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Samenvatting en achtergrond van het onderzoek. 

Samenvatting. 

In dit verslag wordt het gedrag van de fysische parameters aan 

de schokbuisachterwand tengevolge van vibratierelaksatie bestudeerd. 

Theoretisch kan het gehele stromingeveld berekend worden met behulp 

van de karakteristieken methode. Hiervoor is een exact numeriek com

puterprogramma ontworpen. Experimenteel wordt het drukverloop aan 

de schokbuisachterwand met een capacitieve drukopnemer gemeten. De 

overeenstemming tussen theorie en experiment blijkt voor lagere mach

getallen (3 à 4) in C02 bevredigend te zijn, terwijl voor hogere 

machgetallen duidelijke niet-vibratie effecten een rol gaan spelen. 

Er is een poging gedaan om met benaderingamethoden het drukverloop 

aan de achterwand te berekenen. Dit geeft echter alleen een kwalita

tieve overeenstemming met de exacte berekeningen. 

Er wordt ook een methode besproken om uit het gemeten drukverloop 

aan de achterwand een schatting te maken voor de vibratierelaksatie

tijden. Voor C02 blijkt deze methode niet erg geschikt te zijn. 

Tenslotte is nog geprobeerd om kwantitatief de invloed van veront

reinigingen te bestuderen, maar dit leverde geen concrete resul

taten. 

Achtergrond van het onderzoek. 

Dit werk is bedoeld als aanvulling op het promotie-onderzoek van 

F.H.M. Jongen (ref. 3). Hij heeft de warmte-overdracht van een gas 

met vibratierelaksatie naar de schokbuisachterwand bestudeerd. In 

zijn theoretisch model heeft hij gelineariseerd en de vibratierelak

satietijden constant genomen. Daardoor vond hij alleen een kwalita

tieve overeenstemming tussen theorie en experiment. Het was onze 

opdracht om door minder of niet te lineariseren een betere overeen

stemming tussen theorie en experiment te verkrijgen, terwijl ook 

een aantal experimenten nog opnieuw uitgevoerd of uitgebreid moes

ten worden. Zoals in het vervolg zal blijken hebben we de oplossing 

in het buitengebied aanzienlijk verbeterd en in overeenstemming ge

bracht met drukmetingen aan de achterwand, maar aan de bestudering 

van warmte-overdracht naar de achterwand zijn we niet toegekomen. 



Hoofdstuk 1. 

Inleiding. 

2. 

Bij het onderzoek naar het gedrag van schokgolven wordt veel aandacht 

besteed aan de reflektie van een vlakke schokgolf tegen de achterwand 

van een schokbuis. De interesse ~aat hierbij o.a. uit naar de toestand 

van het gas tussen de gereflekteerde schokgolf en de schokbuisachter

wand. Wij zullen in ons theoretisch model van de volgende punten uit

gaan: 

De grenslaag aan de achterwand wordt buiten beschouwing gelaten. 

De achterwand is adiabatisch. Alleen de drukmetingen aan de achter

wand worden gecorrigeerd voor grenslaaginvloeden. 

De schokgolf is met ~én-dimensionale vergelijkingen te beschrijven. 

De schokgolf beweegt zich in een ideaal gas. 

De schokgoJf is oneindig dun. 

We behandelen alleen twee-atomige gassen of gassen die op dezelfde 

manier te beschrijven zijn. We laten alleen translatie-, rotatie

en vibratievrijheidsgraden een rol spelen. Dissociatie en ionisatie 

worden dus buiten beschouwing gelaten. ~~e nemen verder aan dat de 

de translatie-rotatie relaksatietijd verwaarloosbaar klein is t.o.v. 

de vibratierelaksatietijd. 

In fig. 1.1 is een schokbuis getekend met een bijbehorend x-t diagram, 

waarin het schokreflektieproces geschetst wordt. We zullen in het ver

volg de in de figuur vermelde notatie gebruiken d.w.z. dat we met ge

bied 1, gebied 2 en gebied 5 de in fig. 1.1 aangeduide gebieden bedoe

len. 

Als een schokgolf loopt in een dergelijk twee-atomig gas, dan zal er 

via de schokgolf energie toegevoerd worden aan het in thermisch even

wicht verkerend gas. Deze toegevoerde energie wordt onmiddellijk in 

zijn geheel opgenomen door de translatie-rotatievrijheidsgraden. Het 

uiteindelijke evenwicht laat echter langer op zich wachten omdat de 

vibratie-vrijheidsgraden niet direkt in de schok aangeslagen worden. 

Dit aanslaan van de vibratie nivo's gebeurt in de z.g. relaksatiezone 

achter de schok. Daarbij wordt er weer energie onttrokken aan de trans

late-rotatie energienivo's. De door de achterwand gereflekteerde schok

golf zal de relaksatiezone van de heengaande schok passeren en achter 

zich een soortgelijke zone meeslepen (zie ook fig. 1.1). Het verloop 

van de macroscopische grootheden in het gebied waar de twee relaksa

tiezones elkaar overlappen wordt nu vrij ingewikkeld en ons onderzoek 

heeft zich voornamelijk op dit gebied toegelegd. 
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Met de frozen toestand bedoelen we de toestand waarbij de vibratie

energie de bij kamertemperatuur (T1) behorende waarde heeft, terwijl 

de translatie-rotatienivo's hun evenwichtswaarde bereikt hebben. Zo 

heerst de frezen toestand b.v. ter plaatse van de heengaande schok

golf en in het punt van reflektie 0 (fig. 1.1). In het punt 0 vindt 

een temperatuursprong ter grootte 'r5f - '1'1 plaats, zodat de vibratie

energie daar veel verder uit evenwicht is dan elders op de heengaande 

schok. 

Verder worden de machgetallen steeds gebaseerd op de frozen geluids

snelheid. 



Hoofdstuk 2. 

Theorie over vibratie-relaksatie, de relaksatievergelijking. 

De vibratienivo's worden door botsingen aangeslagen. De energie

overdracht kan op twee verschillende manieren gebeuren: 

4. 

a) Energie-overdracht tussen translatie-rotatienivo's en vibratie

nivo's. Dit gebeurt door inelastische botsingen. 

b) Energie-overdracht tussen vibratienivo's onderling. Dit gebeurt 

door elastische botsingen. 

Het blijkt nu dat in het algemeen molekulen van dezelfde soort (b.v. 

C02 molekulen) vaak moeten botsen om een vibratienivo aan te slaan. 

Botsingen tussen molekulen van verschillende soort kunnen echter zeer 

effectief zijn (b.v. botsingen tussen H20 en C02 molekulen). Daarom 

is de vibratierelaksatietijd van een zo zuiver mogelijk gas sterk 

afhankelijk van bepaalde soorten verontreinigingen. 

Hieronder zal een relaksatievergelijking beschreven worden voor het 

geval dat de molekulen uit een stelsel harmonische oscillatoren be

staan. 

De relaksatievergelijking. 

We nemen aan dat twee-atomige gassen kunnen worden voorges~eld als 

een stelsel harmonische oscillatoren met evi =(i+ 1/2) h~, waar

bij h de constante van Planck ia en W de vibratiefrekwentie. 

We gaan verder nog uit van de volgende veronderstellingen; 

1) Er zijn alleen overgangen mogelijk tussen naburige nivo's, 

dus ki . = 0 
'J 

als j f i.± 1 

k. f 0 als j = i ± 1 
1,j 

ki,j is de overgangswaarschijnlijkheid per tijdseenheid van een 

oscillator van de i-de na·Jr de j-de kwantumtoestend. 

2) In evenwichtstoastand komt met iedere overgang van de i-de toestand 

naar de j-de toestand een overgang van de j-de naar de i-de toe

stand overeen (principe van detailed balancing). 

3) Het stelsel oscillatoren relakseert in kontakt met een oneindig 

warmtereservoir waarvan de temperatuur niet verandert. 

4 ) k i -1 , i = Lko , 1 

k. 1 . = (i + 1) k 1 0 (Voor het eerst toegepast door Landau en 
1+ ' 1. , 

Teller) 

5) In thermisch evenwicht worden de energienivo's bezet vo1Fns de 

Maxwell-Boltzmann verdeling. 



Hiervan uitgaande worden in ref. 12 (pag. 299) de volgende vergelij

kingen afgeleid: 

dev 
dt 

waarbij 

en 

en 

= el" - ev 
"'~;::: 

"*"" Nk e 

(Bethe-Teller) 

ev =exp(e /T) - 1 

1 
= k

1 0 
( 1- exp (- E7 /T) ) 

' 
= h j) /k 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

Het blijkt dat de relaksatievergelijking 2.1 een veel groter geldig

heidsgebied heeft dan op grond van de gemaakte veronderstellingen ver

wacht mag worden. Bij de bestudering van vibratie-relaksatie wordt er 

bijna altijd gebruik van gemaakt. Voor T ~ e worden er slechts kleine 

afwijkingen gevonden terwijl voor T >> 9 anharmonische effecten een 

duidelijke rol spelen. 

iiij maken verder gebruik van de Bethe-Teller vergelijking en voor de 

w:1arden van c en ev* maken we gebruik van veelal empirisch gevonden 

formules (lie tabel Il). 

De bovenstaande beschrijving van het relaksatieproces is niet zonder 

meer toepasbaar op co
2

• Het co
2 

- molekuul heeft drie verschillende 

"modes". Deze drie zijn de symmetrische "stretching mode", de twee

maal ontaarde "bending mode" en de asymmetrische "stretching mode". 

Men kan dus een relaksatieproces verwachten waarbij drie verschillende 

relaksatietijden in zwang zijn. Door Jongen (ref. 3) wordt echter aan

nemelijk gemaakt dat het relaksatieproces toch te beschrijven is met 

2.1 waarbij slechts één relaksatietijd gebruikt wordt, terwijl door 

Johannasen (ref. 1) met succes gebruik gemaakt wordt van de harmoni

sche oscillatoruitdrukking voor ev ~met als karakteristieke tempera

tuur die van de bending mode. Dit laatste blijkt tot aan 5000 K binnen 

3 % overeen te stemmen met de tabellen van Hilsenrath et al. 

Wij zijn daarom in ons onderzoek ook voor co
2 

uitgegaan van de Bethe

Teller vergelijking en de formules uit Tabel II. 



6. 

Hoofdstuk 3. 
De vergelijkingen. 

Bij afwezigheid van elektrische en magnetische velden gelden in~ .. 

één-dimensionale gasdynamika de volgende vergel~Kingen: 

dJ' )ui 
dt + $ r;- = 0 (continuiteitsvergelijking) 3.1 

" 
_J dul + ~ = _} 1!:. JJ + .Hs) I l 

~èl ~ \< impulsvergelijking) 
d t J x el x ( '-3'7 

J' ~~ - ~ " - ; Ç + ( ~ .f1 + )'~~ ~ 'lL(energievergelijking) 3.3 
+"""-J.,__ 

Deze vergelijkingen vullen we nog aan met 

p = S RT (toestandsvergelijking ideaal gas) 

"* dev --dt -
ev - ev 

"C 
(Bethe-~eller vergelijking) 

en de enthalpie is te schrijven als 

~ 
h = R'l' + ev 

en voor de geluidssnelheid geldt 

2 
a = (RT waarbij f betrekking heeft op de 

frozen toestand (pag. 3) 

'Ne kunnen de vergelijkingen 3.1-3 voor speciale gevallen op een 

andere manier schrijven. 

a) De vergelijkingen in stationaire vorm. 

Als we warmtegeleiding, viscositeit en in~ationaire termen ver

waarlozen gaan 3.1-3 over in 

I 
.J' u = constant 

',l... 

p +!u 1 = constant 

f 1 IJ.,.. 
--~--RT + ev + 

2 
u 

d'-1 

3.8 

3.9 

= constant 3.10 

De vergelijkingen in stationaire vorm kunnen we onder andere gebruiken 

voor: 

Gebied 2; dit wordt besproken in hoofdstuk 4. 

Een schokgolf, als we aannemen dat die schokgolf oneindig dun is. 

Dan wordt met uJ echter wel de snelheid van het medium ten opzich-



7. 

te van de schok bedoeld. Door ook nog 3.4 en 3.7 te gebruiken kan men 

de grootheden vóór en achter de schok aan elkaar relateren. De al

dus ontstane relaties noemt men de standaardschokrelaties. De vibra

tie-energie komt in deze standaardschokrelaties niet voor omdat over 

de schok de vibratie-energie niet verandert. 

b) De vergelijkingen in karakteristieke vorm. 

(Nodig voor gebied 5). 

Ale we warmtegeleiding en viscositeit verwaarlozen dan kunnen we 

3.3 schrijven als 

y 
.JR dT -iE = _ .S dev 3.11 

r----' dt dt dt =sq 

waarbij q dus gedefiniëerd wordt door 

dev Lev 
->{;-

ev) - 3.12 q = - dt = - "t:" 

We kunnen nu een analoog stelsel vergelijkingen opschrijven dan in 

ref. 8, pag. 975 gebeurd is. Daarin stelt q een bronterm tengevolge 

van warmtegeleiding voor. We kunnen dus de vibratie-energienivo's 

beschouwen als energieputjes en daardoor treedt er een bronterm in 

onze vergelijkingen op. De vergelijkingen krijgen dan dezelfde vorm 

dan de in de literatuur reeds uitvoerig behandelde problemen over 

instationaire, één-dimensionale stromingen met warmte-overdracht. 

Het grote voordeel hiervan is dat we voor ( een constante waarde 

kunnen invullen. 

De afleiding van de karakteristieke vergelijkingen staat in ref.8. 

We geven alleen de resultaten. 

Fysische karakteristieken: 

l ~~)I li= u' + a 
I 

(_~:)DL= u 

~oestandskarakteristieken: 

=+~~) + 

2 r 
= 

r-' 

(mach lijnen) 

(deeltjes banen) 

2. dt 
a 

; tla-- _) q dt 

3.15 

3.16 
3.17 



8. 

Hoofdstuk 4. 

De oplossing van de vergelijkingen. 

a) De oplossing in gebied 2. 

gebied 2 

lijn van 
constante/ 
toestand y 

/ 
In gebied 2 loopt de heengaande 

schokgolf met een constante snelheid. 

Daardoor zullen de parameters op een 

lijn die evenwijdig is aan de heen

gaande schok niet veranderen. Als 
/ 

/ "heengaande 
schokgolf 

we nu een met de heengaande schok 

meebewegend coÖrdinatensysteem kie

zen dan zullen de instationaire ter-

fig. 4. 1 

men verdwijnen. 

We defini~ren daarom de volgende 

grootheden: 

v is de snelheid t.o.v. de heengaande schok 

xJ ie de afstand tot de heengaande schok (zie fif.4.1) 

t) is de tijd die verloopt na het passeren van de 

heengaande schok (zie fig. 4.1) 

3.1-3 en 3.5 gaan daardoor over in: 

2 J u 2 p + S v = constant = p 1 + 1 s 

( 
RT + r--t ev + 

* 

1 
2 

() ev 
v~= 

ev - ev 
'(: 

2 
v = constant 

4. 1 

4.4 

Dit is een stelsel vergelijkingen met x 1 als onafhankelijk vari

abele. Het is handiger om t; = xJ/U als onafhankelijk varjabele 
s 

te kiezen waardoor 4.4 overgaat in: 

èJ ev * * ev - ev ev - ev 
4.5 tl = = 0 ê::: _g,/_y '"1::' 

lab 

De door ons gebruikte oplossing in gebied 2 worJt verrler ui~voe

rig besproken door Zijl (ref. 4). He geven daarom alleen de met

hode en de formules. 

Uitgaande van 4.1-3 waarbij we r = 1. 4 nemen kullr:en we de vol

gende formules afleiden: 



.'IJ' 

+ VPA2 
l 

J 
B T(t 1

) p(t ) = PA - 7 4.6 

-BG(t'f I 
I ev(t ) T(t ) = TA p(t') - 2 7R 4.7 

waarbij PA = (p1 + J 1 u 
2

)12 s 

B = R (5'1Us)217 

en TA = ( 7 R T1 + us
2

) I (7 R). 

I 
De vergelijkingen 4.5-7 leveren dus 3 vergelijkingen op voor p(t ), 

T(t
1

) en ev(t 1 ) mits ev~ (t 1) en rr(t;) bekende functies van p(t') 

en T(t/) zijn. 

Het stelsel 4.5-7 kan numeriek opgelost worden met behulp van de 

methode van de successieve substitutie. 

Stel dat op het tijdstip t 1 = tO de oplossing bekend is dan geldt 

ev(tO +At))= ev*(tO) {ev.>.r'"(tO)- ev(to)J 

exp [-) ( tO) 6 t) I[~ 1 c ( tO )JJ 4.8 

We benaderen dus de oplossing van de Bethe-Teller vergelijking 

door een stukje e-macht langs een deeltjesbaan. De waarden voor 

p(tO +At') en T(tO +~t )) zijn nu te vinden uit 4.6-7. Deze 

vergelijkingen worden numeriek opgelost. Als eerst orde schatting 

voor p(tO +.Qe) en 'l,(tO + Llt') worden daarbij pA en TA genomen. 

Door successieve substitutie van 4.6 vindt men vervolgens een twee

de schatting voor p( tO + ..c:. t)). De tweede schatting van p( tO + ö e) 
wordt samen met de eerste schatting van T(tO + ~ t~ gebruikt om 

met 4.7 en door middel van successieve substitutie een tweede schat

ting van T(tO + D tJ) te vinden. Dit iteratieproces kan men her

halen totdat er voldoende nauwkeurigheid bereikt is. Voor het con

vergentiebewijs verwijzen we naar ref. 4. 

b) De oplossing in gebied 5. 
Voor de oplossing in gebied 5 wordt de karakteri~stieken methode 

gebruikt (3.13-18). De karakteristieke vergelijkingen leveren ons 

3 vergelijkingen voor de 4 onbekenden u 1
, p, a en ev. Daarom wordt 

ev berekend door de oplossing van de Bethe-Teller vergelijking te 

benaderen door een stukje e-macht langs een deeltjesbaan. 

Dit wordt nader uitgewerkt in hoofdstuk 6. 



a) 

10. 

Hoofdstuk 5. 
De invoering van de Lagrange-coÖrdinaat en van de dimeneieloze 

getallen. 

Het construeren van een karakteristiek netwerk wordt veel eenvou

diger door het invoeren van een Lagrange-coÖrdinaat ~ terwijl het 

rekentechnisch voordelen biedt om met dimensieloze grootheden te 

werken. 

We definiëren daarom 

"Y) (x, t) = 

?L-[ 'T),t) 

jJ (x, t) dx 

~0-t) 
~ (xO, tO) is dus de totale hoeveelheid massa die zich ten tijde 

tO bevindt tussen de achterwand van de schokbuis en x = xo. 

De dimensieloze grootheden worden aangegeven met 1\ en als volgt 

gedefiniëerd: 
.L 

t~ ~} = (R e )'4- c = R ~ 
V V 

e " R & {v T = T ev = 
" 

~1,. 

p = p1p tR e) " 5.2 x = x 
p1 ~. 

s = p1 " R"""e f 

~]= R G [~ J. 
(Re)""" " p1 ~B 

'Y) :: 'YJ 
tPe 

/' De toestandsvergelijking gaat nu over in p "' = § T en verder geldt 
/1. 2 /\ 

dat a = r T. 

We gaan nu de vergelijkingen voor de gebieden 2 en 5 herschrijven. 

Gebied 2. 

4.5-7 gaan over in: 

+ VPA f (tI) 
1 

A) 2 /' 

p2(t ) = PA - 7 B 5·3 
2 

î 2 Ct 1
) " ~ (AY' A J\ I "' T t • TA - B ~~a') - 2 ev2 Ct ) I 7 5.4 

'l 1'1 A I 
~2iL2. = 
~1' 



b) Gebied 5. 
Uitgaande Yan 3.1-3 kunnen we ui~indelijk het volgende stelsel verge

lijkingen opschrijven: 

d I' I 
Al àG1 

1\ u "..1 

d~ -· + du -;r = du 

"~ .... o" )~ 1'1 
dp d? " + dt H- = 

;1')1 

"~; .., ~; "' d~- + dt ;r = d.f 
el )i 

à G1 1\ 

~2 df ..... 7 = 0 
'J-)J YJ 

;) ûl ~p 
0 ,T + = " u'l1 

a_ 1\ 2 )j 
<r- 1) j q 

~t 
-a ir = 

Uit 5.6-11 zijn weer de karakteristieke vergelijkingen te 

berekenen. 

Dit levert voor de fysische karakteristieken: 

r ~) = t <Ja) 
l.LfJx~ JI 

(mach lijnen) 

lt .ry).nr = 0 (deeltjesbanen) 

De daarbijbehorende toestandskarakteristieken worden gegeven door: 

1\ ~ ( ~~~ d ~ < r- 1)_f-q' /\ 

:t J a d u .:t;..zr + = d t 

2 r 1\ 

"' ld P)m + 1\ A/\ en = F1 d a - J q d t 

Het voordeel van het gebruik van Lagrange-coÖrdinaten bestaat dus 

hieruit dat er vóór het uitvoeren van de berekeningen reeds een 

fysische karakteristiek vastligt, namelijk de karakteristiek 

d ~ = 0. Vergelijk ook 3.15. 

5.6 

5.7 

5.8 

5.9 

5.10 

5.11 

5.12 
5.13 

5.15 
5.16 

.5 .17 
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Hoofdstuk 6. 

Een computerprogramma ter berekening van alle ~croscopische 

grootheden in het gehele atroaingsveld. 

a) Inleidende beschrijving. 

De oplossingsmethode in gebied 2 is reeds in voldoende mate be

schreven in hoofdstuk 4 en eventueel in ref. 4. De oplossing in 

gebied 2 dient samen met de voorwaarde dat ~ 1 = 0 ter plaatse van 

de achterwand als randvoorwaarde voor de vergelijkingen in gebied 5. 

In gebied 5 kunnen we 3 verschillende soorten punten aantreffen: 

punten op de schok, punten aan de wand en punten in het binnenge

bied tussen de wand en de schok. De oplossing in deze punten gaan 

we nu samen met bijkomstige problemen uitvoeriger bespreken. 

1) Binnenpunten. 

Uit 5.15 en 

" UA 

(\. 1\ 

.f tJ.-

5.16 

"' - uc 

vinden we 
1\ " p,, - Pc H 

= .fc. 'ie 

= 

dan 

Stel dat de oplossing in de pun

ten B, C en D in fig.6.1 reeds 

bekend is en dat de oplossing in 

punt A nog bepaald moet worden. 

De grootheden in gebied 5 kunnen 

gevonden worden met 5.15-17 en 

de Bethe-Teller vergelijking. 

We nemen ~ positief in de rich

"' ting van de wand end~ negatief 

in de richting van de wand. 

Dus f\ 1\.) 
u = - u • 

bij benadering (door discretiseren) 

"'q c 1\ 1\ 

- < r -1) ç < t A - t<.) 6.1 

+ ( ó -1) 6.2 

/' " Uit deze 2 vergelijkingen kunnen we de 2 onbekenden uA en pA oplos-

sen. ~A vinden we door discretiseren van 5.17. Dit levert één ver

gelijking met é~n onbekende. 

A 
Tenslotte moeten we nog evA zien te vinden. Dit doen we op een 

analoge manier dan bij vergelijking 4.8. 



.• ; I· 

- ( 

2) Wandpunten. 

(. l-

Uit 6.2 vinden we 
/\ 

voor PA 
" - Po) LPA 

x ~ $ D D 
= + 

13. 

6.4 

f 

A We stellen nu dat de oplos

sing in de punten B en D be

kend is en dat punt A nog 

berekend moet worden. 

We hebben in dit geval geen 

pluskarakteristiek ter be

schikking maar we hebben ook 

een onbekende minder vanwege 
/\ 
UA = o. 

6.5 

" 1\ aA en evA zijn te vinden uit respectievelijk ~.3 en 6.4. 

3) Schokpunten. 

A 

t 1\ 
W kiezen we negatief in de 

r 
richting van de wand. 

Ook hier nemen we aan dat de 

oplossing in punt C bekend is 

en dat de oplossing in punt A 

nog gevonden moet worden. We 

gaan er verder van uit dat ook 

de oplossing in gebied 2 in het 

punt A bekend is. Deze groot

heden vlak vóór de gereflekteer-
1\ de schok geven we aan met p2A' 

1\ A A 

S 2A' T2A en ev2A• 
De grootheden in het punt A vlak 

achter de schok (in het gebied 5 
) "' "' dus geven we aan met pA, JA, 

" f\ TA ell evA. 



Omdat de schok oneindig dun verondersteld is zal de vibratie

energie over de schok niet veranderen. Er geldt dus 

" f\ evA = ev2A 6.6 

Dit is er ook de oorzaak van dat we de grootheden vóór en achter 

4 
_I 

1 • 

de schok met de standaardschokrelaties aan elkaar kunnen relateren. 

Dit levert: " 
PA 

~A 

en 

waarbij 

= 
2 V M 2 -

o rA 
r + 1 

( f- 1) 
= 

r +1 

( 0 + 1) 

" " 
u2A + wrA 

s2A 

M 2 
rA 

De pluskarakteristiek levert ook nog een vergelijking 
1\ 

(pA -Pc) 
= J c ie 

qc I' 

+ < r- 1) r <tA 
c 

t ) -c 

6.7 

6.8 

6.9 

6.10 

1\ 

~e ver~elijkingen 6.7-10 bevatten 4 onbekenden namelijk MrA' uA' 

PA en WrA" 
Na het nodige gereken zijn deze vergelijkingen te herleiden tot 

= 0 6.11 

waarbij 

- A A2 2 1\ = = a2A en 0 

( r • 1) f " A 1 
[ A X-=1 A 

( y-1) A1 = uc u2A + " - P2A (+1 Pc f cac 
,.. 1\ f\ 'tclJj J c qc (tA -

Het lokale machgetal MrA wordt met de numerieke standaardproce

dure Regula Falsi (ref. 14) uit 6.11 opgelost. Het vinden van 
1\ 1\ 1'\ 6 A 
uA' pA en WrA is dan met .7-9 geen probleem meer. Ook aA is met 

standaardschokrelaties te vinden. 
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4) De keuze van het karakteristiek netwerk. 

We hebben gekozen voor een karakteristiek netwerk waarin de pun

ten van te voren vast liggen (fig. 6.4). 

X X 'YLet w~"L.it
f'"'"""'t.e..".._ 

In het vervolg bedoelen we met 

een tijdlijn een lijn waarvoor 
1\ 
t constant ia. 

De netwerkpunten liggen op 

tijdlijnen die onderling een 

"' afstand hebben van ~ t (te kie-

zen). De afstand van 2 nabu

rige, niet op de schok liggen

de netwerkpunten, die bovendien 

op dezelfde tijdlijn liggen ia 

gelijk aan 
All " " "' YJ =j'5f a5f At 

De snijpunten van de schok met 

de tijdlijnen horen ook bij het 

karakteristiek netwerk, maar de 

afstand van een schokpunt tot 

een naburig punt op dezelfde 

tijdlijn is in het algemeen on

gelijk aan A-Ç) • 

5) De berekening van een tijdlijn als we aannemen dat de vorige 

tijdlijn bekend is. 

x)( -n...~"i.lotlh~

f '-'.""1,. ~ E' ...... 

1\ 
t 

1\ 

en -ry E 

Stel dat in fig. 6.5 alle 

grootheden in de netwerkpunten 

op tijdlijn 1 bekend zijn, dan 

vinden we de grootheden in alle 

overige punten op lijn 1 (b.v. 

C) door lineaire interpolatie. 

Het eerste netwerkpunt van 

lijn m dat we gaan berekenen ia 

punt A. Dit kan met 6.6-11. Ook 

de coÖrdinaten van punt E zijn 

dan al te vinden uit 

~ A A 

E = tA + A t t 

"' 
/1 

"' A A ~ (W ='Y) A +SA rA + UA ).b t 

t: 1v 
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Als v~lgende punt op lijn m wordt punt F berekend met 6.3-5. 
De berekening van de binnenpunten op lijn m is vervolgens uit te 

voeren met 6.1-4. 

Het resterende probleem is nu nog om de 18 tijdlijn (waarvoor 

~ =A t ) te vinden. Dat bespreken we hieronder. 

6) De berekening van de eerste tijdlijn. 

-t 
Voor fig. 6.6 geldt: 
/1 

lJB = 0 

0 e.bi.ed. S 
/\ 1\ /1 

E tB = t = ~t 
A /1 

/1 " wrf D ~ (immers 'Y) A = J 5f 
~0 = O) 

/1 
• 0 'Y) c B 1\ 
=~ ~ 

/1 1\ /1 

te -'YJ A/( J 5f a5f) 

c. = öt - " 1\ /1 
wrf ó t/a5f 

0 
6. 6 

Voor de grootheden in punt C nemen we als eerst schatting de 

frozen waarden. De grootheden in punt A volgen dan rechtstreeks 

uit 6.h-11. Vervolgens zijn de grootheden in punt B te berekenen 

met 6.3-5. Hiervoor hoeven we voor punt D al geen frozen waarden 

meer te nemen omdat voor punt A al een schatting bekend is en de 

grootheden in D dus genomen kunnen worden door interpolatie tus

sen A en 0. W-e kunnen uitgaande van A en B opnieuw karakterie

tieken gaan tekenen die echter nu geen frozen richtingscoëffi

cient meer hebben maar b.v. een r.c. die gelijk is aan het ge-

" " middelde van de frozen waarden van f a in de punten A en 0 res-

pectievelijkBen 0. Dit levert dan nieuwe punten C1 en D1
• Door 

toepassen van 6.6-11 en 6.3-5 is dan een tweede schatting voor 

A en B te geven. Dit iteratieproces herhalen we nog een keer. 

Het is gebleken dat de 3-de schatting voor A en B slechts enkele 

procenten afwijkt van de tweede schatting en daarom achten we de 

3-de schatting voldoende nauwkeurig. 

Schematisch verlopen de berekeningen dus als volgt (de accenten 

geven de orde van de schatting aan): 

B0 ; A0
; C0

( A
0

, 0); DD( B .. , 0); Al(C
0
)j B1

( D
0
)j 

I ' I I ) A'' ( I ) 11 ( I) 11 ( 11 ) C (A , 0 ); D ( B, 0 ; C ; B D ; C A , 0 ; 

11 11 1/1 11 I I 

D ( B 0 ) A ( C ) B I ( DJ I ) ; 
' j j 
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.. 111 
De coordinaten van punt E worden berekend uit A met 6.12. 

De coÖrdinaten van A en B liggen dus vast, terwijl de coÖrdinaten 

van D en C na iedere iteratieslag opnieuw berekend worden. 

7) Het omrekenen van de Lagrange-coÖrdinaten naar de x-t coÖrdinaten. 

i 

8) Algemene opmerking. 

Er geldt 

/\ ~ = j A 1 
.!-,.-.,..( ~~.--rt~) d~ 

Daarom schrijven 

A in fig. 6.7: 

/\ /\ 1(. 1 
XA = XB + 2 L f A + 

we voor punt 

Bij alle berekeningen (ook in gebied 2) wordt een tweede itera

tieslag toegepast d.w.z. dat we een netwerkpunt berekenen met de 

hierboven gegeven formules en methoden en dat we daarna de gevon

den· grootheden in het nieuwe punt gaan middelen met de grootheden 

in de punten waar we van uitgegaan zijn. Daarna worden de ber-e

keningen nog een keer uitgevoerd. Dit geldt echter niet voor het 

bepalen van de baan van de gereilekteerde schok. 

b) Het computerprogramma. 

Er is een computerprogramma gemaakt dat alle macroscopische groot

heden in het hele stromingegabied berekent door uit te gaan van 

de in hoofdstuk 6a geschetste formules en methoden. We geven hier

onder nog wat informatie over de volgorde van de berekeningen en 

de gebruikte procedures. 

Bij de declaraties in het begin van het programma worden ook 

een aantal procedures gedeclareerd. Deze procedures zijn in 

feite functies die de standaardschokrelaties als functie van h•t 
" )j " machgetal en ( voorstellen en ev en~ als functies van 

" ,.. p en 'l • 
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Vervolgens worden de grootheden in gebied 2 berekend als func

tie van de laboratoriumtijd die verloopt na het passeren van 

de heengaande schok. Deze grootheden worden uitgeprint en opge

slagen in &én-dimensionale arrays. 

Daarna worden weer diverse procedures gedeclareerd, waarven 

de 3 belangrijkste de procedures zijn die de schokpunten, wand

punten en binnenpunten berekenen. 

De eerste tijdlijn wordt berekend. 
e e De 2 , 3 , --etc. tijdlijnen worden berekend. Na de berekening 

van iedere tijdlijn is het mogelijk om de waarden van de para

meters in de netwerkpunten van die tijdlijn uit te printen. De 

coÖrdinaten van de netwerkpunten worden dan gegeven in ~ - 1 
coÖrdinaten. 

De uitvoer wordt gegeven in de vorm van tabellen die de waarden 

van ~' j , T , ~ en êv t.o.v. de frezen waarden leveren 

voor de netwerkpunten aan de achterwand. Ook de waarden voor 
" W in de netwerkpunter op de schok worden uitgeprint. 

r 

De berekeningen worden uitgevoerd op de El X-8 computer en de 

executietijd voor het berekenen van 50 tijdlijnen bedraagt ca. 

4 min. De executietijd is verder ongeveer evenredig met het kwa

draat van het aantal tijdlijnen. Bij het toepassen van zeer groffe 

" " stappen (~ t ~~5f) blijkt het programma niet te werken omdat de 

berekeningen in gebied 2 dan niet ver genoeg doorgevoerd worden. 

c) Resultaten en controles. 

In de literatuur worden al numerieke resultaten gegeven door Jo

hannesen (ref. 1). Door Johannesen wordt uitgegaan van hetzelfde 
/\ " .. model en dezelfde vergelijkingen. Hij werkt echter met x-t coor-

dinaten en kiest zijn karakteristiek netwerk anders (Uitgaande 

van 2 bekende _netwerkpunten wordt het volgende netwerkpunt vast

gelegd). Bovendien bepaalt hij de oplossing in gebied 2 door uit 

te gaan van de "Rayleigh-line equationa" (ref. 2). 

In ref.1 worden resultaten gegeven voor een diatomig gas waarbij 
/'"'I A 

de in tabel II gegeven uitdrukkingen voor ev en ~ gebruikt 

zijn. Om ons programma op zijn deugdelijkheid te testen hebben 
1\ Jol " we dezelfde invoergegevens en uitdrukkingen voor ev en ( ge-

bruikt dan in ref.1. De overeenkomst van onze berekeningen met 

die van Johannesen ia zeer goed zoals te zien is in de grafieken 

A en B. Om het programma toe te kunnen passen op b.v. co2 hoeven 
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"* " we alleen maar de uitdrukkingen voor ev en ~ te vervangen. 

Onze berekeningen zijn verder beperkt gebleven tot co2 en ook 
/\Y.. 

hiervoor hebben we de in ref.1 gegeven uitdrukkingen voor ev 

en ~ over genomen (zie tabe 1 I I) • 

Ook de berekeningen in co2 konden vergeleken worden met resul

taten uit ref. 1. In grafiek C zien we dat dit ook hier een zeer 

goede overeenstemming geeft. 

In grafiek D wordt de invloed van de stapgrootte ~ t op de nauw

keurigheid gedemonstreerd. Het blijkt dat voor korte tijden na 
~ ~ 

reflektie (in de orde van~ 
5
f) een stapgrootte o t van ongeveer 

" 0.1 ~ 
5

f vereist is, terwijl voor wat langere tijden na reflektie 

(in de orde van ~- 2f) de stapgrootte ongeveer gelijk moet zijn aan 
~ 

0.2 ~ 
5

f om voldoende nauwkeurige resultaten te verkrijgen. Voor 
e. wat de berekening in gbied 2 betreft bleken de resultaten voldoen-

" de nauwkeurig te zijn door een stap in de orde van "l:: 
5

f te nemen 

en door bij de successieve substitutie van 5.3 en 5.4 steeds 10 

iteratieslagen toe te passen. 

In grafiek C wordt alleen de druk aan de achterwand gegeven, maar 

het programma print ook alle andere macroscopische grootheden uit. 

Door voldoende ver door te rekenen konden die grootheden verge

leken worden met ref. 11. In deze ref. worden tabellen gegeven 

voor de evenwichtswaarden achter zowel de gereflekteerde als de 

heengaande schok. Bij het uitrekenen van die tabellen heeft men 

waarden voor de enthalpie gebruikt waarbij geen dissociatie en 

ionisatie in rekening gebracht zijn. Ook wij hebben die twee effec

ten verwaarloosd zodat het redelijk is om te vergelijken. Onze 

grootheden in evenwicht bleken binnen 1% met deze tabellen over

een te stemmen. Men moet bij deze controle wel oppassen dat men 

niet een punt aan de achterwand vergelijkt met ref. 11, maar een 

punt in het binnengebied, dat ver genoeg van de wand en de schok 

verwijderd is. Aan de wand vindt men immers een entropie-laag, 

zoals ook in grafiek B getoond wordt. Over deze entropie-laag blijft 

de druk constant maar de temperatuur en dichtheid veranderen. 

Als laatst controle werden de behoudswetten in hun stationaire 

vorm (3.7-9) geverifiëerd voor een evenwichtspunt. Ook dit leverde 

bevredigende resultaten op. 

Het computerprogramma werd nu voldoende betrouwbaar geacht om 

ermee te gaan rekenen aan diverse verschillende condities zoals 

die een schokbuis bereikt kunnen worden. 
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Hoofdstuk 2· 
De experimentele techniek om het drukverloop aan de achterwand 

te bepalen. 

Met het in het vorige hoofdstuk beschreven computerprogramma is 
lt. het mogelijk om alle macroscopische grootheden in gbied 5 te 

berekenen. De juistheid van de theorie kan gevrifiëerd worden 

door metingen van deze grootheden. Wij hebben ons beperkt tot 

drukmetingen aan de achterwand. Dit is gebeurd met behulp van 

een capacitieve drukopnemer (type Baganoff). 

a) De Baganoff drukopnemer met bijbehorend elektrisch circuit. 

Zie hiervoor fig. 7.1 en fig. 7.2. 

koperlaagjes 1\\ s s SI geleidende lijm 
(eccobond 24c) 

makrofol KG 17 z z :il niet geleidende lijm 
(eccobond 57c) 

fig. 7.1 De Baganoff drukopnemer in enkele uitvoering. 

fig 7.2 Het elektrisch circuit van de Baganoff-drukopnemer. 
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De twee in fig. 7.1 getekende koperlaagjes vormen een condensa

tor die met een hoogepanningsvoedingsapparaat op een_variabele 

spanning (meestal 2 kVolt) gebracht wordt. Door de capaciteit 

eb (fig 7.2) wordt de hoogspanning geblokkerd van de ingang van de 

versterker. Als de schokgolf bij de Baganoff drukopnemer arriveert 

verandert de capaciteit van C en daardoor za1 de spanning over 
V 

C veranderen. Deze spanningsverandering wordt na versterking op 
V 

een scoop geregistreerd en gefotografeerd. Bij een ideale werking 

van de Baganoff is het gevonden signaal evenredig met de druksprong 

op de achterwand en met de condensatorspanning. 

Door van Haaren (ref. 16) wordt uitvoerig beschreven aan welke 

technische eisen de Baganoff drukopnemer moet voldoen om een opti

male werking te verkrijgen wat stijgtijd, meettijd, gevoeligheid 

en levensduur betreft. Wij volstaan hier dan ook met de vermelding 

van de technische gegevens van de in onze experimenten gebruiktè 

drukopnemer. 

laae_ïjes: dikte beschermlaag 2,1/1 f'(~· 

dikte lijmlaagjee 2 à 3 f1 m 

dikte koperlaagjes , 0 JA m 

dikte diëlektrikum :L0)1m 

afmetingen: diameter buitenelektrode 6o· mm 

diame~innenelektrode 20 mm 

lengte cilinder 60mm 

gevoeligheid: 33.27 -11~V-~ 
torr kV 

stijstijd: (tot op 95% eindwaarde) 0.2;1 s. 

meettijd: 9 ~ s. 

Voor enkele beschouwingen over de eisen waaraan de in het elek

trisch circuit opgenomen versterker moet voldoen verwijzen we naar 

appendix A. Er werd gekozen voor een FET-schakeling met een in

gangsimpedantie van 10 M .!1- .en een versterkingsfactor van 1. 91. 

b) De meetopstelling met bijbehorend elektrisch circuit. 

De experimenten zijn verricht in een 7.5 m lange schokbuis waar

van de lage druk sectie 6 m lang is en een inwendige doorsnede van 

10 X 10 cm2 heeft. De schokbuis met bijbehorende apparatuur is 

geschetst in fig 7.3. 
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r-------------~~-----------------1~----~-------. L.Q ..sec.. b ~ H. P sec. i-.:e / ,..,." v e, 
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fig. 7.3 De schokbuisopstelling. 

De lage druk sectie van de schokbuis kan tot ca. 2 10-5 torr 

(1~orr = 1 mm Hg = 133.32 N/m
2

) leeggepompt worden met een olie

diffusiepomp. De einddruk en inlek kan worden gemeten met een ioni

satievacuümmeter. De testgassen worden rechtstreeks uit commerciële 

gascilinders betrokken. Er wordt daarbij een reduceerventiel ge

bruikt dat ook vacuüm gepompt kan worden. De voordruk p1 wordt geme

ten met een Betz-micromanometer. De temperatuur T1 nemen we gelijk 

aan de temperatuur in de schokbuisruimte. 

Voor het elektrisch circuit verwijzen we naar fig. 7.4. 



fig. 7.4 

'l' Hu.:.... J4.""J 

J...IA.r..R ~~"..,..._ SGo"f 

B,A piëzo-elektrische kristallen 

C,D ladingversterkers 

E,F vertraagkastjes I en II 

G teller 

H dual beam scoop 

Het elektrisch circuit van 

de schokbuisopstelling. 

De snelheid van de heengaande schok wordt gemeten met behulp van 

2 piëzo-elektrische kristallen A en B die op een afstand vaa.rea

pectievelijk 11 en 218 mm van de achterwand gemonteerd zijn. Ale de 

heengaande schokgolf een piëzo-elektrisch kristal passeert dan 

geeft deze een puls af die door een ladingversterker versterkt 

wordt. De van B afkomstige puls gaat naar vertraagkastje I. Dit 

vertraagkastje start onmiddellijk een teller en zet na verloop 

van een instelbare tijd (meestal 10011 sec) vertraagkaatje II op 

reset. Dit gebeurt om de kans zo klein moBelijk te maken dat ver

traagkastje II door kleine stoorsignalen reeds gestart wordt (De 

van de ladingversterkers afkomstige pulsen waren bij onze condi-

ties meestal in de orde van 50 mV). De van A afkomstige puls gaat 

naar vertraagkastje II (dat dus inmiddels op reset ie gezet). Ver

traagkastje II stopt onmiddellijk de teller en geeft na een instel

bare vertraagtijd (in de orde van 10)1 sec) een puls af naar de 

triggerinput van de dual beam scoop. De vertraagtijd wordt zo ge

kozen dat de scoop 1 à 2~ sec voordat de schok de achterwand bereikt 

gestart wordt (In verband met de meettijd van 10ff sec van de Ba

ganof·f wordt de tijdbasis van de scoop meestal op 1· of 2 ;1 sec/cm 

afgesteld). Het van de Baganoff afkomstige signaal wordt op de oscil

loscoop gezet en gefotografeerd. 
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c) De gebruikte apparatuur en specificatie van de gebruikte test-

gassen. 

We geven tenslotte nog het type en/of het merk van de in fig. 7.3 

en fig. 7.4 vermelde apparatuur en de specificatie van de gebruik

te testgassen. 

Thermovacuümmeter Leybold Heraeus, TM 202 

Ionisatievacuümmeter Leybold, IM III 

Reduceerventiel L'air liquide, belge. dlrs no 5 

Betz micromanometer van Essen, Holland, nr 7542 

Ladingversterkers Kistler, 5001 

Vertraagkastjes Eigen fabrikaat van het elektronisch la-

Teller 

Oscilloscoop 

boratorium 

Systron-Donner, model 7034 

Tektronix, dual beam oscilloscope, type 556, 

upper beam plug-in unit type L, 

lower beam plug-in unit type B. 

Hoogspanningsvoeding Oltronix, Leek Holland. 

Specificatie van de zeer zuivere speciale gassen. 

Van de firma l'air liquide, belge, afdeli~g precigaz. 

a) Kooldioxide N45. 

Minimale zuiverheid 99.9954 %, verontreinigingen (maximaal), 

H20 5 vpM, N2 30 vpM, 02 10 VP'M, CnHm + CO 1 vpM. 

b) Argon N50. 

Minimale zuiverheid 99.999%, verontreinigingen (maximaal), 

H20 3 vpM, N2 5 vpM, 02 1 vpM, H2 0.1 vpM, CH4 0.2 vpM. 

c) Stikstof A38. 

Minimale zuiverheid N2 + edelgassen 99.9992 %, Verontreinigingen 

(maximaal), H20 5 vpM, o2 2vpM, H2 1 vpM en edelgassen 190 vpM. 



Hoofdstuk 8. 

Metingen en berekeningen van het drukverloop aan de achterwand 

in co2. discussie. 

Om de Baganoff drukopnemer te testen werden ijkschoten tegen Ar

gon uitgevoerd. Aangezien Argon een eenatomig gas is en dus geen 

vibratie-energienivo's bezit, zou dit een constant signaal op moe

ten leveren. Dit blijkt voor lage voordrukken niet al te best te 

kloppen (fig. 8.1). Uit de literatuur bleek echter (ref.3 en ref. ?) 

dat de door ons aanvankelijk verwaarloosde warmte-overdracht naar 

de achterwand bij lage voordrukken en voor korte tijden na reflek

tie een vrij sterke invloed heeft op het drukverloop aan de achter

wand. We hebben daarom ook een ijkschot bij een hoge voordruk uit

gevoerd (zie fig. 8.2). Dit bleek veel beter een een constant sig

naal op te leveren. De conclusie is dus dat het in fig. 8.1 waarge

nomen effect door de warmte-overdracht naar de achterwand veroor

zaakt wordt. We hebben ook nog een ijkschot tegen N2 uitgevoerd 

(fig. 8.3) en hierbij bleek het effect van de grenslaag bij de achter

wand veel minder te zijn dan in Argon. Dit wordt ook in de literatuur 

al opgemerkt. 

De in de literatuur uitgevoerde berekeningen over de grenslaagin

vloeden stemmen niet met elkaar overeen. Door Jongen (ref. 3) wor

den berekeningen gegeven en door Baganoff (ref. 7) metingen en be

rekeningen. Aangezien de berekeningen van Jongen beter overeenstem

men met de metingen uit ref.? dan de berekeningen uit deze referen

tie zelf, worden de berekeningen van Jongen het meest betrouwbaar 

geacht. Met behulp van deze berekeningen corrigeren wij daarom de 

gemeten Baganoff signalen. Door Jongen worden echter alleen resul

taten gegeven voor co2 en N2 zodat we de schoten in Argon niet kun

nen corrigeren. 

We hebben een serie experimenten gedaan in co2 waarbij M
8 

variëerde 

van 2.5 tot 6. Enkele schoten uit deze serie zijn te zien in fig. 

7.4 en fig. 7.5. Bij de meeste schoten werd vibratie-evenwicht be

reikt, zodat door gebruikmaking van de tabellen uit ref. 11 de ge

voeligheid van de drukopnemer bepaald kon worden. De uiteindelijke 

gevoeligheid van de Baganoff werd gelijk genomen aan de gemiddelde 

waarde van de bij ca. 10 schoten tegen co2 en 1 schot tegen Argon 

gevonden gevoeligheden. De waarde van de calibratieconstante is 

33.2711 V/(torr kV). 

Uitgaande van de hierboven gegeven calibratieconstante kunnen we 

de berekende en de gemeten einddrukken voor de diverse schoten met 
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elkaar vergelijken. Zie hiervoor grafiek E. Het blijkt dat de geme

ten einddrukken binnen 1 % overeenkomen met de berekende einddruk

ken volgens ref. 11. Dit duidt op een zeer betrouwbare werking van 

de Baganoff, temeer omdat de afwijking van 1 %voor een groot deel 

wordt veroorzaakt door onnauwkeurigheden die optreden bij de meting 

van de voordruk en de schoksnelheid. 

Van de meetserie in co2 hebben we een aantal Baganoff signalen ver

geleken met het berekende drukverloop aan de achterwand. Dit is te 

zien in de grafieken F, G, H, J enK. Uit grafiek F blijkt dat voor 

M = 2.7 en na corrigeren voor grenslaaginvloeden de theoretisch 
s 

voorspelde dip in de druk ook experimenteel waargenomen wordt, al-

hoewel de diepte en de breedte van de theoretische dip niet hetzelfde 

zijn dan die van de gemeten dip. Grafiek G toont voor M = 3.7 een s 
erg goede overeenstemming tussen theorie en experiment. Voor wat 

hogere machgetallen ( ~ 5) is de overeenstemming minder goed zoals 

te zien is in de grafieken H,J en K. Dit wordt waarschijnlijk ver

oorzaakt doordat bij deze hoge temperaturen (3000-4000 K) de har

monische oscillatorbenadering niet meer correct is en doordat er 

dissociatie gaat optreden. Voor een uitvoeriger bespreking verwij

zen we naar appendix B. 

Sr zijn ook pogingen gedaan om de invloed van verontreinigingen te 

meten. Dit leverde echter weinig resultaat op want verontreinigin

gen tot 2000 ppM in het testgas leverden geen zichtbaar verschil op 

met verontreinigi~gen van ca. 1r10 ppM. Dit is te zien in de grafieken 

H, J en K. De 2000 ppM verontreiniging in grafiek J bestond groten

deels uit lucht (ingelaten in de schokbuis) terwijl de 500 ppM ver

ontreiniging in grafiek K grotendeels uit inlek en ontgassing be

stond en het is niet bekend hoe de samenstelling daarvan is. 

Nog enkele opmerkingen. 

In samenwerking met de Cruyff (ref. 17) en Claassen (ref. 10) 

zijn nog meer Baganoff-opnemers getest, maar deze bleken niet 

bruikbaar te zijn vanwege slechte reproduceerbaarheid, geen con

stante gevoeligheid en vanwege incorrecte signalen die gemeten 

werden bij tests~hoten in Argon. 

De door ons gebruikte opnemer is voor druksprongen onder de 200 

torr onbruikbaar vanwege incorrecte signalen bij testschoten 

tegen Argon en vanwege een niet constante gevoeligheid. Dit be

perkt de mogelijkheden om het vibratie-relaksatieproces in co2 
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op tijdschaal 1r 
5

f te bestuderen zeer ingrijpend. Voor lage mach

getallen is p1 ~5f groot maar dan is het effect van de vibratie

relaksatie gering, terwijl voor hogere machgetallen p 1 ~ 5f klein is 

zodat p1 klein genomen moet worden opdat y
5

f groter is dan de stijg

tijd van de drukopnemer. Daardoor wordt, de verontreinigingagraad 

(inlek) groter. Bovendien gaan bij hogere machgetallen anharmoni

sche effecten en dissociatie een rol spelen. 

Bij de in de grafieken en tabel I vermelde waarden voor de veront

reinigingagraad wordt uitgegaan van de volgende 3 bronnen van ver

ontreiniging: 

a) Reeds in het testgas aanwezige onzuiverheden, 

b) De einddruk, tot welke de schokbuis vacuüm gepompt kan worden. 

c) De inlek en ontgassing van de schokbuis in de tijdsduur die ver

loopt tussen het afsluiten van de diffusiepomp en het creëren 

van de schokgolf. 

Als de druk in de schokbuis na het uitvoeren van een experiment 

kleiner is dan de druk van de buitenlucht, wordt de schokbuis 

tot 1 atm. gevuld met (droge) stikstof. Daardoor hoeven we niet zo 

lang te pompen voor het uitvoeren van het volgende experiment dan 

het geval zou zijn als we de buis met lucht gevuld hadden. Boven

dien wordt er op deze manier zo goed mogelijk vermeden dat er water

damp in de schokbuis komt. 



fig. s 1 ~ 

Gemet en drukverl oop aan d~, "Sèhokbuisachte:-wand ha reflekt i e in Argon. 
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fig . 8~ .. 
Gemeten drukverloop aan· .de sch okbuisachterwand na r .eflekti in N
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fi • 8.4. 
Gemeten drukv rloop aan de schokbu'isa.c)\terwan'Cd nar f'lektie 'in co2 . , 

M
6 

e: 3.73 . p 1 = 5.16 t rr. U
6 

::::: 1044 m/s. Upper beam: 2 i1 sec/cm1 

51.32 trN/cm. Lower beam: 1 '}/ seo/ c , 56.91 ItJ.V/c • T1 -= 296 K. 

Schok no. 4 ( abel I ). 

fig. 8.5. 
Gemeten drukverloop aan de sch:okbuisachte~nd na reflektie in GOa• 
M = 4.6At.. p1 = 3.13 torr. U = 1302 rn/s. U"pper beam: 2 Jf sec/cl!l1 s 6 
.51.32 mV/cm. Lower bea.m 1 M see/c , 56.91 mV/c • T1 = 297.5 K. 

~ohok no. 5 (Tabel I). 
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Hoofdstuk 9. 

Benaderingamethoden ter bepaling van druk en temperatuurverloop 

aan de schokbuisachterwand ten gevolge van vibratierelaksatie. 

In ref.5 wordt een methode beeproken om door toepassen van benade

ringen toch een goede overeenstemming te verkrijgen met de exacte 

numerieke benaderingen van Johannesen (ref. 1). In dit hoofdstuk 

·wordt de verdere ontwikkeling van dit werk besproken en wordt er 

aangegeven waarom tenslotte toch een exact numeriek programma ge

construeerd is. 

We geven eerst een korte samenvatting van de in ref.5 besproken 

methode, waarbij we echter de gebruikte formules niet volledig zul

len herhalen. 

• Allereerst wordt de z.g. 1 orde oplossing besproken. Ter verkrij-

ging van deze oplossing worden de volgende veronderstellingen ge

daan: 

1) De karakteristieken zijn recht en hebben de "frozen" richtings

coëfficiënt. 

2) ~ 2(p2, T2) = 'î:::" 2(p2f'' T2f) 

"'é 5(p5' 'r ) 
5 

= '"(' 5(p5f' T5f) 
3) ev ~ 

2 en ev ,1{ 
5 

zijn met de formules van Tabel II te vinden uit 

T 
2,eq en T5f. 

4) Lineariseren is toegestaan. 

5) De gereilekteerde schokgolf heeft een constante snelheid Wrr· 

6) d*Yj = .f 5fdx On gebied 5). 

Hiervan uitgaande blijkt het mogelijk te zijn om een analytische 

oplossing te vinden voor de macroscopische grootheden in gebied 2 

en gebied5. Deze oplossing wordt ook al besproken door Jongen en 

Van Nierop (ref. 3 en ref. 9). 

Van de bovenstaande veronderstellingen lijkt de veronderstelling 

dat de relaksatietijden constant zijn de slechtste omdat de relak• 

satietijden sterk temperatuurafhankelijk zijn. Daarom 
e bode geconstrueerd, de z.g. 2 orde oplossing, die de 

afhankelijkheid van p5~5 en ev5~ zo goed maglijk in 

De overige veronderstellingen blijven geldig. Voor de 

is er een met

temperatuur

rekening brengt. 
e 2 orde oplos-

sing wordt de karakteristieken methode gebruikt. Er wordt ook nog 
e aangenomen dat in de netwerkpunten de 1 orde oplossing bekend is. 

Voor het bepalen van de oplossing is de berekening van de integraal 
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/1 
dt 

De in ref. 5 toegepaste iteratiemethode hebben we verbeterd door 

gebruik te maken van de trapeziumregel. In grafiek L is te zien dat 

het resultaat teleurstellend is, want de gevonden kromme ligt verder 

van de exacte kromme dan met de in ref. 5 toegepaste iteratiemethode. 

Om te controleren of de numerieke oplossing dezelfde resultaten geeft 

dan de analytische (1e orde) oplossing zijn in het computerprogram

ma ook een keer de frozen waarden als eer8te orde oplossing genomen. 

Dus: 

Analytisch 

Oe orde: frozen waarden 

1e orde: oplossing die gevonden 

wordt met analytische 

formules 

Numeriek 
(met trapeziumregel) 

Oe orde: frozen waarden 

18 orde: frozen waarden 

2e orde·. i k 1 i numer e e op oss ng 

e In deze geschetste situatie zou de 2 orde numerieke oplossing iden-

tiek moeten zijn met de 18 orde analytische oplossing. In grafiek M 

is te zien dat dit erg bevredigend klopt. Daarom hebben we ook in 

de hierna volgende berekeningen steeds de trapeziumregel gebruikt. 

Een onderzoek naar de invloed van de stapgrootte op de nauwkeurig

heid wees uit dat een stap van 0.1 ~5! voldoende nauwkeurigheid op

levert. 

We hebben de indruk dat de oplossing in gebied 5 erg sterk afhanke

lijk is van de oplossing in gebied 2. Er zijn nog enkele dingen ge

probeerd om dat te onderzoeken o.a. 
";:,f ~~~" ".Jt- -"-Ir 1\ 
ev2 = ev2 (T2f) i.p.v. ev2 = ev2 (T2 ,eq). Dit maakt voor de op-

lossing in gebied 5 op tijdsschaal ~ 
5

f nauwelijks verschil uit. 

f2 •--f'2(p2,eq' f2,eq) i.p.v. +2 ='"f2(p2f' f2f). Dit geeft 
een erg goed resultaat voor het drukverloop aan de achterwand op 

".. 
tijdsschaal ~5f. Het temperatuurverloop aan de achterwand bleek 

echter meer te gaan afwijken van de exacte berekeningen. 

Het vorige resultaat was er de oorzaak van dat we ook voor gebied 

2 een numerieke oplossing gebruikten, zoals die in hoofdstuk 4 
al beschreven wordt. Voor de resultaten verwijzen we naar gra-

" fiek N. Ne zien dat de eerste orde oplossing op tijdsachaal ~5f 
goed blijkt te zijn wat het drukverloop aan de wand betreft, maar 
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e ,.. 
dat de 2 orde oplossing erg slecht is. Op tijdsschaal ~2f bleek 

echter ook het drukverloop aan de wand sterk te gaan afwijken van 

de exacte berekeningen. 

Samenvattend kunnen we concluderen dat bij een betere benadering 

de exacte oplossing lang niet altijd beter benaderd werd. Dit is erg 

onbevredigend want de resultaten zouden pas betrouwbaar zijn als pèr 

betere benadering de exacte oplossing beter benaderd zou worden. Nu 

dit niet het geval is hebben we waarschijnlijk te maken met diverse 

fouten (t.g.v. de benaderingen) die elkaar opheffen of met een slech

te of niet-convergerende methode. Het werk aan de benaderingsmetho

den werd daarom stopgezet en er werd begonnen aan de ontwikkeling 

van de exacte numerieke oplossing zoals die al besproken is in hoofdy 

stuk 6, temeer omdat de berekeningen zo intensief werden dat er nau

welijks meer van een benadering sprake was. 
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Hoofdstuk 10. 

De bepaling van relaksatietijden in co2 met behulp van Bagano!!

signaleY .• 

Door Hanson (ref. 6) wordt zeer uitvoerig een methode besproken om 

met behulp van een gemeten drukverloop aan de achterwand de relak

satietijd in gebied 2 als functie van de bijbehorende temperatuur 

en druk te berekenen. In ref. 6 wordt de methode toegepast op CO. 

Hieronder wordt de methode kort beschreven en toegepast op co2 • 

a) Theorie. 

/ 
A 

/ 

/ 
/ 

fig. 10.1 

De volgende veronderstellingen worden 

gemaakt: 

1) w = w 
r r,eq 

2) uc = 0 

3) De karakteristieken zijn recht, 

met richting a 5,eq 

4) T 
5 

= o 

5) Pc>;J P1 

6) Uit 2) en 4) volgt Pc • PD 

x - t diagram van schokreflektie 

Met deze veronderstellingen en 

gende formule afgeleid worden 

waarbij 
F = 

Als we nu door 

1 

1 

-'Ir 
(ev(TA) 

+ w I U~ r .-) 
+ N /a r 5,eq 

gebied 2 op te 

met 3.5-6 en met 3.8-10 kan de vol-

10.1 

( - 1 1 

'( R T 1 3 2, eq / 3 1 - 1 

lossen de oplossing in punt A kennen 

dan hebben we in 10.1 nog 2 onbekenden, nl. l. f~j en 
~1:.l5,e J) 

Er zijn nu 2 mogelijkheden om deze theorie nader te gaan onderzoeken: 



1) Uitgaande van een gegeven uitdrukking voor ~ is het mogelijk om 

.2. ( P ) te bepalen en in feite kan dan het drukverloop aan de 
u~ P5,eq 

achterwand berekend worden. Dit hebben we niet verder ui~gewerkt 

omdat we met het in hoofdstuk 6 beschreven computerprogramma het 

drukverloop aan de achterwand al exact kunnen bepalen. 

34. 

2) Uitgaande van °(:( P ), bijvoorbeeld experimenteel te bepalen met 
() P5 ea 

de Baganoff-drukopAemer, kan men ~(pA' TA) berekenen. Het is ech-

ter wèl zo, dat we om gebied 2 te berekenen eerst een uitdrukking 

voor ~ moeten nemen, zodat we aan de met deze methode gevonden waar

den voor ~ kwantitatief niet veel waarde kunnen hechten. Deze met

hode is misschien wel geschikt om er verschillen in relaksatietijden 

tengevolge van verontreinigingen in het testgas mee te berekenen. 

Bovendien wordt in ref. 6 gesuggereerd dat de geldigheid van de 

Bethe-Teller vergelijking bij kleine verstoringen van de vibratie

energie uit evenwicht met deze methode onderzocht kan worden. We 

gaan daarom de tweede mogelijkheid nader uitwerken. 

b) De verwerking van de experimentele gegevens. 

De experimentele informatie komt van de Baganoff-drukopnemer. We 

gebruiken alleen signalen ~aarbij vibratie-evenwicht bereikt wordt, 

omdat we op tijdschaal ~ 2f willen werken en omdat we de evenwiehts-

druk moeten kennen om 1._ { p ) te bepalen. 
?)t P5, eq 

Een dergelijk druksignaal ondergaat de volgende bewerkingen: 

1) Het druksignaal wordt nauwkeurig uitgelezen met een Motion Ana-

lyzer. Hierbij worden ongeveer 50 punten·genomen. De meetpunten 

worden gecorrigeerd voor de invloed van warmte-overdracht naar de 

achterwand door gebruik te maken van ref. 3, pag. 62. 

De meetpunten worden genoraeerd op hun evenwichtswaarde. 

2) Door de meetpunten wordt met een numerieke standaardprocedure 

het beste polynoom in de zin der kleinste kwadraten gelegd. De 

graad van het aan te passen polynomen is gelijk aan j. We hebben 

dus een analytische uitdrukking die de meetpunten weergeeft. De af

geleide van het polynoom in de meetpunten kan vervolgens gemakkelijk 

bepaald worden door de algoritmen van Horner (ref. 15) toe te passen. 

3) Het gevonden polynoom wordt samen met de gegevens voor begindruk, 

begintemperatuur en schoksnelheid verwerkt in een computerprogramma 

dat gebaseerd is op het hierboven gegeven benaderingsmodel. De uit

voer van het programma bestaat uit een tabel van p2~2 tegen T2 voor 

de 50 meetpunten. 
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De berekeningen worden uitgevoerd op de Burroughs-6700 computer 

van de Technische Hogeschool te Eindhoven en de totale benodigde tijd 

voor de verwerking van é'n Baganoff-signaal bedraagt ca. 15 sek. Op 

het moment van het verschijnen van dit verslag werkte het computer-

programma correct, maar was nog voor velerlei verbeteringen vatbaar. 

c) Resultaten en discussie. 

Om de betrouwbaarheid van de hierboven gegeven methode na te gaan 

werd deze eerst toegepast op 2 met de exacte numerieke methode be

rekende drukverlopen aan de achterwand. In het ideale geval zouden 

we dezelfde relaksatietijden moeten vinden dan waar we van uitge--

gaan zijn bij de exacte berekeningen. 

Het aan te passen polynoom door 50 meetpun~n blijkt de beste resul

taten op te leveren voor een polynoom van de 8e graad. Polynomen 

van een lagere graad geven een vrij grote waarde voor de relatieve 

standaardafwijking a- en bij polynomen van hogere graad wordt ~ 

weliswaar kleiner maar de waarde van t> p/vt begint minder goed mono

toon dalend te verlopen en dat is onaanvaardbaar. (Zie ook 10.1). 

Dit zou verholpen kunnen worden door meer dan 50 meetpun8n te nemen, 

maar dat is niet nader onderzocht. Wij hebben daarom voor de 

berekeningen steeds gekozen voor een polynoom van de 8e graad 

en ae waarde van a-ligt daarbij steeds in de orde van 2. 10-3. 

Nu is p2~2 alléén een functie van de temperatuur T2 , terwijl T2 
bij gegeven condities beschouwd kan worden als een functie van slechts 

~'n onafhankelijk variabele, nl. t. Het is dus mogelijk om p2~ 2 
als functie van t uit te zetten. Dit is ongebruikelijk, maar heeft 

als voordeel dat we kunnen zien voor welke waarden van t de bere

keningen betrouwbaar zijn. Daarom is in de grafieken 0 en P voor 2 

berekende drukverlopen de berekende PL tegen t uitgezet, terwijl 

ook het bijbehorende drukverloop gegeven wordt als functie van't. 

Bovendien staat er nog de-~it de lite"atuur bekende waarde voor p~ 

uitgezet. Het blijkt uit deze grafieRn dat de berekeningen voor 

t <:.. 2 T
5

f veel te grote waarden opleveren voor p2 "Y'2 hetgeen in 

verband met de veronderstelling dat ~ 5 = 0 en 10.1 een triviaal 

resultaat is. Als de druk nadert tot zijn evenwichtswaarde dan wordt 

t> p/Glt erg klein. Dat geldt ook voor de bijbehorende waarde voor 

ev* - ev in gebied 2. Uit 10.1 blijkt dat de methode dan erg onbe

trouwbaar wordt. Dit wordt ook gedemonstreerd in de grafieken 0 en 

P waar we voor p/p
5 

> 0.97 vrij willekeurige waarden voor de ,eq 
berekende P2 l:" 2 vinden. In het gebied waarvoor geldt dat t > 2 c

2
f 
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en p/ p5 , eq ~ 0. 97 vinden we waarden voor p2 "C 2 die binnen 7 % over

eenkomen met de theoretische waarden. Dit betekent dat we bij mach

getallen tussen 3 en 5 redelijk betrouwbare berekeningen kunnen uit

voeren waarbij ieder machgetal een temperatuurinterval van ca. 100 K 

bestrijkt. 

Om het model nog nader te testen zouden we de verwerkingaprocedure 

nog moeten toepassen op een met de benaderingsmethode berekend druk

verloop aan de achterwand. Dit is nog niet gebeurd. 

Ne vermoeden dat de hierboven vermelde afwijking van 7 % tussen the

orie en berekeningen veroorzaakt wordt door de ongunstige L' 2r,i.-.J./ 
C:sf verhouding (3 à 4) van co2 in het door ons beschouwde interval 

(3 ~ M ~ 5). 
8 

Door Hanson (ref. 6) worden bij nadering van evenwicht zogenaamde 

"hoeken" gevonden in zijn relaksatietijdberekeningen van co. Dat wil 

zeggen dat p2~2 dan afneemt i.p.v. toeneemt bij afnemende waarden 

voor T2 • Omdat hij zijn metingen en berekeningen secuur heeft uit

gevoerd probeert hij dit fysisch te verklaren door te veronderstel

len dat de Bethe.-Teller vergelijking voor ""kleine verstoringen van 

de vibratie-energie uit evenwicht niet juist is. Wij vinden ook der

gelijke "hoeken" die wat grootte-orde betreft zelfs groter zijn dan 

de door Hanson gevonden "hoeken". Omdat we echter bij onze exacte 

berekeningen juist uitgegaan zijn van de Bethe-Teller vergelijking 

lijkt het onjuist om een soortgelijke fysische interpretatie van de 

"hoeken'' te geven. We beschouwen het als een effect dat alleen maar 

veroorzaakt wordt door de onnauwkeurigheid van de benaderingsmethode 

bij nadering tot evenwicht. 

De resultaten van de berekeningen van diverse schoten in co2 zijn 

weergegeven in grafiek R. We hebben daarin p~ uitgezet tegen 

1/~ en voor de getekende krommen geldt dat op de corresponde

rende Baganoff-signalen p/p5 ,eq ~ 0.97 is en t > 2T
5

f (De bijbe

horende polynomen werden wel door alle meetpunten aangepast). 

Het meest opvallende is wel dat aan de hoge temperatuurkant van de 

krommen p~ daalt voor dalende T, terwijl bij nadering tot evenwicht 

de krommen een tamelijk "wilde" vorm krijgen. Dat voor de op deze 

manier gevonden relaksatietijden zeer nauwkeurige drukmetingen zijn 

vereist volgt uit een nadere beschouwing van de berekeningen Yan· 

pt: uit de in grafiek G getekende drukverlopen. Hoewel de overeen

stemming tussen theorie en experiment in deze grafiek erg goed is, 

komen de berekeningen van p~ uit het gemeten en berekend drukver

loop niet al te best overeen, zoals te zien is in grafiek R. (Ver-

gelijk schok no. 4 en schok no. 4 ,theoretisch). 
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De resultaten zijn dus teleurstellend maar het lijkt ons toch 

nuttig om in de toekomst nog aandacht aan de benaderingsmethode te 

besteden. Tenslotte geven we nog een opsomming van dingen die ge

probeerd zijn en van punten waaraan nog aandacht besteed zou moeten 

worden: 

De berekeningen van de grafieken 0 en P zijn ook uitgevoerd met 

weglating van de punten waarvoor geldt dat t ~ 2 ~ 5f. De bereken

de p~ waarden worden daardoor over het geheel genomen iets klei-

ner en het verloop van de krommen iets minder glad. ~ 

-- We hebben ook enkele niet gecorrigeerde druksignalen aán de ver

werkingaprocedure onderworpen. Dit leverde wat lagere p~ waar-

den op, hetgeen in feite niet klopt met de theorie. r 
Het computerprogramma kan nog grondig verbeterd worden wat over

zichtelijkheid en efficiëntie betreft. 

Door Hanson werd dezelfde methode toegepast op gemeten druksig

nalen in CO. Bij het inlaten van het CO-gas in de lage druk sec

tie van de schokbuis wordt dit langs een vloeibare stikstofval 

geleid. Als hij dit echter niet doet, dan vindt hij soortglijke 

krommen voor p~ dan wij, zie ref. 6, tig. 7. Dit zou erop kunnen 

wijzen dat bij onze experimenten het testgas niet zo zuiver was 

als we denken. 
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Hoofdstuk 11. 

Analyse van de onzuiverheden van het testgas in de schokbuis. 

In dit hoofdstuk worden geen kwantitatieve resultaten gegeven. We 

bespreken alleen de moeilijkheden die opgetreden zijn bij het onder

zoek naar de onzuiverheden van het testgas in de schokbuis. Die 

moeilijkheden ware~ zo groot dat er geen betrouwbare metingen ver

richt konden worden. De methode is echter in principe wel geschikt. 

Het komt er kortweg hierop neer dat de condities in d,e lage druk

sectie van de schokbuis nagebootst worden, waarna het testgas in een 

hoogvacuüm-systeem wordt geleid en door een massaspectrometer geana

lyseerd wordt. 

Het onderzoek werd grotendeels in onderzoek met Claasen verricht 

(ref. 10). In zijn verslag wordt de methode en de opstelling beschre

ven en daarom gaan we daar niet verder op in. We bespreken hieronder 

alleen nog enkele punten die na het afsluiten van zijn onderzoek 

(weer) naar voren getreden zijn. 

We hebben alleen gewerkt met zeer zuivere gassen volgens de speci

ficatie op pag. 7.5. 
De optimale stand van de magneet van de massaspectrometer is 

blijkbaar afhankelijk van het gas, dat onderzocht moet worden. 

Het is gelukt om bij het onderzoek van co2 de kraakprodukten tot 

op 10 % kloppend te krijgen door te manouvreren met de magneet. 

Bij die optimale magneetstand hebben we daarna Ar en N2 onder

zocht. De kraakprodukten van deze gassen bleken toen niet in de 

juiste samenstelling gemeten te worden. Door weer te manouvreren 

met de magneet konden ook deze kraakprodukten tot op ca. 20 % 
kloppend gemaakt worden. 

Er werd bij het onderzoek van co2 , onder dezelfde condities dan 

in de lage druksectie van de schokbuis, een hardnekkige 2000 ppm 

verontreiniging 02 (m/e = 32) gevonden. Er werd daarbij zorgvul

dig gecontroleerd of er geen lekken in het systeem aanwezig waren. 

De 2000 ppm piek blee~ te treden bij atmosferische druk 

vau het testgas in de schokbuis. Daarna werd met een andere met

hode (gaschromatograaf) het co2-gas nogmaals onderzocht. Er werd 

daarbij geen meetbare 02 verontreiniging gevonden. Dit laatste 

onderzoek werd verricht door Thornmaasen (ref. 18). Door Denna-

man (ref. 19) werd daarna de opstelling opnieuw opgebouwd, waarbij 

de co2-fles rechtstreeks op het hoogvacuümsysteem werd aangesloten. 

Hij mat aanvankelijk een 500 ppm piek 02 en bij latere metingen 

nog veel lagere verontreinigingsgraden. 
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Door de hierboven vermelde moeilijkheden, door het niet reprodu

ceerbaar zijn van metingen en door het optreden van diverse moei

lijkheden die in ref. 10 al besproken zijn, kan het onderzoek als 

mislukt worden beschouwd. ~ij moeten ons daarom wat de opgave van 

onzuiverheden blijven behelpen met een schatting volgens de op 

pag.~r genoemde bronnen van verontreiniging. Van de genoemde 

bronnen is alleen van de reeds in het teatgas aanwezige veront

reiniging precies bekend (zie de specificatie op pag.l..'·i ) w a. t 
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Appendix A. 

Beschouwingen over het elektrisch circuit van de Baganoff-druk-

opnemer. 

R 

fig. A.1. Het elektrisch circuit van de Baganoff-drukopnemer. 

Baganoff ~ 200pF 

Blokkeercondensator 500 p.F' 

Parasitaire capaciteit tengevolge v~n bedrading, 

geschat op ~ 40 pF 

R: Ingangsimpedantie van de versterker (de scoop is weggelaten) 

R
1

: ~eerstand van 20 M 

Op t = 0 arriveert de schokgolf bij de achterwand en verandert de 

capacit~it van c
1 
met~ c

1
• Daardoor zal de spanning v

1 
veranderen 

met ~ V en zal er ook een andere verdeling van de lading gaan 
1 '0 

optreden: ~ ~1 • b Q
2 

=A Q
3

• 

Na het nodige rekenwerk vinden we dan: 

v
3
(t) = v3,0 exp( -t/ ~B) 

b. c c , 
-1 

waarbij v3,o = 
1 

v1 o ( 1 ..::2 ::2. ) 
"., + c + 

c2 "1 t 1 

en y R 
c1c2 + c2c2 + c;{1 

B = G + c2 1 

Aangezien de meettijd van de drukopnemer ca. 9~sec. is, moeten we 

R zo kiezen dat ?: B >> 10 )j sec. 
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Voor R = 1 Mfl- is y B-. 180 ){ sec. 

Bij het gebruik van een versterker met een ingangsimpedantie van 
~ 

1 MiL hebben we een duidlijke afval van enkele procenten van het 

gemeten druksignaal waargenomen. Het was dus noodzakelijk om een 

versterker met een nog hogere ingangsimpedantie te gebruiken, maar 

deze zijn erg duur. Daarom hebben we een op het elektronisch labo

ratorium ontworpen FET-schakeling gebruikt, die een versterkings

factor heeft van 1.91 en een ingangsimpedantie van 10 M_rL. Dit le

verde uitstekende resultaten op ondanks het feit dat de weerstand 

R1 (in fig. A.1) "slechts" 20 MJl.. ie.(Zie ook fig. 8.1-3). 
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Appendix B. 

De harmonische oscillator benadering en de invloed van dissociatie 

op vibratie-rel~ksatie. 

We behandelen eerst wat algemene theorie en bespreken daarna onze 

drukmetingen in co2 aan de achterwand. 

(Voor de notatie verwijzen we naar hoofdstuk 2). 

1) De anharmonische oscillator. 

In hoofdstuk 2 is aangenomen dat de potentiaal van een diatomig mole

kuul geschreven kan worden als 

V = 2rr 
2 m )..) 2 

( r - r )2 
eq 

waarbij r de afstand van de 2 atomen voorstelt. 

Als echter r ~~ r dan dissocieert het molekuul en bovendien moet eq 
voor 0 ~ r .::. .c::. r gelden dat V zeer groot wordt. Daardoor geldt 

eq 
bovenstaande potentiaal alleen voor kleine verstoringen uit evenwicht, 

dus als r ~ r 
eq 

Voor grotere verstoringen uit evenwicht wordt veel gebruik gemaakt 

van de Morse potentiaal voor een anharmonische oscillator: 
1_...... 

V = de t1 - exp [-a ( r - r eq >J1 , 
waarbij d de dissociatie-energie is en a gegeven wordt door 

e 
a = 'Tf J.J'V m/d ' 

e 

Het invullen van deze potentiaal in de SchrÖdingervergelijking le

vert niet-equidistante energienivo's op die bij het naderen van de 

dissociatielimiet steeds dichter bij elkaar komen te liggen. 

2) Dissociatie. 

Als de temperat~ur van een meeratomig gas hoog genoeg is zal er dis

sociatie gaan optreden. Bij die hoge temperaturen zullen de molekuleh 

reeds veel interne (rotatie- en vibratie-) ener~ie bezitten die ter 

beschikking kan komen vt>oY' de dissociatie. 

Als een gas nu plotseling verhit wordt zullen eerst de rotatie- en 

vibratienivo's grotendeels bezet moeten worden voordat er dissociatie 

gaat optreden. In principe is het ook mogelijk dat door zeer hevige 

botsingen reeds eerder dissociatie optreedt maar dit blijkt een ver

waarloosbaar effect te zijn. 

Een goede benadering blijkt te zijn dat 2 botsende molekulen kunnen 

dissociëren als hun totale interne energie minder dan kT van de dis

sociatie-energie verschilt (kT is de translat~-energie langs de ver-



bindingalijn der botsingscentra). 

In de literatuur wordt vaak gebruik gemaakt van 2 verschillende mo

dellen voor het opslaan van energie in de vibratienivo's. Het eerste 

model is een "afgeknotte" harmonische oscillator d.w.z. men neemt 

de energienivo's equidistan~ maar boven een zeker energienivo dis

socieert het molekuul. Het tweede model is het anharmonische oscil

lator model. In de hoogste energienivo's zijn dan ook overgangen mo

gelijk tussen niet naburige nivo's. De hierop gebaseerde berekeningen 

voor dissociatiegraden zijn echter niet in overeenstemming met de ex

perimenten. De reden hiervan is dat voor de hogere nivo's niet meer 

geldt dat k 1 = (m+1) k 1 r)" Deze relatie is afgeleid met een bijna-m+ ,m , . 
adiabatische storingsmetbode en deze methode is niet geldig voor he-

vige reacties zoals die bij dissociatie optreden. Men verwacht door 

een nauwkeurige kwantummechanische analyse wèl overeenstemming te 

verkrijgen tussen theorie en experiment. 

Het blijkt verder dat voor de hogere energienivo's met kwantummecha

nische beschouwingen geldt dat[ö m] > 1 zeker wel toegestaan is en 

dat J.óm} = 1 een goede benadering is voor h j) ::> kT dus voor e . b > ~. 
V~ 

:Je geven hieronder nog een grafiekje voor de samens-telling van co2 
bij atmosferische druk. 

-w>-t~.e ~~·.,_e 
!. 0 

1 
f '1.-a.. c::..L L·e 0· .. 

fJ.G 

'-'·Lf 

C'· ?-. 

~ 

T 

fig. B.1 

(fig. 8 uit ref. 20) 

boor Hurle en Gaydon (ref. 21) werd nog gevonder: 

bij T :.: 2650 K is 'Z:"' dissociatie ....__.. 20. 
""'-' 

'C vibratie 

k. 
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3) De drukmetingen in CO~ aan de achterwand. 

Uit het voorgaande blijkt dat voor T
5 

/> 8 ib de harmonische ,eq v 
oscillator benadering niet meer correct is terwijl ook dissociatie 

dan een rol gaat spelen, maar ~et is moeilijk te voorspellen wat de 

invloed hiervan op het drukverloop aan de achterwand is. In de gra

fieken H, J en K hebben we temperaturen T
5 

bereikt die ver boven 
,eq 

9 'b CO = 959 K liggen en in fig. B.1 zien we dat er dan reeds 
Vl. ' ~ 

aanzienliJke dissociatie van co2 opgetreden moet zijn. (De evenwiehts-

drukken p~ liggen bij de gekozen condities in de orde van 1 atm). 
; 'eq 

Tengevolge van de dissociatie wordt er in de literatuur een drukver-

hoging verwacht. Maar we moeten echter ook rekening houden met an

harmonische effecten die blijkbaar verantwoordelijk zijn voor een lang

zamere instelling van het evenwicht. Ook de invloed van recombinatie 

zou nog bestudeerd moeten worden. 

Voor grafiek G geldt dat T5 ~ 9 en uit de goede overeenstemming 
,eq 

tussen theorie en experiment blijkt dat we bij die temperatuur de 

anharmonische effecten en dissociatie mogen verwaarlozen. 

Tenslotte vinden we het vreemd dat Johannasen (ref. 1) voor M = s 
5.73 en p := 1 torr een goede overeenstemming heeft gevonden tussen 

1 
gemeten en berekende drukverlopen in co2 omdat hij geen rekening heeft 

gehouden met dissociatie en anharmoniache effecten • 

. We verwijzen verder naar 

ref. 12, pp. 78-80, 231, 235, 238, 340-350, 365-368. 

ref. 20, pp. 44, 50, 51. 



TABEL I. 

De experimentele gegevens van de verrichte schoten. 

In deze tabel geven we een overzicht onder welke condities de gemeten 

en in dit verslag verwerkte drukverlopen aan de achterwand tot stand 

gekomen zijn. De nummers in de eerste kolom corresponderen met de 

elders in dit verslag genoemde schok no's. 

De hoogspanning over de drukopnemer is steeds 2 kVolt. De gebruikte 

lage drukgassen en de gebruikte apparatuur zijn al gegeven in hoofd

stuk 7. 

Met de inlektijd bedoelen we de tijd die verstrijkt tussen het af

sluiten van de diffusiepomp van het systeem en het moment dat het 

schot valt. 

Er zijn nog veel meer druksignalen gemeten die echter niet in dit 

verslag verwerkt zijn omdat ze dezelfde resultaten opleverden. Deae 
en de in de tabel vermelde druksignalen zullen samen met de precieze 

condities bewaard worden in een logboek van de sectie gasschokbuizen 

van de groep stromingsleer van de T.H. in Eindhoven. 

Omdat in de literatuur vaak niet duidelijk is of de machgetallen ge

nomen worden t.o.v. de frozen- of de evenwichtsgeluidssnelheid geven 

we niet alleen het machgetal maar ook de schoksnelheid. 
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TABEL II. 

Overzicht van de gebruikte constanten en uitdrukking~ voor 

X en evlf< • 

1) Diatomig gas. 
(Uit ref. 1). 

1\.~ 1 
ev = exp( 

A 

~ = 
A 

1/ 1" ) 

1 

p exp [ -

2) co2 • 

(Uit ref. 1). 

ev J/r 
He 

2 

- 1 

7.394 

2 

waarbij f7 1 = 1920 K 

( 

e = e 2 = 959 K 

() 
3 

= 3380 K 

~ 

-T-1/3 
- 1 )] 

e 1~ e 2 

1 -- exp( -1/T) 

= ~ exp [2.02 - 2.48 T -1/ 3] 

wqarbij e = 959 K • 

.h - I 'l- I 1 ,._ ~ 0 • 1-- m3 s - 1 kg-
1 

( u i t re f • 1 3 ) 1'9 - .J 

en 



S;z::mbolenlijst. 

Indices~ 1 grootheden in gebied 1 

2 grootheden in gebied 2 

5 grootheden in gebied 5 
f grootheden in frozen toestand 

eq grootheden in evenwichtsteestand 
/' dimensieloze grootheden, gedefinieerd op pag. I o. 

ev 
ev :;--

h 

r-1 
s 

M 
r 

p 

T 

e 
u 

vibratie-energie per eenheid van massa 

vibratie-energie in evenwichtstoestand, per 
eenheid van massa 

enthalpie per eenheid van massa 

dimensie 
Jkg-1 

Jkg-1 

-1 
J kg 

machgetal van de heengaande schok t.o.v. gebied 1 

machgetal van de gereflekteerde schok t.o.v. gebied 2 
-2 druk N m 

translatie-rotatie temperatuur 

gasconstante 

karakteristieke vibratietemperatuur 

deeltjessnelheid t.o.v. wand, positief ge

rekend in de negatieve x-richting 

K 

J 

K 

m 

kg -1 

-1 
8 

u' deeltjessnelheid t.o.v. wand, positief gere-

kend in de positieve x-richting -1 
m 8 

x plaatscoÖrdinaat in de lengterichting van de 

schokbuis m 

U1 -snelheid van de heengaande schok t.o.v. de w} -1 m s 
s 

''" " r 

wand 

snelheid van de gereflekteerde schok;"Olf t.o. v -1 
de wand m 8 

verhouding der soortelijke warmten C /C 
p V 

dichtheid 

Lagrange coÖrdinaat 

vibratie-relaksatietijd 

tijd na reflektie van de heengaande schok 

aan de achterw~nd 

kg m -3 

kg -2 m 

s 

s 

B 

K 

laboratoriumtijd na passeren heengaande schok 

bronterm ter grootte -(ev4 
- ev)/---c , 

warmtestroomdichtheid 

J -1 kg s -1 q 

4' J -1 -2 s m 

bronterm J 
-1 _, 

s m 

viskositeit N a -2 m 

bulk-viscositeit N s -2 
m 

-1 

48. 



a 

c 
V 

c 
p 

~e 

geluidssnelheid 

soortelijke warmte bij constant volume 

soortlijke warmte bij constante druk 

karakteristieke "vibratiefrekwentie" 

dimensie 
-1 m s 

J kg -1 K-1 

J 
-1 -1 kg K 

m3s-1 kg-1 
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