtsterke vonk, 
indien een hulpontlading daartoe ini t!eer.t. ,. , . ·. 
De "stroborama" kan als puntvormige-· . . 
of als lijnvormige-lichtbr.on 

· worden gebrui t, afhankelijk '· 
van de elektroden die worden 
~oegepast. De schaduwfoto's 
werden geroia.lctmet licht· e\fen-
wijdig aan de wanden en aan 
het schokfront ( ·g.5). 
N enig experimenteren b~eken 
Seopix B (Gevaert)- of Fl~o
r-a.J)id (.Agfa) -scherm beeldfilm 

- ((:. 

he~ meest ~ges~hikt voor schok- ~-1' 
bu~s fotograf1e. · · ·,. ''·.~ 

De schaduwbeelden van mach- .. 

~=t===1 o.s.\: ro n o rv1 ~~~ 
ob[ed.ief (Jenq,~ 
IIOWIM, f::.t61öcm. 

.. 

reflecties gefotografeerd op 
:Fluorapid gaven een voor. de Fig., 5; Si-tuatie bij , schaduwfoto- ' 
hoofdschok uitlopend 
streepje t .e zien, 
dat samenviel met 
baan. van het triple
punt (foto 7). 
Dit streepje was op 
g~publ1.ceerde fo~o's 
van. machreflecties 
nooit te ~ien geweest. 
Hoewel V. Bargmann en 
D. Montgomery ( 6J op
lossingen vonden van 
de vergelijkingen ·· 

·':. 
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van drie schokken, waarbij een Prandtl-Meyer variatie aan de 

mach-schok vooraf ging, leek het toch onwaarschijnlijk, dat, 
indien deze variatie bestond, deze zich zo hoog zou kunnen voort
zetten, als dit streepje aangaf. 

Indien het streepje niet op de foto thuis hoorde, kon het alleen 
veroorzaakt zijn, door het gedurende een aantal micro-seconden 
belichten van de stroming. Dit ~ou mogelijk zijn, doordat de 
flitsduur in het groene licht. ( Fluorapid is groengevoelig) zo 
lang duurde (deze mogelijkheid is later bevestigd). 
Nu berust de schaduwmethode op het verschijnsel, waarbij de licht
stralen in verschillende mate worden afgebogen en wel zodanig, 
dat de verandering van de verlichting van de afbeeldingaplaats 
ongeveer evenredig is met de component van de tweede afgeleide 
van de dichtheid, loodrecht op de lichtbun~el (voor details zie (1l, 
Op schaduwfoto's van schokgolven zijn dan ook steeds een lichte 
en een donkere lijn te zien die bij elkaar horen, omdat plaatse
lijk de som van licht en donker constant moet zijn. 
Het beeld op foto 7 ontstond, doordat de posities van de schokken 
direct na het begin van de lichtflits als schaduwbeeld werden 
vastgelegd. Tijdens de belichtingaperiode echter, zullen de ver
plaatsende lichte en donkere lijnen afkomstig van de schokgolven, 
elkaar hebben gecompenseerd. Deze compensatie was niet mogelijk 
in het triple punt. De verplaatsing van dit triple punt tijdens 
de flitsperiode, werd dan ook op de foto zichtbaar. 
De stroborama is ook gebruikt als lijnvormige lichtbron, bij het 
maken van schlierenfoto's. De verplaatsing van de punten van 
vonkoverslag bemoeilijkten het fotograferen met constante. licht
intensiteit. Het uitlijnen van het achlierensysteem was hierbij 
zeer lastig. 

Na deze ervaringen werd besloten tot de bouw van een argon
straal-flitsbron van het NPL type r?J~ Als filmmatriaal werd 
voortaan Scopix B (blauwgevoelig) gebruikt. 

Argonstraal-flitsbron 

Fig. 6 toont het hoofdonderdeel van deze flitsbron. Het 
laminaire argonstraaltje fixeert de plaats van de ontlading. 
De duur van de lichtflits is korter dan bij de stroborama, omdat 



capaciteit 
is gekozen. 
De argonstraal-flitsbron 
is draaibaar om de optische 

en voorzien van een hulp
lichtbron voor _het uitlijnen 
van de lichtweg (foto 8). 
~ijlage 1 geeft het trigger
circuit .. 
Mogelijk dankzij het toe,.. 
passen van een speciale 
transformater en het samen
vallen v~n triggerelekrode 
en hoofdelektrode, werd een 
vertraging ( 0. 9 s ± 0.1 à) 

tussen de ata.rt.Pulá en de 
flits verkr gen, die bet~r 
reproduceerbaar was 
dan bij -de strobo- ~ 

rama (7 ! 2 ). ~ 
Het lichtintensi-

argonfli ts" gemeten 
met een fotomulti
plier (AVP 150), 
met een maximale 

~ gevoeligheid tussen 
3900 en 4500 1, is 
in fig-.7 we_erge-

''11--' 

geven" 

• 

,_ '\ •-

4x 
2.SOO pf 

skV 

- Vot1k ko.no.o.\ 
iVt a..-~ ovt ~h·oo"' 

-l:ri,,el" ~lek~ ... od.e 

Argon~traal-flitsbron (principe) 

ig.7 Intensiteitsverloop 
van argonflits 
tussen 3900 en 4500Î 
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Bchlierenfotografie 

Een lichtstraal wordt afgebogen t.o.v. de ongestoorde weg, 
indien deze lichtstraal een medium passeert waarin de gradient 
van de brekingsindex loodrecht op de lichtstraal, ongelijk nul 
is. Hierbij is aangetoond [8,9,101, dat de kromming van de 
straal evenredig is met deze loodrechte component van de gra
dient van de brekingsindex, dus bijgevolg evenredig met de 
loodrechte component van de gradient van de dichtheid van het 
gas. De opstelling is schematisch weergegeven in fig.8. 

- on,e.s\:oorde sho. \e.vt 
--- ,~~toor4e. s.t.ro.\e.V! 

objec.t ko.met-
( ~hoWJi"'' st' i ,h\:i"'? I oo c{"' Qc..\t-l pG.p ·,ey (x-o.~)} 

-------- I -- -- -- ----...:----r-r.::-

s 

Fig. 8 Schets van achlierenopstelling 

De lichtspleet S van de flitsbron staat in het brandpunt van de 

lens L1 , zodat een evenwijdige bundel licht de vensters pas
seert, waarna lens L2 een afbeelding maakt van S in het brand
vlak K. Lens L

3 
maakt van het object in de vensterkamer een 

afbeelding op het scherm, of op de fotografische plaat in Q. 
Omdat het licht parallel is tussen L1 en L2 mag ieder punt in 
het XY-vlak worden verondersteld, een individueel beeld van de 
bron S te geven in het brandvlak K van L2• 
Indien er geen gradient van de brekingsindex is, of indien.deze 
uniform is, zullen de individuele beelden van de bron samen
vallen. Indien echter de gradient in een klein gebied verschilt 
van de rest van het 
veld, zal de afbuig
ingahoek ~ er oorzaak 
van zijn, dat het bij
behorende beeld van de 
bron in het brandvlak 
K verschoven is over 

ca. f2 ~Y' waarin f 2 de 

K 

Fig.9 Mes instelling bij de Toepler 
schlierenmethode. 



' 

van 1 2 is. Onafhankelijk van de afbuigings
r1chting, zal (indien er geen mes aanwezig is) al het licht van 
é n punt van het objectvlak samenkomen in het corresponderende 
punt van het beeldscher.m. 

Bij de Toepler methode is de lichtbron S rechthoekig en . 
wordt een mes in het brandvlak IC _geplaatst, ~odat ~en deel van 
het licht wordt af
gesneden, waardoor . · 
de verlichting van , 
het scherm in onge- . 
stoorde toestand 
uniform vermindert. · 
Indien nu ergens in 

net objectvlak een _ 
optische verstoring 
optreedt, wordt het 
oijbehorende deel 
van het beeld van 
de bron ver~laatst 
(.fig.8 en 9) . 
De verlichting van 

· het bijbehoren~e 
. deel van het scherm- ·, 

beeld, zal nu res
pectlevelijk .vermin-' 
deren of ~ermeerder
en evenredig met 
t

2 
, afhahkelijk 

van het naar het mes 
toe of van het mes 
af verpla~tsen ván 
de bro . • Verplaats~ngen van dit 
beeld ev nwijdig m t et mes .heb
b~n geén effect, zodat het mes 
loodrecht dient te staan op de 
r .ich1ïing van de gradi nten die 
men wil waarne en. Tér illustra
tie kunnen hierbij foto 9 en 
oto 10 dienen. 

< 

~~/.Q~wry,7T,~~~~ 
Fig.lO Ric ting van de dicht-

heide gradienten (schematisch) 
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Foto 9 is een achlierenfoto met het mes verticaal (evenwijdig 
aan de hoofdschok I). Foto 10 is een achlierenfoto van dezelf
de machreflectie, nu met het mes evenwijdig aan het triplepunt. 

Frl." L, K M 

' ... -- I " I' 
~ -----------~:. 17 ~- ----------11...,.._--~=---1.2.2 OI ! 

___ ..., 

E 

plezo d.rukopVlew.er•~ L1 +c:==-+---, 
Fig.ll Situatieschets van het optisch systeem ~ 

voor achlierenfotografie bij de schokbuis. 

De richting van de dichtheidsgradienten 
is met pijlen aangegeven in fig.lO. 

Bij de gekromde schok is het strominga
veld niet homogeen. 

Voor details van deze schlieren
methoae, zie "Schlieren Methode" van 
D.W.Hdtler en R.J.North l7J· 

Fig.ll geeft de situatieschets van 
het optisch systeem voor achlierenfoto
grafie en de positie van de drukmeet
punten. De gevoel~ghe~d van het systeem 

-
stelde hoge eisen aan de lenzen 11 , 1 2 en aan de vensters. 
De lenzen 11 en 1 2 zijn achlierenvriJe halfachromaten (astrono
mische objectieven) Ç1 110 mm. en brandpuntsafstanden f 1=f?l65cm. 
De vensters van 130xl40x35 mm. zijn van zeer goed homogeen en 
spanningsvrij (schlierenvrij) glas, met een vlakheid van een l/2A 
en een wighoek kleiner dan 10 seconden, hetgeen voor achlieren
fotografie toelaatbaar is. 
De oppervlakte spiegel Mmoest worden toegevoegd i.v.m. de be
perktheid van de schokbuisruimte. Deze spiegel is beter dan 0.1~ 
vlak. 
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De lens L3 is een achromatisch objectief, ~ 120 mm. met brand
puntsafstand f 3=l45 cm. 

Snelheidsmeting 

De kwartsdrukopnemers (P1 en P2) geven een elektrische puls 
bij het paseren van het schokt'ront t.g.v. de druktoename. (fig.l2). 
Het gevoelige oppervlak van deze "flush" in de wand gemonteerde 
drukopnemers heeft een diameter van 4.3 mm. 

Voor de bepaling van de snelheid werd het tijdsverschil tussen 
de elektrische pulsen van de drukopnexners P1 en P

2 
gemeten. De 

afstand tussen de centra van P1 en P2 was nauwkeurig bekend. 

Pr 

2 1 

6oov pu.\<S. 

1: kwartsdrukopnemer, fabrikaat Kistler,type 6-01 

ar, ort s.h·o.~ \
fli~s.bror~ 

2: piäzo-versterker-calibrator, fabrikaat Kistler, type PT-6 
3: oscilloscoop (eingle beam), fabrikaat Tektronix, type 535A 
4: tijdsintervalmeter, fabrikaat Beckman-Berkely,· type 7270H 
5: pulsgenerator met instelbare vertragingstijd, fabrikaat 

Frank Frungel,type universalretarder 

Fig. 12 Blokschema van de elektonische instrumentatie 

De onnauwkeurigheid van de snelheidsmeting was ca. 2 ~oo. 
Het signaal van P2 werd tevens gebruikt om via een tijdvertraging 
de argonflits te starten. Foto 11 toont de schokbuis met de ge
bruikte optische en elektronische apparatuur. 
Schliereninterferometer opstelling 

Voor de beschrijving van de toegepaste schlieren-interfero
meteropstelling met 5°-prisma en 165 cm. lens, zie afstudeerver
slag van G.J. Barendsen (111• 
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Foto 11 
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THEORIE 

1. Overzicht van diverse theori~n. 

De klassieke theorie voor gewone- en machre1'lecties be~ 
schrijft een Inodel waarin de schokken recht zijn en verwaarloosd 

daarbij de invloed van de viscositeit. Deze theorie (beschreven ivt41 er~ 

in 4) 2) blijkt in het algemeen bij niet sterke machreflecties niet 
overeen te ste~uen met de experimenten. 

In di verse theorH:!n is getracht .een betere beschrijving te geven 

van de reflecties van schokken. Deze theori~n zijn als volgt in te 
delen: 

a. Gelineariseerde theori~n voor reflecties van zwakke schokken 
en/of grote w • 
Hiertoe zijn te rekenen de theori~n van Lighthili [25,26], Ting [2~ 
en Friedlander [28). Hierbij worden de bewegingsvergelijkingen 
opgelost, met het bezwaar dat de informatie over de waarden van 

de hoeken rond het ontmoetingspunt van de schokken niet in formule
vorm wordt gegeven en het bij de bepaling hiervan nodig is om het 

volledige stramingabeeld op te meten en door te rekenen. 

b. Niet gelineariseerde theori~n, zonder beperking van schok-
sterkte of invalshoek. 

Hi·eronder valt de theorie van Ludlo:t'f en .B'riedrnan [29]. Hierbij 

wordt het druk- en dichtheideveld met een iteratief proces berekend 
volgens twee methoden resp. voor: 

1. pseudo-stationaire reflecties, beschreven met elliptische 
partiële differentiaalvergelijkingen; 

2. instationaire reflecties, beschreven met hyperbolische 
partiële differentiaalvergelijkingen. 
Deze resultaten hebben hetzelfde bezwaar als a. terwijl het nog 
nodig is om aan de hand van experimenten vooraf een beeld te hebben 
van het stromingeveld en te beschikken over informatie m.b.t. de 
randvoorwaarden die in het probleem optreden. 
Van een volgens de lemethode doorgerekende pseudo-stationaire 
machreflectie (vermeld in ~9]) is door ons een achlieren inter

ferometeropname gemaakt (zie pag. 5-7 ) • 

c. Theoriën die pogen de invloed van viscositeit en eindige 
schokdikte in rekening te brengen, zoals in de theorie van Sakurai. 

[30] en in de beschouwing van Sternberg [21. 
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Deze effecten veroorzaken echter geen belangrijke afwijkingen, 

tussen de resultaten van de twee-schoktheorie en de hoekwaarneming

en bij bewone reflecties, en tussen de resultaten van de drie
schoktheorie en de hoekwaarnemingen bij sterke machreflecties. 

Omdat wij van mening zijn, dat het onwaarschiJnlijk is, dat boven

genoemde effecten wel van belang ziJn bij machref'lecties vo.n 
zwakke schokken, hebben wij deze theori~n niet uitgewerkt. 

d. Uitbreidingen van de klassieke theorie, waarbij andere 

stromingssingulariteiten dan schokgolven en sliplijn in het model 
van de machreflectie worden opgenomen zijn van Guderley [20] en 

Rues [22] • 
Daar alleen voor zwakkere schokken de klassieke theorie voor 
mach-reflecties faalt, maken deze theori~n gebruik van de vereen
voudiging van de vergelijkingen die voor transsone stromingen 

toelaatbaar zijn. 
De door Guderley behandelde gevallen zijn niet op onze configuratie 

toepasbaar. 
De theorie van Rues (beschreven in4~3) geeft een oplossing voor 
de gehele situatie van de stationaire machreflectie in samenhang 

met het stromingsveld er buiten. 



2. Klassieke theorie 

Schokpolairen 

-4."3.-

Met behulp van grafische methoden, die gebruik maken vaa 
schokpolairen, is het eenvoudig het optreden van gewone 
reflecties en verscheidene machreflecties te verklaren. Opge
merkt dient te worden, dat de schokken recht worden veronder
steld in de klassieke theorie. 

Schokpolair voor snelheden. De snelheidecomponenten van 
de stroomsnelheid W, zijn in de x- en y-richting resp. u en v. 
De snelheden in de toestanden 
(1) en (2) resp. v66r en achter 
een bijbehorende schok, die een 
hoek wmaakt met de x-as, kun
nen worden weergegeven in dit 
polaire diagram (fig. 13). 
Hierin is de stroming v66r de 
schok in de x-richting, zodat 
u1=w1 en v1:o. De snelheden 
Z1Jn gereduceerd met de kriti
sche geluidssnelheid c~ 
Door de schokrelaties en de 

Fig. 13 Schokpolair voor 
snelheden. 

Ufc* 

eis dat de tangentiële snelheidecomponenten v66r en achter de 
schok gelijk zijn, is de polaire figuur in samenhang met de 
schoklijn bepaald (12). Voor iedere waarde van w1;ea~{ (toe
stand 1) is bij iedere richting van de schok, de snelheida
toestand achter de schok aan te geven in één polaire figuur. 
De richting van de stroming draait bij het passeren van de 
schok over een hoek ó. De figuur is symmetrisch t.o.v. de hori

zontale as. 
Polair diagram voor druk en afbuigingshoek. Dit soort 

polaire diagram is o.a. gebruikelijk bij interacties van schok
golven, waarbij een sliplijn de scheiding vormt tussen twee 
gebieden van gelijke druk en stromingsrichting, maar met ver
schillende dichtheid en grootte van de snelheid. 
Grafisch wordt hierin voor constante M,het door de schok-
relaties (12] bepaalde verbaDd,tussen de drukken of de drukver
houdingen over de schok en de afbuigingahoek ó, weergegeven if1gl5~ 



Gewone reflectie. Bij een gewone reflectie van een schok aan de 

wand (fig.la), wordt de stroming verondersteld de vaste wand te 
volgen, aodat de stroming in gebied 3 dezelfde richting heeft 
als in gebied 1. De sterkte van schok R worden bij een gegeven 
invallende schok I bepaald door de eis, dat beide schokken een 
gelijke doch tegengestelde 
afbuiging van de stroming 
moeten veroorzaken. 

1'1":1 \ 
\ 

Fig. 14 laat zien hoe dit 
probleem grafisch kan wor
den opgelost m.b.v. de 
schokpolairen voor snelheden. 
Fig. 15 toont de oplossing 
m.b.v. de S-p schokpolairen. 

/ 
/ ~sc.hokpol~i" voor 

! oest'lncl1 

Fig. 14 Gewone reflectie in 
schokpolair voor snelheden 

In beide grafische voorstellingen is de schokpolair die bij 
toestand 2 (M2) behoort, verplaatst over een hoek Ö. 
Een analyse van rig. 14 en fig. 15 lo, PIP. 
toont aan, dat er bij een gegeven M1 
een maximale afbuigingahoek 6 is, 

';,c.\wkpo~·u· voor 
\o~st:ca..,dt 

waarvoor deze gewone reflectie 5oe.~okro\~i,..-
voor he~t~"'.{ 1 I 

mogelijk is. Indien 6 de waarde 
van b , die bij M2 behoort max 
overschrijdt, wordt gewone 
reflectie onmogelijk. 

Fig. 15 Gewone reflectie in 
6-p schokpolairen 

Voor reflecties aan een wig is dit grensgeval weergegeven als 
~e in grafiek 1 van bijlage 2. 
Voor berekeningen met schokpolairen zij verwezen naar L.Rosenhead 

tl3]. 
De twee-schoktheorie die in formulevorm de hierboven 

grafisch weergegeven oplossingen beschrijft [3] en [14], wordt 
zeer goed door de experimenten met p1/p2) 0.2 bevestigd voor 
o< < o< e• Bij de zeer sterke schokken (J>1/p2 < 0. 2) vallen de 
punten voor <X. in de buurt van ex., systematisch onder de twee
schokkromme (zie grafiek 3 van bijlage 2). 

Mach-reflectie. Bij een machreflectie die voldoet aan de dr1!: 
schoktheorie (fig. 3) t zal de grafische oplossing met ~ -p scrolc:•>' .·· 
polairen er uitzien als in fig. 16 t15, 16). : · · 

i 
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De toestand 3 = toestand 4, in dit diagram, is zowel over ''n 
schok (M) als over twee schokken (I en R) te bereiken vanuit 
toestand 1. Voor de formules van 
wezen naar de artikelen hierover 
Bij sterke schokken (P1/p2=0. 2). 

de drie-schoktheorie zij ver
van Tau b (l t'! en Cabannes [18) • 

fo? PJp 

is de overeenstemming van de 
waarnemingen voor t:.G>cxe. ( gra
fiek 1 van bijlage 2) met de 
drie-schoktheorie redelijk, 
maar niet zo goed als de over
eenstemming bij gewone reflecties 

(grafiek 3 van bijlage 2). 
Bij zwakke schokken treedt er 

P
1 
dr"'k 4..C.k~u ~ho~ 

f d""IAK VooY SC.kek 

echter steeds een zeer grote 
afwijking op tussen de waar-

Fig.l6 Machreflectie in 6-p 
schokpolairen 

nemingen en de drie-schoktheorie. Voor zwakke schokken kan de 
situatie er uitzien als in fig.l7. Volgens Wuest (16] en Wecken [i9l 

doet deze situatie zich voor, als het machgetal van de stromiAg 
' voor de schokken M~ 1.2447 is. De schokpolairen snijden elkaar 

nu niet meer. Hieruit blijkt, dat 
met de schokvergelijkingen niet 
meer kan worden voldaan aan de 
eisen van gelijke druk en gelijke 
snelheidsrichting achter de schok
ken. 

Men heeft nu verondersteld, 
dat de verbinding van de strominga
gebieden achter de schokken in het 
triple punt door een expansie, die 
zich als een Prandtl-Meyer expansie 

).,, PÏp 

__ ____""___ _ __.,. J 

Fig.l7 Machreflectie in &-p 
schokpolair (zonder •nij
punt) 

gedraagt, tot stand komt. Omdat een dergelijke expansie sleoh~• 
kan aansluiten bij een stroming met M~ 1, moet volgens K. G. Guderley 
t201, [21) de stroming achter een schok in het triple punt sonisch 
worden, zodat zich dan een passende expansie kan vormen. 

D. Rues heeft deze situatie voor stationaire machreflecties 
met M1(1.2447 uitgewerkt [221. Bij deze theorie is de viscositeit 
buiten beschouwing gelaten. Wij zullen nu de theorie van Ruee 
over het gedrag van machreflecties dicht bij de geluidssnelheid, 
in het kort uiteenzetten en aanpassen aan ons quasi-stationair 
probleem. 

I . . 
.. · 



3. Het gedrag van mach-reflecties dicht bij de geluidssnelheid 
(D. Rues) •1 

Probleemstelling 
Fig.l8 toont de ligging van de machreflectie in het 

fysische vlak. De coHrdinaten zijn zo gekozen, dat de V-compo
nent van de snelheid achter de gereflecteerde schok (R) in het 

y 

(1) 

(2) -~- geluidssnelheidslijn 
-·-·-expansie 

Fig.lB.Mach-reflectie in transone stroming (fysische vlak) 

nulpunt gelijk nul is. 
De aanstroming in gebied (1) wordt als een parallelstroming 
met snelheid l<M1~ 1.2447 beschouwd. Met behulp van de schok
vergelijkingen kan de snelheid w2 in het gebied (2) bepaald 
worden. De gebieden (1) en (2) worden geacht uniform te zijn. 
De stroming in de gebieden (3), (4) en (5) en het verloop van 
de schokgolven R en M moeten uit de rand- en beginvoorwaarden, 
die door de schokvergelijkingen gegeven zijn, bepaald worden. 
Verder wordt als voorwaarde gesteld , dat achter schokgolf H 

in het triple punt de kritische geluidssnelheid heerst, zodat 
hier een expansie kan optreden en hiermee de verbinding tussen 
de stramingagebieden (3) en (4) tot stand kan worden gebracht. 

Oplossing 
De schokvergelijkingen, die de randvoorwaarden vormen in 
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dit probleem, kunnen geschreven worden als de vergelijking van 
de schokpolair en de vergelijking van de schokhelling. 

K.Oswatitsch (15]geeft voor de schokpolair (fig.l9) in de 
buur~~an de geluidssnelheid de analytische uitdrukking: 

V 'X + I [ ( U. )3 ( U. )
2
( Û ) 

cit.2 = 2. cfE' - • A - '-~ - 1 ~ - ' + ' 
- ( ~ - 1)( ~~ - 1)1 

+ ( :~ -1):;] -t. • (ite.,r-.o.c~). 
De vergelijking voor de helling van de schok is hierbij: 

"" ~ 00 : U-lA 
·~ x 

V 
Hierbij hebben de symbolen met ~ 

een dakje betrekking op de groot
heden achter de schok. 
Rues voert nu de volgende trans
formatie uit: -

--.... 
/ 

X="f , y -~ 
\IX+I 

Fig.l9 Componenten bij een 
(1), schuine schok 

Ar\ __ 1_.~ 
il'f7 - .. V x.+ , c 

gereduceerde variabelen van 

(2), waarbij "e,~,ien ~de in de 
buurt van de geluidssnelheid 

de natuurlijke veranderlijke x,y. ~ 
en v zijn. 

"" Voor relatief kleine V en V kan Rues nu schrijven voor de 
vergelijking van de schokpolair: 

-"2. "2. " 
{W-w) ~~(it-11-)(U+u) (3) 

en voor de vergelijking van de schokhelling: 
'-' ~ 

\~= ~ = 11. -'Vt
aAf ~-w 

De gelinearise~rde potentiaalvergelijking is nu 

~~ f;~ ~ r)114j = 0 

met potentiaal ~, zodat: 

""' tj~ Ui= ~-1-9 #.. -= ) 

( 4). 

( 5)' 

( 6). 

Invoering van de snelheidepotentiaal veronderstelt een rotatie
vrije stroming. Deze veronderstelling is redelijk, omdat de 
entropie gradient na de gekromde schok klein is als M~l in 
gebied (1) en (2). 
Fig. 20 toont de situatie van fig. 18 na transformatie. 
Voor een hoek ~~ in het fysische vlak vinden wij een hoek ~ na 
transformatie, waarbij de volgende relatie geldt: 



c.ot' v ... d.Af _ I .d.x = c.otgl'' ( 7) 
o ~~ Vx+• 7Y VX+t 

Zijn de snelhei8scomponenten in gebied (1),~ 1 en ~.bekend, 
dan vinden wij met (3) en (4) voor de snelheidecomponenten in 
gebied (2): 

en 

(I) 

M 

1( .,\\ 

I . . 
I 

I j 
I )t 

\\\ 
\\.\ 

(2.) ~11 
p.. 

(5) 

Fig. 20 Transformatie van fig, 18. 

(8) 

(9) 

In deze vergelijkingen is de hoek 't 1 een parameter, die wordt be
paald door de eis dat1Q achter de schok R in het triple punt 
i.v.m. de keuze van het coördinatensysteem gelijk nul moet worden. 

Om het gedrag van de stroming in gebied (4) te bepalen, 
worden voor de gereduceerde cartesische coördinaten poolcoördi

naten ingevoerd: 

en 

~ == r co-:. V 
) 

Nu vinden wij voor de snelheidscomponenten: 

sD 1:' : rj I' CO$ ")) - + S \Y\ "\1 ~)} 
t>~ :. (>,. ., in "'J + f c.os "\J rJ" 

De potentiaalvergelijking wordt nu: 

(10) 

(ll) 

(12). 
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(13). 

Rues voert nu voor ~(r.~) een reeksontwikkeling in: 
00 Yl 

p(r,"a)) = L o."'(~) r (l•) 
rl=l 

en substitueert deze in (13). 
De stroming in gebied (4) moet enerzijds aansluiten bij 

de Prandtl-Meyer expansie en anderzijds voldoen aan de rand-
en beginvoorwaarden, die bepaald worden door de vorm van R en 
de eis, dat in het triple punt achter R de stroomsnelheid ge
lijk is aan de geluidssnelheid en de richting heeft van de t'-as. 

Aansluiting van het stromingeveld (4) bij de Prandtl-Meyer 

expansie 
Na de substitutie van (14) in (13) worden van de eerste 

·drie machten van r de coäfficienten vergelijkingen voor gelijke 
machten van r gebruikt, om de snelheidepotentiaal van de stro
ming te bepalen. 

Deze drie differentiaalvergelijkingen hebben twee ver
schillende oplossingstakken. Hiervan komt er áén overeen met 
een stroming, die een parallelstroming als grondstroming heeft, 
terwijl de andere oplossingstak als grondstroming een Prandtl
Meyer expansie heeft. Deze laatste oplossingstak divergeert 
echter in de afwijking t.o.v. de Prandtl-Meyer expansie voor 
~ !~2, zodat deze niet voor de opbouw van de stroming in het 

expansiegebied (5) kan worden gebruikt. 
Voor de stroming in het gebied (4) komt echter wel de oplossings
tak in a~er.k:-ing, die overeenkomt met de variant van een 
parallelstroming. De oplossing van deze tak heeft de volgende 
gedaante: 

a.
1 

= C 1 c;,\Vt '\) + C2. Cos.V 

Q.z. : (?I ( C
1 

sin2. "'\) + C.. ó~"' V) + C~ Sin V C.oS "\) 

.}. 

(15 ); 

( 16); 
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" 3 = Cs ~\t'\ )J<.o~1 l1 [3+C2.-l:-'
1
"] +(.,~os.'3"\J[1+3C1ttv]+ 

+ C7, C.lf SlY\ V + 2. C~ Co!. 'V ( 17)~ 
'3 - C2. 1 - ~ c.2. .. 

Voor de snelheidecomponenten vinden wij hiermee: 

en 

Cz. + [ 2. c:l <.os V+~ •:)u, "V] r + 

+ [ 6 c5 Si\'\ v cos '\1 + '3 c6 ( Cz sh'l." + co•fl·))) + ~ ~~~ s.'tn \> c.os. \l + 

+ 2 ei ( l T 2 C.OQ.2.))~ r+ ( 18) 
c- 3 C2. 

~~::: c, + [ 2 c2 c3 ~,.,Y'I "...._ ''t '"5. v] r + 

+ [3 c 5 (c2 >Ïn2
)1 + co?-v) + 6 Cz. c6 siYJ V c.os'V + ~(1+2.~i"~v' · 

3- C.z 'fT" 

4 c; Sin "V Co~ "'V J rl. + ( 19) • 
r -3 c2. 

Aanpassing van het stromingeveld (4) aan de randvoorwaarden bij R. · 

De integratieconstanten ei moeten worden bepaald door de 
rand- en beginvoorwaarden. De schokvergelijkingen (3) en (4) 
komen overeen met een koppeling van rand- en beginvoorwaurden 
langs het schokfront. Deze vergelijkingen verschaffen de moge
lijkheid door co~fficienten vergelijking de c.'s op te lossen. 

1 

Hiertoe wordt voor de hoek van schok R een reeksontwikkeling 
ingevoerd: 

( 20). 

Substitutie van (8),(9),(18),(19) en (20) in de schokver
gelijkingen (3) en (4) levert,na ordening van machten van r en 
vergelijking van de coäfficienten van deze machten van r, de 
volgende oplossingen voor c1 t/m c6 : 

c,:::: 1-8
2 

+2[i1..2 -c.otÏ"2so]co~ÏS0 =0 (21); 

2 C ot ~ 2 
5 0 - Ü 2 = 0 

- !> s, 
SI., äso 

2 s, 
Sin '.J So 

2 -t~ So 
~ ,,ns ~o 
'2 .(.?1=-0 

3 S.in 8 s 0 

(22); 

(23); 

(24); 

( 25); 

(26). 

In verband met de veronderstelling, dat in het triple punt 
de geluidssnelheid heerst en de stromingshoek nul wordt, moeten 

c1 en c2 nul zijn in (2) en (22). 
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Uit (8),(9) en (21),(22) zijn '(,en s.in het triple punt te 

bepalen. Rues veronderstelt hierbij, zoals hiervoor reeds is 
oJ 

vermeld, dat '14, en 1-e, bekend zijn. Dit is in de praktijk niet het 
geval. 

Van de waargenomen quasi-stationaire reflecties zijn M
1 

en wals 
gegeven te beschouwen, terwijl de hoek ó (fig.l8) nog niet bekend 
is. Na transformatie en toepassing van de theorie kunnen J en ~· 
worden bepaald met (27)en (28). 
Omdat M= M.g~[l2] vinden wij met (2) en (7): 

.., * ( 1tt::: M coso-a 
I ~ d 1.-e : - M s·•n 
I V.:X+I 

Combinatie hiervan met (7),(8) en (9) geeft: 

11. 
2 

_ 2 c ot 2 2 
( w - ó ) _ M * c. 0 s. c5 + 1 

'): + t 

Substitutie 

[ 
col:, '=>~ 
vx. ~ r 

en 

-M-)tc::,\nÓ + 2[M1tc.osÓ-\- c.ot,1(<..o-~) 
VX..-t-1 X+ I 

...., 
van 141 en 1())2.. in ( 21) en ( 22) geeft: 

2 

] = co-l-9 1 (w - 6) 

x. + ' 

I 1, 

[ Co-l-~ 5 0 J = M* SÏVl ó 
2 Vx. +I. Vx.-r ,· 

Hierin is c.o-l' s~ = Co~? [-C""'-r cS)J. 

en 

J c.o.C2 (t.N-cS) 
YX+I 

De constanten s. en S 2 van ( 2 zijn onbekende parameters. 

(27) 

(28). 

Rues stelt, dat uit de voorwaarden bij de overgang tussen het 
stromingeveld bij de machreflectie en een gegeven uitwendig 
stromingsveld, de vorm van R (en dus~,,~) zal zijn te bepalen. 

Bepaling van de stroming in het expansiegebied (5) 

Omdat in dit gebied de stroming supersoon is kunnen de 
differentiaalvergelijkingen van de stroming getransformeerd 
worden op karakteristieke coördinaten en kunnen deze getransfor
meerde vergelijkingen met behulp van de integratiemethode van 
Riemann worden opgelost. Vereist is hierbij, dat de stroming als 
rotatievrij is te beschouwen. 
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Voor de vergelijkingen voor de continuïteit en de rotatie
vrijheid geldt in de buurt van de geluidssnelheid: 

V "dn èJW 11-
en 

d~ ~1i} 
(29) 

au dW - -
à~ d~ 

= 0 ( 30). 

Bij het invoeren van karakteristieke coördinaten (fig.21) vindt 

~ physische vlak 19 toestandsvlak 

), 
~2 ~o ~I 

f~ 
Fig.21 Karakteristieken in het stromings- en in het 

toestandsvlak. 

men resp. voor de links- en rechtslopende karakteristieken 

1! - c 0 V1 :St • ~ 
) i -

..... 3/z -Al"' 
~ 4A., va -
3 

( 31)' 

"1_;, = covtç,L • 
(32). 

Neemt men nu c: 
( 29) en ( 30) : 

en ~ als onafhankelijk veranderlijken, dan geven 

en 

()~ + 
oe; (33) 
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(34) 

Door eliminatie van res_p .• ~ en ~gaan deze vergelijkingen over 
in: 

dz."'e 1 [ö~ + d ~ J = 0 (35) oe: a-c 6 G'+'"C dG è)--c 
en 

02.~ + I I [0~ +- d~ J 0 ( 36). 
OG ~h: 6. G +T àG" <7-r: 

-

De randvoorwaarden voor deze vergelijkingen komen voort uit de 
eis, dat op de karakteristiek 1o, dus~= 0, de aansluiting met 
het stromingeveld in het gebied (4) gemaakt wordt en dat op de 

karakteristiek~~~' dus G"" = 0, de Prandtl-Meyer expansie .. in het 
nulpunt van het stromingeveld gegeven is. Hier kunnen~de rand
voorwaarden als volgt aangeven: 

c: = 0 : "'e =0) = 0 ( 37). 

De aansluiting aan het stromingeveld in het gebied (4) geeft na 
transformatie op poolcoördinaten en coëffici~ntenvergelijking 
voor de karakteristiek -r:.,: 

'l's lf/3 
( ~ ) G ~ 5 0 + • • · ( 38) 

en 
(39). 

Rues voert de oplossing van de dii':ferentiaalvergelijkingen 
(35) en (36) uit, met behulp van de integratiemethode van 
Riemann. 

Aansluiting van het supersone gebied (3) aan het expansie
gebied(5). 

Omdat in het gebied (3) een supersone stroming heerst 
blijkt het zinvol, de variabelen niet met behulp van de geluids
snelheid te reduceren, maar met behulp van de snelheià van.de 
U-component, die in het triple punt in gebied (3) optreedt. 

" Deze snelheid wordt aangeduid met u~. 
De volgende reductie wordt dan uitgevoerd: 



""* '-" # - MpO 
PI .j(.-' 

OI:) 

-4.14-

( 40). 

""* Hierin is~het op de kritische snelheid betrokken machgetal, 
.A 

dat bij ~oort. Voor de plaatscoördinaten blijft (1) van toe-
passing. Tussen de snelheden volgens (2) en (40) bestaat de 
volgende betrekking: 

1:i = ( M: - ' ) ( ~ + I ) ; 1-Q =- ( M: - l) 
2 ~ (41). 

Voor de variabelen volgens (40) geldt dan de volgende ge
lineariseerde potentiaalvergelijking: 

= 0 
(42). 

Met (10) wordt nu weer een potentiaalvergelijking in poolcoördi
naten verkregen. Waarna Rues nu voor ~~~een reeksontwikkeling 
invoert van de gedaante: 

bVJ (1)) r Yl/s (43). 

Na verdere uitwerking geven de co~ffici~ntenvergelijkingen, 
evenals in gebied (4) het geval was, twee oplossingen voor de 
stroming in (3), waarvan weer die oplossing bruikbaar is, die 
bij een stroming hoort met een parallelstroming als grondstroming. 

Om de rand- en beginvoorwaarden langs M te bepalen wordt 
voor de hoek van schok M de volgende reeksontwikkeling ingevoerd: 

t-'o + 
6/s 

r + ... (44). 

De schokvergelijkingen (3) en (4) leveren voor de overgang van 
de snelheidevelden (1) en (3) de volgende vergelijking voor ~0 : 

(45). 

Na uitwerking van de voorwaarden bij aansluiting van ~e
bied (3) aan het expansiegebied (5) vindt Rues als vergelij~ing 

. A A. '11 ' . 

voor de bepaling van # 00 (en dus voor Mao) uit de snelheids-
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componenten # 1enW
1

: 

(46). 

Voor de gedetailleerde uitwerkingen en volledige oplossingen 
voor de machreflectie in de hiervoor beschreven situatie zij ver
wezen naar de dissertatie van Rues [U]. 

~.Verband tussen stationaire en pseudo-stationaire machreflecties. 

Omdat de schokgolfcon
figuratie bij een (instatio
naire) schokgolfreflectie 
aan een wig (fig.22), in de 
tijd gelijkvormig groeit~], 
is het mogelijk deze confi
guratie als pseudo-statio
nair te beschouwen door 
X/t en Y/t als onafhanke
lijke variabelen te gebrui
ken i.p.v. de coördinaten 
X,Y en de tijd t. 

Het triple punt be
weegt langs een rechte lijn 
door de punt van de wig, 
zoals ook door de waarneming-

Fig.22 Machreflectie in de schokbuis 

en verderop in dit rapport bevestigd wordt. Deze resultaten worden 
verwacht indien viscositeit en warmtegeleicing kunnen worden ver
waarloosd, omdat er dan geen lengteschaal is aan te wijzen in het 
probleem. X en Y zijn rechthoekige coördinaten (fig.22) met X 
in de richting van de beweging van het triple punt. 
Het gas voor de invallende- en de machschok is in rust en het 
triple punt beweegt met de snelheid w1 • Achter de schokgolvèn 
wordt de stroming bepaäld door de volgende vergelijkingen: 
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dU. + u du + V J V.. + - 0 -~ é)t à~ f à x 
(i m p ""\ s ve Y;~l ~k\rt~eVl) 

àv u. ov V ()V _, h: 
at +- + -~ - 0 

()x oy f 2Jy 

às +- I.Á os + y os (a. cl i"'-bQt lS<"-~e_ -'t o e~t "'- n~~-d1:: - 0 <>x ()'I -

.f: o e<?b~nJs vex~~~~ k·,Yl~. 
V~YO. V'\ ä.e. r ÏY\ ~ 

Door nieuwe onafhankelijke variabelen in te voeren: 

x :::: >< - w, t 
' 

is in uit nieuwe stelsel het triple punt T in rust en is T 
tevens de oorsprong van het X,Y coördinatenstelsel. De snelheida
componenten zijn hierbij U = (U - w1 ) en V= V. 

Omdat het veld pseudo-stationair is, kunnen de variabelen>= x;t 
en 1 = !(t worden gebruikt. 

De getransformeerde vergelijkingen,zijn: 

'5 -;;J' '1_k + - Jy> + v;;S' +f[JQ+óv J = 0 l).. __ 

J5 07._ è)' ~1 2>? è)vc 

~ dlA ~ ~~ +- - diA + v ~lÄ_ +--' uP 0 \A- -
è)~ d~ oY( ) ö? 

-) ~; ~~~ 
- öv + v 'dv + -' ~ 0 - + u --

à5 61_ r 6'1 

JS JS - d> - Js 
~a -)ST - Y( ó1 + u. - -- + V-

~~ ÓY(_ 

Deze vergelijkingen verschillen van de vergelijkingen voor twee
dimensionale, stationaire, compressibele stroming, door de aan
wezigheid van de eerste twee termen in elke vergelijking. 
In een klein gebied van het physische vlak rond het triple punt 
(~,~~o) kunnen echter de eerste twee te~en van elke vergelijk
ing worden verwaarloosd, waardoor de pseudo-stationaire verge
lijkingen in~'? worden teruggebracht tot de vergelijkingen voor 
de stationaire stroming. 

Rond het triple punt kunnen, bij gebruik van de snelheden 
ü en V, voor de schokovergangen de gebruikelijke schokpolairen 
worden toegepast, zoals uit het volgende blijkt. 
Beschouwen wij de mach-schok in fig.22 in X,Y,t coördinaten. 

) ; 
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Omdat de interactiefiguur lineair groeit in de tijd, zal de snel

heid van een willekeurig punt P op M evenredig zijn met de lengte 
öP. Laat de lengte ÖT Yan OT evenredig zijn met M1=w1;c1 , dan is 
het machgetal in P langs OP: M1 .ÖP/~T. 

De schoksterkte in P hangt af van de component van het 
machgetal loodrecht op het schokoppervlak. Voor de pseudo-statio
naire toestand is dit: 

In een stationaire stroming is bij een gelijkvormige mach
schok, de hoek, die de corresponderende vrije stroming (M1 ) in P 
maakt met de schok, (c:e-~'). De normale component van het machgetal 
in P is dus voor de stationaire toestand: 

Hierdoor zijn bij gelijkvormige gekromde schokken, de schoksterk
ten in de stationaire toestand (windtunnel) en in de pseudo
stationaire toestand (schokbuis) verschillend. Dicht bij het 
triple punt ( ÖP /ÖT -+1 en f'.-o) wordt het verschil tussen de uit
drukkingen voor (MN)p klein. In T verdwijnt het verschil en zijn 
de schokpolairen voor de stationaire- en de pseudo-stat!onaire 
toestand aan elkaar gelijk. Hetzelfde geldt voor de gereflecteer
de schok. 
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WAARNEMINGEN 

Het doel was hoofdzakelijk het veritïeren van de theorie 
van Rues. Hiervoor was het nodig de hoek(~) tussen de weg van 
het triple punt en de wig te kennen. Hiertoe zijn een aantal 

metingen gedaan, die voor het hoofddoel niet in aanmerking komen. 
Deze metingen zijn aangevuld om antwoord te kunnen geven op de 
volgende vragen: 

l. Beweegt het triple punt langs een rechte lijn? 

2. Zijn de metingen vergelijkbaar met vroegere experimenten 
[3, 23, 24]? 

3. Welke configuratie treedt op in de gebieden tussen de krommen 
o( 0enat!l(grafiek 1- bijlage 2)'/ 

4. Is de achlieren interferometer [1~ bruikbaar bij dit onder
zoek? 

Beweging triple punt 

Voor machreflecties van sterke en zwakke schokKen aan grote 
en kleine wighoeken, is de verplaatsing van het triyle punt îangs 
een rechte lijn door het hoekpunt Vûn de wig fotografisch geveri
fieerd. Hiertoe werden telkens op 6én negatief van drie schokken 

' 
van dezelfde sterkte, de ~achreflecties verschoven t.o.v. elkaar 
gefotografeerd (schaduwfotografie). De foto's 1 t/m 4 in bijlage 
3 laten de verplaatsing v~n het triplepunt zien, onder de in 
tabel l genoemde omstandigheden. 

MB Pl/P2 P1 kg/cm~ T °K 0 -~oto nr. testgas 1 D<. 

lucht 1.87 0.26 0.43 293 83.5 1 

lucht 1.21 0.65 2.0 293 83.5 2 

stikstof 2.10 0.20 0.26 293 50 3 
stikstof 1.25 o. 60 2.0 293 50 4 

Tabel l 

Opmerkingen m.b.t. bovengenoemde foto's: 
a. De afstand tussen de naaldpunten is 10 mm. 
b. De uitlijning van de optische opstelling was mogelijk bij de 

foto's 3 en 4~bijlage 3 anders dan bij de opnamen l en 2. 

Dit ter verklaring van de optredende extra schaduwbeelden. 
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Hoekwaarnemingen 

Voor verschillende schoksterkten (tussen 0.2 en 0.9) zijn 
de reflecties aan diverse wighoeken gefotografeerd. Tabel 2 

geeft de condities en de gemeten hoeken van de gefotografeerde 
reflecties van schokgolven in stikstof (293 °K). De notaties van 
de hoeken zijn aangegeven in fig.l3. 

Ms P1/P2 pl ": c.x• 1 •• ..,.. •• )-.. 1 f. • bijlage! 
! 

x: w 
i f<:g/cm.:: I foto nr. 

I 

1.063 0.87 2.0 70 1.9 68.1 87.0 
1.070 0.85 2.0 70 2.0 67.5 86.5 77.5 0.2 13 
1.120 0.77 2.0 70 5.0 65.0 85.5 77.5 2.0 
1. 203 0.66j 2.0 70 8.2 61.8 85.0 71.0 3.8 
1.269 0.59 2.0 70 9.4 .60.6 84.0 70.0 7.8 
1.054 0.88 2.0 60 I 60.0 66.0 
1.060 0.87-2.0 60 60.0 67.0 
1.080 0. 83~ 2.0 

I 

60 60.0 76.0 
1.104 o.8o 2.0 60 0.5 59.5 79.5 85.0 0.8 
1.170 0.70 2.0 60 I 2. 3 57.7 79.0 79.0 2.8 

1.236 0.62 1.0 60 3.6 56.4 79.0 78.5 6.4 
1.351 0.51 1.0 60 5.2 54.8 74.0 78.0 9.8 
1.466 0.43 1.0 60 6.0 54.0 64.5 79.0 12.0 

1.746 0.30 1.0 60 7.0 53.0 52.0 80.0 15.7 
2.086 0.20 0.26 60 8.0 52.0 38.0 81.5 19.0 
1.060 0.87 2.0 50 50.0 52.0 7 
1.067 0.86 2.0 50 50.0 52.5 6 

1.072 0.85 2.0 50 50.0 52.5 5 
1.142 0.74 2.0 50 50.0 59 8 

1.164 0.70 2.0 50 50.0 64.0 9 
I bo.o 1.175 0.69 2.0 50 65.5 10 

1.198 0.66 2.0 50 0.3 50.0 68.0 11 

1.263 0.59 2.0 150 i o. 9 149.1 68.5 85.0 3.4 12 

1.380 0.49 1.0 50 : 1. 5 :48.5 62.5 86.5 4.5 
i 

1.518 0.40 1.0 50 2.4 47.6 53.5 84.5 7.1 

1.756 0.29 1.0 50 3.3 46.7 43.5 84.5 10.5 

2.100 0.20 0.26 50 4.1 45.9 30.5 85.5 12.0 

Tabel 2 
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Fig. 13 Hoeknotaties bij machreflectie (en gewone reflecti&) 

Gebieden van gewone- en machreflecties 

Het is gebruikelijk de resultaten bij deze bescho~wing te 
beschrijven met behulp van twee parameters, n.l.: 

1. de hoek van inval~ (dit is de hoek tussen de normaal op de 
schokgolf en de normaal op de wig). 

2. de schoksterkte P1/P2 (dit is de verhouding tussen de drukken 
resp. v66r en achter de schok). 

De waarnemingen van gewone reflecties en machreflecties 
kunnen worden beschreven met behulp van grafiek 1 van bijlage 2 
(ontleend aan [3]). 
Een voorbeeld van gewone reflectie: bij Cl(. = 50° en P1/P2 ">' 0.86 
tonen de achlieren opnamen op de foto's 5,6 en 7 van bijlage ). 
De gereflecteerde schok is recht tot daar waar deze de verstoring 

ontmoet, die uitgaande van de punt van de wig, zich met de ge
luidssnelheid ( van het gas achter de geref'lecteerde schok) 
voortplant. 
Het reflectiepunt beweegt zich dus supersoon (t.o.v. de geluids

snelheid achter de schok R), met de snelheid M
8

C1/sinc:X. en is 
dus niet te bernvloeden door het verleden (door verstoringen 
komend van de punt van de wig). 
Uit de foto's blijkt tevens dat het stromingeveld direct achter 
het rechte stuk van de gereflecteerde schok even homogeen is 
als het homogene stromingeveld achter de rechte invallende schok 
en dus voldoet deze situatie wat dit betreft aan de, voor de 
twee-schoktheorie, gestelde voorwaarde. 
In de grafiek 1 van bijlage 2 betreft het dus de waarnemingen 
waarvan cx.(C(s. De kronune voor c:Xs is theoretisch bepal.l.ld en ex
perimentaal geverifieerd o.a. door Smith [23]. 
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!~dien bij dezelfde~(~= 50°) het machgetal Ms van de vlak
ke schok toeneemt (dus P1/P2 kleiner wordt) neemt de geluids
snelheid achter de gereflecteerde schok toe en zien wij dat het 
verschil tussen de snelheid van het reflectiepunt en deze ge
luidssnelheid naar nul gaat en negatief kan worden. Het homogene 
gebied achter de gereflecteerde schok verdwijnt dan ook en de 
gereflecteerde schok heeft geen recht stuk meer. 

De reflectie op foto 8 van bijlage 3 ligt op de grens waar 
gewone reflectie nog theoretisch mogelijk is (grafiek 1 van bij
lage 2). Op deze foto is nog een klein homogeen gebiedje achter 
het reflectiepunt waarneembaar. 

De reflecties op de foto's 9 en 10 van bijlage 3 kunnen 
theoretisch geen gewone reflecties meer zijn, maar vertonen ook 
niet het beeld van een machreflectie. In grafiek l - bijlage 2 
liggen deze waarnemingen n.l. boven de kromme~t, waarboven 
gewone reflectie theoretisch onmogelijk is • De afleiding van 

deze kromme wordt gegeven in r3J. 
De reflectie op foto ll van bijlage 3 heeft een juist waar

neembare sliplijn en valt in grafiek 1 - bijlage 2 juist boven 
de kromme ~0 (de kleinste~ waarbij nog machreflecties worden 
waargenomen). 

Foto 12 - bijlage 3 vertoont een beter waarneembare mach
reflectie. De gereflecteerde schok is nu over de gehele lengte. 
gekromd. De machschok maakt een duidelijke hoek met de invallen
de schok en er is een duidelijke slipliJn aanwezig. 

De experimenten tonen aan,dat voor constante P1/P2 de hoek 
)C.

1 toeneemt met o<. • De hoek 0{
8 

is experimentetl goed bepaald 
door de krommen voor constante P1/P2 in het (~,~·)-vlak,te ex
trapoleren naar x'= 0. Grafiek 2 - bijlage 2 toont een schaar 
van deze krommen, die zijn overgenomen uit r~. 
De'eigen waarnemingen stemmen hier redelijk mee over~~n. 
Opvallend is echter, dat de eigen waarnemingen voor P1/P2=0.20 
boven de gegeven kromme voor P1/P2= 0.15 liggen, terwijl deze 
een vreemd verloop heeft, zodat hieraan twiJfel bestaat. 
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Hoekconfiguratie. Vergelijking tussen theorie en experiment 

bij gewone- en machreflecties. 

Een vergelijking tussen theorie en experi1nent kan worden 
gemaakt met behulp van grafiek 3 - bijlage 2, wa~r in het 
(tJ,w?•vlak waarnemingen en theoretische waarden zijn weerge
geven vour twee schoksterkten P1/P2 = 0.8 en P1/P2 = 0.2, resp. 
zwakke en sterke schokken. 
De krommen voor de twee-schoktheorie [~zijn berekend door 
Polachek en Seeger [1~ • 
De door Harrison en Bleakney ~4] gecorrigeerde waarnemingen 
van Smith [23]zijn in grafiek 3- bijlage2 gegeven. De eigen 
waarnemingen voor P1/P2 = 0.8 en 0.2 (tabel 2) stemmen hiermee 
goed overeen. 
De resultaten van Smith voor P1/P2 tot ca. 0.5 en wtot ca. 50° 
wijken weinig af van de drie-schoktheorie [~. De schoksituatie 
van de machreflectie op foto 12 - bijlage 3 is dus nog goed te 
beschrijven. De dichtheidsgradient t.g.v. de verstoring, die 
van de punt van de wig uitgaat en die het veld achter de gere
flecteerde schok en achter de machschok, inhomogeen maakt, ver
oorzaakt mogelijk bij de hiervoor genoemde schokken, in een klein 
gebied rond het triple punt, een relatief geringe variatie in 
de dichtheid vergeleken met de optredende dichtheden achter ge
noemde schokken. 
Bij toenemende~ wordt de machschok minder recht en de overgang 
van deze schok naar de invallende schok meer geleidelijk. 
De sliplijn, een discontinuïteit in de dichtheid gaat over in 

een kleine gradient in de dichtheid. 
Wij kunnen dan ook stellen, dat het voor zwakkere schokken 
P1;P2 boven ca. 0.5 en~ boven ca. 50° noodzakelijk wordt het 
niet homogeen zijn van het veld achter de gereflecteerde- en 
de machschok in rekening te brengen, voor het verkrijgen van een 
juiste beschrijving van de situatie. 

De theorie van Rues die een model van het inhomogene veld 
achter R en M bevat, is slechts in e~n klein snelheidegebied 
toe te passen. Een klein snelheidegebied i.v.m. de eis M1(1.2447 
en de eis, dat in dit model achter de gereflecteerde schok i~ 
het triple punt de snelheid gelijk 1& aan de kritische geluids

snelheid. 
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Omdat te weinig waarnemingen in tabel 2 vermeld, voldeden 
aan de snelheidseis, zijn waarnemingen gedatin aan machreflecties 
van zwakke schokken, aan wiggen van 65, 11 en 135 graden. 
Deze waarnemingen zijn in tabel 3 vermeld. 

Ms Pl/P2 pl ~ 0(0 ,o 0 ,.o Ào bijlage ( x w w 
kg/cm.:. foto nr. 

1.046 0.90 2.0 ~3.5 6.3 77.2 93.0 79 
1.064 0.86 2.0 83.5 9.4 74.1 91.0 75 
1.095 0.81 2.0 83.5 12.8 10.1 90.5 12 
1.045 0.90 2.0 79.0 3.0 76.0 89.5 78 
1.064 0.86 2.0 79.0 5.6 73.4 89.5 76 
1.090 0.81 2.0 79.0 8.1 70.9 91.0 13 14 
1.067 0.86 2.0 76.5 3.0 73.5 91.5 76 
1.104 0.80 2.0 76.5 7.4 69.1 90.0 71 

Tabel 3 

Met behulp van ( 27), ( 28), ( 45) en ( 46) zijn J, w' en À bepaald 
van de reflecties met een schoksterkte P1/P 

2 
~ 0. 8 (zie tabel 4). 

Voor de andere schoksterkten in tabel 3, bleken de vergelijking
en (27) en (28) geen oplossing te geven. Hierbij bleek m.b.v. 
[13], dat de snelheid na de invallende schok subsoon wordt~ 
zodat de gereflecteerde schok als een acoustische verstoring 
moet worden beschouwd. Het model van Rues mocht hier dus niet 
meer worden gebruikt. 

( 0 Ào \Ai I; 
~\/P2 

0 0 <..û Óo Ms Ml D(. <.U . -to.'oe.\ 
'emü~., ~heot"'. l~tW\t~tll\ l:-~eor. "'r. 

1.095 1.160 0.81 83.5 10.1 90.5 92.4 72 70.9 2.48 3 
1.090 1.153 0.81 79.0 10.9 91.0 92.7 13 71.2 2.35 3 
1.104 1.15E 0.80 76.5 69.1 90.0 92.9 71 69.6 3.27 3 

1.070 1.15é 0.85 70.0 67.5 86.5 101.9 775 10.1 2.40 2 

Tabel 4 

De afwijkingen van de laatste reflectie uit tabel 4 blijken 
veel groter te zijn dan bij de overige schokken. Vergelijk 
foto's 13 (schlierenopname) en 14 (schaduwopname). 
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Schlieren-interferometer opnamen. 

Omdat het, voor de toetsing van bepaalde niet gelineari
seerde theori~n over machreflecties, nodig is het dichtheida
veld te kennen, is een poging gedaan om met een schliereninter
ferometer van e~n bepaalde machreflectie het verloop van de 

dichtheid te bepalen en dit verloop te vergelijken met het dicht

heideveld, dat door Ludloff en Friedman [2~ voor deze mach
reflectie theoretisch bepaald was. Dit theoretisch resultaat 

(overgenomen uit [29] is weergegeven in bijlage 4, met dal:ir

onder de achlieren-interferentie opnamen in kleuren en in zwart

wit van dezelfde situatie (voor biJZOnderheden over de toege
paste opstelling en de wijzen van berekenen van de dichtheids

gradienten en het dichtheidsverschil, zie [11]). 
Omdat zwakke storingen het beeld reeds ernstig beïnvloedden 
moesten stoorbronnen in de wand (o.a. een drukopneiner) verplaatst 
of verwijderd worden. Dit bracht "trigger"-moeilijkheden met 
zich mee, zodat slechts enkele bruikbare cpndillen zijn gemaakt. 

Het volgende valt over bovengenoemde poging op te merken: 

1. Het dichtheideverloop achter de gereflecteerde schok is uit 
de opnwnen te bepalen. Het is echter een bewerkelijke methode. 
Omdat het re sul ta;_, t voor dit rapport niet ge brui kt wordt, zijn 

slechts enkele dichtheidsgradienten bepaald. Met behulp hiervan 
is het dichtheidsverloop tussen de punten 1 er. 2 berekend. (bij
lage 4). Het resultaat hiervan is een factor 3 kleiner dan biJ 

Ludloff en Friedman. 
2. Het dichtheidsverloup achter de machscnok en onder de slip
lijn is t.g.v. het hiervoor te geringe oplossend vennegen en 

door de beeldverdubbeling niet te bepalen. 
3. De absolute dichtheid, die men zou willen weten meet men met 
de achlieren interferometer niet. Om de absolute dichtheid in 
een veld tussen de discontinuïteiten toch te bepalen, is het 

~~ 

noodzakelijk minstens 1 punt van dit veld de dichtheid te kennen 
0 en twee schlieren-interferometer opnamen (90 t.o.v. elku.ar 

gedraaid) te maken. 
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SLOTBESCHOUWING 

Daar uit de waarnemingen is gebleken, dat de voor de drie
schoktheorie vereiste configuratie met uni!'orme stromingevelden 
niet aanwezig is, kan men ook geen volledige overeenstemming 
verwachten met de theorie. De randvoorw~arden zullen anders 

moeten worden gesteld voor het probleem van de instationaire 
schokreflectie, terwijl in het algemeen de eis, dat de schok
fronten recht zijn, niet houdbaar is. 

De theorie van Hues is al een stap in deze richting, 
maar is slechts in een beperkt gebied toepasbaar. 
Om in een groter gebied oplossingen te kunnen krijgen van de 
reflecties aan een wig (zo;.;...ls b.v. de oylossiuc,en volgens de 
methode vc-.n Ludlo:t'l en Priedman, wu.arbitJ de randvourwau.rden 

voleen uit de interferometer opnamen) is mc:r:. c,p tlit ogenblik 
aangewezen op tijdrcvende berekeningen en ZOl-4 men de beschikking 

moeten hebben over een~ach-Zehndertype)interferometer. 
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Opm .: Gondities achlieren interferometeropname ~s=l . 589 , P,/PL =0 . 36 , 
2 0 0 

P
1
=1 . 2kg/cm ,~=52 , N 1 (T , =293K) ,Ä(f/~) =0 . 036 , zie blz . 5.7 • 
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B"!.jlage 5. 

Toelichting bij de foto's. 

1. Bedieningsplaats met paneel, voor drukmeting en het vullen 
van hoge- en lage-drukgedeeltt met resp. aandrijfgas en test
gas. Rechts ziet men de vacuumpompopstelling met daarboven de 
vacuumsnelafsluiter, waarvan de klep(~ 90 mm.) in gesloten 
toestand "flush" ligt met de inwendige wand van de schokbuis. 

2. Twee-meterelement van vierkante schokbuis (lage drukgedeelte) 
met vensterkamer, drukopnemer en tussenflens. 

3. Hoge-drukgedeelte met vliezenkamer voor koperen vliezen. Op 
de grond perspex tussenstuk met gloeidraden voor Inelinex vlie-
zen. 

4. Schuine schok aan 6.5°-wig in stikstof achter het schokfront 
met M = 5.5. Condities in het gas voor het schokfront: s 
P1 = 60 mm. Hg, T1 = 293°K. Machgetal achter schokfront M2=1.7. 

5. Reflectie van de schuine schok op foto 4. 

6. Wigconstructies. 

Machreflectie äan 15°-wig in lucht, 
rapid met stroborama flits. M

6
=2.1, 

(Film was in schokbuis flush met de 

8. Argonstraal flitsbron (zonder kap). 

gefotografeerd op fluor-
2 0 

P1= 0.4 kgjcrn , T1= 293 K. 
wand bevestigd). 

9. Machreflectie aan 6.5°-wig in lucht,gefotografeerd op Scopix B 
met argonflits in Toepler-schlierenopstelling (mes evenwijdig 
invallende schok). M

6
= 1.9, P1= 330 mm.Hg, T1= 293°K. 

10. Idem, echter mes evenwijdig aan de weg van het triple punt. 

11. Overzichtsfoto van de optische- en elektronische-opstelling. 



Symbolenlijst 

c 

"* 
Moer 

p 

r 

s' 
0 

s. 
~ 

s 

t 

T 

U, V 

A 

Uoo 

x, y 

Bijlage 6 - 1 

Coëfficienten van de reeksontwikkeling voor de 
potentiaal 

Integratieconstanten 

Geluidssnelheid 

Kritische geluidssnelheid 

Machgetal van de stroming in gebied (1) 

Machgetal van de stroming in gebied (1) behorende 

bij de kritische geluidssnelheid 

Machgetal van de vlakke schokgolf behorende bij c1 
,.. * 

Machgetal in gebied (3) behorende bij U~ en C 

Druk 

Radiële component van de poolcoördinaten 

De initi~le hoek van R in het physische vlak 

Co~fficienten van de reeksontwikkeling voor de 
schok R na transformatie 

Entropie 

tijd 

Temperatuur 

Physische snelheidecomponenten 
)t 

Gereduceerde snelheidecomponenten behorende bij C 

Gereduceerde snelheidecomponenten in gebied i 

Gereduceerde snelheidecomponenten direct achter 
een schok 

Snelheidscomponent in X-richting achter schok M 
in het triple punt 

..... 
Gereduceerde snelheidecomponenten behorende bij U~ 

Totale snelheden in de gebieden (1) en (2) 

Physiscne plaatscoördinaten 

Gereduceerde plaatscoördinaten 
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~I 

(.,j I ,c.v 

Bijlage 6 - 2 

Het complement van de wighoek 

Hoek in het physische vlak 

Hoek ~'na transformatie 

Schokhoeken na transformatie 

Hoek bij mactreflectie aan een wig (blz. 5.3) 

Verhouding van de soortelijke warmten (C /C ) 
p V 

Hoeken bij machreflectie aan een wig (blz. 5.3) 

Co~fficienten van de reeksontwikkeling voor de 
schok M 

Hoekcomponent van de poolcoördinaten · 

Dichtheid 

Karakteristieke coördinaten in het toestandsvlak 

Potentiaal in ae buurt van de geluidssnelheid 
behorende bij C * 
Potentiaal in de buurt van de geluidssnelheid ,.. 
behorende bij u oa 

Karakteristieken in net physische vlak 

Hulpveranderlijken 

Hoeken bij reflectie aan een wig (blz. 5.3) 
Hoek tussen U en w1 (blz. 4.6) 


