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SAMENVATTING 

In een schokbuis aet cirkelyormige doorsnede (diameter 100 mm. ) 

zjjn met behulp Yan weerstandlaagjes in de wand van de buis en weerstand

draadjes in het centrum yan de buis testtijden gemeten. Daartoe is de 

schokbuis van 4e Technische Hogeschool te Eindhoven aangepast en ver

beterd. Een overzicht van de bestaande theorieen ~an Mirels en Brocher 

wordt gegeven. De theorieen beru'sten ofwel op massabalansbeschouwingen 

in bet gebied tussen het schokfront en het kontaktoppervlak(voor grote 

afwijkingen van de ideale theorie) ofwel op verstoringsrekeningen. Een 

Fortran-programma ter berekening van de .testtijd en de· afzwakking van de 
. ' 

schok in het niet-ideale geval werd ontwikkeld en uitgevoerd voor een 

aantal veel voorkomende gaskombinaties op de I.B.M. 1620 van de T.H.E •• 

De geaeten testtijden voor de gaskomb.inaties lucht/lucht en H2/N2 worden . 
vergeleken met deze theoretische testtijden. Goede overeenstemming tus

sen de'perturbatietheorie en de uitgevoerde experimenten treedt op, in-
" dien de gz:enslaag acbter bet schokfront volledig laminair is. Metingen 

in het volledig turbulente gebied waren nog niet mogelijk, ~aar de weer

standlaagjeJS niet betrouwbaar worden geacht voor het meten van testtij

den ·en de weerstanddra.adjes in dit gebied niet gebruikt ltunnen worden. 
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DOEL VAN HET ONDERZOEK 

De bestaande scbokbui7en van de sektie "Stromingsleer" van de 

T.H.E., waaronder de bij ons onder?oek gebruikte scbokbuis met cir

kelvormige doorsnede, ?ijn alle ontworpen volgens de ideale tbeorie, 

die voor bet gedrag van deze opstellingen is ontwikkeld. De opzet 

van bet onderzoek is nu te komen tot een begrip van de afw~kingen 

van de ze ide ale tbeorie, due tot een in7icbt in de in werkelijkbeid 

optredende verschijnse,len. De mate vaq'uRiformiteit van de stroming 

van het testgas in de buis speelt hierbij ·een belangr~ke rol evenals 

de zicb acbter bet scbokfront en acbter de expansiewaaier opbouwen-
. . 

degrenslagen. De mate waarin deze verschijbseien afw~ingen van de i-
' 

deale tbeorie veroorzaken uit zicb bet duidel~st in de verkorting 

van eeh voor de ide_ale tbeorie karakteristieke (test )t~d, die ook 
~ 

experi~en~eel·te bepalen is, en in de vermindering·van de snelheid, 

waarmee bet scbokfront zicb in bet ide ale geval zou voortpl.an~en, wat · 

eveneens e~perimenteel vast te stellen is. Met bebulp van deze beide 

expe"rimenteel te bepalen afw~ingen van de ideale schoktbeorie wordt 

met dit onderzoek een pogin~ geda•n.uit de vele voor banden zijnde 

tbeorieen te kome_n tot een verantwoorde keuze van een bescbrijving van 

die theorie die bet meest aan Cie werkel~kbeid.beantwoordt~· Daaraee 

zou het dan mogel~k moeten ~rijn snel en eenvoudig bet gebied te bepa

len~ waarin men met de bestaande opstelling betrouwbare, te voorspellen 

meetresultaten kan verkr~gen. 

D&ze theorie, waarvan de resultaten in overeensteeing me't de re-

8liteit z~n, kan tevens dienen als ricbtlijn bij een eventueel nieuw te 

ontwerpen researcbopstelling om al{ius_tot een verf~nder ontwerp, dat 

beter is aangepast aan de te gebruiken meettecbnieken, te komen. 

Het onder7oek beoogde tenslotte de resultaten va~ de ideale tbe

orie., voor~over .deze nog niet of te onnauwkeurig zijn getabellef'rd of 

in grafiek gebracbt,. te bepalen en de resultaten ·van de zeer gekompli

ceerde tbeorie, di~ de werkel~~ in de buis optredende verscb~mselen zo 

goed mogelijk beschr~ft, t~ geven. 
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INLEIDING 

Het gedrag van een gas, waar doorheen zich een schokgolf voortplant 

kan men onderzoeken door de temperatuur van het gas nader te beschou

wen. Er ?ijn in het byzonder twee tijdstippen van belang. Op de eerste 

plaats 2al op de plaats, waar de schokgolf het nog in rust vwrkerende 

gas passeert,de teaperatuur een snelle stijging vertonen. Het scheidings

vlak tussen het voortgedreven gas en het.drijvende gas, het kontaktop

pervlak_, ~al daarent~geh aet een sterke temperatuurdaling van de hoge 

temperatuur van het gekomprimeerde lage-druk-gas naar de lage tempera

·tuur van het expanderende hoge-druk-gas gepaard gaan~ Deze te~peratuur

overgang zal minder scherp ~ijn naarmate het kontaktoppervlak ten gevol

ge van menging en diffusie van de gasse~ ter weerszijden ervan dikker ge

worden is. 

Deze. twee temperatuurveranderingen stellen ons in staat zowel de tijd 

tussen het pas~eren van de.schok en het kontaktoppervlak,de zogeheten 
- . 

testtijd,te·bepalen als de s~elh~id van de _schokgolf te meten door op ver-

schillende plaatsen in de schokbuis het passeren van het schokfront te 

detekteren en de tussentijde-n en-afstanden te meten. 

~ijdens het onderz~ek werd de 6p de T.H.E. aanwezige schokbuis met 
. . 

cirkelvormige doorsnede met een diameter van 100 mm. '!oor· deze tempera-

'tuurmetingen bruikbaar gemaakt. Zowel de temperatuuropnemers in de wand 

va.n de schokbuis, dunne opgesputterde weeratandla~gje~, ale ·in _het cen

t·rum van de buia opgestelde, met platina besputterde, ·kwartsdraadjea wer

den gebruikt·.: Bij de in de wand gemante_erde opnemers speelt vanzelfspre-
. 

kend de grenslaag, die zich achter het schokfront lange de buiswand op-

bouwt een belangrijke rol, daar de -warmteoverdracht van het gas in de 

buis naar de wand gf:heel bepaald wordt door het gedrag van deze grenalaag. 

De?.e opnemers hebben bovendien de. eige·nac~ap, dat uit. hun uitgangssig

naal te ?ien .is, of de. grenslaag laminair en/of turbulent is. De centraal 

in de buis geplaatste weerstanddraajes hebben daaren\egen het voordeel 

de recov~rytemperatuur van -het er lange atromende ga~ ~e meten,. terwijl 

de invloed van de gtenslaag, di;e 2'i.ch om het draadje opbo~wt een veel 

kleinere invloed op de· temper·atuur van de draadje's heeft dan bij cle laag

jes. De draadjes zijn echter veel minder robuust .dan de laagjes. 

De grootte ~an de tes'ttijd volgt voor de zich ideaal gedragende gas

sen op eenvoudige wijze uit -de bestaande schokrelaties. Afwjjkingen van de 
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de ideale theorie treden voornamelijk op ala gevolg van de zich achter de 

schokgolf opbouwende grenslaag. Twee soorten theorieen, een voor grote en 

een voor kleine afwijkingen van het ideale gedrag.geven een theoretische 

benaderimg van de grootte van de niet ideale testtijd. Ze berusten respek

tievelijk op het verdwijnen van massa via de grenslaag uit het gebied tus

sen het schokfront en het kontaktoppervlak en op een verstoringsreke

ning, waarbij kleine verstoringen zijn gesuperponeerd op een overigens u

niforme stroming. 

De ingewikkelde opzet van deze laatste theorie -eist bewerking ervan 

op een komputer en daartoe werd een rekenprogramma vervaardigd. Een ver

gelijki·ng van de experimenteel gevonden testtijden en de theoretische waar

.den ervan is nu mogelijk geworden en is voor de gaskombinaties ·lucht/lucht• 

en H2/N2 in di t onderxoek opgenomen .• 

Hoewel het rekenprogramma waarden voor de afz.wakking van de schok

snelh~id in de schokbuis oplevert, zijn er nog niet voldoende en geschik

te meting~n uitgevoerd om wat deze afzwakking betreft belangrijke konklu

sies betreffende de beschouwde theorieen te trekken • 

. • 

• In een dergelljk uitdrukking geeft het eerstge~oeade gas het gas,in 

het hog~druk-stuk aan,het tweede dat in het lage-druk-stuk. 



@ 

Schematische voorstelling van de achok~uis 

0 hoge-druk~stuk 

_(J) · lage~druk-stuk 

(J) butfervat 

(f) flensbevestiging der buiasegmenten 

(l) aanslui tingen voor. vakuumpompen 

houde~s . voor wee!standdraadjea 

~ 

®e 

~ 

figuur 1 

. -~ ~n~aat . yoor hoge-druk-gas 

~ vliezenhouder 

@, ateuabalken (I-balken) 

8 veretelbare bokken 

tP 

6> 
0 

~ 

houders voor weerstalldlaagjes 

ialaat voor lage-druk-gas 
aansluiting voor drukmeters 

41.0 I (t) 
.. 

8 

• 0\ 

• 
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TECHNISCHE UITVOERING 

De schokbuia 

De schokbuis, waartoe het onder?oek zich beperkte, bestaat uit 

roestYrlj stalen inwendige geboonde segmenten met een cirkelvormige 
- . 

dooranede (diameter 100 mm.) en· een lengte van 2,00 •·· De schokbuis is 

opgebouwd uit een hogedrukstuk en een lagedrukstuk (fig.1). Het hoge-
.. 

drukstuk wordt gevormd door een segment van 1,20 m. -en kan aldan niet 

~orden ver;tengd met een 'Segment van 2,00 m •• Drukken· tot maximaal 13 
' ata zijn in dit hogedrukstuk toegestaan. Ret lagedrukstuk kan opgebouwd 

.worden uit aaximaal 6 segmenten, die onderling verwiaselbaar zijn. Aan 

beide uite.inden van elk segment bevindt zich · een flens, die Toor de 
I 

onderlinge be~estiging van de segmenten noodzakelijk is (foto 1). Een of 

twee rubber 0-ringen 

tussen twee flenzen. van 

. aan elkaar :bevestigde

eegmenten zorgen voor 

een vak_uudichte at·slui

ting Tan de buis. Aan het 

einde van bet lage-druk

atuk kan ~en roestvrlj 

stalen bufferYat (diame· · 

ter 6oo • ··, · hoogte 

1350 .-.> .met atneembaar toto 1 • 
•yoor ·toelichting b\j de toto's zie b)jlage 6: dekael. worden gemonteerd 

(foto 2) ter Yoorkoming Ya.n r·eflekties aan he,t einde van het lage-druk

atuk. Het centrum van de buis bevi;ndt zich 1050 •· bove.n het niveau Yan 
de vloer. 

Het eerate segment Yan het lage-~ruk-stuk na h•t_hoge-druk-atuk is 
. . 

mid~ela · twee _Yertikaa~ op de Yloer bevestigde I-balken vast opgesteld. 

De oYerige buiasegae.nte.ll rusten op in hoogte Yerstelbare b:okken. Om de 

trilltngen in de ' buis tot een-· minimum te beperken, wat een gunatige in-

' vloed op' de levensduur Yan de gebruik~e weerstanddraadjes bleek te beb-
. '. 

ben, werd de buis met een .staalkabel (- 2,5 ·llllf.) .aan 4 vertikale I-bal-

ken (de :apanten yan het hoofdgebouw der T.H.) b~vestigd. Om te Yoorko

.men dat de achokbuis schee! wordt getrokken zUn twee houten kolommen 

(560 X 14-0 X 140. m~.) tusa.en de buis en ~e pil,.aren, die het hoofdgebOUW 

van de T.H. oridersteunen• geplaa.tat (foto 2). 
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foto 2 

De scbeiding tussen bet bo

ge-druk-stuk en bet lage-druk

~tuk wordt gevormd door een vlie

zenhouder (toto 3 )., waarvan drie 

modellen tijdens het onderzoek 

zijn gebruikt en die met behulp 

van klembouten bet inapannen van 

een vlies _ tot een eenvoudige 

bandeling reduceren. Voor hoge 

begindrukken in bet boge-druk

stuk (boven 10 ata) wordt ge

bruik gemaskt van messing vlie

zen ter dikte van 0,5 _ma., waar

in twee groeven(0,3 mm diep) 

l~odrecbt op elkaar zijn geane

den, zodat bij voldoende druk

verscbil ter weerszijden van bet 

vliea dit in .vier gelijkvorai-

ge segmenten openscbeurt. De 

sterkte van deze vliezen is ecb

ter -niet zo nauwkeurig bepaald, 

dat de vliezen allen bij dezelfde overdruk openbarsten. Daarom werd over-. 
g•gaan op een v.liezenhouder voor twee Yliezen, waartussen z-ich een kleine 

tussen'drukruimte be

vindt. De dr~ in de

ze tussendrukruimte 

wordt op een waarde 

tuasen die v•n de ho

ge en die van de lage 

druk. ingesteld. Bet 

verschil tussen de 

hoge druk en de at

~osferische druk ia 

groter dsn de druk, 

waarbij de vli·ezen o

pen barsten. · Zo gauw 

we nu de tuasendruk~ 

ruimte op. ,en druk · foto 3. 
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van 66n atmos!eer brengen, zull•n .de beide vliezen onmiddelljjk na el

kaar openbarsten. We hebben nu dus bet tijdstip van bet openbarsten van 

de vlie~en volledig in de hand. 

Voor drukken kleiner dan 6 ata maakten we gebruik van plastic vlie

zen ( Melinex van de I.C.I.) in de diktes van 100, 200, 300 en 500 F-· 
Om deze vliezen volgens een regelmatig patroon te laten openbarsten , 

werd eerst een vliezenhouder met een cirkelvormige inwendige doorsnede 

vervaardigd, waarin diagoaaalsgewijze twee onderling .loodrecht op elkaar 

geplaatate ltruisdraden k\lnnen worden gee;pannen. Wanneer de kruisdraden, 

die ee~ elektrische weerstand van enkele tienden Ohms hebben, met een 

accu (12 -Volt) als spanningsbron gedurende een korte tijd door een gro-

te stroomsterkte worden verhit, -zal bet door het drukverschil.tegen de 

kruisdraden gedrukte vlies doorbranden op de plaats van de kruisdraden 

en in ~ier segaenten openbarsten. Een nadeel van deze vliezenhouder, dat 

vooral belallgrijk is bij bet gebruik van de uiterst dU:nne weerstanddraad

jea·, is het feit dat reeds bij een klein drukverschil ter weerszijden van 

bet vlies stukken ervan worden atgescheurd en met de gasstroming door de 

achokbuis worden meegenomen~ Dit vindt zijn oorzaak in het met kracht 

omklappen van de vier segmenten van het opengebarsten vlies lange de 

koordea, die de diagonalen ( kruis~raden ) verbinden. De segmenten scheu

ren dan af lan-gs de kwartcirke·ls tussen de· uiteinde~ van deze kruisdra-

.. den. ne· op:lossing van deze moeilijkheden werd dan ook gevonden in de 

kon·struktie van een vlieze.nhouder met ·een vierkante iliwendige doorsnede 

met zjjden van 100 am. Het is dan wel noodzakelijk deze.·vierltante doorsne

de over ee.n niet te lange afstand geleidelijk in een c~rkelvormige te 

doen overgaan~ 70dat de aansluiting-aan het l~ge-druk-stuk geen dis

kontinuiteit in de buisdoorsnede met zich aee brengt. Aan de kant van 

het hoge-druk-stuk, dat cirkelvoraig van doorsnede is, zijn slechts 

voorzieningen getroffen ter vakuumdich~e afsluiting !an de buis, zodat 

daar wel ee.n abrupte overgang v~n een cirkelvormige naar een vierkan-

te doorsnede optreedt, wat echter van geen of weinig invloed op de schok

golf zal ?.ijn, daar deze pas.ter plaatse van bet vliea gevormd begint te 

worden. Met deze vliezenhouder is bet in tegenstelling:tot de hiervoor 

genoemde mogelijk de kruisdraden, die 1n1 langs- de. diagonalen van de vier

kante d'oorsnede zijn geplaatst Yan buitenaf te spannen, zodat de lengte 

kan worden aangepast aan d!t d<>orbuiging yan bet ingespaanen vlies. 

In het lage~druk-stuk·zijn drukken ·van ?60_mm Hg tot 0,01 mm Hg in 
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te stellen. De lek bedraagt enkele tienden mm Hg per minuut. De druk 

werd tot vlak voor het einde van het onderzoek gemeten met een alpha

tron ale drukaeter ( Leybold, bereik 0,001 tot 1000 mm Hg ). Deze bleek 

tegen het einde van het onderzoek volkoaen oabetrouwbaar te zijn, waar

echijnlijk als gevolg van vervuiling met roest- en stotdeeltjes van bet 

meetelement, daar lange ttjd een van binnen eterlt geroeet buttervat, 

dat niet sehoongemaakt kon worden omdat er geen atneeaba•e deksel op , 

zat, gebruikt ie. Daarom wetd overgeetapt op drukmeters voor de diver

se bereiken: een kantel McLeod (Edwards) voor het gebied beneden 1mm Hg 

en een voor_het gebied vaa. 1 tot 10 mm -Hg, een Edwards preeisievakuU.-
. . ' . 

met.r vcior he.t ge·bied van 3 tot 20 mm Hg, een kortbeen kwiltmanometer voor 

~rukken van 10 tot 200 - Hg en een U-buis ( vail Essen ) kwikm8 nometer. 

H't nadeel van de vele aeters voor de ·diverse 'gebieden ie, dat · voor ie-
, 

dere druk de juist·e drukmeter gemonteerd moet worden, wat bij een alpha-

troD niet nodig ie. 

Om _ de rage drukken in · het late-dru.k-etu~ te bereiken wtrdn twee 

( Edwards Speedivac ) Takuumpompen met een kapae~teit van reepektie

velijk 500 ~n 150 a3/min. gebruikt-. 

·· Voor de met.ing van de druk in het hoge•druk-stuk w~rdt, in·dien deze 

groter is dan 1 ata, een Controle-Ma~oaeter ( Observator, bereik 0 tot 

15 ata ) gebruikt. Drukken beneden 1 ata worden met een U-buis k~ikma

nometer·· gemeten. 

weerstandlaagje& 

De appara~uur, waarmee de . teaperatuur van het passerende gas wordt 
gemetea, bestaat uit weeretandlaagjes· ···- -- - ---- - ------ --~ 

en -draadjes. De weerstandlaagjes z~ 

dunne (0,1 -0,5 pm> o~der hoge elek~ 

trieehe spanning op glaa gesputter~e 

platina laagje~ aet een. lengte van 18 

~· en een · breedte van 0 91 tot 0,3 mm. 

(toto 4) • . De temperetuurkoetficient van 
I 

de weerstand van de . la ~.gjes· bedr~agt .. 

ongeveer. 10""3 Ohm/°C. Dergel-ijke sDi.al

le laagjes. vijn n.ie·t meer met behulp van 

een atdekaaslter, .d.at sleehts de opening 

ter plaatse ea. ter grootte van bet op 

te sputterell laagje bev~t, · te vervaar-

l 

toto 4 
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digea. De procedure om een dun laagje te maken bestaat nu in het . op

sputte~en van een betrekkelijk breed laagje ( bijv. 2 _am )e hiervan 

slechts een dun midkastuk te gebruiken ale weerstandlaagje. Dit llidden-

stuk wordt uit het brede laagje gekr ~odat het. geen kont~kt meer maakt 

met het buitenste gedeelte van het laagje. Ret middenstuk van het laagje 

wordt met zilverYerf in koatakt .- gebracht aet de platina pennen, die 

door het glas, waar het laagje o~sputterd is, naar buiten de buis 

zijn doorgevoerd. V66r bet gebruik worden de laagjee in een oYen ther

misch "vero~de!fd". De •••rstand bedra,g_t daarna nog eakele honderden 
. . . 

Ohms. ·.Het ~laa,· waarop het laagje geeputterd is, is in een metalen hou-

der ( diameter 42,5 am.) gekit (toto 4). De houder kan zodaaig in gaten 

in de buis,eegaenten worden beveetigd · (foto 1}, dat de binn&aad van de 

buis _geen MTkbare onregela,tigheden vertooat, alhoewel de Centrale Tech

nische Dienst ~an de T.H. iJJ. deze opzet·niet altijd geslaagd is. Over

gangen_ tot 'een maximale sprong van 1 a 2 IIlii. kunnen daarom wel eens op

treden·. Op het ogenblik zijn vier houder.$ met laagjes ell eveneens ·vier 
. 

houders zonder laagjee, de · laats~e ter afsluiting vaa de gate·a in de 

bui-s, ala _de laagjes niet worden gebruikt, beechikbaar. De gaten voor de 

houders van de laagjes bevindea zic~ in drie buisaegmenten. Ret centrum 

van de gatea is 100 mm. van het e~de ¥an ieder seg11ent verwijderd. In 

een segment bevin t zich bij ·elk uiteinde een gat, _terwijl in de beide 

.andere ·segaenten slechts bi,j 66n uiteinde eea gat is .gemaakt. 

T~dens ee~ meting wordt door de laagjes een strooa va~ 10 l 20 aA~ 

..... 

0 
100.!'l.. 

figuur -2 . figuur 3 
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a!bankelijk van de weerstand van bet laagje, gestuurd. Grote uitgangsaig

nalen, · die een gevolg 7~D Tan de spanningsvariaties, 41e weer een geTolg 

z~ van de weeratandsvariaties b~ Teranderende temperatuur van be~laagje, 

worden direkt op bet acherm van een Tektronix oscilleacoop C type 555A, 

dual beaa ) zicbtbaar gemaakt , . (!ig.2). Om kleine spanningsTariaties te 

aeten wordt bet laagje in een brug van Wheatstone geplaatst en middela 

een tranaiatorscbakeling wordt bet aignaal dan aog met een !aktor 10 Ter

sterkt, zonder dat binder~ijke verTorming Tan bet s_ipaal optreedt (!ig.3). 

~ veraterker bee!t een konstante Tere-terlting voor !rekwentiea Tan 20 Hz 
. ' 

tot 1,5 MHz, t-erwijl bet 3-db-J>unt pas bij een f'reltwentie Tan 2,3 MHz 

.ligt. 011 Toora!_ een scbatting van bet te verwaclacen uftgangasignaa.l te 

aaken 'lterd · gebruik geaaa.kt Tan de theorie Tan Rc,sso •n Hartuni~n [:1]~ die 
I 

experiaenteei is geveri!ieerd door Gelte ~]. 

E.-n groot .. probleea bij de metingen met laagjes waren de optredende 

elektr~aasnetiscbe atoringen. Slechta een z~er degelijke a!acheraing,b~

Toorbeeld p-meta.len afscbez:uast;jes en a!gescherJilde koaxiaalkabel . ( Am- -

pbe ol ), ~tevige_,tegen hevige stoten en trillingen bestand z~nde kontak

ten ··en atoorvrije batterij4fn z~n de enige .middelen hiert;egen, hoewel ·een 

goede aarding van de buis, ~acillosqoop en schakelingen ook uiterst ·be

langr~ is~ Een rechtatre.e~s met ·de.aarde verbonden _aardleidiDg . was op 

de plaata,waar de -achokbui~ etaat opgesteld,niet aanwezig~ 

Weeratanddraadjes 

De weere~anddraadjes zljn kwartsdraadjea· ( d.i•meter oageTeer 20 JUI• 
lengte 20 -·), waarop een la~gje pia tina _Tan enkele tienden pm dikte ia 

geaputterd.Ze worden b~vestigd · tus45en . twee 4stop)naalden, die door eea 

perap,x houder ( dia~eter 32,5 mm ) zijn doorgevoerd. De perapex boude~~~ 

• Vo.or de o,pgegeTen referenties zie de iitteratuurli.jet op pagina 58. 

l-

T· -------

!oto ·6 
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kan in de buiawand worden beveatigd zonder dat de binnenwand vaa de 

buia oaetfeahedea zal gaan vertonen. Er zijn ook paren van naalden met 

het er tuaaea beveatigde draadje in een wigje gemonteerd (toto 6), dat 

op zijn beurt bevestigd' kan worden op een atevigere wig, ~ie met zijn 

lange zijde loodrecht op de bui~:-raRd ataat. Beide wiggen zijn met hun . 

acherpe kant in de richting van bet hoge-druk-stuk opgesteld. De wigvorm 

is gekozen om de stroming lange de houder van het draadje zo min moge

l.ijk te verstoren. Draadje., naalden en de scherpe zijde van het kleine 

wigje liggen in een v;ak: De grootste ·wig is aan eenzel!de perspex hou

der al·s· hierboven genoead is, yastgehecht · (foto 7). Experiaenteel is ko-

I 
' I 

toto 7 . 

••• vast te staaa; dat draadjes ingespannen tuase de naalden volgeas 

een halve cirkel ~ liggend in een vlak _door de eind_punte van de naal

den en in~· 1engterichting van de buis eea rusti~ aigaaal ·vertonen en 

een gr.oot aantal schokken kunnen overleven ill tegenstelling tot recht 

tuasen. de riaa~den ingespannea _draadjea. 

Vaazelfaprekend betekeaen atofjea, roestdeeltjes, atukkea van het 

Yliea enz., wanneer ze . het draadje-treffea het eiade Tan het draadje. 

Vandaar dat :een roes.tYrij stalen, inwendig te reinigen, bufterYat en de 

bovenbeschreYen van een Yierkante naar. eea cirkelYoraige dooranede ver

lopeade Yli'ez~ahouder . •erden gekonstrueerd. Alleen te.r plaatse Tan het 

punt waar · de kruisdrade.n elkaar kruisen ·en dua niet in . hetzelfde Ylak 
. . ' 

liggeD, · ~erwijdere~ zich dikwijls schilfers vall het vl~ea. Dit is niet 
I . 

of zeer moeilijk te voorkomen. Het is echter .gebleken dat deze schilfers . . .. . . . . . 

slechts zelde.a het draadje · tretfeli. Ook stotea •!! · trillingea,die bij het 

yeroorzakea Yan een schokgolf in de buis optredea, bleken de leYensduur 

Yan cl.a draadjea onguaati~ te beinYloed_ea. Om dit te voorkome of te ver

a1nderea werd de buis met ataalkabels aan het eeraamte van het hoofdge-

~'bouw van d.e T.H~ bevestigd. 
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Een batterij yan oBgeyeer 5 Volt doet door een draadje, waarTan 

de weerstand, afhaBkelijk Yaa de dikte van de opgesputterde platina

laag, varieert Yan 100 tot 1500 Ohm, een stroom van oageTeer 1 aA lo

pen. Het draadje beYindt zich dan in eenzelfde brug-en v~rsterkerscha

keling ala bij de laagjes is gebruikt (fig.3). Alleen de grote Yoorscha

kelweerstand Yan 1800 Oha is Yerdwenen. De signalen met de draadjes Ter

kregen zijn ten geYolge yan de grotere temperatuurstijging Tan de draad

jes in de vrije stroaing dan van de laagjes in de wand 100 tot 200 aaal 

zo groot ala de signalei, die de laagJes ·afge1'en. Doordat de eigenscbap-
. . ' 

pen 1'6n de draadjes, zoals temperatuurskoefficient 1'an de weerstand, 

· dicbtbeid , warmtekapaciteit ,· dikte van de opgeaput_terde pla:tinalaag, 

enz. niet bekend :djn is bet onmogelijk Tooraf een scbatting 1'an de groot-
. . I 

te vaa bet uitgangssignaal te geven. Hiervoor moet namelijk niet alleen 

de teaperatuur ea .de snelhe1d van bet passerende gas, aaar ook de respon

siet"ijd Y.an bet draadje bekend zijn. Deze tijd wordt juist door de ge

noemde eigeDschappen 1'anh~t draadje bepaald. 

De le~ensduur van de door ons gebruikte'draadjes ligt aeestal be

nedea de dertig schotea. Ze is sterk atbankel~k Tan de .begindruk_ia het 

boge-druk-stuk en minder afbankelijk 1'an de grootte Tan bet Macbgetal 

yan de schok. De. draadjes zijn nie·t meer be stand te.gea schoten 1 die een . -
hoge druk 1'an 4 a· 5 ata ala begindruk hebben. 

Het ~putteren, onder hoge elektriscbe spanning aanbre·ngen Tan een 

aetaallaagje op een 1'oorwerp, van· de pla~iaalaagjes o.p de· glazen plaat

jes, die in -de buiswand worden gemonteerd, en op de kwartsdraadjes is 

geschied in de sektie "Warmteoverdracbt" .1'an de T .H. 
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THEORIE 

Bet ideale gedrag van twee gassen, die zich in het lage- en boge-

4ruk-atuk van ~en schokbuis beYinden, waarin zich ia het lage-druk-stuk 

een schokgolf en in bet bo~e~dr~k-stuk een expansiegolt Yoortplant, kan 

men beschr%:jven ·met de zogeaaaade schokrelaties ( Appendix B ) , die a'f te 

leiden z%:jn uit de betre~iag Yaa R•nkiae-Bugoaiot (3.1 • Mea krijgt een 

beeld ••n het gedrag van -de gassea, waaneer aen ia ·een plaats-t~d dia-
. r - . . 

gra• 4e weg van het a~hokfront, kontaktoppervlak en expansiewaaier uit-

zet (fig.4). Het is dan -duidelijk te zien~ dat de tjjd tussen het passe

rea vaa bet acbokfront en het kontaktopperYl~ op een bepaald~ plaata, 

de zogenaaade testtjjd, in h't ideale geval eyenals de afstand tussen bet 

SChokfront en het kontaktopperYlak zal blijYen toeneaea aet de .afstand 

tot het di~fragaa. 

Theorie vaa de massabalans 

Bet werd reeds door Dutt [lfJ opgemerkt, dat de werltelijke test.tjjcl 

t . . 
.A•nro k~ol'fJ''"'•K 

/ 
/ z-. 

·/ ' 
/ (2) 

L 

.. 

1- @ 

tiguur 4 
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korter ia daa de ideale ea dikwijls wordt ala vuistregel toegepast, dat 

de werkelijke testtljd de helft is vaa de ideale. Duff stelde zelfs vast, 

dat bij zeer lage begindrukken in het lage-druk-stuk de teattijd aiet meer 

toeneemt bij toenemeade afatand tot het diafrapa. Hij was de ·eerste, die 

van dit verschijnsel een kwalitatieve beachrijving gaf ea de oorzaak '9'&n 

bet kleiner zijn van de teattijd . ea van de afstand tuaaen het achokfront 

en het kentaktoppervlak voad hij in bet "weglekken" vaa het gas, dat. zicb 

in _ de grenalaag, die zich achter de schok lange de _buiswand opbouwt, be

vindt. Dit wegleltken geschiedt via de -srenslaag naar_ ·bet gebied acbter 

bet ko~takt~ppervlak, os~at de enelhe1d van het gas in de grenalaag klei

_ner . is dan er bu~ten. Roshko ~ ia de gene, die een kw.antitatieve beschrlj-

Ying geeft, die. verder ia uitgewerkt .en verbeterd do~r Booker ·[~ , ter

wijl .MirelaG1]de _beataande theorieia van tegenstrljdigheden ea grove be

aaderi•gen ont~oet~ We zullen nu de hoefdlljaea van de 'theorie van Mirels 

uiteenzettea en niet verder ingaaa op de tb•oriein van Rosbko en Booker , 

oadat deze aia of meer in de theorie van Mirels .zija opgenoaeR. 

Zoals ,reeds veraeld zal de a~staad tussea het schokfront en het kon

taktoppervlak een maxiaua ber~ikea. Ia dat ge'Yal bewege~ bet scbo~ftont 

en bet koataktopperv.lak zicb met de~elfde kollstante anelheid. Nesen we 

eea koordinate aystee-tan, dat met ·-dezelfde snelhei4 als de scbok voort

beweegt (fig.5), dan ia· de strbaing in gebied ·2 (fig.4) stationab ea 

beweegt · de..: wand zich met een anelheid ~·=-u8 , waar~n ~8 de snelheid van 

h~t ' schokfront .in een stilstaand koordinatenstelael ia. Bet schokfront 

b•Ybdtzich nu ter plaatse 1=0, bet kontakteppervlak ter plaatse l=la• 

Er wordt nu e_en saasabalana opgeateld voor het gebied 2 ~uaaen bet schok.-
. . . 

front en het kontaktoppervlak • .Door ·het achokfront · stroomt per sekonde 

een aaaaahoeveelheid 
da . . 
~ = (feue)oA · , (1) 

· waarin (fe )0 en · (ue )0 de dichtheid en de. snelheid vaa Jlet gas ia gebied 

2 vlak acbter het schoktront 

0 

f:i,guur 5 

zija en A het opper'Ylak van 

een doorsaede van de _buis. 

Door de grenslaag te~ flaatse 

van ·bet kontaktoppervlak 

® stroomt: 

dac · · ( ),. 
dt = Lfw,o Uw•ue,o 0 R (2) 

~" Bier:i.n st,~t L de omtrek van 

de buis voor en!. • de dicht
. . 
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bei4 van bet gas in de grenslaag aaa de wand • De greaslaagdikte6R wordt 

gegeven door 
(3) 

vw,o is de kineaatieche viakositeit vaa het gas ter plaatse van do wand 

f3 is eea konstantc ea kan gevoad6a wordea door een oplossing te geven 

van do gre slaagontwikkeliag in do schokbuis. Ia het geval, dat de at
stand tussen de schok en het kontaktoppervlak konst~nt gewordea is, moe

tea de linkerledea van ~1) en (2) en ~~· ook de rechterleden aaa elkaar 

gelij~ zijn en _dit lev~rt do aaxiaale waarde voor de afstand tussen het 

schokfrollt en het ko11taktoppervlalt: 

d2 (/ o>2 ~.. Ue e 
la = ~ ttt:ojZ uw-ue.o Dw:o 

(4) 

4A 
waar~n d d~ hydraulische diaaeter van do buia is ( d-t=>• We kuanen de 

relatie (4) ook schrijvon ala 

~>at 
~>st 

(5) 

Bierin zija Pat~fst• a 8 ty"st de druk, dichtheid, gelui•ssnelheid •n dy
naaische viskositeit bij oen staadaardtemperatuur, meestal 293 °K, voor. 

p
1 

is .de druk _in · gebied1. M8 ~s bet· Machgetal ( ~1 ') van 4• sch.ok en 
Uw 

w =-. ue 0 ~ . . 

De opzet van Mirels is nude bestaaade schattiagen voorj9, berus

telld op de theorieen van Roshko en Booker,to verbeteren. Hij gebruikt 

~aartoe de re_latie (4) . ala de~initieve~gelijking van~ en geeft een schat

tiag voor~, berustend op een uniforme stroaing in gebied 2 buiten de 

grenslaag en een gebaaeerd op een ·"lo~al similarity" oplossiag van de 

grenalaag aqhter bet schokfront. 

De uniforae stroaing (fig.6)_ levart •.•• oplossiag voor ft S.So>, die 

vooral voor zwakke schokkea ( Ms < 3 ) een te grote waarde voor la zal 

opleverea, daar de snelheid van de atroilliag ten opzich:te van de waBd 
. ... 

toeaeeat van uw-ue., o ter piaatse 1=0 tot uw a.la 1:~. Er strooat dua op 
' I 

eea bepaalde afstancf 1 achter d~ sc_hok •er - ··~·- •it ge))ied 2 dan de 
th•orie van 4e uniforae stro-'•s aaageett, waa~~oor la' kleiaer zal zija 

dan dezo: _ theorie . voorspelt. Voor sterlte schokkea wordt het verschil aot 

de niet uaiforme _ stroain~ ~einer, d~r u8 ,o daa ··klein is ton opzichte 

van Uw• (J 0 ~an gekorrigeerd _worden "•oor gassea ·•t ~ea Prandtl-getal (d) 

. ongel\i)t a~n 1 .ell met •.en -produkt .1)'1• dat afhankel~ is vaa de tempera-



tuur ea de druk. 

De etrooasgewijze variatie 

vaa de eigeaschappea va de v~ 

atrooa ala gevolg ¥aa de toeae

aeade aaasaatr oa door de greaa

laag bij toeaeaeade afataad -1 tot 

het achokfraat kaa ook worden 

aeegenoaen bij de bepali~g vaaf3 

<P2>• Er wordt dan een oploa--

sing, -gebaaeerd op het P.rinci-
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. pe van local aia~larity gezocht ·~• 1 1) 

0 L 

figuur 6 

Hierbij · neemt men aan, dat het grenalaagprofiel op iedere plaata korres-
' poadeert aet : het profiel van eea grenalaag, behoreade bij eea uniforae 

vrije_ atroaing, gel.ijlt aaD de atroaiag daar ter plaatse,en bjj een wand

anelhe_id ~.; • . De ooraprong van deze grenslaag ligt ter plaatae li (aaa

vankelijk oabekend) . en is zo gekoz.ea, ·dat op iedere plaata de !Jl&ssaatrooa 
. . 

door de ~nslaag de juiste waarde heeft. Boveadien is de toenaae van de 

greaalaag overal hetzelfde ala voor de grenalaag van d~ _ korreaponderende 

vr\je atroaiag. 

Ter bepaling van~ 2 .wordt au uitgegaaa van de aaaaabalans 
.,. 

_A(feue>o = A(peue) + L{(P.u -.PeUe .)dy (6) 

De indicea e duiden op het gebied tuaaea het scho~froat en ' het koatakt

o-pperT_lak. Relatie (6) beteltent, dat, daar de stroaing ia ·het beschouwde 

k ordinateaay.steea atatioaair.· ia, de m~aaast.rooa deor ae . schok gel~ is 

aaa de aaaaaatreoa· door een doorsnede vaa de buia, p wellte plaats da 

ook. Er wordt aangenoaen, dat de gre ala.agdikte kleia is tea OJ&ichte vaa 

de atraal vaa d~ ·buia, waardoor de iategraaa4 van (6) alleen ongeljjk aaa 

aul is in een gebied dieht bij de _wand~ Dl•e wijae vaa behandeliag van de 

atroaiag ia gebied 2 levert een waarde f32 voor /3• Een numerieke benade

l"ing geet't de waarde · ;B1·, die we kunnen Yergelljken met de waarde van ;&0 : 
... 

To ~ w ~ 1.(.1 + _Q(w-2>) ' .. (7) 

Vooral "or kleiae waardea vaA W zal ~1 sterk ve_rachillen vaa j30 , maar ,;S1 

nadert tot;s0 alsW zeer groot wordt. De term van de orde w-2 nadert daa 

tot- nul. Ala W in de buurt van 1 ligt gedraagt j9o zich ala ( W - 1 >.t ea 



2 3 

fl,~ r= ~ ,v-·~11 
!3,' r = ~lr,fT= 1 

j.il 'r . s4, fT •• 
,. a; r • ~4-,,.., 

. .. 

4 5 
w 

figuur 7 
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tiguur 8 

;G 1 ale [C W-1 ·) ~ ( W-1 )-~ -· • Ook Toor; 1 kaa eea kerrektie Toor aiet 

_koaataatefll eacrp_ 1 en Toor aterke achokken, waueer atwtikingea vaa de · 
r· , .. wor;.c .. to•s•P'"~"-' 

i _deale gaawet ~n bet gebied achter de ·achok gaaa eptreden, . F1guur 7, die 

een weergaTe ie van figuur 4 u1t (7] , pert een duidel.ijlt oTerzicht Tan de 

aa te van OTereenate-1ag Tan f3 0 ea j31. 

Mirela maakt au verder gebruik Tan ~1 oa ia te berekeaea, daar zo

ala we reed~ geziea bebbea f3e Tooral b\1 'kleiae W . een overacbatting Taa 

1a peft en ;31 aaltkelijker dan ;32. door n~aerieke iategratie te berekenea 

ia, terw\jl f3 1 nooit. aeer daa 8 % -atwi.ikt Ta'n de waardea ••• ;12 .~ De waarcle 

vaa ,1.31 levert· au aet behulp Taa relatie . (5) de varia tie vaa 1f•t aet 
d ·P1 . 

bet Mac'hgetal Tan -de scbok (fig.8). 
I 

Uit eea beachouwing ?an~· experiaeatele waardea Taa · l • . koat Mirela 

·tot de konkluaie, da t ;3 1 goed bepaald ia Yoor M8 ;;:.. 5 aet een oaaauwkeurig

heid kleiaer daa · 10 %. 
Het ia au aog zaak de a.fataad ·1 tuasea het achokfreat ea het kon-
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taktoppervlak ala fuaktie vaa de plaata ( x ) en de ~ijd (t) to bepalea. 

Daartoe neeat Mirela aaa, dat bet schokfroat zich aet koaataate aaol

hoid voortplaat en de afataad tot het kontaktoppervlak aet e~n snelheid 
dl . it a ue groter wordt. Hot verband tuasen een gereduceerde afatand X = 

• 1 
een gereducoerde teatle~gte _ T= y- volgt uit de gelijkvormigheida-

.a . 
procedure • Eea eenvoudigere berekoaiag levert het verband, dat Roahko 

ook reeds vond, 
(8) 

. l:a 
De testtijd .?' kan au eve~oens bepaald .-ordea. Ala t--is r = -. Mirols . uw 
voert oen diaoasieloze teattjjd z- ia, die gedefiaiierd is door: 

u z
t?- ..!,.. 
L. a 1 

II 
(9) 

Met -gebrui~ aakiag· van relatie . (8) ea (9) wordt het verband tussen X en 7:= 

-x = 2 ln (1-Ef) + ~t + . z-w (10) 

Dit verbaad is te zien ia f~guur 9, aet behulp waarvan ook de schattin

gen van de testtjjd volgens deze theorie van Mirela zijR geaaakt. 

• 

..: . 
,/ . 

' / /. 

/ h ~ 
!C. 
~ ~ 
~ • • 

~ - ~ 

........::~ 
.,. . 

/ ~ ~ w W• f.JS 
v ws.t 

"'=.3 
w "' ..,,._ 

I l -JIJ , , •• 

X •...!.. '.!! . 
... i,., 

.figuur 9· 

~ 

1_ 

De bov,nbeschreven theorie is 

alleen toepaabaar ala de ·grenslaag 

volledi'g laainair ia en dun ten op-: · 

zichte van ·~· s_traal vaa de buia. 
De berekend~ waarden voor _131 zjjn 

aaa de lago kant.Ala W ia de buurt 

.van 1 ligt is ia· het byzonder de 

overeenkoast tuason de theorie van 

· Mi,rels en de experiaenten (van 

Hooker, Duff ea Roshk ) niet al 

te ~est. Dit is · te verwachtea, daar 

do 1 cal aiailarity oplossiag 

voor M8 ia de buurt vaa 1, waar ... 
bet ver·waarlozea ~•n de drukgradient in de stroo.richting belaagrijke 

' l . 

toutea kan introduceren, aiet. aeer ,epgaat. Qok menging e~ ditfusie ter 

plaatse vaia het kontaktoppervlak hebben de nei~ng· de testtjjd te ver

k_ortea. 

Bjj de bepal~ng van de afstaad ·van de schok tot bet kontaktoppervlak 

is uitgegaan van ee-n k:onstante schokaaelheid ea eea. stationaire strOlling 
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achter het schokfront an een met de echokanelheid be wegend koordinaten

syetees). Deze beide onjuiete veronderstellingen veroorzaken slechts 

kleine afwijkingen en geven, •• de taal van Mirels te gebruiken, "min

ateaa kwalitatief juiste reaultatea". 

Een uitbreiding van boven.-taaade theorie voor turbulente gre.nsla

lagea wordt eveneeaa door Mt~l~ gegevea·OO • Deze uitbreiding berua• · p 

dezeltde · priacipes ala de laminaire. theorie • Zo keat 

ue ,o . ["··u0 ,el• · . 
Uw•ue,e ilw,o j (11) 

ia de plaats vaa relatie (4). 

ge~ang de grenelaag laainair 

1 Hieria heeft a de waarde t of 5 al naar 

ef turbu'leat is. Bij ••• turbuleate greas-

laag _is 1• d~a ook niet aee~ evenredig 

venzo •ordt relatie (8) ver~angea deor 

- 2 · . 5/4 1/4 aet d p1 aaar aet d P1 • E· 

.1. 2. (, _ 1-T• ~1 a·· 4Ta ) 
•yX = g .. 1+Ta- 2 tan . T + 1 ale n ~ t . (1?) 

Een aanier oa aa te gaan, of de turbulente dan wel de laainaire the

erie aoet wordea toegepast, w rdt gep'fan door. het oaalaggetal vaa Rey-

nolds (Ret, gedefiaieerd deor HartV:~iaa ea Rott J:O ) • Mirels geeft als 

voorwaarde veor d4t toe}faasiag .vaa de turbulente theerie Re11 ~Ret, waar-
al · )ttl Rea he~ Reynoldagetal -(' V ) , betrokken_ op de afatan4 la,ia. 

2 1. 
Re a u ( W-1 ) --• •.• Ye,e (13) 

De greotte van Ret is hierbij echter. niet aauwkeurig bekend. Meestal werdt 

eea waarde tusaen 5.105 ea -.5.106 veor het oaslaggetal genoaea. 

We zullen bovenataande theorieia vo.ortaaa aangeven aet de theorie 

vaa Mirela .(I), daar in het volgende and~re theoriein~ eveaeeas door 

Mirele ontwikkeld, ter sprake keaen. De_ teattljd geven we aan met~M • 

.. 

perturbatietheorie 

Een: tweede the erie, die eveneena veoraaael%J}t door Mirels,[9]en GQJ, 
iis entwikkeld is gebaseerd_ op eea geheel aader pr_i~cipe, aaael.ijk dat der 

verst riagsrekening. Deae theerie geldt dan ook,ia tegenatelling tot de 

ve~ige . slechta veor relat.iet kleiae atwjjkingen van he~ ideale gedrag·. :van 
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de atroming 

Aaagezien veratoria~n ia de streaing zieh slechts lange karakte

rietieken voortplantea (voor afleiding van de vergelijkiagea van de ka

rakteristieken en de eigenschappea ervaa zie eleaentaire 1eerboeken over 

schokgolvea, b~voor~eeld ff~ en B~ ) is eea perturbatiotheorie, gebaseerd 

ep de karakteristiekeaaethode n~t meest . voor de haad liggend [9] t [:to]. 
Hierbij gaan we uit van de bewegingevergelijkiagen, te weten de konti~ui

teitsvergelijking ea de vergelijkillg van behoud van ~pula, en vaza de toe

staadsvergelijking van h.t te bestuderea gas. Deze vergelijkingen worden 

toegepast ~P de veret1)r~ngea, die op een overigene hoaogeae, unifor11e 

strolling zijn geauperpoaeerd. Het z~n veretoringen ill de aneUledea; druk

kell en dic·htheden. Verwaarloosd word~a nu all.e teraen vaa de 'tweede ea 
. . . , 

hoge~e orde, . evenals alle effekten, die eaaeahangen aet het niet nul zija 

van de warategeleidingskoefficii tXea de viskoeiteitjb, en die in de 

hoao~Jle _stroaiag · bu:iten de grenelaag aaale_idiag zouden kuanea geven tot 

ea~rgiediasipatie. In . de kentiauiteitavergelijkiag voerea we e.en extra· 

aasaatera ~·· die zija oerzaak vindt ia de vertikale ·aaelheidekeapoaeat 

aan de rand vaa de grenslaag, welke saelheidskoapone~ we kunnen epvat

ten als een aaasabr•• voor de hea ~ne stroaiag. Deze uasatera wordt 

bepaald ••t de grenalaastheorie, oatwikkeld door Mirela, Bl en. B~ • De 

aaaaabroaaea werdea veroadersteld unifora over iedere doorsnede vaa de 

.buis Yerde'eld te z.ija. 

we beach•~··· dua de verge ltjkiagea: 

koatiauiteitsvergelijkiag: 
(?(ilf) . ~(.6u) 
~t +fCJx 

. [~ (.6 u)' iapulsvergelijltiag: f d t + u 

toestaadsvergelijking: 2 
.DP • a 4f 

= a (x,t) 

Hieria gevea _de .A-tekens de verstoriag in de er achter voerkoaeade 

_grootheid aaa. 
~ + -

De· aaseabroanea a genererea nu verstoriilgsgolven AP ea AP· ia 
. I 

(14) 

(15) 

(16) 

reapektievelijk poai~ieve ea negat~e-~e x-ricb_tiag. Ia een_ bepaald puat 

is de · tetale . verstoring in de druk au .AP = 6P.- ~ LlP-, terwijl de verste

riag in :~• snelheid AU = 4u+ + .:1u- bedraagt, het.geen v lgene de akoea

tische theorie g~lijk is aaa 

1 
AU = - (Ap+ - Ap-) 

_f'a • ( 17) 
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011 de tetale Yerst ring ia een punt te viadea moetea we iategrerea lange 

. de karakteristieken, die in dat punt aankoaen, met andere weerden: 

a *Co1 7 •<' ,t- t-x ) df x 5 a-u 
( 18) = 2 (1-M} 

X . 

J •<f,t- ::£) df 
-«~ 

•• dp+ a = 2(1+M) (19) 

De iategratiea werden uitgeyee.-d laag_a d.e karakteri_ atiekea 'Z"'= ~- x- f a+u .. 
ea 'l:" = t•..l.:! . • Het :-.. tekea ia de relatie (18) geldt ala het Machgetal •-u 
'Y&a d.e stroaiag greter is dan 1, het - tekea ala dit Machgetal kleiaer 

is d .... 1. De relatiea (18) en (19) &~ entataail aet .behulp van de yerge

lijld.agen van: de ltarakteriatiekea, die uit de relaties (14) e11 (15) kun• 

aeD worden afgeleid, naaelijk 
. . 

'[c) 1 a J * ! ••2 
@x + u!a ~t AP . = 2{a!u} • (2.0) 

Ee11 buia aet flexibele wanden, die een anelheid Y, lo~drecht ep de ·wand 

gericht, ·genererea, . kuanen we verge~ijkea aet een aaaaabron met een aaa

aainatreaiag _Yan ./1' vdl per lengteienheid, waarblj de iategraal _lange de 

oatrek· van de ·buia gen"men meet worden.~ ee.a 16ndimensionale str aiDg 
. _£ vL 4./'v (2 ) .is de bro~Caterkte dan m = A = d . 1 

We vinden _nu in de plaata vaa relatie (18) ell (19) 

X . . t~ . 

a ~ u [1_ f v(§,t- !:i.)dJ + ...L J v(J,t- t-x -)dj 
p ad ~·M +co a+u · _1-M x a-u , 

. (22) 

WaariDJ" de verheuding vaa de aeortelijke 'warate blj .keastaate druk OD 
. . 

ea bij kenstant .voluae voorstelt. Ala v greter is dan nul,hebben. we te 

aaken met ~eapresaiegolven., ala v kleiner ·dall nul is ilet expansiegolven. 

· Oa nu de· drukverstoringen in een punt d, gelegen. op de lija, die de 

-weg van het schokfront 'vooratelt in het x-t ·diagraa, ... te berek811en aeete11 - ·' 

we de i11tegralen Yall (~2) Uitveeren laags de karakteristiekeJl, die in-
• ' 

_.loed _ uitoeteaen op de situatie· in -het punt ·-d,_ aet naae -de karakteris

tieken ab, cb .en bd (fig.10). Doell ook alle karakteriatieken, die de -ai• 

tuatie in d~ punten c ea a bepalea, zoudea moetea worden aeegenomen. De 

invloed van deze · laatste iijDe~ blijkt klein te zua.· We gaan er van uit, 

dat de verstori_ngen, _die uit gebied 2 koae~_en ' gebitH~ bereiken door 
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I 
I 

I 
/kontaktopperYl~ 

. t 

x, t 

$1ebied 4 

ti·guar 10 

het kentakteppervlak heen, Yrijwel niet door de expaasiewaaier worden ge

retlekteerd en een te verwaarlezen iaYlee~ op de toeataad laags de lijn . ... . . 

ab. zullen )lebbea. We neaea boveadiea aaa, dat. de e_xpaJusiewaaier eea dik

te nul heeft ("expansieschok"), waa.ryaa de snelheicl -a4 is·. Dit is ve•r 

zwakke schekk~a een betere be~adering ~an yoor et•ru. ·voor deze laatste 

wordt de bijdrage van het gebied 3 ec·ater kleia, zedat _een betere grens

laagbenadering aet een. expaaaiewaaier .vaA eindige dikte alleen Yoor 

schekken van "aidde]Jiatige aterkte nedig zou kunnea zija. Gebruik aak:end 

van de in Appendix C van LCiJ berekende ref~ektie- en. transaissiekoif

ticiinten Yan. veratoringeg,lYen aan het schokfront en aan bet keatakt

~pperYlak, reapektievelijk E en C ( retlektiekoefficiinten ) en F ea D 
... 

( . tranaaissiekoetficientea ), wordt dan de uiteiadelijke drulneratoring 

.AP2 -1 
(1-CE ' 0 

) 
- 6P2,d • 
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Eoa dubbolo index b~ een vaa de groothedoa in de&e foraule geett de 

vorhouding aaa vaa de grootheid ia het gebied,aangogevoa door de eerste 

index,oa die in het gebied,aaagogovoa door de twoedo iadex. ~a' ~b' !c 
on fd zJja de koirdinaten van de punten a, b, .con din het .f-t"vlak. 

6P2,d geeft de verstoring in p in het gobied 2 in punt d aan. 

Door de anolheden v2 ~n v
3

·· uit do croaslaagtheorie Y&ll Mirels G~ , 
\:!~ te aubstitueren ia relatie (23) kunnoa we voor deH relatio · ook 

schrijvon 

~ 2-38
2 M 8

2 ~(82. 

(M )1+3(n2-•3> 
2 

-~1 - ~p 

CE 2 
~p 

2, 

1 + ~ c-
X 

• (2~) 

Hioria zijn due ~v or v2 ea v
3 

de · r~raulea, die uit de groaelaagtheorie 

van Mirela volgea, eveaal.e de keefficieatea L~ ea L
3 

toogepast: 

t 2 
u2 /u 

v2 = - L 1-u2/u: 2 (25) 

. [ u3 2/a,_ J 1••3 [-,.~~ 
.3 

•• v3 = L3 1+u3/a~ • (26) 

6P2 . , 
Ale CE ,c riiet aet de afataad x tot het diafragaa ·varieort en de 

AP2~d . 

.greaalagea in gebied 2 ea 3 van dezelfde aoort &ija, dit wil zeggea 
. ·' " 

beide laaiaair of beid~ turbulent, dus ala a2 = a
3

, daa kunaea we stellea 

. ·1-Ji . 

..1P2,c =· ~cJ 2 
• 

~P2,d [xj (27 ) 

Ook indiea dose :beide voroaderatelliagen aiet juiat zouden zija is (27) 

toeh goon _groto bron van ·onnauwk,urigboid in relatie~4), daar de tera 
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AP 
( 1 - CE 2 •c ) de bijdrage is van de ver•toringen, die in eea punt c 

AP2,d 

worden gereflekteerd. Deze bljdrage bedraagt aaxiaaal 4 % ~••r M = 6 en 
8 

neeat af aet afne11ende M
8 

, &J • 
Mirels geeft in [9] nog een ltwantitatieve benadering van de verwaar

lozingen, die zljn ingevoer-~, zeals venaarlozing van energiedissipatie 

en van warateoverdracht naar de wand. De energiediesipatie tea gevelge 

van wrljvingseffeltten apeelt voornaaelijk een rol blj ~elatief dikke grens

lagen en dient ia dat ~val dan ook in relt•ning gebracht te worden. . ... .. ... -

Op dezelfde IIBnier -ala bovea beschreven ltan een drultverstoriag ia 

een p~at, dat _aiet op de baan van het achokfroat , aaar ia gebied 2 ge

legen is, worden bepaald e• due ook in een punt op het k•ataktoppervlak. 

We zu~len daD alleen de karakteriatiekeD, die voor de t estaDd ia dat 

punt_ "veraatwoemelijll zijn, aoetea aaapassen. A.ls au AP + eD AP- voer een 

punt ep de baaa van het achokfront ·~·n het 'kontaktoppervlak bekead _zljn, 

zijn midde~e relatie (1?) • k de yeratoringen in us en u2 bekead, zodat 

dan de vertraging van hot ech kfront en de versnelling van het kontakt• 

oppervlak op hetzelfde tijdetip ( van _ belang voor de bepaliag van de. test

tijd) of op dezelfde plaats (van b~_iaag voor de bepaliag vaa de lengte 

van ge bied 2) . ku~ne n worden . be re ltend. 

scheltrelaties (Appendix A..), toegepast 

rijkate ervan _zien er ala volgt uit: 

We aoeten dan gebru~ maken van de 

p de veratoriagen; De twee belang .. 

AP2,o 4~M 2 AM 
~ a 8 = . T 

P2 · 2f.M . -(0, -1) · 1 e 1 . a 
(28) 

,AUf tO 201M~ 2-((1-1) M. 2+1 Ap a 2,o = • u2 . 4~ M 2 M 2-1 p2 
1 • 8 

(29) 

De afzwaltking d( v-.n de acholtgolf is nu due theoretisch bekend op elke 
S A~ · 

pla~ta, z lang tenainate geldt 7<<1. De indices e-in (28) ea (29) 
I 8 . 

stellea naaelijk de plaate in g,bi~~ 2, direkt achter het ·schokfront voor, 

dUS o.a. punt d uit figuur 10 • 
. · 

Te.alette vindt aen voor de verateringen iD een punt f 

(30) 
• 

waarin 
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~:tJ 1-·. ·~ r 1- _!_1 1-n 
u t 

a 
us . 
- -M a · 2 
·2 -

__ 1~_, + __ c;...· __ 

u 
1-M~ t..!. --c a2 

D b'321}l{V32)
8

a23 

1+M3+a43 
·[(1+M ) ~ - _!_] . 2 u u t 

a a 

1-ia 

.. 

~· -u.dt] 1-n [+2~~" 1-n 
, 2 "L (M 2) 1-a 

tt12 2 2 
• 

1 : E.-----
· U 

• • 1+M - -
2 '2 

c 
+ ------. 

ll 
Dr32 132(v32) a23 

1~M3+a43 

[. · . J 1-n a . 
· 2 X 

(1•M2) u + i"'t. 
. 8 • . 

1-n 
X 

1- -
1 u t 

8 . . 
u us 8 1-M2+ - - -M 
a2 a~ 2 

u -n 
• 1+M--

2 .2 
X • u 

8 1-M2+-
a~ 

+ 

(31) 

+ 

(}2) 

Ret ligt nu voor de hand aet behulp van de te berekeaea vertragiag 

•• veranelliag van respektievelijk het echekfroat en het keataktoppervlak 

de testtjjcl te berekeaea. Dit wordt "Uitgev,erd door Brocher [,5] , [16] , [17) • 
We zullea daa op iede~e plaate de ~er~toriag 1a de aaelheid ••• het achok

front ea vaa het ko~taktoppervlak aoetea keaaea ea de i.ategraal over de 

afataad tuaaea bet diafragaa en de plaata, waar we 4e . teettjjd willea be

rek~nen, van het verechil vaa de .iaversea vaa «• snelbe4en aoetea bepa

len. 

De. tijdaafgeleide vaa de leagte van gebied 2 ie ~ 

1 dl dt = . ( . u8 +. t.la8 ) - ( u 2 +Au2 ,Jt) • (33) 

De index: 2,kbetekent vanaf relatie (33) Diet Mer de plaats in ••a punt 

.k van figuur 10·, aaar stel:t een plaate in gebied 2. p het k ntaktopper

vlak voor. 

In .de pla~ta vaa relatie -(33) kunnen we,gebruik aakead vaa de relatiee 
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We kuanea relatie (24) aphrij••• ia .dt ~era 

waarin 

= t (H . > ~v 1~ - 1'12 ~!11-•2 
3 • a 1d dJ 

' 

' . 

.(1-u
2
/u ) 1-•2 

' 8 

(34) 

(35) 

(36) 

' (37) 

terW\il t 2 (M ) gelijk is aan ' bet . t•pagestelde Tan het rechterlicl Taa (24). 
,8 

De testtijd op een plaata x
8 

is nu gelijk aan 

X 

i s dx 
7:' = 

·• u2+~u2,k 

Hieruit· is. at te leiden 

X 

[" "2,1£ . 

. ' J 6U2 7:' 1 

"i 
= 1 - x (1-u

2
/u . ) 

,o 
A u2·,o o u2 

• • • 

waarbij de ideale teattljd wordt gegeYea door 

X U · • 2 T = -( 1--) 
i u2 u

8 

• (38) 

j• A:a dx] J39) 
uz 

dx 
us · 0 8 

• (40) 

Relatie (39) leYert ·aaaea ut .de relaties (28) ea (29) 

x. 
~- = 1- (2-n > f '(M ' ) · :..!..J ··c- .AP2•• > dz 
Li 2 4 a x8 • p2 

(41) 

aet 2 J M +1 · 
.2 .. (42) 

K . -1 . 
8 

• 
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Daar b vendien geldt 

• (43) 

kunaea we veor relatie (41) ach~ijvea 

' -= 
~· 

(44) 
.. 

••t (45) 

' Deze . testtijd 1:, berekend velgeas de theorie vaa Mirels •• Brocher dui-

dea we veortaan aan set 'ZB· · 
~ deze . tunktie t

5
(M

8
) te bepalen werd · een rekenpregr&lllla oatwik

kel4 ea uitgevoerd (Appeadix C), ~edat ~f.ri volgena de aethede vaa Mi

rela en Brecher snel en eenvoudig, eadanka de . uitgebr~ide berekeningen, 

die erv or aodig zijn, kaa worden uitgerekend. Dit rekeilprograaaa levert 

veor elke gewenate ~eabiaatie vaa· een. hoge-druk-gas en eea lage-druk-gaa 

de f'Un~tie f 
5 
(~8 ). en A}l

8 
ala tunktie van . het Machgetal vaa. de schok. Bo

vendien. ku~nen, wanneer er eakele wijzigingea, . voornaael.ijk . van adJii.nistra-.. 

tieve aard, in worden aangebracht, gro.othe.dea zoal:_a·Au2,k, Au2 ,
0

, AP2,k' 
Ap"3. · . enz. worden berekend en uitgepeaat. De llUaerieke waardea, die voor c:;;, • . 
deze groot hec!en in [9J e~ BoJ wordea gegevea zija alec~ts van toepuaiag ep 

de gaakoabina.tie lucht/lucht • . 

Reaumeread kuanen· we de bep.erkiagea vaa deze gekoabineerde theorie 

vaa Mirels e-'n Broch4t-r ala volgt opao-en: 

1. Daar hot eea perturbatiethee~ie ia, beh§udt zij alechts haar geldig

heid, ·zolang de verateriagea klein zija. Dit wil dua zeggea, dat 

AM
8

/M
8 

•• 1-~/Zi kleia tea epzichte Y&D 1. aoetea zija. Dit houdt bo

veadiea ia, dat de greaalaagdikte kleia is ten epzichte vaa de atraal 

van de buis • . ' .. 

2. In de bov•nbeachrevea theorie is de wrijvingaeaergie en de energied:ia

sipatie ala Je~olg vaa de warateoverdracht nar de wand van de buis 

verwaarleoad • . Voor de .gr otte van de fouten, geintroduceerd door deze 

verwaarlez$ngea, wordt ia Appendix I vaa [~ · een ,beaadering gegeven. 
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De teaperatuur van de wand wordt verondersteld haar beginwaarde te 

blij~en bouden, dus steeds geldt Tw = T1 
3. De expansiewaaier wordt als oneindig dun en bewegende met een snel

heid -a4 beschouwd. 

4. Er wordt geen rekening ge~ouden met afwijkingen van de bescbouwde gas

sen van hun ideale gedrag. De aoortelijke warmte blj konstante druk, c , 
p 

de soortelijke warmte blj konstant •olume, cv' en bet kengetal van 

Prandtl, c-, worden dan ook konstant verondersteld. 

Relaxatieeffekten vad bet gas, vlak-na het scbokfront, worden niet in 

de·beschouwing opgen9men. 

5. De aa·rd van de grenslaag in gebied 2 en gebied 3 is hetzelfde, zodat 

beide grenslagen ofwel volledig laminair ofwel volledig turbulent 

worden verondersteld. 

De- overgang tussen de grenslagen ter plaatse van bet kontaktopper-
, 

vlak ~ordt niet in rekening gebracbt. 

Blj gedeelteljjk laminaire en gedeeltelljk turb.ulente grenslagen achter 

bet sc~okfront of acbter de expansiewaaier moet relatie (23) in ge

deelten worden ge!ntegreerd. 

6. De gehele theorie is gebaseerd QP de grenslaagbenadering van Mirels 

· ~~] , [1~ , en. is vanzelfsprekend beperkt door de in deze benadering 

aangenomen. veronderstellingen (Appendix E). 

·7. Alleen'e6ndimensionale longitudinale verstoringsgolven zijR in de be-
-_schouwing opgenomen. Deze beperking introduceert slechts fouten blj 

sterke schokken, in het byzonder als de stroaing ten opzicbte van de 

wand supersoon is. 

8. Afwljkingen,als.gevolg van een niet-ideale, niet oneindig snelle ope

ning van het diafragma, worden.niet in aanmerking genomen. 

9. D.iffusie. en meng~ng ter plaatse van het kontaktoppervlak, wat invloed 

heeft op de snelheden in gebied 2 en 3, worden nie.t in rekening ge

bracht •· 

De bovenbeschreven theorie zullen we voortaan aangeven ala de the

orie van Mirels en Broeher • 

. perturbatietbeorie, gebaseerd op bet _gelijkvormigheisbeginsel 

Een derde theorie, die we bier volledighe.isbalve vermelden is .ont-



-31-

wikkaJ d do.er Mirels en Mullen {18] • Het is evenals de vorige theorie een 

perturbatietheorie, ~ar de verstoring in een punt op de baan van het 

schokfront wordt berekend door integratie van de bewegingsvergelijkingen 

over een gebied in het x-t vlak tussen het kontaktopperYlak en het schok

front metals integratievari.abele een "similarity"-param~ter f'=- xt • 
- u2 

We integreren dus in het x-t vlak langs een waaier van rechte l~nen, die 

allen door de oorsprong gaan en waarvan de eerste wordt gevorad door de 

baan van het kontaktopR~rvlak ( j' ::: _1 _) en de laatste door de baan van 

het schokfront. ( ~' =us ). De massaterm in de kontinuiteitsvergelijking 

wordt oo_k nu weer uit d~ grenslaaiheorie van Mirels ~3], B4J bereltend. 

Hierb~ speelt de grensla.qgparameter uit de ,theorie Mirels(I) weer een 

rol. 

De charme van deze theorie ligt in het feit, dat de bewegingsver

gelfjking~~, toegepast op de verstoring&~t ~oor gebruik te malten van de 

gelijkvormigheisparameters j' en -z:' = d worden omgevormd tot eenv~u

dig op te lossen inhomogene diff~rentiaalvergelijkingen van de eerste 
' 

_orde. Ala randvoorwaarden worden daarb~ genomen de re:taties tussen de 

uit gebied 2 aan bet scbokfront of aan bet ltontaktoppervlak aankoae.nde 

drukverstoringen en de gereflekte~rde drukverstoringen daar ter plaatse. 

Het is daarbij es~entie~l de drukverstoringen aan een gelijkvor~igheids
beginsel te laten voldoen. Ze worden daarom in de vorm 1 AP 2 be-· 

scbouwd. (7:') _1-n p2 

Bij deze theorie wordt aangenomen, dat de verstoringen, die zich in 

gebied richting van het kontaktoppervlak) bewe-
a 
oor e espansiewaaier en dus niet ala 

, nadat ze het kontaktoppervlak in de richting van ge

zijn gepasseerd, een rol spelen. Het effekt van de grenslaag in 

gebied 3 wordt -kwantitatief in Appena1x C van 58] beschouwd, maar wordt 

niet in de, berekening van de afzwakking van de schok .meegenomen. Dit ef

te:kt zal de afzwakkirig verlagen, daar het de druk en de snelheid in ge

·bied 2 vergroot en het kontaktoppervlak en het schokfront versnelt. 

Het is mogelijk, volgens de tbeorie van Brocber G5] de testtijd met 

bebu~p van deze theorie te berekenen. Er zijn in deze theorie echter meer 

benaderingen .toegepast dan in de theorie van Mirels en Braun [SQ, [10]. 
Zo worden ~ffekten, die veroorzaakt worden door het boge-druk-gas niet 

meegenomen. Toepassing van de theorie·,_ die deze effekten wel meene.emt, 
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zou de hele theorie nog gekompliceerder maken. 

In de theorie van Mirels en Mullen wordt bovendien niet, zoals b~ 

de theorie van Mirela en Braun, allan b~ de grenslaagbenadering een ge

lljkvormigheidsoplossing gezocht, maar wordt de hele stroming evenals de 

daarin voorkomendeverstoringen met een gelijkvormigheidsprocedure bena

derd. Dit is minder aannemelijk dan een willekeurige vorm van de verato

ringen, zoals bij de theorie van Mirels en Braun wordt aangenomen. 
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THEORETISCHE BESCHOUWING VAN DE UITGEVOERDE EXPERIMENTEN 

Zoals in het voorgaande reeds werd gezegd zijn twee soorten tem.pe

ratuuropnem.ers toegepast, nam.elijk op kwartsdraadjes gesputterde plati

na laagjes, die in het centrum van de achokbuis opgesteld kunnen.worden, 

en op glas gesputterde platina iaagjes, die in de wand van de buis kun- · 

nen worden geaonteerd. 

weerstandlaagjes 

De weeratandlaagjes, gemonteerd in de wand van de buis zullen slechts 

enkele·graden in tem.peratuur stijgen, ook al is de tem.peratuur van het . 
snel.voorbijstromende gas enkele honderden graden boven kamertemperatuur, 

Dit is onder andere een gevolg van de grote warmtekapaciteit van de buis

wand·( me~aal 1 glas) ten opzichte van .de de.warmteltapaciteit van het ver

warmde gas. Ook het grote warmtegeleidingsvermoge~van de buiswand is· 

voor deze ~leine temperatuurstijgf'ng van de wand verantwoordelijk. De buis

wand kan als oneindig dik ten opzichte van de· temperatuurgrenslaagdik-

te in de buis worden beschouwd. ~ ,en aanname dat het Prandtl-getal van 

het voorbijstromende ·gas a-=~ konstant is (X is de warm.tegele;idings

koetticient van het gas) en dat de oppervlaktetemperatuur van de_wand 

achter ·de 'schok konstant is, volgt uit een warmtebalans, waarin de wara

testroomdichtheid van het warme gas naar de wand gelijk wordt gesteld aan 

die door de buiswand, dat de temperatuur van de wand ter plaa.tse van bet 

ltontaktpunt _.t het warme gas slechts een zaer kleine stjjging tot een 

temperatuur Tc heeft ondergaan. Voor Tc kunnen we volgens [!9} schrjjven 

• K (46) 

Hie·rin is K e.en evenredigheidsfaktor, die een funlttie is van onder an

_dere u12 ( = u1/u
2 

)·en (). _De stijging van de wandtemperatuur blijf't nu 

altijd klein, daar het rechterlid van (46) klein is. K ligt namelijk al

tijd in de buurt- van '1 en is noo.it groter daa_ 1,53 en de faktor onder - . - -'3 
het wortelteken is voor een metalen buis van de grootte-orde 10 • 

In bet geval van een laminaire grenslaag ve·rtoont de wandtempe

·ratuur een sprong en bli_j ft daarna konstant; de f'aktor K is dan te bere

kenen. [2] 
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Een aanpak, waarbij de bovengeno~de benaderingen Diet zijn toege

past levert een waarde voor K op, die afwijkingen in het konstant ~n 

van het produkt .PJ1 aeeneemt en dan afhanltelijk is van de clruk p1 en Tan 

het Machgetal Tan de schok, [1] , [~ , [19] • 

Zolang de atroaing laainair · is sal de warmteoverdracht naar. de wand 

juist zo groot slja, dat de. wandteaperatuur een konstante waarde heeft, die 

weinic boven de beginteaperatuur ligt. Dit wordt bewezen door Bromberg 

go] , waar'bij hij gebruik ':"lakt vall het feit, dat de _ eigenschappen van het 

hete gas alechts !unkti~s van de snelheid zijn en dat de wand ala een 

half-onein4ig medium be~chouw~ kan worden. Hij gebruikt de grenslaagver

gelijkingen in de vorm, zoals Crocco dat reeds deed voor een vlakke plaat 

zonder drukgradient. De tijd, die de ~and nodi.g heert· oa deze konstante 

teap,eratuur te · bereiken (de zogenaamde stijgtijd van het temperatuurge

voelige laagje in de wand) is van de grootte-orde van de tijd, die het 

achokf.ront ' nodig heeft o het laagje te pa~seren [~ • Deze stijgtijd is 

groot ·t e n. opzichte van de stijgtjjd van de gebruikte oscilloscoop. Dat er 

toch geen ~deale stap op het schera van de oscilloscoop te zien is, is 

eell gevolg van _de beperkende bandbreedte van 'de oscilloscoop, die klein 

wordt, wanneer de versterking gro~ wordt { voor een signaal van enke-

~--------~~~--------~ ., -
tY 

tl.guur 11 

I:.J.Il . 

0 
+ 
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le mV, zoals die van d• laagjes, is de bandbreedte van de oscilloscoop 

nog slechts 0,3 MHz). 

De eigenschappen van de kombinatie glas-metaal ( f c X) kunnen be-• paald worden met de kalibratieschakeling van figuur 11. De 9rug van Wheat-

atone wordt eer•t aft behulp ~an .accu en galvanometer in evenwic~t ge

bracht, vervolgens wordt d• kondensator opgeladen, losgekGppeld van bet 

p1aatapanningsapparaat en ontladen over de brug. Door de stroom door bet 

laagje wordt dit dan opgewarmd. De waratetoevoer is .gedurende een gedeel

te van de ontlading van ae . kondensator Jtonstant en er bestaat dan een v~~~~ 

tuaseli de _ tempe·ratuur ( elektrische spanning ) van het laagjejen de . tijd, 

waarui t de . groot te van de faktor Cpc )() bepaald kan worden ~ • De ze 
. . . . p • . 

schakeling wer.d door ona alechts zeer kortstoiMig toegepaat, daar er nog 

wein~g kwantitatieve belangatelling voor de laagjea bestond en de betrouw

baarh•id van de laagjea bij de bepaling van d• teattijd te wensen overliet. 

· ~ tbeo:rie van Rott· e .a. ~] , ~ , gee~t een methode 011 de grootte 

van de · temperatuuraprong van de wand bij bet passeren van een strolling met 

een lamina~re grenslaag te ·bepalen. Daartoe is bet verband tussenAT.f~ 

en bet Machgetal van de schok M in grafiekvora uitgeset ( fig. 5 van tt] ) • 
. . . 8 . 

In een turbulente stroaing zal de teaperatuur niet langer konstant blij-

ven, doch evenredig · met de wortel \lit de tjjd toeneaen [21]. Hie~van is 

een enkele keer g•bruiK geaaakt bij de interpretatie van de uitgangssig• 

~alen van de laagjes. Door de aaplitudo van dit signaal, dat evenredig 

i~ aet de temp~ratuur van het laagje, 'kwadratisch ·tegen de . tijd uit te zet

ontat·aat een re.chte . lijn,zolang de temperatuur evenredig met \It' toeneemt • 

Het afwijk.en van een rechte lij_n, dat nauwkeuriger te konstateren is dan 

_het afwijken ·van een parabool~ duidt op het niet meer voldaan zijn aan de 

voorwaarden voor ee.n turbulente st~oaing dus op bet passeren van bet kon

takt~ppervlB:k• waar dit zich ook .in de grenslaag mag bevinden (grafiek 1). 

De top van de parabool, die wordt gevor~d door het verbandtussen T• en t, 

kan zowel op de nulljjn van bet uitgangssignaal liggen, wat overeenkomt 
. . 

aet een wQdtemp.e.r.a.tuur gelijk aan de begintemperatuur, ala op de lijn, 
. ( . 

die met de wandtemperatuur tjjdens de laainaire atroaing overeenkomt. 

Het tijdstip, wa.arop de laainaire stroming overgaat ~ de turbulen

te wordt gekarakteriseerd ~oor een ~aalaggetal van Reynolds ~], dat ge-

definieerd wordt door 2 
f2 us 

Ret _= ,.-
2 

u tt . u -u s 
8 2 

• (4?) 
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tt is hierin de tijdsduur van de laminaire stroming. Ala karakteristie

ke lengte is in dit oaslaggetal ingevoerd de afstand, die een gasdeel

tje aflegt van•t het moment dat het schokfront bet passeert totdat het 

deeltje het omslagpunt bereikt. De karakteristieke snelbei~ is de rela

tieve snelheid van het warme cas . ten op.zicbte van de wand~ Waard~n van 

Ret tussen 5.105 en 5.106 p~eD. in de door on~ebruikte ronde schok

buis voor te kunnen komea. Volgens [21] zal na enige tjjd, die on'geveer 

gelijk is aaa tweemaal de omslagtijd de warmtestroomdichtbeid naar de 

· wand niet aeer ' toenemea.,. maar konstant .blijven. 

Het· te~eratuurbeeld van een laagje ziet er dus uit ala toto 8 weer

geeft: · een aproag naar een konstante . waarde,als de scholt passeert; zo 

gauw. de stroliingturbulent 1rordt begint de temperatuur paraboliscb met 

de tjjd te stijgen tot bet lllOilent,. dat bet kontalttoppervlak b\1 bet' laag-

je arr.iveert .en de teaperatuur w~er gaat afnemen. Dit laatste is niet 

altijd ·bet . geval, aaar zal onder bet hoofd "Warmteoverdracht" nog ter spra

ke k.omen. pe warmtestroomd~chtheid, die met een elektrisch circuit als 

een elektriscb _signaal zichtbaar geaaakt kan ·worden ~3], is tijdens de 

.laminaire stroming evenredig. met 1/,V't", tjjdens de turbulente strolling 

aet . Vt"', en na eez1 tijd groter ·d~ 2tt wordt ze konstant. 

Weeratanddraa-d,jea · 

Het voordeel· van weerstanddraadjes boven weerstandlaagjes is, dat 

ze, dtiar ze _centraal in de strol'i.ing zijJl geplaatst, 'een. hogere tempera

tuur, namelijk de recovery temperatuur ·van bet warme, snelatromende gas 

"zien. Een nadeel van de draadjes _is hun grote br_eekbaarheid. Ze kunnen 

dan oolt slecbts bij niet al te hoge drukken p4 worden gebruikt (tot maxi-

.foto 8 toto 9 



maal 3 a 4 ata). Ook de draadjes zljn blj het onderzoek slecbts kwalita

tief gebruikt, namelijk uitsluitend om de tljd tussen bet passeren van 

bet schokfront en bet kontaktoppervlak te meten en niet _om de tempera

tuur van bet voorbljstromende gas of de warmteoverdracbt ~aar de draadjes 

te bestuderen. Foto 9, 10, 11 9 12, 13 en 14 geven beelden van de ui tgangs

signalen van de draadjea, waaruit de testtijden bepaald moesten worden te 

zien 

foto 10 fo~o 11 

·Cbristians'en~~ b~r.ekent de responsietijden r van dunne draadjes. Deze 
. - r 

tijd is een mast voor de tijd om bet draadje tbermisch in evenwicht te bren-

g•n. Deze responsietijd is gedefinieerd door de temperatuur.relatie 

. T 
d = T - ( T' - T ) e r r i 

-t/'Z:" . 
r 

Christiansen vindt dan voor de res.ponsie.tijd 

' ·2 
dd.J'dCd 

'l:'" . = 
r 4Nu l<. • 

• (48) 

(49) 

-Hierin is c d de warmtekapac_iteit, p d de dicbtbeid en dd de diameter van 

het draadje. Nu is bet kengetal van Nusselt, dat gedefinieerd is ala 
qdd . . . 

Nu = X(T -T ) , met q de warmtestroomdichtheid naar bet ~raadje, k de 
r d . 

warmtege.leidingskoefficient van bet voorbjjstromende gas, T
1 

de aanvangs

temperatuur van bet draadje en '1' de recovery temperatuur van het draad
r 

je 

Indien nu -z-~z-zal bet uitg):tngssignaal van het draadje wein~g of 

( 
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foto 12 toto 13 

niet van een _rechte ~n te 9nderscheiden z~n (foto 9, 12, 13 en 14). 

Aange~ien het da~ in de meeste gevallen . ( niet in situaties, ale aange

geven door toto 13 en 14) eenvoudig en nauwkeurit is vast te stellen, 
. , - . 

wanne .. jo het signaal van de rechte begint ar· te wijken (in tegenstel-

ling tot het vaststellen van afw~jkingen van eeri e-macht, indien ~ ~~ 

(fo~o 10, 11 en 15)) kan dan nauwkeurig het tijdstip van het passeren 

van het kontaktoppervlak worden vastgesteld. Bet verdient daarom aan

beveling de voor 'z:; . bepalend zijnde . eigenschappen van het draadje te be

paleD .of lieve_r liog deze eigenschappen, voor zover ilogelijk., z6 te kie-
. . 

. zen, dat v~r elke · testtijd een draadje met een geschikte ·responsietijd 

voorhanden is. Indien de verhouding r .j'Z'" klein genoeg is kan .het draad-. r : 
ti.jde~s de stromiztg van het lage-druk-gas er lange thermisch in even-

wicht komen en een kon~tante temperatuur bereiken (foto 11). 

De draadjes kunnen op een analoge -manier ale de laagjes worden 

geijkt. Daarbij moet · er wel rekening gehouden worden dat door de draad

jes niet zo'n grote stroom aag gaan ale door de laagjes.(fig.11) 

Warmteoverdra.cht 

De warmteoverdracht tussen de laagjes (wand van de schokbuis) en 

. het er langs stromen~e warme gas wordt, zoals\jfl;}wef~e~ds ge~ien hebben 
bepaald door het verschil T.-~2 - , .dt· faktor p 2}1 en de evenre• 

· · (Jc x) . w . 

dighei•skon~tante K (zie relatie (46)), die een funktie is van u
8

, u2, 

q-en r
2

• De faktor onder het worteltek-en is er de oor~aak van, dat het 

laagje slechts w•inig in temperatuur zal stijgen, oo~ al is de tempera-
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tuur van het er langs stromende gas buiten de grenslaag zeer hoog (T2). 

De -warmteoverdracbt tussen de draadjes en de gasstrOtling er lange 

wordt daarentegen bepaald door bet veel grotere teaperat~urverscbil 

Td - T t • waarbij T t de stuwpuntsteaperatuur aan de voqrzijde van bet • u 8 u 
draaclje is. Voor een strolling va;ti · een gas, waarvan bet Prandtl getal, (), 

niet geljjk aan 1 is, geldt voor deze stuwpuntsteaperatuur 

1 02 2 . 
[ 

v -1 ~ 
T2 + ~-M2 r(O) • ·- (50) 

Voor e6n ~troming van eea gas met een Cf= ·1 geldt dezelfde formule met 

ale enige verschil, dat de recovery f~tor r(O) dan vervangen moet wor

den do_or 1. Zowel Td' Tstu e,n r(O) zijn afbankel,jjk van de plaats op bet 

ciliadervormige draadje en van de grenslaag, die zicb om bet draa4je op

bouw~.-De snelbeid van het gas in gebied 2 is dus, evenals natuurlijk , 
verant.oor.delijk voor de grote teaperatuurstljging van hee draadje. 

Ge~ien we niet gelnter~seerd zljn in de waarde van Tstu of van Tw' 

maar alleen.. in he1/'ieken van het v6rscbil Tw - T2 en dat van Td - '!'stu ,ku.~~et~ 

zoais gebruikelijk is in een d'rgelijk geval, stellen, dat Tstu en Tw 'kon

stant zljn, en e.en etfektieve waarde .voor r(O) ziemen, die gelijk is aan 

J vooz: ••n la~inaire e~ aan cr1/} v·oor een tur~ulente grenslaag. 

Deze beschouring geldt ook voor gebied 3• De warmteov~rdracht kan nu · 

ecbter naar de teaperatuuropnemer toe of er van af gericbt zijn, afhanke-
-

lijk van de telliperatuur, die de opnemer bezit bij bet passeren van bet 

kontaktoppervlalt en van de stroomsnelbeid en de teaperatuur. van het gas 

in gebied 3 • . 

Ret is nu duideljjk, dat zowel bij de draadJes ala blj de laagjes in 

het uitgangssignaal het kontaktoppl'vlak slechts te berkennen is, als de 

warateoverdr•cht· tus~en het gas in gebied 3 en de teaperatJJuropnemer 

niet te weinig verschilt van de warmteoverdracbt in gebied 2. Ret pas

ser4tn van btt kontaktop,.rvlak is bet beste waar te neaen, ala de warmte

overdracbt v66r en na· het passeren van het kontakt~ppervlak tegengesteld 

van richting is (toto 9, 10 -en 11), of als de warmteoverdracht in gebied 

3 ongeveer gelijk aan·nul is (fo~o 12~. Bet kontaktoppervlak is minder 

duidelijk te .llerkennen ala ·de warmteoverdracht in gebied 2 en 3 dezelfde 

ricbting :~eeft , .doch verschillend van grootte is (toto 14), terwijl 

bet praktisc·h onmogelijk •••r te nemen is, als de warmteoverdracht ter 

weerszljden Yllll be.t ltontaktopperYlak dezelfde ricbting en ongeveer de~elf-
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de grootte heeft (foto 13). 

Dit effekt vermindert dus zowel bet aantal kondities voor scbokken, 

waarvan de testtijd gemeten kan worden, als de nauwkeurigheid van een aan

tal te meten testtljden. 

De warateoverdracbt kan direkt als uitgangssignaal van een elektrisch 

analogon van bet warmtegeleidende syateem worden verkregen [23] • Een aan

eenacbakeling van R-C ketens op een zodanige wijze geproportioneerd, dat 

e.en oneindig lange elektl'iscbe iteten me-t kontinu aangroeiende weeratand 

en kontinu .variirende kapaciteit tussen de been- en terugvoerleiding wordt 

nagebootat, levert b)j een ingangsspanning evenredig met de temperatuur . . 

van de temperatuurgevoelige weeratand (draadje of laagje), waar de warm-
' testrooa naar toe of van af gericbt is, een stroomsterkte ala uitgangs-

siga~al, die evenredig is met de warmtestroomdichtbeid naar de tempera

tuuropnea~r . E.en dergelijke scbakeling is tljdens bet onderzoek uit gepro

beerd. Het bleek ecbter niet mogelijlt in korte tijd tot een auksesvol re

sultaat van dit experiment te komen, voornamelijk omdat de signalen, gele

ver-d door de laagjes niet ·groot genoeg waren en er nog geen geschikte ver

sterker gereed was. ·. Bovendien was bet· vertrouwen in de betrouwbaarbeid 

van .de laagjes voor de bepaling van testtijden .reeds aanzienlijk gedaald. 

De experimenten met dit circuit werden uitgevoerd, oadat bet te ver- · 

... acbten is·, dat 'Je.randeringen ill de •arateoverdracht (vooral ter plaatse 
-van het kontaktoppervlak) aet een goed funktionerend analogon van bet wara-

tegeleidende systeem makkelijker en nauwkeuriger waar te nemen sullen ~n 

~an veranderingen in de temperatuur van de temperatuuropnemers. De moei-
. . 

lijkheden b)j gelijke . warmteoyerdracb\ ter weerszijden van bet kontaktop-

foto: 1't foto· 15 
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pervlak &~n hieraee echter evenaia opgelost. 

Tegen het einde van bet onder&oek is mede door een publikatie van 

Mark en Mirtich [2~koaen vast t~ataan, dat de uitgangsa~gnalen van de 

laagjes voor de bep.aling van de testtijd onder bepaalde oastandigheden on

betrouwbare, te hoge testt~den . opleveren. W~ denken hierbU vooral aan 

achokken met een lage druk in gebied 2 en/of een laag Machgetal~ waarb~ 

aet de laagjea testtijden. worden gemeten,die maximaa·l zelfa 25 % groter 

~n dan de testtijden, gemeten met de ~raadjea.Foto 15 laat het uitgangs

aignaal van eeil laagje en een .draadje op dezelfde afstand van bet dia

tragma en voor dezelfde schok zien. In tabel 1 is de verhouding van de 

testt~d, gemeten met een draadje, en die,gemeten met eeil laagje, op de-
, 

zelfde plaats in de buis voor diverse Machgetallen en drukverhoudingen 

p4/~1-weergegeven. Het is niet _mogelijk experiaenteel het gebied te be

palen, waarin de laag

Tabel 1 

Lucht/lucht 

p4 (ata) p1(JIIIl Hg) M s 

2,0 8,9 2,35 
2,0 42 2-,02 
2,0 75 1,82 
2,0 125 1,67 

.· 2,0 217 1,49 
1;,0 '4,3 2,56 
1 ,·o 8,6 2,33 
1,0 18 2.,08 
1 ,o 47 1 '76 
1,0 100 1,52 
2,0 60,8 1 ,9u 
2,0 100 1,74 
2,,0 . 217 1,49 

H2/N2 

p4 (ata) P1 (IDIII Hg) . M 
8 

0,33 10 2,99 
0,33 1', 7 4,91 

-

x(m.) 

4,1 
4,1 
4,1 
4,1 
4,1 
4,1 
4,1 
4,1 
4,1 
4 1 ' t 

6,1 
6,1 
6,1 

x (a.) 

. 4,1 
4,1 

. . 

·t="draadJe 
7 'iaagje 

0,95 
0,93 
0,95 
c, 96 
1,00 
0,75 
0,88 
1,05 
0,91 
0,92 
0,88 
·0,88 
0,84 

draadJe 
1aagje 

o,8o 
0,91 

jes dezelfde resulta-

ten geven als de draad

jes, daar de draadjes .. 
ala gevolg van hun 

breekbaarheid alechts 

b~ lage ·begindrukken 

p4 gebruikt kunnen wor~ 

den. De ·Oorzaak van de

ze langere testtijden 

aoet gezocht worden in 

bet feit, dat het kon

taktoppervlak slechts 

buiten de grenslaag 

vla~ is, doch in de 

grenslaag in de rich

ting van de wand een 

steeds kleinere snel

heid kr~gt. Aan de wand 

is deze anelheid zelfs 

nul, zodat het ~ontaktoppervlak op de plaats van het diafragu. aan de 

. wand is "vast blijven zitt~n" (fig.12). Eea in de wand gemonteerd laagje 

zal dan. ook pas .een bepaalde tijd nl het passeren van .het kontaktopp~r-



vla& in de vrije strooa de 

b~ het kontaktoppervlak be

horende temperatuurdaling 

'!!lien". Met de grenslaagbe

rekeningen van Becker (?~ 
zou het mosel~ moeten z~ 

een achatting te geven van 

het temperatuurverloop ~ 

de srenalaag na het pas•e

ren van bet kontaktopper

vlak en dus van bet tijdatip, 
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tiguur 1·2 

waarop de temperatuurgradient over het kontaktoppenlak door de wand 
' wordt gezien. · Volgens Mark en Mirticb [24] kan ook de niet ideale ope-

ain~ . van bet diafragma, waardoor in bet centrua van de buis de atroming 

verde~ i~ gevorderd dan in de ricbting vaa .. de wand van de buis, oadat 

het vlies in bet centrum bet eerste opengaat, de oorzaak zijn van de te 

grote test~~den, die met de laagJes worden gemeten. 

Reflektie van de expansiewaaier · 

Belangrjjk bij all.- metingen, waarbij de passage van bet kontaktopper- . 

·Ylak een rol spee~t, zoals b~ testtijdbepalingen, is dat bet kontaktopper

niet mag zijn ingebaald door de tecen de acbterwand van het· hoge-druk

stuk ·geretlekteerde. expansiewaaier. Bet is aogelijk met elke aate van 

~auwkeurigh~id met behulp van de karakteristiekenaethode de baan van pun

ten, cUe deel uitJJaken van de expansiewaaier, voor en na de reflektie in 

een x-t diagram uit te zetten '(fig. ~) en aldus bet s~punt van de ge

retlekteerde "kop" ~de karakteristiek met de kleinste u) van de waaier 

met bet kontaktoppervlak te bepalen. Daar~ij wordt uitgegaan van een ide

aal gedrag· van expanaiegolven, gereflekteerde golven en kontaktoppervlak. 

Bet is eobter eenvoudiger de karakteristiekeamethode slechts voor de kop 

van de .. expanaiewaai~r uit ttfvoerea [27]. De baan van de kop van .de gere

flekteerde is dan tussen .de ko~ en de staart ( de karakteristiek van de 

expansiewaai~r aet de grootste •) van de expanaiewaaier bekend, terwijl 

deze erbuiten· ui~ rechte stukkea bestaat •. Deze baan wordt beschreven door 

• (.51) 

waarin X en T gereduceerde plaats- en tijdkoordinaten zijn, .zodanig dat 
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de kop yan de expansiewaaier de achterwand van bet hoge-4ruk-stuk in bet 

X-T Ylak in bet punt (•1,1) (punt A in bet x-t vlak Yan figuur 4) treft. 

Dit betekent dus dat X= x/lB en T = t.a4/1a• waarblj 1a de _lengte van bet 

hoge-druk-stuk is. In relatie (51) is ~4 = (14+1)/(~4-1). N~ zijn ook op 
eenvoudige wijze dekoordinaten van het punt in het X-T Tlak te bepalen, 

waar de kop Yan de gereflekteerde expansiewaaier de baan van het kontakt

oppervlak snljdt(punt c in figuur 4). Deze koordinaten zijn 

en 

[ 114] - fl4"'4 
x •• 2("(4·.1) L-(P34) _p:34 2 

114 C(4 
---yo 

Tc = 2(P34) 

{52) 

(53) 

met,J3
4 

• <t4-1)/(2K4 >. Bet is nu noodzaltelijk er voor te zorgen, dat xc 

(gel~ _ aa~ XclB) groter is dan de afst1nd van de plaate van het laagje 

of het· draadje tot het diafragma. Dit kan gebeuren door de aeetplaat1 

dicht geno~g bij het diafragaa te~neaen of door de _lengte vaa bet boge

druk-stuk groot genoeg te kiezen; een minimale afstand . (de afstand, . die 

de schok nodig heeft om zich op te bou•en tot een vlak scbokfront na de 
. . . 

geenszins ideale diafragaabreuk} · v~n ongeyeer 40 aaal de buisdiaaeter 

moet ae meetplaat~ ech!er van bet diafragaa v~rwljderd blijy.en. Daar bet 

.om verscbi·llende redenen noodzakel.ijk was aetingen op een plaats zo dicbt · 

aogelijk bij het _dia!ragma te verricbten, is een vergroting ~an xc verwe

ze'nl.\1kt door de. lengte van bet llop-dru..atukvan 1,2 a tot 3,2 m te ver-

grote~. • 
In beide van cle door ons opgestelde rekenprograama •a is een bere

kening van X opgenoaen (Appendix C en D). Bet verloop van X ala fullk-c . . c 
tie van de ~choksterkte P41 is voor vers·chillende gaskombinaties, ech-

ter niet voor alle gaskombinaties, die voor one onderzoek in aanaerking 

· kwaaen - d•aroa dan ook de opname van de oerekening van X in de rekenc 
prograaaa•s - in grafieken aan het einde van ~7] te zien. 

Bij het boYenstaande dient men er rekening mee te houden, dat in we.r

kel~eid ondallks de versnelling van het kon·taktoppervlak de kop van de 

gereflek_teerde expanaiewaaier zo sterk -versneld kan zijn, dat bet punt C 

in figuur 4. toch. dichter bij bet diafragma komt te liggen dan de ideale 

theorie voorspelt. De gereflekteerde e~ansiewaaier baalt het kontaltt-
. . 

opper~lak dan eerder .111 ~an verwacht wordt. Biermee · dient bjj bet ltiezen 

van de aeetplaats r~kening gebouden te worden. 
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VERGELIJKlNG VAN THEORIE EN EXPERIMENT 

De beperkingen, die bij het bepalen van meetpuhten oa de teattijd 
' waar te nemen optreden, zijn de volgende: 

1. De maximale lengte van het hoge_-druk-stuk legt bjj een minimale afstand 

van de plaats van de meting tot bet diafragma (o~geveer 40d) een mi

nimale waarde.op aan ·het ·Machgetal van de schok. 

2. De aterkte en de konstruktie van de schokbuis en van de diafragaa's 

begrenzen de druk, die in het hoge-druk-stuk be,reikt kan worden. (aa

ximaal ongeveer 12 ata) 

3. Oa een overeenkomst aet de theorie van Mirela en Brocher niet bjj voor-
1 • 

baat uit te sluiten aogen slechts kleine af~Kingen van de ideale 

testtijd optreden. 

'. Deze drie beperkingen sluiten in een M
8 
~p1/p8tgrafiek (pst ·is eeli 

standaarddruk,-.eestal: 1 ataosfeer) een ge.bied in, dat oasloten wordt door: 

de lJjJa AF(grafiek 2 en :3), waarop ge:).c1t dat_ xc groter is dan de at'stand 

van de meetplaats tot het diafragma, terwijl de meetplaats n.iet dichter 

dan 40 buiadiameters bij het diafragma is. Deze l~n stelt een minimaal 
. ~ 

Mach~etal van. de ,scho~ va,.t en loop.t evenwjjdig aan de p1/p st -as 

de ·lijn FD, waarop geldt dat Pl/Pst gelijk is aan 12,. welke waarde de maxi

male druk in het hoge-druk-:stuk bepaalt en voor elk Machge.tai een waarde . 
aan p1/pst, bepaald door de schokrelatieet· (Appendix B), oplegt 

de l]jn ])A of GK, waarop.voor een gehee:i laminal,re respektieveljjk geheel 

turbul~nte gr~nslaa_g geldt, dat 'Z""~'ZJ: geljjk is aan 0,7. 

In grafiek ? zjjn deze ljjn.en uitgezet voor de gaskombinatie lucht/ 

·lucht voor ee.n meetpunt op· 4a afstand van h~t diafr.agma. Punten in· deze 

grafiek binnen de door de dr:ire genoemde lijneii-om~loten gebieden. zouden 

dus met .de theorie van Mirels en Bracher overeensteiainende resultaten moe

ten geven, aits men met een grotendeels laminaire of grotende~ls turbu

lente grensi.aag te_ doen heeft. Daarom· zijn in grafiek 2 en. 3 b~vendien 

de lijaen, waarop tt/-z:-i gelijk_is aan 0,8 (grotendeels lamina;tre gren~

laag) of aan 09~ (grotendee~s turbulente grenslaag) uitgezet (lijn HE 

respektievelijk BC). Hierbij is een omslaggetal van'Reynolds van·2.1o6 aan

genomen. Uit de. resultaten _ver~e-gen met de laagjes is echter gebleken, 
. 6 . 

dat een Ret van_ 4.10 een betere benade·ring geeft van het tijdstip, waar-

op ~de lam_inaire grenslasc tur~ulent wordt. Dit omslaggetai wordt ,dan 

ook in. grafiek 3, die voor de gas}tombinatie H2/N2 geldt; toegepaet. We 
.- ' 

moeten er echter voor oppass~n dat we,d~ze lijnen niet als·scherpe be-
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grenzingen van bepaalde gebieden gaan opvatten .. Ze zjjn een globale aan

duiding van bet gebied waar de gre.nsla:=~g niet overal hetzel-fde gedrag 

vertoont. 

We zien nu dus u.it grafiek. 2, dat voor e~en mee.tpunt op een afstand 

van 4 meter van bet diaf'ra:gaa P~/~st kleiner dan 12 is, T :af'Z'i groter 

dan 0, 7 .is en x grote.r dan 4 m is, ala voor een geheel laminaire grens-c . . 
laag M

8 
en p

1
/p

8
t binnen bet gebied AB~DA gekozen w~rden en voor een ge-

. ' 
heel turbulente grenslaag binnen bet gebiea EFGHF. 

Willen ·we op een grotere afstand van bet diafragma-.aetingen verrich

ten, da~ zien we het gebied, waarin de_ overe~nkomat lllet ~e theorie van~ 

Mirels en Bracher verwacht mag worden kleiner worden. De l.ijn AF komt na-
I 

aeljjk boger te liggen, de l~en GK en AD moeten "evenwijdig'naar rechts 

en de lijnen BC en EK "evenwijdig" naar ·links worden geschove·n. Ret is 

daa!om, dat we onze meetplaats zo 4icht mogelijk bij bet diafragma ge- ' 

le gen willen ~en.· .. 

We zouden nu op elke willekeurige manier punten in deze gebieden 
-

ala meetpunten kunnen kiezen. We gaan echter iets systematischer te werk 

en zullen meestal een aerie metin.gen bij konstante·· p4 uitv.~eren, dus in 

grafiek 2 en 3 lange lijnen "evenwijdig" aan DF be"egen. Dit is voornaae-' . . . . 

lijk om tecbnische redenen gesch~e_d, daar de keuze van bet soort diafrag-

ma vooral wordt bepae.ld door bet drukverschil over bet vlies- en, daar p
1 

slechts tussen·o en 1 atmosfeer varieert;. is bet hoof'dzakelijk p4' die de 

keuze van bet vlies bepaalt. Ook in d!!t betreffende litteratuur [4], [51, 
[?]en [2~ worden de meti~gen val'lk bij konstante ~4 uitgevoerd ·en _de resul

taten ale fu~kti~ van p
1 

in gra~iek gebracbt. Slechts.waar dit aysteem 

om byzondere redenen nie~ ge.handhaafd kon worden of wanneer reeds voor 

de bestudering )fan deze theo~ie uitgeYoerde m~ti_nge_n worden beschouwd, 

is van dit sy&teem afgeweken. 

Lucht/Lucht 

Voor de gaskombinatie lucht/lu~ht zijn metingen verricht in punten 

(Ms,p1/p
8
t)• zo gekozen, dat Pi/Pat·gelijk aan 2 is (ltjn LM in graf'iek 2). 

Deze waarneming~n zijn uitgezet in grafi.ek 4. Ook in .bet gebied tussen 

de gebiede·n ABCDA en- EFGHF uit grafiek 2 zijn metingen uitgevoerd, zodat 

een beeld van het gedra& van de test'tijd in het overgangsgebied w~rdt ver

kregen. Uit grafiek 4 zien we, dat voor bet laminaire ·geval ,voor z-1z-i 
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groter dan 0, 7 de experimentele, met weers_tanddraadjes geme_ten wa•rden 

onder de theoretische. waarden van Mirels en Brocher liggen, maar met een 

maximale af'wijking van slechts 6 %·ala -t-':a"): = 0,7 en een miniaale van 

1,7 % ala 7Bfri = 0,9. Voor L'('i kleiner dan. 0,'7 ~orden de af'wijkingen 

snel groter tot maximaal 45 % bij ~~r1 = 0,4. We zien echter voor waar-

den van L/~ kleiner dan 0,5 een 'on~e:~~:ht goede overe~nstemming met 

de theorie van Mirels '(I). ne gemidde~ deze .heorie bedraagt_ voor 

~!zt klainer dan. 0,5 en-groter dan 0,3· voor 3.10-~p1~1 ~ Hg slechts 

2,7 % . Voor drukk~n kleiner d~~ 0,3 mm Hg blijft z-;~ o~geveer konstant. 

Vanwege de grote lek in de buis zljn dez~ lage druklten niet lang konstant 

en d-e meetresultaten voor drukken klei_ner dan o·,3 mmHg zijn dan ook niet 

betrouwbaar. Dit konstant zijn van de testtijd zou in overeenst~mming met 

_de theorie van Mirels [7] en van Duff'[~ ku~nen _zijn, ware_ het niet dat 

volgens Mirels de testtijd pas bij een p
1 

van ongeveer 0,025 mm Hg konstant 

wordt. Voor de procentuele .vercschillen tussen de ·meetresultaten en de' re

sultaten van ~ theor:Leen van Mir~ls ·(I) en vsn Mire~ls en Brocher _ verwij

zen_we naar tabel 2a~ waarin de w_aarden uit graf'iek 4 en 6 e_n f'1g.13 staan. 

De met'ingen in het geb~ed O,~z-;~1<0,6 zijn,, ondanks hun goede over

eenstemming met de theorie van Mirels (I) naar on'ze •ning volkomen on

betr_ouwbaar voor •.de eventue·le verif'ikatie van deze theorie. De Yolgend~ 

feiten dienennameljjk in aanmerking genomen te worden voor dit gebied van 

hoge Machgetallen. 

Voor grote Machgetallen wordt de aanname, dat de wandtemperatuur o

veral de beginwaarde houdt dubieus. Vooral in ·_gebied 2 zal het gekompri

aeerde _gas me.t een-,hoge snelhe_id voor een extra· op•arming van de wand zor

gen. Hoeveel invJ.oed deze ma_ximaal 0,5 a 1 % van de wandtemperatuur be-

~rage~de temper~tuursijging zal hebben in deze theori~is onbekend, maar 

waarschijnlijk ·18 deze invloed toch nog te verwaa-rlo·zen. 

Er ·is echter een ander f'eit;, dat ongetwijf'~ld voor grote onzekerheden 

in de toepa'sbaarheid van de theorie zorgt.Het gebied, waar de. overeen

stemming van onze .waarne~~ngen met de· theorie van Mirels (I) begint, be

gint bij schokken met een Ma,c_hgetal groter dan 3. Volgens de ideale the

orie is de temperatuur in het gebied van de expanderende lucht al ge-
o - - . 

daald tot 0,25 T4 , dus tot ongeveer·75 K, wat va.nzelf'sprekend in werke-

lijkheid niet znl gebeuren, -maar allerlei ko~plikaties zal veroorzaken. 

Wat er in f'e-ite. gebeurt met de lucht_ in de schokbuis, wanneer de tempe

ratuur we.liswaar .gedure~e een zeer -korte tijd tot beneden het kookpunt 

daalt, is tot nlil toe onbekend en verdient nadere __ bestudering. 



Tabel 2a 

Lucht/Lucht 
T• 

' "'B ZM 7: ·-Zi 7: -7::' tt 
. Ms ....!.!! exp . exp M 

p4 ,, . x - ~ "-t '!:'i TB 't'M - ~ 
exp 

(ata) {IIIII Hg) {11~ lam. turb. J.aa. lam.(.% turbr.t; · lam~ 
2,0 0,2 14' 1 3,76 0,33 0,275 0,25 +20 +32 

0,3 3,65 0,31 o,4o ,0,31 -22 0 
. 0,4 ·3,56 0,35 o,47S · 0,355 -26 -~.4 
0,.5 3,49 0,44! 0'953. 0,395 -16 +12,.5 
o.~~ 3,46 0,43 0,55 - 0,41 -22 + 4,9 
0,66 3;41 0,44! 0,59 o-,445 -26 0 
0,8 3,35 0,48! 0,63 _0,485 .-~~ 0 
1 ,o 3,30 0,55! 0,665 0,52 -16,5 + 6,7 
1,5 3,15 0,63! 0,72.5 0,58 -12 + 9t5 ' 
2,0 3,05 0,7~! 0,76 . 0,62 - 5,9 +15 
3,0 2,92 0,76 . p,805 - ~ 5·;·6 
4,5 2,78 0,82 0,84 .- 2,4 

' 9,0 2,55 o,87 ~,885 - 1,? 
10,0 2t51 . - 0,86 
~6.5 

""\ 2,34 0,88 ~.915 0,7 . ·- 3,8 +26 
20,0 2,27 0,88 0,92 0,715 - 4,3 +23 
30,5 2,13 o·,88 ~.93 0,745 - 5,4 +18 
45 _2,00 ' . 0,69 
57 1,92 0,87 ~.95 0,79 - 8,4 +15 .. 
85 1,79 0,53 

115 . ., ,69 0,90 0,96 0:.83 -6,3 + 8,4 
125 1.,67 0,89! 0,965 o·,83.5 - 7,3 . + ?,2 
220 1,49 0,90! 0,865 + 4,6 

' 0,32 
440 . 1,30 0,92 o,89 + 3,4 

1 ,o 4,3 6,1 2,56 0~83 0;785 + 5;7 
5,0 2,51 . 0,73 
8,5 2,}3 0,82.5 o .. 8? - 2,9 

10 2,27 0,63 
18 .2 ,07 0,8.5 0,89 - 4,5 
47 1',76 o-,87 · p·,93 0,?2 - 6,4 +21 

100 / 1,52 0,87! p..g5 0,?8 - 7,9 +12 . 

1,0 -4,3 4', 1 2,.56 o,85! p,s~; .. 3 '6 • • 5 . 2,51 - 1,06 
8,.5 2,33 0,84 p,88 - 4,5 . 

10,0 2.,27 . . 
, . 0,93 

2,0 61- 6,1 1~90 0,815 - 0,?1 +15 
100 - 1,74 0,835 0,?6 +10 
220 1,49 0,8.5 0,~1 . + 5 

4,2 ·6oo ~. 1 1/+2 1,0 0,895 +11,7 
7,0 1,57 0, 95 o,89 . + 6,? 

10,3 1,69 0,92 o,885 + 4,0 
12,0 600 . 6 1 1-,74 0 .. 9 o·,825 + 4,2 • 
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Tabel 2b 

H2/N2 

't=JW '[B 7: -'L tt 
p

4
(ata) p

1
(llllll Hg) x(m) M 

exp B 

~ 
............ 

8 i . 'tB ?:exp 

lam. turb lam.(%) turb(%) 

3,0 13 4,·1 5,12 0,74 o,87. 0,51 -15 +45 
22 4,50 0,78 0,90 0,57 -!13,3' +3? 
34 4,00 0,72 0,92 0,61 -21 +18 
54 . 3,51 0,83 0,93 0,65 -11 +28 
'90 3,00 0,·77_ 0,95 0,71 -19 + .8,5 

0.,33 1,5 4,1 5,07 0,66 0,63 · · 4,8 
2,5 4.46 0,74 0,7"1 . .• 4,1 
3,75 3,99 q,81 0,75 + 8,0 I 

6,0 3,49 0,89 o,8o · +11,2 
' 10,0' 2,·99 0,86 ·0~84 + ·2,4 
13,5 2,?2 o,8o 0,86 0,43 - 7,0 +86 

: 

0,33 . 1,7 6,1 4,.91 - 0,69 
2'":0 4,72 0,66 o,-61 + 8,2 
3,9 3,95 0,78 0.,?1 + 9,8 
6,0 3,49 0,86 0,75 +15 

10 2,99 0,92 

Om daze oazekerhaid uit ·teysluiten · zal met de kombinatie lucht / lucht geen 

Macllgetal groter dan ongeweer 2,·2· ·aogen worden yerwezenlljltt • . Ret gebied, 

waarin dan met_ de bestaande schokb~is no~ metingen gedaan mogen worden, 

wordt dan aanzien1ijk kleiner dan het gebied ABCDA yan _grafiek 2. . . . 

Tjjdens het on<terzoek _kwam. aan het ·11cht, dat de alphatron,· die voor 

de ~ruklieting in~gebied 1 werd gebruikt waarschijnlijk ala gevolg van 

v.erY8iling zeer . gTOte fout~ri in de met~ngen. ver.orzaakte, vooral in het 

gebied waar p1k1einer dan 10 ·llllll Hg was •. De m~t .deze ·_ alphatron Yerkregen 

resultat~n wer.den g~korrigeerd . aan de hand vali ,een ijlting · ya~ de alpha-
. . I . . . .· • . 

tron met een we1 betrouwbare alphatron (grafiek ·5). Deze gekorrigeerde 

resultaten zjjn ook in grEJfiek 4' u.itge:zet. We hechten echter niet veel 

waarde aan de. ·plaats van ve.l,-van deze_ punten in de grafiek; omdat het 

- gedrag van de alphatron v66r de jjking niet bekend is. De later geboek

te resultaten tdjn Ye_rkregen met behulp. van vier soorten drukaeters, elk 

Yoor ztfn ~pecif1eke gebied .·(zie pag. -10). 

Uit gra'fiek 4 zien we ook, dat9 _ala' p
1 

groter dan 10 ~ Hg wordt, 'i/~1 
steeds me.er van de· l~air&ire theorie va,n Mirels ell Brocher begint· af te 

wtjken en de turbulente waar~e T~~-r1 begint te bepaderen. De afW\ikingen 

·. 



van de turbulente waarden van de 

theorie van Mirels en Brocher 
zijn echter groter dan die van de 

laainaire. De oo·r~aak hiervan 

ligt waarschijnlijk in het nog 

niet geheel turbulent z}jn vaD 

de stroming, alh~ewel bij een p1 
van 2·20 lllll ~g de verhouding·· 
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'Z"· c • 

tt/7: ('t'" is de gemeten waal'-.exp exp · . 
de van de teattijd) reeds gedaald 

is tot 0,32. De afwijking van de, 

turbulente waard' van "z-B/<Zl be

dr~agt dan nog ~.6 %, terwij~ bij 

een -tt/z;xp van o.86 , dus bij een 

-
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~'t (td·Q) 

figuur 12 

-

praktisch gehe~ laminaire stroming, de afwijking van 4e laainaire waarde 

vanz-afZi -1,7% bedraagt. Om een _beeld te ~ijgen van de mat~ van tur

bulent of laminair zijn van. de str91ling, zijn in de grafieken met meet

resultaten de experimenteel met laagjes gevonden overgangl!,tijden in de 

vorm t.t/7::: ver~ld op de plaats van de druk p1 ·, waar ze bij ho'ren. · exp · 
Metizagen in een gebied, dat .volledig turbulent is, zijn voor de gas-

kombinatie luc~t/lucht gedaan bij ee~ kons_tante p1 van 600 DUll Hg. Vanwe

ge de hoge begindruk is het echter slecht·a mogelijk gebruik te maken van 

de weerstandlaagjes met .de e~entuele : ge?olgen ·van het .op pag~ 40 vermel

de effekt, da~ te h~ge testtijden voor d• laagje• voorspelt. Dit is naar 

' onze m•ning dan Qok de oorzaak van de te grote testtijd, die, zelfs op een 

afstand van 6,1 aeter va•aet diafragaa, wa~r de stroming eerder turbu

lent is dan op •en afstand va-u 4,1 me tel" achter bet ·.vlies, wordt gemeten 

(fig.12 ) .. . De afwijking van de 't~e_oretische waard! van de t .e.st.tijd bedraagt 

nog +5 % bij•een tt/~i van 0,2. 
Grafiek 6a laat eenzelfde .beeld zien ala grafiek 4. Delage druk p1 

l:lgt echter tussen .4 &n 100 . a Hg bij een konstante p4 wan 1 ata. Dit ~s 
. 6 

· .volgens grafiek ~ juist bet overgangsgebied (ala Ret=2.10 ), aaar volgens 

de resultaten, verkregen met de laagjes, is voor p1 kleiner daza· 10 am Hg 

de stroaing als -volledig laainair te ~escbouwen. De overeeakoast met de 

tbeorie van Mirels en ~rocher is due ook bfj deze kondities goed te n~e

men (af~ingen kl,iiler lan .5 %) ~ .' ~ 

~rafiek 6b peftenkel.Punten bij dezelfde konditieS' ala in grafiek 

4 , maar op een afstand van ,6., 1 meter v~n bet diafragaa. Ook hier bleef 
' · . 

de yanwege de grotere·a fstand tot het diafrasma verwaohte ov•reensteaming 
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met de turbulente theorie uit. 

H2/N2 

Ook voor de gaskombinatie H2/N2 is een M
8
-p1/p

8
t grafiek getekend 

(grafiek 3). Hierin is· duidelijk te _zien; dat met we•ratanddraadjes .en

kel metingen moge.lijk zijn in het laminafre ge_bied. Dit vindt _vooral zijn 

oorzaak in d~ grote waerde v~n b~t Macbgetal, dat ala mi~imua geldt om 
-

geen hinder te ondervinden van de gereflekteerde expans~ewaaier en in 

de grote waarden van r
5

(M
8

), groter dan die van de kombinatie lucht/ 

lucht, waardoor 'LB/?'i eerder de grens O,? bereikt ( grafiek 8 l!'m 9). 

De funktie r
5

(M
8

) is gedefinieerd in relatie _(44)_en (45). _ 

Metingen in het laminaire gebied zijn voo_r H2/N2 uitgevoerd bij een 

konstante p
4 

van 2~0 mm Hg (grafie~ 7a) en in het.overgangsgebied bij een 

p4 van 3 at a (gnfiek. 7b). De overeenstemming ~et de laminaire theorie 

is minder goed dan bij de kombinat:ie lucht/lucht. Er wordt in .tegenatel

ling tot bij lucht/lucht steeds een te grote waard.e, voor ~/z:-i gevonden. 

De afwijking wordt kleiner b;J afnemende p
1 

( 11 % bij p
1

=6 mm Hg en 5 % 
bij p

1 
= 1,5 mm Hg'Op een afstand van 4,1 meter van bet diafragma). Op 

een afstand van 6,1 meter achter·het vlies worden de afwijkingen van de 

theol"ie groter ( 15 respektievelJjk 9 .% bij ~e bovengenoemde cirukken van 

6 en 1,5 mm Hg). 

Ala p 1 groter •ordt· dan 6 mm Hg zien we e~n scherpe d~ling van de 

waarde yan de -testtijd gedeeld door de ideale •aarde z·-;z;_ optreden. Dit 

zou kunnen wijzen op de overgang· naar het turbulente gebied, zoals ook 

in grafiek 3 te zi.en is~ De, overgang i~ echter veel meer uitgesproken 

dan bij lucht/lucbt (grafiek 4,, terwijl we juist ±n het geval van H2/N2 
> > 

langer in het overgangsgebied vttrtoeven, als we,langs een·l.ijn, waarop 

p4 konstant'is, bewegen. De oorzaak moet gezocht ·worden in de .zeer lage 

waarde' die ~/l'"i :zal > aannuien,· wanaeer de grenslaag reeds bij een druk 

p1 van 10 mm Hg'<ll6ij een p4 van 250 mm Hg een t-urbulent gedrag gaat ver• 

tonen. 2:-/Zj_ zou·dan een waarde kleiner dan 0,4 moe~en hebben. In gra

fiek 3 zi1iten we dan ·nog ver links van _de lijn, waarop geldt, dat 'l""'B/Zf. 

in bet turbulent·e geval gelijk is- aan; 0, 7, terwijl z-~/Z"'i in het laminai

re geval bij deze kondit-ies reeds gestegen is tot 0,85. Dit_ in tegen

stelling tot de kombinatA lucht/lu'clit, waar slechts een verandering van 

LB/ri.van ?.•9 naar 0,7 optre~dt bij een overgang laminair•tur~ulent bij 
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een p1 v~n 10 mm Hg. 

Voor de metingen op een'afstapd van 6,1 meter van het diafragma 

is dit omslagpunt iliet meer geaeten. Het zal echter bij kleinere·p1 moe

ten optreden, 0111dat de omslagtijd hetzelfde is alsop een afstand van 4,1 

meter, doch de testtijd langer wordt., waardoor een groter gedeelte van 

de grenslaag turbulent. wordt. 

Het ligt voor de hand uit het'kle~ner worden van de afwijking van de 

de leminaire th~orie. bij kleiner worde·nde ·afstand tot het diafragaa en 

bij kleiner wordende p1 te konkluderen, dat de afwijkingen-een gevolg zijn 

van ~et niet geheel laminair zijn van de grenslaag. Dit kan het geval zijn, 

daar we, zoals we net gezien hebben, in een gebied vlak voor de overgang 
I 

van het laminaire naar het turbulente gebied onze metingen hebbe verricht. 

Metingen met weerstandlaagjes geven echter bij eeh p1 van 10 mm Hg en op 

een' at stand van 4,1 meter van het diafragma een verhouding t .• /'L , die - . ~ exp 
gelijk is aan 0~2~·wat duidt op een v~ijwe~ volledig lallinaire grenslaag. 

De bovengenoemde veron~erstelling wordt hiermee dus niet geverifieerd. 

( Een andere meting geeft bij een druk p1 van 1,7 mm Hg een waarde voor 

tt/"l:'exp van 0, 7, wat dus ~eer voor onze veronderat·elling pleit. Van-

wege de abnormale vorm van het signaal, dat deze waarde v~n tt/7: le-
~ . e~ . 

vert~ hechten we minder waarde aan deze meting dan aan de eerstgenoemde.) 

Metingen in het turbulente gebied van andere'· veel voorkomende gas

kombinaties met in het lage-druk-stuk een ander gas dan lu·cht (of N
2

) zal 

op deze-lfde problemen stu_iten als bij H2/N2, namelijk e.en te klein waarde 
. 

voor xc en een t.e snel da~ende verhouding z-;z-
1

• Dit gaat. bijvoorbeeld bij 

de kombinatie H?/A nog sneller dan bij H2/N2, daaz_- Re 1 voor argon veel 

groter (~ngeveer 35 %) is dan voor stikstof (Re 1 pepaelt ~ed~ de ver

houding -cB/fi ; zie daarvoor relatie ( 44)). t 
5 

(Ms) is in·het t.urbulen-

te gebied slecbts een weinig groter d~n voor H2/N2 (grafiek 9) en veroor-
. . 

zaakt dus geen grote variatie !-n 'Z:"'B/Z"i. Het min.imale Machgetal, dat 

in de bestaande scbokbuis voor H2/~ ~p een meetplaats 4 meter achter bet 

vlies geen komplikaties als gevolg van de gereflekteerde expansiewaaier 

met zich meebre~gt, pedraagt ongeveer 3,0. 

Bij de keuze van' de meetpunten is bovendien een llt:lximaal Machgetal 

Yan ongeveer 5 aangehoud;_n, wat het DJeetgebied nog verder ·beperkt ~ Dit 

is gebeurd, omdat bjj grotere Machgetallen de meeste gassen vanwege de 

hoge tempe·r'atuur, die e dan_' _aannemen, afwijkingen van hun idea:al gedrag 
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gaan vertonen, zoala _dissociatie-, relaxatie- en ionisatieeffekten, ef

fekten die een gevolg v. ijn van het- niet meer konetant zijn Tan c , · V en <J . v 0 
enz. De schokrelaties zijn dan niet meer in de vorm, zoals ze in · Appendix 

B zija gegeven, van toepassing', evenmin als de aannamen, ·die gedaan zijn 

bij de berekening van de funktie f
5

,M
8
). Voor e~n edel gas .als argon kan 

dit maximale Mac)lgetal · boger worden ge.nomen • 

. \ 

Snelheidsmeting (afzwakking van ·d~ schok) 

. Het aantal metingen, dat gedaan werd om anelheden v~a · achokgolven 

te meten is zeer beperkt gebleven, daar we nog niet de beschikking had-' . 
den over voldoen_de apparatuur om de kleine signalen van de weerstand-

la~gjes te versterken. Snelheidsmetingen met behulp van de weerstand

draadjes bleek nog niet mog_elijk te zija, daar . de temperatuuratijging van 

van de draadje-a zo·. langzaam verloopt ,. dat .een triggering met voldoende 

nauwkeurigheid voor ee$nelheidsm~tin~ ( ei_genlijk een tijdaet~ng, waar

bij een Beckman (Berkely) ~ime int~rval meter werd gebruikt) onmogelijk 

is met .de door ons . gebruikte oscilloscoop. Bier z~l eeri s~erk-differen
tierende schakel~ng of ee~ thyratron- of multivibratorschakeling wellicht 

ui tkoillst brengen. 

De ve·elal willekeurig metingen van d.e. snelheid zijn weergegeven i.n . 
tab~l 3, evenals de theoretische waarden :van de afzwakking van het Mach-

getal, zowel volgens de . theorie van Mirel8 (9] .al8 voigens de theorie 

van Mirel8 en Mullen ~8]. 

Tabel3 . 

. 
GaskoJD,binatie M p4 (ata) p

1
(mm Hg) x (m, ~bM , (exp) -~Ms ·~J -AM

8 
(1 8] 8 8 . , 8 

' 
lucht/lucht 2,72 13 35 6,0 0,17 0,26 . 

0,27 
2,.40 13 . 90 

.. 
o, 15 o, 18 0,20 

2,00 2,7 - 60 o.1o o, 15 0,1~ 

H2/N2 ·5,64 14 4o · 3,0 0,51/0,43 0,35 0,32 
5,00 . 2 10 .-. 5,0 0,50 0,36 0,36 
4,43 13 1.00 5,0 0,46/0,36 o,~o 0,20 
3,84 13 170 6,0 0,31 o, 18 0,17 

• Deze laat'8tgenoemiie- t ·heorie bepaalt de afzwakking 4M Y~n ·de schok met 
8 

behuip van · de volgende relatie: 
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(54) 

Ref'erentie ~8) ge_ert nu tabellen met waarden- vaa M
8 
•, die met de pertur

batietheorie,gebaseerd op het gel~jkvormigheidapriacip~ sijn uitgerekend 

als funktie Yan M Yoor verschillende gaskoabinatiea. 
8 .· . 

Vooral de waarden uit tabel 3,-ge .. ~en yoor B2/N2 aoeten kritisch wor-

den bezien, daar de ·snelheden_ gemeten .- zijn over grote a~stanuen (2 tot 4 a). 

We meten dan een gemiddelde snelhe-id tussen de twee •etplaatsen, die we 

geinterpreteerd hebben, waarschijnlijk_ te~ ·o~~echte, · ais . de snelheid van 

de schok op een plaats aidden tussen de_ twee meetplaa~en in. D~ snel-
, I 

heidsaetingen zij~ boY&ndien vaak gedaan ·op plaatsen, zover Yan ·het dia-

fragaa Yer~derd, dater geen a~rake meer is Yan·kleine afwijkingen van 

de ideal• theorie. 

'· 

. ' 

• 
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KONKLUSIES EN SLOTBESCHOUWlNG 

Onnauwkeurigbeden 

Na de bestaande scbokbuis'tecbniscb in gereedheid gebracbt te hebben 

TOor metingen met weerstanddraadjes en -laagjes, om te kunnen meten in 

gebiede.n, waarToor de. -tbeorie yan Mirels en Brocher i• ontwiklteld zijn 

we er tijdens bet onderzoek- in «eslaag~ testtijden te meten, waarvan de 

reproduceerbaarbeid· goed ge·npead aag ·worden. De onnau~lteurigbeden in de 

grootbeden, die bij bet instellen Tan de beginkond_ities \>oor een scbok 

van. een bepaalde sterkte p4/p1 een rol 'apele_n, · ia aaml.~king genomen kan 

een redelijke overeensteaming met de tbeorie Tan Brocber en Mirels wor-
1 

den gekonstatee~d. Indien aan de belangrijkste t'oorwaarden Toldaan is, 

die Toor de tbeorie van Mil-els en Brocber Terefst zijD, zoala volledig 

la.inair of turbulent zijn van de atroming eri nie.t te grote ·afwijkingen 

van de ideale,tbeorie • dan treedt- bij meti,ng met weerstanddraadjes alecbts 

een afwjjking in de orde yan 3% van.de tbeorie Tan Mirela en Brocber op. 

Laten we dan nog een aantal bromnen van onnauwkeurigbeden de revue pas

seren,. dan moet de konklusie zijn, dat-een rede~k:e tot goede overeen

ateiiUiling aet deze. theorie is bereikt •. 
'· 

We sommen ala bronnen Tan onnauwkeurigheden op: 

1. De inatelling en meting van de druk p4 in bet boge- en. van de druk . 
p1 in bet lage-druk-stuk veroorzaakt :een onnauwkeurigheid van enkele 

procenten in de scboksterkte p4/p1• Een on~auwkeurigheid van 0,05 ata 

in p4' we~ke schatting niet aan de _boge kant is, veroorzaakt voor-

' al.bij lage drukken in bet hoge-druk-stuk grote relatieve fouten. 

·Me.t de me_ting van p1 J.n bet lage-druk-stuk en Tan p4 , voorzover ze 

lager zijn diin 1 ata, zijn ..tijdens het onderzoe~ vele moeilijkheden en 

onna~wkeurigheden gepaard gegaan. De metingen met de alphatron ble

ken volltomen onbetrouwbaar · (grafiek .5). Zelfs ·na eetr. korrektie met 

behulp van een goed funktionerende alpbatron zjjn de metingen, waar-
-. 

bij deze alpbat~on werd ge~ruikt.onbetrouwbaaT. Voorts zorgd.e de lek 

in de scbokbuis Yooral bij dru1tk~n lager dan 1 .. Hg 'YOOr onbetrouw

bare, zo niet,onnauwkeurige mee~resultaten. De foutea, geintrodu

ceerd door deze lek, zijn v-ooral groot ala· niet meer met een kontiilu 

registrerende drukmeter gewerkt ltan worden. Ook in p1 zal daaro~ een 

onnauwke.urigheid yan,.enkele procenten eerder aan de lage dan aan de 

boge kant zijn. 

Daar M~ vrij weinig varie~rt ala funktie yan de drukverhouding p4/p1, 
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lijdt .de reproduceerbaarheid van de met-ing, ondanks de grote mate 

van onnauwkeurigheid bjj bet bep~len van p4/p1, in een groot gebied 

bier niet onder. 

2. WannHr de meetplaats niet ver genoeg van bet 'diafragma Terwijderd 

ia, zal de schokgolf niet voldoende tjjd gehad hebben om zich te vor-. ' . . 
men en op te bouw••~ Of de: door ona aangehouden afstand van 40 buie-

diametere ook in de d_oo·r .ons ge'bruikte acbokbuia' groot genoeg is, is 
- . 

niet do.or ons · nag,ge.an. H't niet v~lledig opgebouwcS zjjn van de acbok-' . 

golf zal een grote invloed hebbtn op de grootte van de testt)jd. 

3. B~ de interprete.tie van de uitgangssignalen yan de draadjes speelt 

de vorm van het sign$al een grote rol voor- -de grootte ·van de onnauw

keurigheid, •aarmee de testt~d kan worden bepe.ald.(foto 9 tot en met 

14). Een_ recbte lijn, ·die· oYergaa't in een recht.e lijn met een gebeel an

dere belling zal de nauwkeurigat bepaalde -teettijd opleveren •. e-mach

ten, waarva~het .maximum moet worden be?aald en die juist in de buurt 

van dit maxi.Jilum een,onrustig signaal Tertonen, waarschijnlijk ten 
. . 

gevolge van de niet homogene stroming in de buurt Tan bet·kontakt-

opperYlak, zullen een grotere onnau.keurigheid.·Teroo.rzaken. Ook het 

beginpunt van het signaal Tan qe dre.adjes is Taak moeiiijk Y~st te 
• ._ J, 

atellen, daar het signaal te langzaam stijgt om de triggering van de 

oscilloscoop tijdig de tijdbasis te laten starten. De on~auwkeurig- . 

heid in de testtijdbepaling met de draa~jes zal ala gevqlg van het bo

venstaande maximaal 10 % , maar in de meeate gevallen ongeveer 5 % 
bedragen. 

4. De laagjes. kunnen slecbts bij bepaalde begindrukken_gebruikt worden 

om een nauwkeurige bep~ling van de testtijd mogelijk te aaken. Bet is 

tijdens het 09derzoek niet J;•bleken welke begindruklten dit zijn, dae.r 

de laagjes slechts in gebieden met een kle_in~ p4 met de .draadjes 

vergelek~n kunnen worden. We houden het echter ~iet v.oor onmogelijk, 

dat door·middel van de bestudering. van de grenslaag de temperatuur, 

die de wand aanneemt, ·w-anne-er bet kontaktoppez_-vlak passeert., te 

Toorepellen.is , evenale 'het tjjdstip, waarop deze wandtemperatuur 

een maximum bereikt. Het zou aldus mogtlijk moeten zijn een &chatting 

te geyen van de testt)jd met. behulp Tan het. temperatuureignaal Tan 

het laagje (zie bjjvoorbeeld . [26]) · 

5· Eea voortdurende broatvan moei~eden is de duur van de laminaire 

stroming. Bet verdient daarom aanbeveling een studie te maken van 

omslaggetal van Reynolds ·e_n omslagtijd in de door ons ge~ezigde buis. 
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De geldigbeid van de tbeorie van Mirels (I) en van de tbeorie van 

Mirels en Brocber wordt namelijk volledig bepaald door de mate van 

laminair of turbulent zijn van de grenslaag in de buis. 

Blj alle oorzaken, die afwijlcingen van bet -ideal~ gedrag in bet leven 

roepen kunnen we als laatste het openbarsten van het diafragma ver

melden. Hiervan kan alleen gezegd wo.rden, dat het niet ideaal en in 

een eindige tijd geschiedt. De overg~ng van de vierkante naar de ron

de doorsnede, zoals die in een door ons gebruikte v~iezenhouder voor

komt, zal de schokgolf aan he't ·-begin van zijn ontstaan- iets onge-
- -

def'inieerder maken, maar zal evenmin ala ~et)niet ideaal·openbarsten 

van bet diaf'ragma veel invloed hebben op de vora en bet gedr~g van 
I 

de schokgolf ~n de stroming,aits de afstand van de plaats, waar de 

meting wordt verricht, tot het diaf'ragma zo groot is, dat de schok 

:zich tot een vlakke, zo ideaal mogelijke schokgolf heeft kunn•n op-' 

De mate van overeenstemming tussen de thEiorie van M;l.rels en Brocber 

valt de.s te meer op, ala we ldjken naar- bet aanta'l·· en de aard van de aan-
''· 

namen, die we ge~aan hebben om 1rB te bepalen (zie. pag. 29 en 30). De 

vornaamste daarvan herhalen we .nog eens: 

1. De grenslaag moet volledig laminair of turbulent zijn, _terwijl de 

de grenslaag in gebied 3 hetzelfde gedrag moet vertonen ala die in 

gebied 2. Wat dit laatstebetref't: verlteren "!e·gebeel in bet onze

kere.· Het gedrag van de grenslaag tussen de plaats van.bet diaf'rag

ma en bet kontaktoppervlak i~ onbekend en verdient.nadere bestude

ring om aldus tot een_betere theorie te geraken. 

2. De wandtempe.l'atuur van de .buis blij-f't konstan_t en gelijk aan de be

ginte_mperatuur ervan. Hieraan wordt naarmate de scboksterkte gro

ter word.t steeds minder voldaan. 

3. De expansiewaaier heef't eendikte llUl. De fouten, die deze aanname 

met zich mee br~ngt, worde!! vooral belangrijk_ bij middelmatige .schok

sterkten ( 3~M8~6 ), due juist_in het gebied ~aar wij onze metin

gen bebben verricht. 

4. De dikte van_ de grenslaag moet klein blijven in verbouding tot de 

straal van de buis. Ook bieraan is niet altijd voldaan. Een~/~ van 

o,? b~tekent n_og alt~d een afwijking van 30 % van de ideale theorie. 

( Ter illustratie het volgende: ale p4 = 1ata en P1 = 30 mm Hg voor 
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de kombinatie lucht/lucht is M = 1,90 en qe grenslaagdikte voor 
s 

een laminaire stroming is dan ~eeds 0,1 maal de buisdiameter, ter-

wijl ~B/~ pas tot 0,91 (grafiek 6a) gedaald i•; de grenslaag neemt 

dan al 19 % van het oppervlit van de buis' in. beslag) 

Zo,als uit tabel 3 te zien is geven de theorieen van Mirels en die 

van Mirels en Mullen(respektieve~ijk. (9] en [18] ) ongeveer dezelfde 

waarden voor d·e · afz.wakking . ~8 van het Machgetal van de schok. Dit on

danks de v·erschillende methode· v~n behandeling van het- probleem. We 

verwachten dan ook vanwege deze overeenstemminr geen al te 

krepantie tussen beide theorieen, wai:meer bet de bepaltng 

t~d betrert. De vraag, gesteld in de publikatie van Mirels 

grote dis

van de test
' ' en-Mullen, 

blijft echter bestaan, of 'de afzwaldting van·de schok toe- of afneemt 

met het toenemen van de effektiviteit ( de effe~tiviteit van een gas, 

neemt t.oe met"'zijn· geluidss~elheid ) van ~et hoge-druk-gas. Experimen-

ten beweren het eerste, de theorie van @8] 'bet tweede. Het is een vraag, 

die zeker beantwoord dient te worden. Daartoe bestaat nu theoretisch zo

wel ale technisch de mogelijkheid met.de door one gebruikte schokbuis. 

'· Tijdens het onderzoek is de overeenkomst van experimenteel bepaalc:ie 
' . 

testtijden met de theorie van Mirels (I). niet komen vast t~ staan, al-

hoewel een eerie metingen uitstekehde ov~reenkomst tusser;t de daarmee be

paalde testtijden en de door Mirels berekende suggereerde. De omstan

digheden, waaronder deze metingen hebben plaatf?gevonden, ·zijn echter van 

een zo dubieuze aa'rd. dat uit de resultaten van deze ,metingen geen kon-
. . . 

klusies betreffende het gedrag van·de gasseil in .de schokbuis mogen wor-

den getrokken.,.... 

Beperkingen van de scbokbuis 

De konstruktie van 'de door oas gebruikte scl;lokbuis heeft aan de 

experimenten bepaalde bepe.rkingen opgelegd. 

1. In het geval van_ een turbulente. stroming konden niet voldoe.nde, tot 

konklusies ~anleiding gevende metingen wo·rden ge~aan. Dit is te wij

ten aan de konstruktie van de buis, die het onmogelijk maakte ver van 

het diafragma metins;rn te verricllten, waar de stroming eerder tur

bulent is dan dicht bij het diafragma. 

De lengte van het hoge-druk-stuk kon niet zonder zeer ingrijpende 

veranderingen van. de buis of de ruimte, waar:1D deze staat opgesteld, 
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worden vergroot. Het gevolg is, dat slechts op korte afstanden van 

het diafragma metingen gedaan konden worden, zonder dat de tegen de 

achterwand van het h~-druk-stuk gereflekt~erde· expansiewaaier het 

kontaktoppervlak heeft vertraagd. · . 

2. De diameter van de bestaande bui.s is aan de kleine kant, daar de ver

houdlng o /d blj de door ons uitgevoerde metingen niet altijd klein is 

geweeat. Door de diameter van de bu!s te vergroten wordt deze ver

houding kleiner en wordt de invloed van de grenslaag op de stroming 

in de buis eveneens kleiner,' waardoor de testtij_d' minder van de ide

ale zal·gaan afwijken. Een grotere diamet~r verlaagt e~hter ook de 

verhouding x/d , die·bepalend is voor het feit, of de schok ~ich al 
I 

dan niet voll~dig heeft opgebouwd. Eeh nieuwe buis met een grotere 

diameter dan de bestaande zal dus ook een langer hoge-druk-stuk moe

teJ1 krijgen. 

3· Om ook in d' gebieden met een h·oge druk tussen 5 en 12 ata te kunnen 

meten, verdient het.aanbeveling messing vliezen te konstrueren, die 

schokken met een p4 va~ deze g~ootte mogelijk maken. 

4. Om aan de bezwaren en moeilijkheden,-die een gevolg zijn van de breek

baarheid van qe draadjes enerzijds en van de kleine signalen vanJen 

de te grote waarden van de testtijden, verkregen met de laagjes ander

zijds,te ontkomen zou een in de vrije stroming geplaatste steun, die . 
een weerstandlaagje, dat daarop gesputterd of geverfd is, buiten de 

grenslaag in de stroming houdt, zeer geischi~t ·zijn (zie b)jv. t)2]). 
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APPENDIX A 

Verklaring van de gebruikte symbolen 

A oppervlakte van de ct.oorenede . van de sehokbuis 

a geluidssnelheid . 

b 

c 

c 

gedefinieerd in relatie (82)· 

reflektiekoeffieient .a~n bet koritaktoppervlak 

gedefinieerd in relatie (82~ 

= 

cp ·: soortelijke warmte b~ konstante druk 

e 
v 

D 

soortelijke warmte b~ konstant volume 

transmissiekoefficient aan het kontaktoppervlak = 
4A 

hydraulische diamete~ van·de schokbuis. = L 

12 

3 2 
4f12a12(Ms3)/(1+Ms )-1 

= 2J12a12(Ms )/(1+Ms2)+1 

diameter van weerstanddraadje 
-~ .. . . .. . . 

reflekt2koefficient aan het schokfront. 

F transmissiekoefticient aan bet echokfront = E + 1 

t gedefinieerd door relatie (71) · 

f1{Ms)' f2(Ms)• t3(Ms)' f4(Ms)' f5(Ms) gedefinieerd door de relaties 

(35), (24), (37), (42), (45) 

integraal, gedefiniierd door relatie (90) 
. 

gedefinieerd in relatie (46) 

L2 L
3 

:gedefinieerd in r.elatie (25) en (26) 

binnenwand van de schokbuis· L omtrek van de 

1 

'1 
H 

lm 
M. 

s 
M • 

8 

m 

Nu 

n 

0 

p 

q 

Re 

.plaats ach.ter de schok in· de theorie van Mirels· (I) 

lengte. van bet hoge.:druk-stuk van de schokbuis 

maximale"lengte van gebied 2 in de the.orie van.Mirels(I) 

Machgetal van de schok :=. u
8
/a

1 
gede!inieerd iu relatie (54) 

massa in theorie v~n Mirels (I}, massa per a3 en per sec in pertur
batietheorie kengetal van Nusselt• gedefinie11rd in relatie (50) 

grenslaagparameter =i (laminajre grenslaag) of 1/5 (turbulente 
· grenslaag) 

geeft de _grootte-orde aan (7) 

druk 

warmteatroomdichtieid in kengetal van Nusselt 
al · 

kengetal van Reynolds = y-

Ret omslaggetal van Reynolds, gedefinieerd in relatie (47) 
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Re ltengetal van Reynolds, betroltlten op de lengte 1 (13) m m 
r(O): recovery factor, gedefinie~rd in (50) en (84) 

S ltonstante van Sutherland (65) 

T 

T 

T 

temperat,uur 

~ 1/1 in de theorie m 
dimensieloze tijd 

van Mirels (I) 

= t.a4/1H (51) 
Tc ltontakttemperatu·ur bij lam:inaire stroaing langs de wand (46) 

Tc ordinaat van· punt C ·(fig .4) in X•T vlak (53) 

T
1 

begintemperatuur vandraadje (48) 

T• geaiiddelde temperatuur, gedefinieerd i~ relatie (85) 

Tr recovery temperatuur, gedefinieerd ·in relatie (84) 

T' referent:f.etemperatuur in formule van Sutherland (65) 

t tjjd 

tt omslagtjjd, duur van de laminaire stroming 

u snelheid 

v snelheidskomponent in de richting loodrecht op de schokbuiswand 

W uw/u8 ,o 
X : dimensieloze afstand = x/lH (51) 

X x /(W.l ~ in de theorie van Mirels (I) s m . 
Xc abcis van punt C in figu¥r 4 in X-T vlak (52) 

x afstand tot het diafragma, koordinaat van de plaats in de lengte-

richting van de schokbuis 

xc abcis van het punt C in figuur 4 in he.t x-t vlak 

y : ordinaat in richting loodrecht op de schokbuiswand 

R algemene _gaskonstante 

Griekse lettertekens 

/• (3 
0

, p1 ,f32 : grenslaagparameter in de theo:r-ie ,-ari. Mirels (I) 

c· /c . p v 
dikte van de (laminaire) grenslaag, gedefinieerd· in relatie (79) 

dikte van de turbulente grenslaag 

grenslaagdikte uit de theorie van Mirels 0) (3) 

vezttorin.g in de er achter ge.plaatate grootheid 

gelijkvormigheidsparameter, gedefinieerd in relatie (70) 

: warmtegeleidingskoe!ficient 

dynamische vikositeit 

kine.matische viskositeit ~~If 

integratievariabele in perturbatietheorie, x v6orstellend (18) 

geiijkvormigheidspar~meter in theorievan Mirels en Mullen = x 
u2t 
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gedefinieerd in relatie (92) 

dichtheid 

getal van Prandtl =pep/ X 

testtijd of schuifspanning in Appendix E 

integratievC~riabele in perturbatiethemrie, t voorstellend (18) 

dimensieloze testtijd in de theorie van Mirele (I) = .(u ~)/1 _ w m u
2

t 
gelijkvormighei~sparameter in de theorie van Mirels en Mullen = ~ 
responsietjjd van bet. weeretariddr~adje, gedefinieerd in relatie (49) 

stroomfunktie,. gedefini~erd in r•latie (71) 
verplaR.tsingsdikte, gede firlieerd in rela.tie (89) 

impulsverliesdikte, gedefinieerd in r&latie (38) 
' viskositeit bij de referentietemperattiur T 

I 

gelijkvorm~igheidsparameter in grenslaagbenadering ( pag. 74) = f 
Speciale notaties 

Aij- : a 1/a2 
DELM: groothei,uit ·het rekenprogramma 624, S2 (Appendix D) 

Mi 

pij 
T . 
i,r." 

uij 

rij 

~ 
li 
oT w 
T wa 

n 1-n = {p
1
d) (d/x) 6M

8 

Machgetal van de stroming in gebied i 

pi/pj 
recovery t~mperatuur T in gebied i 

r 
ui/aj 

pi/ ,Pj 

<d i + 1 ) I<! i -1 ) 

< ri -1 ) ; < 2 ri ) 
illaperatuurstijging van de wand van de schokbuis 

temp~ratuur aan de wand, 4ie adiabatiscb is (relatie (77J 
H2/N'2 in een der.gelijk~_ schrijfwijze geeft bet eerste gas het boge-, bet 

tweede bet lage-druk-gas in de scbokbuis aan 

Indices 

a, 

• 
_exp 

d 

i 

c 
k 

8 

Ill 

b, 

. . 

c, d, · f : pun ten in x-t. diagram. van figuur 10 

gebied achter bet schokfront in figuur 5 en _6 

experimenteel bepaalde waarde 

duidt op bet weerstanddr~adje 

waarde uit de ideale theorie 

aan kontaktoppervlak, blijkt uit de tekst 

aan kontaktopperv~k 

aan bet scbok!ront 

bij de temperatuur T 
m 

·1 
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w aan de wand van de schokbuis 

st standaardwaarde 

stu in het stuwpunt van het weerstanddraadje 

B volgens de theorie van Mirels en £rocher 

M volgens de theorie van Mirels (I) 

i,j in een punt j v~n figu\.lr 10-in gebied i 

e,o in vrije stroming, direkt a'Chter het schokfront 

w,o aan de wand, 4irekt acbter bet scb~ront 

2,k in ge?ied 2 aan het kontaktQppervlak 

1, 2, 3, 4·: in figuurlf.aangegeven gebieden. 

ij dubbele index, niet gescheiden door een komma geeft de verhou

ding van de geindiceerde grootheid in gebied i en in gebied j aan 

Botenschrift 

+ 
geassoc~erd met verstoringsgolven,·die in de+ resp.- x-richting 
bewegen 
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APPENDIX B 

Schok.relaties (zie [28] ) 

_2f~ 

] 

- 6'4-1 
( M -1/M ) 

8 s 
- (55) 

(56) 

(57) 

(59) 

(60) 

(61) 

(62) 

(63) 

(64) 
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APPENDIX C 

Fortran-rexenprogramma ter bepaling van de testtijd volgens Mirela en 

Brocber (624 52) 

Ter uitvoering van ·de ingewikkelde berekening van de teattijd, zo

als Brocber ~5] deze beeft ontwikkeld uit de tbeorie yan Mirela en 

Braun [9], ~o) , is een rekenpr~gramma ·in Fortran-taal ~pgezet, dat op· 

de I.B.M. 1620 van de onderafdeiing der Wiskunde van de 'r .R .E. is uit

gerekend voor een aantal veel voorkomende gaskombinatiea. Een bescbrij

ving van de tbeorie van Mirels en Brocber is te vinden op pag. 21 e.v. 
I 

Ret progra~a is in de eerste plaats opgezet om de funktie·r
5

(M
8

) 

uit de relatie (44) uit te ·rekenen, terwijl daarnaast ook de waarde 

vali .6M2 (p 1d )n ( ~.) 1-n , die wij voortaan do~r. bet symbooi, dat ook in 
~ ' 

bet programma is gebruikt, namelijk DELM zullen •angeven, wordt uitge-

rekend. Met de grootheid DELM kan de afzwakking van schokken worden be

paald •. De op pag. 2.9 en 30 opge somde. benaderingen · zijn alle in he t pro

gramma opgenomen, terwijl tevens de veronderstelling,dat CtAp2 /~p d . . ,c 2t 
niet met de plaats varieert (zie relatie (27)) is toegepast. 

In de grenslaagberekening zijn de benaderingen van deintegralen 

IN (relatie .(90)) uitgevoerd ala beschrev~n in Appendix I. van fJ4] • 

Bij de reekaontwikkelingen, die c;laaruit voortvloeien. zJjn de onnauw

keurigbeden beneden 0,01 % gebouden. 

Ret Fortran-programma is weergegeven in bijlage 1 aan bet einde 

van· dit vera lag_;. het flow-.diagram van bet programma in bijlage 2. 

Om de tijd van ongev.eer 25 minuten, nodig om bet programma in de 
/ 

komputer. in te lezen te bekorten is een Object-p~ogramma (624 0) ver-

vaardigd, dat in ongeveer 10 m1nuten door·de komputer kan worden ge-
' lezen. Eventuele wijzigingen in bet programma moeten ecbter in'bet For-

tran-programma worden ve~werkt, waarna weer een nituwe Object-band 

moet worden geponat. 

Ret programma is uitgevoerd voor de de gaskombinaties lucbt/lucbt, 

Re/lucbt, R2/N2 en R2/A zowel voor e~n laminaire als voor een turbu- . 

lente grenalaag. Ret Machgetal, waarvoor t
5

(M
8

) en DELM zijn uitgere

kend, nam toe van 1 to~ 6 voor lucht/lucht en Re/lucht, tot 7 voor ~2/ 
jl; ' 

N2 en tot 8 voor R2/A met tussenstappen van 0,025 • De. resultaten van 

deze berekeningen zijn •eerge~even in grafiek 8 tot en met 11. ·De input-
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waarden zjjn ontleend aan [28] en [29] • Voor de viskositeit is· een be

nadering in de vorm van een · formule van Sutherland toegepa.st. De kon• 

stanten in deze formules zjjn echter. zodanig gekozen, dat de afwjjking 

van de viskositeitswaarden, ~erkregen uit ~OJ ,(di' berusten op een be

rekening met behulp van een botsingsintegraal, gebaseerd.op molekulen 

met een "Lennard-Jones" potentiaal) nooit groter is dan 5 %. Om dit te 

verwezenlijken is het temperatuurgebi~d, dat bjj schokken en expansies 

van be lang is, gesplitst in. ~en gebie·d boven en een gebied beneden ka

mertemperat~ur. Bovendien is in'de formule van Sutherland een korrek

tiefaktor ingevoerd, die voor ve~schillende gassen verschillende waar• 

den kan hebben. De formule ziet er dan als volgt uit: 

f = korrektiefaktor.J'' [~{;:~·j , (65) 

waarin )1' de viskositeit biJ een referentietemper.atuur T 1 ia. We hebben 
0 . 

voor T 1 stee~ 293 .K genomen. De geldighe~d va-n relatie (65) bl.ijft voor 

de door·ons berekende ,konstanten yoor· het gebied boven kamertempera-
o . .. . 

tuur tot ongeveer 2500- K, voor· het gebied beneden kamertemperatuur tot 

ongevee:r 150 °K binnen de bovengenoe_mde nauwkeurigheid •. Bene den kamer

temperatuur is de korrektiefaktor steeds 1,0 genomen. 

De byzonderheden van het programma (624 S2) zjjn, dat he¥Mogeljjk 

is het Machgetal te laten varieren'van t tot een maximale waarde (niet 

groter dan 10),•arbjj het Machgetal toeneemt met stappen van een voor

af in te stellen grootte, tussen 0,001 en 1. Het is daarentegen ook 

mogeljjk r
5

(M
8

) en nELM en de waarden van de grootheden P41 , P21 , u21 , 

T21' r21' A21' ·.M2,Jl2• .Y34' T34' r34' A34' M3' P3• Ret/(_f1tt)' T2,r/T2, 
1'

3 
.~•Xc en J2p 1 nxn- 1 voor n = i of n = 1/5. uit te rekenen voor waar-

den van het Machgetal, die als inputwaarden zjjn ,ingeyoerd. (voor de ver

klaring van de symbolen zie Appendix A) 
f 

Technische details van het Fortran-programma 624 S2 

·· De inputwaarden moeten op de volgende manier worden ingelezen in 

de komputer (zie ook bijlage 3b; de symbolen worden na de invoerpro

cedure behandeld): .. 
Regel 1 : L in format 12 (voor de verklaring der formats zie ~1]). 

Regel 2 : · Naam van de door ·de komputer te berekenen gaskombinatie in 

format 8H te beginnen met een spatie. 
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Regel 3 Achtereenvolgens zonde~paties, zonder scheidingstekens, 

maar met + tekens in bet .er onder vermelde format . 

Regel 4 

Regel 5 

G1 , G4 , A 1 , A4 , T1 . , V1 , V1 . , CV1 , CV4 

F6.3, f6.3, F7.1, F7.1, F5.0, E10.4, E10~4, F8.1, F8.1 

Achtereenvolgens in het e~onder vermelde format 

PR1 ~ PR4 • E;N , MMA, IPA, CORF1, SU1 
' 

CORF4, su4 • 
F6.3, F6.3, F4~1, 13 • 15· ' F6.3 

' 
F6.1, F6.3 • F6.1, 

Achtereenvqlgens in.het er onder vermelde format 
\ 

BOQL1, BOOL2, BOOL3, BOOL4 

F3.0 • F3.0 ' F3.0 • F3*0 

SU41 

F6;1 

Ala BOOL1 = 0 .worden regel 6 en de volgende regels analoog aan 

regel 2, 3, 4 en 5. 

Ala BOOL1 j 0 wordt 

Reg&l 6 I in format 15 

Regel 7 FM i' formilt F6.3 

Regel 8 FM in format F6.3 

Regel 9 F~ in format F6.3 

en:z. 
h 

Na bet laatste getal FM wordt weer doorgegaan als in regel 2 en de vol-
. . 

gende regels. Na de laatste regel een "End of line"-teken. 

De betekenis van de genoemde symboleD is: 

L aantal ga.skombinaties, dat de re'kenaacbine te verwerken krijgt. De

z~l!de gaakombinatie met verscbillende waarden voor n, dus zowel 

lamin·air ala turbulent, worcit ala twee kombinaties opgevat. L be

paalt het aantal malen dat weer met regel 2 begonn~n wordt. 

I aantal in te.voeren M~chgetallen. I bepaalt het aantal regels van 

het 

G1 : y, 
V1 : P1 

MMA 

IPA 

type va~ regel 8 en 9· 
; . G4 ~ '14 A1 a, T1 . T1 l CV1 . c . . v, 

V4 : P4 EN n PR1 : cr 1; PR4 :. c:r"'"4 ; 

•&imale waarde, die het Macbgetal M kan aannemen 
s 

cv4 c 
V4 

1000_ maal de· grootte ·van de stappen, waarmee M toeneemt ~ als 
s 

BOOL.1 = 0 · 

CORF~: korrektiefaktor uit relatie (65) voor bet gas· in gebied 1 

CORF4: idem voor· het gas in gebied 4 
SU1 S uit de relatie (65) voor het gas in gebied 1 blj temperatureri 

0 If; 
groter dan 293 K 

SU4 idem. voor het gas in gebied 4 blj temperaturen kleiner dan 293 °K 

SU41 idem voor het gas in gebied 4 bij ·temperaturen g~oter dan 293 °K. 
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een logische variabele. Ale BOOL1 = 0 wordt de berekening uit- · 

gevoerd voor een eerie Machgetallen tussen 1 en de waarde MHA 

met tussenstappen, waarvan de grootte door IPA wordt bepaald. 

Als BOOL1 # 0 wordt d·e berekening uitgevoerd voor een aantal 

in te voeren Machgetallen FM. Dan spelen ook de drie andere va

riabelen BOOL2, BOOL3 en BOOL4 een rol en bepalen dan welke 

groep van grootheden na:ast' r
5

(M
8

) en DELM nog worden uitgeponst. 

De output van de rekenmachine bestaat dan ook uit (een aantal in

gevoerde gegevens en) de waarden van FM (M ), ~DX (~1/x), F5 (f'
5

(M )) 
n 1-n · s · . s 

en DELM ( (p1d) (d/x) M ) als B0011 = 0. Als BOOL1 ~ 0 bestaat de 
8 I 

output uit de b~vengenoeade grootheden, 'maar bovendien uit de waarden 

van de grootheden 

P41 (P
41

), P21 (P21 ), U21 (u21 ), T21 (T21 ), R21 Cf21 ), A21 {A21), FM2'(Mt 

en V2 <r2), al.f BOO:L2 tenminste ollgelijk aan nul is, en uit die van 

U34 (u34 ), T34 (T34 ), R34 cr34 ), A34 (A34 ), FM3 (~) en V3 (u
3

) 

als BOOL3 tenminste niet gelijk aan nul is, en uit die van 

Ret T T3 . 
RET {-o--t), T3R ( i•r), T3R (~),XC (Xc) en DELTA (b2f1 nxn~

1 ) 
J1 t I 2 3 

als BOOL4 tenminste niet gel~ aan nul is. Ala een van de drie varia

belen BOGL2, BOOL3 en/of' BOOL4 wel.gelijk_aan nul is, terwijl BOOL1 # 0, 

dan wordt de bij die variabele vermelde grbep grootheden niet uitgeponst. 

Alle outputsignalen staan .in het format E16.4, behalve .FM en DELM, 

die in het format .f6.3 staan. 

Om het programma op-tussenresultaten en -berekeningen. te testen be

staat de mogeljjkheid. een aantal Tan deze tus.senresultate+it te laten 

ponsen. -SENSE SWITCH 1 moet dan ;in -de stand "aa.ntt worden gezet. 

Bij het ter uitvoering van een bepaalde berekening aanbieden van de 

Object-band 624 0 en de input-band dient men de volgende instruktie aan 

de operateur te·geven: Object-band (624 0) inlezen, daarna Fortran Ob

ject Subroutines (abs,sgn). Alle switches off. 

De tijd van· de bewerking van het prograama in de I.B.M. 1620 be

draagt ongeveer 30 sekonden per serie M
8

, '.:/x, r
5

(M
8

) en DELM • 
... 
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APPENDIX D 

Fortran-rekenprogramma ter bepaling .van P~ 1 en de .ideale testtljd 

Ala hulpmiddel blj de berekeni~gen, die aoesten worde~ uitgevoerd, 

werd een reJenprograua in Fortran-taal opgezet en voor een aantal gas

kom}?inaties op de I.B .M . '9'an de ondera,fdeling der Wiskunde van de T. H. E. 

uitgevoerd. Dit programma ma~kt bet moge.J.tjk de ideale testt-jjd, gedeeld 

door de afstand tot bet diafragllla9- de drukverhoud~ng p2/p1, de druk

verhouding p4/p1 en de afstand -X ala funktie van bet Machgetal van de 
c . . 

schok door de komputer uit te laten re:unen. :Het Machgetal zal daar-

blj automatisch van de waarde 1 ' tot een maxiaale · waarde {kleiner dan 10) 

oplopen. Daarbjj worden stapjes genomen. waarvan ·de grootte ala input

vartaaele in de reke~achi~e mo~t worden ingevoerd. baar P21 en ~i/x , 

slechts ·van h~ gas . in gebied 1 afha~gen ~n voor twee gaskombinati es 

met hetzelfde gas in h~t lage-druk-stUk dus hetzelfde zijn, bestaat de 

mogelljkheid. P 21en 'Zi./x niet te laten uitponsen {tijdabesparing ! ) • Dit 

kan ge~e'uren door een inputvariabele . ID de juiste. waarde tegeven. 

Waa~den van Xc' ~ie groter zijn dan 15 worden nie~ uitgepoast, daar dan 

in· de· bestaande buis geen gevaar meer bestaat voor ..hinderJ.tjlte effek

ten ala gevolg van de gereflekteerde expansiewaaier. Wanneer P41 gro

ter is dan 107; de in onze buis maximaal : ~aalbare drtlkYer!louding, 

stopt de komputer de berekening en begint de volgende gaskombinatie 

te behandelen. 

Het Fortran-programma is w~ergegeven in bijlage 4, bet b~behorende . 
. flow-diagram in. 'bijlage 5 -~ . 

ilet progr..- is uitgevoerd voor de in .tabel 4 vermelde gaskom

binaties .en Machgetallen~ In d.e tabel a·taat ook ~· grootte van de 

stappen in ,het Machgetal Yermeld; er is ook in ' te .zien, ·Of p21en 'Z:"'i/x 

wel of niet zijn uitgeponst. 

Tabel 4 
gaskombinatie M tussen stapgrootte P21 en '21/x s . 

van M8 uitge.ponst? 

lucht/lucht ·. 1 en 5,2 ' · 0~010 ja 

He/lucht en 7 0,020 nee 

H2/N2 1 en 8 0,020 nee . 
H2/A 1 en 8 o.o25 ja 

He/A 1 en 9 0,015 ja 
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Tecbniscbe details van bet Fortran-programma 624 S1 

De inputwaarden moeten op de volgende wijze worden ingevoerd (voor 

verklaring der formats zie [j~ ; de . symbole~ worden later verklaard; 

zie ook bijlage 3a): 

Regel 1' N in format · 12 

Regel 2 Naam van de door ·te komputer te verwerken gaskombinatie in 

form•t 8H·, te beginn~n met ·een spa tie. 

Regel 3 Aebtereenvolgens zonder· spatiea, zonder. scbeidingstekens, 

maar met + tekens 

GE , GV , AVE , ·.AE , MMA, 1PA, 1D 
I 

r6.3, . r6.3, r5.2, r6.1, 13 , I5 , 12 

in de formats 
I 

De hierna volgende regels z~n analoog ·aan regel 2 en 3. Ze k~ 

men even vaak vo9r ala er gaskombinatiea moeten worden in- ' 

geV'f)erd · ' (N maal) 

De betekenis van de genoemde ayuabole~ is: . 

MMA aaximaale waarde, die bet ~acbgetal aanneemt (kleiner dan 10); 

1PA -1000 maal de grootte van de stappen, waarmee M Yan 1 tot zijn maxi• s ~ 

male male . ~aarde MMA toeneemt 

ID identifikatiegetal dat bepaalt of P21 en 1i/x wel ( ala ID ; 0 ) 

of. niet (ala ID 1= 0) worden uitgeponst . 
GE 11; GV : J-'4 ; AVE A41 ; AE : ·a1• 

· De output bestaat afbankelijk van de waarde van ID uit de waarden 

van de grootbed!D P (P41 ), FM : (M
8
), PTE (P 21 ), TDX ('Z!/x) en XC (Xc) 

in de formats · E9.J - · , F7.3 • F6.2 , E9.3 · en F6.2 , 

ofwel uit de waarden van P1 FM en XC. Indien Xc.groter is dan 15 wordt 

de waard'e ervan niet meer uitgepoast. Naast deze grootheden worden in 

de · output ook nog enkele inputgegevens berbaald_. 

De bewerkingstijd van bet programma bedraagt ongeveer 10 sekonden 

per aerie van vijf -outputvariabelen. 

N.B . In de programma's 624 S1 en 624 S2 kunnen dezelfde symbolen ver

scbillende grootheden voorstellen e~ omgekeerd • 

• 
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APPENDIX E 

Grenslaagbenadering volgens Mirels 

In de theorieen vaa Mirels e_n Brocher is steed e_en. grenslaagbe

nadering toegepast, d.ie geb•seerd is op [13.} en [1~ • We gevea hieron

der de hoofdlijnen van . dezt grenslaagbeschouwing weer. 

Achter een scb,okfro.a.t.. _dat zich -in. een stationail' gas. voortplant, ., . 

bouwt zich _een kompreasibele gre~slaag op . De stroBing kan men trans-

tormeren tot een stationaire stroming, wanneer. men een koordinatensys

teem, dat met de s chok. meebeweegt, kiest (fig. 5). Mirels gaat uit van 

de grenslaagTergelijkingen vaa 'Prandtl ?Cor een stationaire stroming 

lange een half-oneindige plaat. In de richting ·loodrecht op de buis

wand,dienen we zo dicht bij. cie wand te blijven zitten, dat geen inYloed 

Yan de .ltromm~g van de buisw~nd wordt ondervonden. De vergelijkingen · 

gaan ook niet op, wanneer we dicht achter de schok zitten, eYenals bij 

de voorkant van de vlakke plaat, wanneer we de stroming langs een vlak

ke plaat beschou•••· Er treedt in deze situatie · een kromming van het 

schokfront op over een dikte van de orde van de _grenslaagdikte. 
t 

. De stroming wordt nu als laminair en zonder drukgradiint beschouwd. 

De bewegingsvergelijkingen zijn dan 

C>{pu ) + a (f!) = 0 . 
o x ~ y 

(66) 

~u e>u · 1 t} ou 
(u ax + y ay ) = } dy (p h) (67) 

• a T . a T .> . · a rJ T 3 u 2 
· 

.f'Cp (. U -~ + V .%i : dy ()( &;_ ) + jl ( a-y ) (68) 

en de toestandsvergelijking is 

p = J'~T. (69) 

Ala randvoorwaarden wordea nu de gebruikel.ijke raJidvoorwaarden gebe

zigd, namelijk die voor de stroming l-ange een vlakke plaat, met uit

zondering vaa het .. feit, da_t de wand met een snelheid uw = -u8 -beweegt. 

De r~laties (66) tot en met (Q9) worden nu samen met de rand

yoorwaarden getranstormeerd tot eeiL systeem van gewone difterentiaal

vergelijkingen. -Dit gebeurt door . inv~ering van een strooafunktie ~ en 

een gelijkvormigheidsparameter ~ · die gelijk is aan 

'? -~ ( f d:r • (70) 
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Stel dat we p kunnen schrjjven als 

r = v2 uex~; rc1> 

den kunnen we voor de snelheden schrijven 

en T -

u 
-- f' 

ue 

= -· U VE;w ( t + 2xf • U ) . 
u f · · -2xu Q X • - e 

(71) 

(72) 

(73) 

t•, f" en f'" zjjn de eerste, tweede en de·rde afgeleid Tali f('~) naar ~ . 

De viskositeit )1 en de warmtegeleidingskoifficiint )( worden evenredig 

met de temperatu_ur genoaen ( trblijft dan konstant). 

Er ontstaat dan de ge•one Tergelijking van Blasius: 

met de · r~ndvoo~aarden 

en de vergeljjkin~ 

. f' ' ' + tt. ' = () 

f(O) = 0 . 

r• .(o) = u.;ue 

f' ~) = 1 

als T alieen een funktie Tan ? · is eh ~kQ~staat is. 

' (74) 

(75) 

• (76) 

Uit deze relaties worden T, s en r opgelost. s(1 ) en r~) zjjn funkties 

van 17• die de te~peratuur en de snelheden in de _grenslaag me-de bepa

len. De oplossing 1rordt geTondea door de temperatuur ~it te druklten in 

de temperatuur van een adi~bat·ische wand, waarlaJlgS de strolling plaats-

vindt ·( T ) wa _, 

r(O) • (77) 

Met Me = ue/ae 
voor zwakke schokken h-oeft een oplosS'ing Yan de grenslaagyergel\'jkingen 

·niet Terkregen be worden door aumerieke integratie, · doch kaa een per

turbatietheorie worden opgebouwd in termen va_n de parameter (u,.lue - 1), 

die klein ten opzichte van 1 moet blijven. Deze oplossing"koat dan neer 

op een oplossing van het Rayleigh-probleea, waarbjj een oneindig uit

gestrekte, Tlakke plaat ~lotseling in beweging wordt gebracht en een 

snelheid (u /u - 1) krHgt. 
· • e ~ . 
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Het is nu moge~k teapera)uur- en snelheidsprofielen zowel als funk-

tie vaa y als van '7 te verkrijgen.: ·. 

·2 

~ : !.!. v v W I [lia (f•f) + [~ • 11 . 
u8 .Pe 2xu8 p-.- u8 j 

u 2 
""'-' T -T 

2T : /r47J. + ; r 
e Pw . o .e 

De dikte· YaD de grenslaag wordt nu 

waarvoor geldt 

gedetiaieerd ala de waarde van y, 

u 
_,! - 1 
u. 

= 0,99 (79) 

»eze grensl~agdikte kan met het ia Appeadix C beschreven rekenprograa-

aa wordea berekend. 

In ·. B~ wwdt . deze grenslaagtheorie uit.ebreid ~ot grenslagen ach

ter''-xpansieschokkea" en tot turbulente grenslagen. De aanname, dat de 

expaasiewaaier oneindig dun is, b~perkt de theorie tot niet al te grote 

sterkten van de expansies • 

. De oplossins voor de turbulente grenslaag ga:at uit vaD de geln

tegree~de . vormvan de impulsverge]jjking: 

.rr .. 
2 = 

_peue 
)dy .. (80) 

Er wordt wederom een ge]jjkvormigheidsparameter ?T = y/J' ingevoerd C6 
is de ~ dikte van _ ~• turbule~te ·grenslaag), terwijl _voor het snelheids

protiel in de grenslaag een 1/7 aachtsprofie~ wordt aangenomen: 

(81) 

Het temperatuurprofiel wordt ala een polynooa volgens Cracco voor

gesteld (geldig voor tvbul~nte grenslagen aet warmteoverdracht en cr= 1). 

T 
= T! ( 1 + o?T • cAr!/7) voor 

(82) 

met 
T ·[2- 1}~ r 

- 1 o = T en c .. • Te Tw 

.!.. . re 
1 1';s'T = ·- = voor T 1' • • (83) eD 
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Hieria wordt T geschat op de waarde, die volgt uit r 
T 

2 u 2 u r{O) r 1 + { w 1. ) 2; c - = --Te u 
I • e 'Pa 

(84) 

met eea re coweryfaktor r{O) = u 1/3. ... 
De index m slaat op ee.n geaiddelde temperatuur T•' waarb'J de gefndi

ceerde grootheden moeten worden genome~. Voor Tm is een redelijke be

nadering de volgende. 

T = 0,5(~ ~T ) + 0,22(T •T ) • 
• w e . r -e 

Deze Tmkan ook b'J de theorie van de la~inaire .srenslaag met sukses 

worden ingevoerd. 

{85) 

_De verplaatsingsdikte 6• en de impulsverliesdikte e kunnen nu geschre

ve~ worden als 

17] f T [u u 
= 1 - 7 ;f -! 16 + (1- w ) (86) -

. w e ~e 

e T u r u uw 
r 8] ~ = 7 _!, (1- -!! ) -!! !6 + {1- 2...! ) I - {1-- ) {87) 

(S T u u ue 7 u w e e e 
en 

Hierin ·z;Jn 8 en J• gedefinieerd als 
c:..o 

B= r L!.-(1- ...!!..) dy .J.r. u . u o e e e 
{88) 

en 
~ . . 

J• = f {1- .L:.!L) dy . . 
. ou o J e e 

(89) 

16, 1
7 

en 18 z;Jn fullkties van ben c {zie relatie {82)): 

1 N 
I _ J· . · z dz 

N - - 2 -- o 1+bz-cz 
{90) 

Een reeksontwikkeling voor IN wordt ge~ven in ~ppendix D van D4]. De

ze reeksontwikkeling wordt in· ~et rekenprogr~al door ons opgezet (Ap

pendix C), 'toegepast. 

Vele grenslaagparameters kunnen nu worden uitgerekend zoals byv. 
2 z- /_J>. u , v /u of· de · reco~erytemperatuur. w e e . e e . . 

Voor de dikte van de grenslaag in het turbulente geval· vinden we 

uiteindelijk 

,I 1-u.;u J 4/5 
8 = 0,0571'· olt" e] 

u • 1--
u. 

3/5 
(91) 
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met p = ~ 1/4 ~:J/4 • (92) 

Bij de beschouwing is aangenoaaen, dat de wan·dteaperatuur van de buis 

zljn oorspronkelJjke waarde behoudt. Gg geeft een achatti,ng. tot welke 

Machgete,llen deze aann.e.ae geldig blijft. Deze schatting .. geldt echter 

eakel voor Machgetallen _groter dan · 6~ - 0~ voor de Machgetallen, waar-
. . ' 

bJj onze expcimente~ zljn ui~gevoerd, een ·schatting van de atJjging van 

de wandtemperatuur te geven, ku'nne_n we gebruik maken van.. [1] , echter 

alleen voor een lallinaire stroming. Voor de. gro9tate ach,okaterkten uit 

grafiek 4 vinden we dan. nog maar een stijging -van de wandtemperatuur 

van 0,5 %. We kunnen dus in bet kader van deze theorie de wanatempera

·tuur inderdaad wel als konstant bescbouwen • 

• 
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Toelichting b~ de afgebeelde foto•s Bjjlage 6' 

Foto 1 Onderlinge bevestiging van twee buissegmente~ met be~ulp van 

flenzen. Links van de flenzen een laagjeshouder : llet weerstand 

van 4,7 k!2, recht.s ervan .houde.r .met draadje en loze houder. 

Foto 2 : Overzicht van de schokbuisopstelling met gascylinders, vakuU.

pomp, oscilloscoop met Polaroid kamera, buffervat ( ui.terst 

boven op de foto) en kabels en kolom tussen de buis en een pi-

Foto 3 

laar van de T.H . , die de buis trillingsvr~ moeten houden. 

Overgang tussen hoge• en lage-druk-stuk met v~ezenhouder, gas

cylinders, U-buis manometer, kahtel~McLeod, 2 precisieaanome

ters, vakuumpomp en accu . De I•balken en een van de verstel

bare bokken z~n eveneens op de {oto te zien. 

Foto 4 Metaleri laagjeshouder met glazen plaatje, daarop gesput.terd 

platinalaagje en . verzilverde kontaktpunten. 

Foto 5 Perspex draadjeshouder ~et 0-ring met naalden en draadje (nog 

net zichtbaar). 

Foto 6 Wig·je met naalden en draadje (ongeveer.2 maal vergroot) .• 

Foto 7 Perspex laagjeshouder met b-ring, grote en kleine wig, naal

den en kabelaansluiting ( het draadje is niet zichtbaar ). 

Fot·o 8 t/m 15 : zie tekst en tabel 5. Z.e zijn alle met een gaskombi-

Foto nr. 

8 · 

9 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

, 
natie lucht/lucht gemaakt, behalve .foto 8 aet H2/N2. Alle toto's 

z~n met een draadje op een afstand van 4,1 meter van he.t vlies 
' . . 

gemaakt, behalve foto 8, die met een die met eeJi l aaf je .op 4,1 

meter, en toto 15, die met een draadje In een laagje op 6,1 me

ter van het diafragma zijn gemaakt. 

Tabel 5 

p4 (ata) p1 (mm Hg) · hor. (ms./eenhe.;id) vert.(aV/eenheid) 
' Upper Beall Lower Beam Upper Beam Lower Beam 

0,33 10 0,5 5 
2,0 14 0,2 0,5 100 200 

1.,0 100 2 2 >100 100 

2,0 440 2 1 100 100 

2,0 3 0,2 0,2 100 100 

2,0 0,4 0,1 o, 1 100 50 

290 0,15 0,1 0, 2. 50 50 
2,0 217 2 2 200 1 


