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Verslag van een afstudeerwerk verricht in de groep 

Stromingsleer van prof. dr. ir. G. Vossers onder 

leiding van ir. M.E.H. van Dongen. 

"Invloed van de thermische grenslaag 

bij schokgolfreflectie in een iin

atomig gas" 
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hun experimentele hulp. 
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Inleiding 

In dit afstudeerwerk is aandacht besteed aan de ver

schijnselen die optreden als een vlakke schokgolf reflec

teert tegen een koude s~ilstaande wand. 

Door de ~assage van de schokgolf wordt het gas verhit 

tot enkele duizenden Kelvin en het gevolg hiervan 1s dat er 

een warmtestroom naar de wand gaat optreden. Door de tempera

tuur van deze wand als functie van de tijd te meten kan men 

de eigenschappen van het gas bepalen. 

Tengevolge van de sterke afkoeling van het gas aan de 

wand ont~taat een in de tijd groeiende grenslaag waarin de 

dichtheid sterk toeneemt. Hierdoor worden expansiegolven het 

ongestoorde gebied ingezonden waardoor daar een isentrope 

afkoeling plaatsvindt. Bovendien zijn de temperatuurgradiënten 

in de grenslaag zo sterk dat rekening moet worden gehouden 

met accommodatie-effecten aan de wand. Het beschrijvende stelsel 

vergelijkingen kan analytisch worden opgelost door bepaalde 

benaderingen in te voeren voor de coëfficiënten en de randvoor

waarden. 

Wat de experimenten betreft, deze zijn gedaan door de 

temperatuur van het wandoppervlak en de dichtheid van het gas 

aan de wand te meten en daaruit accommodatiecoëfficiënten te 

bepalen. De wandtemperatuur werd gemeten met behulp van een 

Pt-weerstandsthermometer en de dichtheid werd optisch gemeten 

door middel van een optische reflectiemethode die in de 

Schokbuissectie in ontwikkeling is. 
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Hoofdstuk I 

De Theorie 

I. I De Basisvergelijkingen 

é.' 

Aan de hand van onderstaande figuur zal het proces van 

de schokgolfreflectie worden beschreven. (fig I. I) 

I 

er .. : s-, 

I 

I 
I 

' 

t-'=0 

1 

Uitgaande van 

tegen de zich 

reflecteert hebben 

Voor t'< 0 beweegt 

de 

op 

we 

de 

x' 

aanname dat de schokgolf op tijdstip 

x'=O bevindende stilstaande wand 

de volgende situatie: 

schokgolf zich met een constante snelheid 

Vj door het ongestoorde gebied I naar de wand. Hierdoor gaat de 

toestand van gebied I over in een met de gasdynamica te bepalen 

toestand 2. Na reflectie doorloopt de schokgolf het gebied 2 en 

daarbij gaat dit over in toestand 5. 

Doordat het gas aan de wand afkoelt neemt de dichtheid ter 

plaatse sterk· toe en zal er massatransport naar de wand plaats 

vinden. Er worden dan expansiegolven het gebied 5 ingezonden, 

de schokgolf verliest aan impuls en wordt vertraagd. We zullen 

deze schokgolfvertraging zelf niet in rekening brengen en verorider~ 

stellen dat op t'=O gebied 5 zich tot x'=oo uitstrekt, d.w.z. we 

hebben het volgende 

probleem:. 

a) Het ogenblik van reflectie. Oe verschijnselen hier zijn 

te beschrijven met de Boltzmannvergelijking. 

b) Enige tijd na reflectie. Hier gelden de volledige Navier

Stokes vergelijkingen en zijn in hun totaliteit niet eenvoudig 

oplosbaar. 
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c) Ue asymptotische oplossing voor t'~ 00 

Hiervoor gelden de gasdynamische vergelijkingen 

zoals de Riemann-relaties (ref 2). 

Uan geldt 
u- - I I - ~c:. ... 

-lAS -

r-' 
Ueze relaties ZlJn voor kortere tijden alleen te gebruiken 

indien de geluicissnelheden niet veel afwijken. Het blijkt 

dat een schokgolf een goede akoestische absorber is, zodat 

drukverstoringen die vanaf de wand worden uitgezonden niet 

worden gereileeteert en dus vanaf de wand een gebied wordt 

waargenomen dat zich tot x'=c::t:)uitstrekt. 

In zoverre kan dan het probleem beschouwd worden als dat 

van een halfoneindig medium waarin ~· en T uniform zijn 

en op t'=O plotseling een koude wand 1s aangebracht. 

Voor de beschrijving van het gas aan de wand gelden de volgende 

vergelijkingen waarbij overgegaan is van x'-t' 

"' de LagrangecoÖrdinaten: ~ 

'z'= J ~·(s) ot ~ 

zodat geldt 

massabehoud 

impuls 

energie 

0 

~n ~·11,= 
"0 \ ,é) 

- . I + u. ;:-:,. 
"bé'' .. "'" 

= o T
1 

ot' p'R 

?>T i_ àp' __ I 
.--- - I -

?Jt:;' Cp~ ot' Cp 

coÖrdinaten op 

Uit stelsel wordt nu dimensieloos gemaakt door over te gaan 

op de dimensieloze grootheden: 

' 
I T' I t' 

I 

~-.!.. p= _e_ T= h =:es-u• u Tl VRr} ~~ 
) Pr 

I 

~I "u' x' 
~· 

~ -À-=- JA--• X-= - - I 
J ) \fii.Ti T.r ) ~.~ '{Rr; 'tr .À} ~r 

(I. I-1) 

(I.I-2) 

(I. I-3) 
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waa.rbij de grootheden met accent en index 5 betrekking 

hebben op de toestand van het gebied 5. t$- heeft de betekenis 

van een tijdschaal. 

Overgang van het stelsel (1.1-1) t/m (1. J-3) op de nieuwe 

coÖrdinaten geeft het volgende stelsel: 

massa ë>(.(.. o T --ott êlt. P 

impuls 

()T Rr ~ I 0~~)+ energie - r e>e cpp o-é o~ -r a~ 

(1.1-4) 

(I. 1-5) 

(I. 1-6) 

+ j p,Rkr'R ~~Y" 
A 

. , 
Pr = J;c/<=e Hierbij geldt: /?.= Ps-ce ~r en 

À,-' Às' 

" We zullen ons nu beperken tot: oplossingen waarvoor geldt R >foo 
Uit zal van belang blijken te zijn voor de grootheden in de 

grens laag. 

Zolang er geen extreem grote gradiënten optreden wordt de 

orde-grootte van de verschillende termen bepaald door de respec

tievelijke factoren. Uit wil zeggen bij verwaarlozing van termen 
"-1 

van de ordeR ontstaan de Eulervergelijkingen waaruit de 

Riemann-gasdynamicavergelijkingen kunnen worden afgeleid. 

Deze relaties zullen straks dienen als randvoorwaarde voor het 

grenslaagprobleem. (enkelvoudige golfoplossing) 

1.2 De Grenslaagvergelijkingen 

Aan de wand kan bovengenoemd stelsel niet voldoen aan de 

randvoorwaarden. De ordeschatting is niet correct. We gaan 

nu kijken in een gebied waar de warmtegeleidingsterm niet meer 

verwaarloosbaar klein is. Dit is het geval indien 'l maar klein 

genoeg is. 



5 

De warmtegeleidingsterm f~ (P.; ~) heeft de orde-

" _..t. D L 
grootte I in een gebied waar7van de orde '' is. 

We transformeren nu het stelsel (I.I-4) t/m (•.I-6) naar • . .L ,. -~ 
een coÖrdinaat r die gelijk is aan 

de orde van 't gelijk aan I. 

"'.L 1R .. en dus is voor 7• R 

Het stelsel (I.I-4) t/m (I. t-6) transformeert dan 

tot het volgende: 

Nu ~s 
au 1 .a I 
~f'; ~.~ )0 , dus termen die de snelheid u 

... -t 
bevat ten zijn een orde-grootte R kleiner dan de overige 

(I. 2-I) 

(1.2-2) 

(I.2..:3) 

termen. Deze termen kunnen in de vergelijkingen (I.2~I) t/m (I.2-3) 

verwaarloosd worden, omdat we net als bij de gasdynamica-verge-
.,._1 

lijkingen termen van de orde R verwaarlozen. 

Hierdoor wordt dan het bovenstaande stelsel tot het 

volgende gereduceerd: 

0"" - .1_ Q.T 
(1.2-4) ?>Y-'- A. i Z>t 'P 

ll = 0 (1.2-5) 1>'f 
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àT -
Hierin wordt verder )JT konstant genomen, 

Bij dit laatste stelsel dienen nu randvoorwaarden te worden 

gevonden zodanig dat de oplossing aan de rand van de grens

laag de oplossing benadert van het stelsel waarbij de warmte

geleidingsterm nul is, de buitenoplossing. 

1.3 De Randvoorwaarden 

Bij het stelsel (1.2-4) t/m (1.2-6) gelden de volgende 

randvoorwaarden: 

Aan de wand: T'l. -T~ 
')(:0 

waar1n g de temperatuursprongafstand is (ref 7). 
I 

(I • 2-6) 

Hierbij wordt aangenomen dat T..., een konstante waarde heeft. 

Op coÖrdinaat f geschreven luidt deze voorwaarde 

waarbij voorT T;/'r; wordt ingevuld. 

Voor 'f7~gelden de Riemannrelaties (ref 2) 

en op f coÖrdinaten 

I 

-J.Cs-- ---=--y-1 

= -.?.V( 
~-1 

(I. 3-1) 

(1.3-2) 
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en vOor de temperatuur T S 

... _.1. 

omdat U& van de orde-grootte R .r. is en we termen van 
A-/ 

c.le orde f?. en kleiner verwaarlozen vervalt de laatste term. 

Voor de temperatuur geldt dus nu 

In deze relatie is UÓ uit te drukken 1n Tj 

en daartoe is de energievergelijking (1.2-6) nodig . 

.L ~ = I ~..P.. Hierin is bovendien nog ~ "Z>é p 61: 

want op elk tijdstip 1S p uniform in r . 

en 
~ 

..L ~ = ~-' oïJ" 
P ot: r Ti ot: 

(zie 1.2-5) 

ingevuld 1n de energievergelijking levert dit 

or 
ot 

of anders geschreven 

We kunnen vergelijking (1.2-4) 

Dit levert dan ~u. I 

~ - Ri 
en met behulp van (1.3-6) 

herschrijven op 

+ (}(i -1) 

(1. 3-3) 

(1.3-4) 

(I. 3-5) 

(1.3-6) 
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Elementaire integratie over"/' geeft 

waar1n 

zodat overblijft 
or_ 

Ingevuld 1n (I.J-4) 1s de tweede randvoorwaarde dan 

I. D 'dT 
t&=1- '?)t 
D= c I 'rf Pft. 

We benaderen hier p door I omdat de afwijking van I van 
"),-i. 

de orde ~ ~en we deze afwijking hier dus kunnen verwaarlozen 
A-f 

(wordt in de relatie voor U6 dan van de orde R ) 

1.4 De Oplossing 

We zullen trachten een oplossing te vinden voor de 

vergelijking 

met de randvoorwaarden 

r=o: 

'/'= 00; Tt= 1- Dg]: J 
~t ~-at 

door gebruik te maken van Laplacetransformatie naar t. 

We noemen daartoe 

( 1.4-1) 

(1.4-2) 

(1.4-3) 
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Dan wordt het getransformeerde stelsel (I. 4.,...1) t/m(J. 4-3) 

s~ -1 

en de randvoorwaarden 
- . - a.ê>& 
ft- Tw 'P = Ij ê>'f' 

1 = f- D~~ 
Vergelijking (1.4-4) heeft als oplossing 

- w'/; 
- I T '9-=; ~+ a.e 

Substitutie in de randvoorwaarden geeft 

en 

:§- .J..= 
5 'f' + a.DVs 

waaruit a en 'r kunnen worden opgelost: 

a- ~w-1) vt_ 
(vt. +v;) s 

· met 

_I
s 

' __1_ 
D(T~v-!) ~ 

Terugtransformatie naar y;J é coÖrdinaten geeft 

r-=-
_j_ = 1- D{_T~- t} ~ ~~ .v1e V[ TI -~ 

en 

g. 7;, 1~ {Tw-(}(1-~ :
4 
~(.[) - --t· 0 76 

(I. 4-4) 

(1.4-5) 

(I. 4-6) 

(I. 4-8) 

(1.4-9) 

(1.4-10) 

(I. 4-11) 

(1.4-12) 

(I .4-13) 
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of, daar 

Deze oplossing gaat over in die van Clarke (ref I) 

voor D=O. 

(1.4-14) 

We hebben hier dus een uitdrukking voor de temperatuur T (l/'= 0/t) 
-

van het gas aan de wand. Het blijkt nu dat de temperatu).lr 

aan de buitenzijde van de grenslaag op t~O gelijk is aan die 

van het gas aan de wand op t=O. Deze temperatuur noemen 

we T ... 

dus: 

of 

Voor de 

Ta 
-* T 

~ ~ 
I "'!I é-::o - -

-6~o f- ~-- (T._,-1) 

D{T~v-i)_ 7*'-1 
:::00 

~ ... -,-.. 
'I 

oplossing geschreven als To/T volgt dan 

Tw t- { 1 - T..,) ~ f. .. ~ '([.._ 
T1t + (f- r") ~ ; ... + '{[ 

= r*" 

Enkele limietgevallen die hieruit volgen en moet~n gelden 

6-+o geldt To 
---9 1 of To=To voor -T*' 

6~- To Tw To- T.v ~-
T~~" T,.. 

(1.4-15) 

(I ;4-16) 

(1.4-17) 

(1.4-:18) 
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Hoofdstuk II 

De Warmtestroomdichtheid naar de wand 

2. I Theorie van de warmtestroomdichtheid 

Uit de oplossing voor de temperatuur van het gas aan 

de,wand kan men de warmtestroomdichtheid berekenen. Deze 

zal echter experimenteel gemeten moeten worden hetgeen 

alleen kan gebeuren door de wandtemperatuur zelf te meten. 

Hiervoor wordt een dun Pt-laagje gebruikt als weerstands

thermometer. In de theorie zullen we nu rekening moeten houden 

met de dikte van het laagje, met name met de warmtecapaciteit 

ervan. 

Veronderstellen we dat zich op x'=O op de wand een laagje~ 

bevindt ter dikte d.( dan kunnen we de volgende warmtebalans

vergelijking opstellen (fig 2.1) 

)('' 

_.. , I 

q,-9 - f,c..t~ ~:. (2. J-1) 

We kiezen de vector q positief in de positieve x'-richting 

Voor de warmtestroomdichtheid geldt: 

I I - 'oT q= -À ê))(' '1(~0 

~ o7' 1 1 = - ).p oX I )('• 0 (o ... ,.~t Ji~o fa) 

(de indicef' ! en p duiden op laagje resp. pyrex - van de 

wand) 

(2.1-2) 
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In de wand geldt de warmtegeleidingsvergelijking 

Verder geldt voor 

met 

(omdat we hebben aangenomen dat ')1.'/r'constant is volgt )~·1 ) 

De factor C: in (2.1-5) is van de tijd afhankelijk. Willen 

we toch een oplossing voor het stelsel (2.1-3) t/m (2.1-5) 

kunnen geven Jat zal er op dit ogenblik een benadering moeten 

worden ingevoerd. Omdat ~n de limiet voor /:~ollt)geldt ~._. f 
benaderen we de coëfficiënt door de asymptotische waarde 

waarmee de oplossing alleen geldig is voor 6.-. tJQ Deze bena-

(2.1-4) 

~ ~-L 

dering is weer gerechtvaardigd omdat Cf zelf van de ordeR "is. 

Voor het stelsel proberen we de oplossing weer te vinden met 

behulp van Laplacetransformatie naar t. De getransformeerde 

grootheden geven we weer aan met een - er boven. 

Vergelijking (2.1-4) transformeert tot 

- , o'T .s T 1
- T = ap -, 

0 ox 
waaraan de oplossing 

r'- (~'- ra')~ r~·v; ) + 
5 ' Vcip 

voldoet. 

-r,' 
0 

s 

( 2. l-6) 

(2. 1-7) 
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Oe getransformeerden van de balansvergelijking (2.1-1) 

en Je vergelijkingen (2.1-2) en (2.1-5) zijn resp. 

-7f = -c o91 ot r=o 
terwij 1 qp volgt met behulp van de oplossing voorT' : 

- (-' 7,')\!5" q1 = - Àp Tt - f V êïf 

q volgt met uit de relatie voor f1 
en uit (1.4-10)~ 

:::= '09 \ q :a- C ~ cf'=o 

=-rCoc.Vs 

(1.4-7) 

Substitutie van (2.1-11) en 2.1-12) in de getransformeerde 

balansvergelijking (2.1-8) levert dan: 

7ï' s + 
ra' 

iJe voeren nu een voor het probleem karakteristieke grootheid 

in die de dimensie heeft van een tijd: t.
1

en als volgt wordt 

gedefinieerd 

Op de betekenis· van -z1 naast Z:ae. 1.n de oplossing zal 

straks nader worden ingegaan. 

(2.1'-8) . 

(2.1-9) 

.(2. 1-10) 

(2. 1-11) 

(2.1-12) 

(2.1-IJj 

(2.1-14) 
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Substitutie van (2.1-14) in (2.1-13) geeft na breuksplitsing 

Terugtransformatie naar t geeft: 

T.é {é) = _ C(T..,-t) [ 1 + ~ 
V~ f G )p '{ë1 - Vïcc. 

t. ~t e«.o - erfe -. -. . I "tcx. t:-. 

- v'ët e•p .{ e•tc. '{f_ .] + T: 
vt; -~cc. 1 ' 

Á 1f_1 {t:) = 1f'(f;.)- r;,' is dan de temperatuur toename 

als functie van de tijd. Experimenteel is eenvoudig de 

I 

+ To 
s 

relatieve grootheid ÁT.iAT~e bepalen. Dan wordt de bovenstaaride 

relatie dus: 

een relatie welke wordt bepaald door de tijdconstanten r-. en 7:1. 
(Vergelijk dit resultaat met Hanson (ref 6), Fiszdon (ref 3,4)). 

(2.1-15) 

(2.)-16) 

(2.1.,..17) 
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2.2 E~perimenteel Onderzoek 

Er zijn met behulp van de Pt-weerstandsthermometer 

verscheidene experimenten gedaan in een testgas van Argon 

en Helium. Daaruit konden dan de waarden voor de accommodatie~ 

coëfficiënt worden bepaald met de relatie voor"l'Q.. 

Voor l:a,. geldt op x 1 
- t 1 coÖrdinaten: 

waarin 0( de accommodatiecoëfficiënt is. 

Deze grootheid wordt als volgt gedefinieerd: 

IE,·- E,. 

/Ei -Ew 
waarin E,; de energie is van de moleculen die naar de 

wand toegaan, Er de energie van de moleculen die gereflec

teerd worden en l!!!wde energie van gasmoleculen als ze de 

wandtemperatuur hebben. 

(2.2-1) 

(2.2-2) 

De waarde van de accommodatiecoëfficiënt ~ligt tussen 0 en I, 

zij is 0 als t:t"= é:r d.w.z. dat de moleculen volkomen elas

tisch botsen, en ()( =I als f=r:a E.,." dus als ze reflecteren 

met een energie behorend bij de wandtemperatuur, d.w.z. volkomen 

geaccommodeerd zijn. 

Vooral bij lage drukken is het effect van accommodatie 

op de warmtestroomdichtheid en dus op de temperatuur van het 

meetlaagje goed te zien. Dit komt vanwege het feit dat de 

accommodatietijd afhankelijk ~s van de botsingstijd en deze wordt 

groter als de druk lager wordt. 

Het behulp van een rekenprogramma was het mogelijk om bij 

verschillende waarden van t;~ informatie te verkrijgen over 

het verloop van de relatieve temperatuurverandering van de 

wand en verscheidene krommen bij de diverse waarden van 0(. te 

tekenen. 
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Daar in de vergelijking (2.1-17) ook de tijdconatante ~, 

voorkomt, welke uitsluitend uit materiaalconstanten 

bestaat, is het nodig deze eerst te bepalen. 

Dit werd gedaan door uit te gaan van de veronderstelling 

dat bij hoge drukken ~-~1«1en daardoor de term in (2.1-17) 

die de accommodatietijd bevat tot 0 nadert. 
2 Er werd gekozen voor een druk van 100 torr (13328 N/m ) 

waarbij experimenteel het temperatuurverloop werd gemeten. 

Met een tweede rekenprogramma werd dan bij de meetpunten 

een ~~ berekend waarbij een theoretische kromme van de 

klasse f- ~ #'t ~ V1;. optimaal bij paste (curve fitting) 

Uit een viertal experimenten werd de gemiddelde waarde 
-9 

van C} op 5. I 0 seconde bepaald. 

Deze waarde werd dan in (2.1-17) gesubstitueerd en zo kon 

daarna bij verschillende condities het theoretische temperatuur-

verloop worden berekend, en met Je experimenteel bepaalde 

punten in een grafiek worden uitgezet. 

Door interpolatie kon dan de experimentele accommodatiecoëf

ficiënt worden bepaald. 

Experimentele details (zie fig.2.3) 

De experimenten werden gedaan met een dun platina laagje 

dat ringvormig gesputterd was op een rond glaasje van pyrex. 

Deze vorm was zo gekozen omdat de schokgolf door slip aan de 

schokbuiswand enigszins bol kan zijn. Bij reflectie ontstaat 

dan een cirkelsymmetrische aanraking met de wand, die zich in 

de tijd snel uitbreidt in de richting van het meetringetje, zodat 

dit op een bepaald tijdstip dan overal in aanraking komt met de 

schokgolf, en een zo goed mogelijke stapvormige verstoring 

gewaarborgd is. 

Het laagje was opgenomen ~n de volgende schakeling: 
R 

~ I Rl I 
oseillosc.oop 

R 
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De sehakeling werd symmetrisch uitgevoerd onf storings

effecten te kunnen elimineren door differentiaal te meten. 

De voedingsspanning bedroeg 63 volt en werd geleverd door 

een gelijksspanningsbron (batterij), om netstoringen te 

. vermijden. De grootte van de weerstand P..L van het meetlaagje. 

bedroeg bij een temperatuur van 22,7° C 2348,89 ohm. 

Voor de weerstanden R was 4700 ohm gekozen. 

De'schakeling fungeerde als stroombronschakeling omdat bij 

de temperatuurverandering als gevolg van reflectie de wand

temperatuur slechts weinig toeneemt en dus de relatieve weerstands

verandering zo gering is dat de stroom constant mag worden 

beschouwd. 

Het is een vereiste de vervangingsweerstand van de schakeling 

zo klein mogelijk te houden in verband met thermische ruis 

(van de orde R) en elektrische stijgtijd. Deze is gelijk aan 

het produkt van vervangingsweerstand en totale capaciteit C 
(parasitaire en kabelcapaciteit). 

De vervangiTweerstand Rv is minimaal als 2R gelijk is aan A,t 
Anderzijds geldt voor de gevoeligheid, d.w.z. de rel~tieve 

spanningsverandering over het laagje V , als functie van de 
r 

relatieve weerstandsverandering 

1 
(2. 3-J) 

Vr 

en deze wordt groter naarmate ~/,(R kleiner wordt. 

Om nu toch een zo gunstig mogelijke gevoeligheid' bij een 

lage stijgtijd te behouden is gebruik gemaakt van een impedantie..,. 

omvormer, met een ingangsimpedant ie van I M .cl èn een uitgangs

impedantie van 200 ohm, zodat de stijgtijd een factor 10 

verlaagd werd van 0,2f'-s tot O,O~s. Bov.endien was hieraan 

een kleine versterker gebouwd met een fàctor van 1,9 maal. 

De signaal-ruisverhouding was gunstig genoeg voor experi..,. 

menten tot 0, I torr. Omdat bij lage drukken de relatieve tempe-. 

ratuurverandering van de wand kleiner wordt dient de ruis zo 

laag mogelijk te zijn. Aanvankelijk kori door de ruis niet lager 

geëxperimenteerd worden dat enkele tientallen torr. Door de aardingen 

te maken zoals geschetst in fig 3.3 werd de signaal-ruis-verhouding 

een factór 100 verbeterd. 
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R, 

Fig .2.3 a 

--.=...-:--=.=- ... 

T I Oscilloscoop 

0 

Heetopstèlling van schokbuis Ill zoals de.ze bij 

de warmtestroomdichtheiàsexperüaenten ~s gebruikt. 

I, 2 en 3 triggerlaagjes van CdS, met de bijbehorende • 

schakelingen; 

4: meetlaagje; 

T
1 

en T
2

: elektronische tellers, Systron Donner 

type 7034; 

Oscilloscoop: Teetranix Dual Heam type 535 met 

diff. plug-in-units !A5; 

. fig ~_3b. 

Bevestiging van de wand 

met het meetlaagje in de 

schokbuis. 
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In fig. 2.~8 is de meetopstelling weergegeven. De dimensienering 

van de buis was zodanig gekozen dat voor de condities waarbij 

de experimenten gedaan werden, zoals Mach-getal en tèstgas

druk, de e;Kpansiegolven pas op een later tijds.tip dan de schok

golfreflectie de wand bereikten. (ref 5). 

De triggering van de apparatuur geschiedde met behulp van 

CdS-laagjes, die net als het meetlaagje van weerstand verander-

den: als ze door de schokgolfpassage verhit werden. Deze weerstànds-

.verandering veroorzaakt dan een spanningspuls over het laagje 

welke met behulp van een triggerversterker omgezet werd tot een 

puls Jie een teller of oscilloscoo~ kon starten. 

De voedingsspanningen werden geleverd door batterijen. De grootte 

van de weerstanden in l, 2 en 3 waren respectievelijk 12k.O, 7k.Q en 

I ,Sk.O zodat de stroomsterkten door de laagjes van zodanige grootte 

was dat ze zichzelf niet verhitten. 

Het Mach-getal werd bepaald door de looptijd van de schok

golf te meten over de afstanden 1-2 en 2-3 (I.U6 ","., en 1~1""""' ) 
waaruit tevens kon worden afgeleid of de schokgolf vertraagd was 

door wrijvingseffecten aan de wand. De start van de oscilloscoç>p 

gebeurde door laagje 3, zodat de tijdbasis reeds aan het lopen was 

als het signaal van het meetlaagje werd geschreven. 

De wand was volgens de in fig .2.3b geschetste constructie in 

de buis gemonteerd. Met instelbouten kon de normaal op het meetlaagje 

worden ingesteld op de hartlijn van de buis. De afwijking kon 

gemeten worden met een autocollimator (Tokyo); Deze·wetd bepaald 

op 13'50" en is aanleiding tot een looptijd van de schokgolf over 

de 17 nun diameter van het meetringetje van ongeveer 0,03,.Ps• 

De druk. van het testgas werd gemeten met: 

a) Bourdon-veermanometers, bereik 0-20 torr, 0-100 torr 

en 0-760 torr (Edwards); 

b) Thermovac TM 201, voor het gebied 0-760 torr (Leybold), 

speciaal gebruikt voor inlekbepaling; 

c) Betz-manometer, precisiemeter voor het bereik 0-7 torr 

(Van Essen); 

Bij elk experiment werd met een stop-horloge de tijdsduur gemeten, 

·• .zodat deinlek en dus de procentuele verontreiniging bekend is. 
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2.'1 Experimentele Resultaten 

Beschouw de grafieken I en 2 waarin experimenten zijn 

weergegeven bij een druk van 1,015 torren M=2,59 en bij een 

druk van 0,39 torren 11=2,16. In deze grafieken is het theore.:.. 

tische verloop van de relatieve temperatuurverandering van de 

wand gegeven bij verschillende accommodatie-c'oëfficiënten. 

Voor een bepaalde druk en Machgetal is te ziendat voor kortere 

accommodatietijden en dus grotere ~ het verloop van de krommen 

stij ler wordt en de eindwaarden sneller worden bereikt. In beide 

grafieken zijn ook de meetpunten getekend waardoor een onderbroken 

lijn i~ getrokken. Er zijn nu twee dingen te con•tateren: 

a) de vorm van theoretische en experimentele kromm.en stem

men goed overeen, behalve voor ~orte tijden; 

b) de afwijking van de theorie duurt langer naarmate 

de druk lager is; 

Dit laatste is te verklaren uit het feit dat de schokgolf een 

"eigen doorlooptijd" heeft, d.w.z. dat bij reflectie een afwij

king optreedt van de ideale 'stapvormige verstoring tengevolge 

van de dikte van de schokgolf. Deze is groter naarmate de druk 

lager is. Zij is voor de druk van 0,39 torr ongeveer I mm (zie 

Vincenti en KrÜger: Introduetion to Physical Gas Dynamics, Wiley 

New York 1965), hetgeen aanleiding is tot een looptijd van 1,5,.,U~ 

bij M=2,61. 

De. tlieore tische krommen werden berekend met de methode zoals 

geschetst in 2. I als functie van 'Z:a. en t. In eerste instantie moest 

1;, worden bepaald. Dit werd gedaan door uit te gaan van de 

veronderstelling dat "l:o.;f,«.1. Dit kan nu achteraf geverifieerd 

worden. De accommodatietijd die wordt berekend bij I torr is 

I 0 -a seconde, dus bij I 00 torr (waarbij z-,_ werd berekend) komt dit 

neer op l0- 10 seconde. Hieruit blijkt dat aan de voorwaarde~Jt,«' 
-9 

wordt voldaan, daar voor z:-1 5. 10 /l bepaald werd. 

Ook bij Helium is een experiment uitgevoerd (zie grafiek 3) 

bij qs,qtorr en M=.QJOl(. Voor Helium is de accommodatiecoëfficië~t 

kleiner dan voor Argon tengevolge van de ">'fep verhouding die kleilier is. 
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De experimentele punten werden .berekend uit de foto's van 

het relatieve temperatuur- en dus spanningsverloop. 

Uitgaande van de veronderstelling dat voor grotere tijden 

de temperatuur de eindwaarde h~eft bereikt, kon dan op deze 

eindwaard~ genormeerd worden. Met de os~illoscoop werden daartoe 

twee signalen geschreven, een op korte en een op lange tijdbasis 

zodat cie beginstijging van het verloop goed te zien was en 

de eindwaarde op lange tijd kon worden berekend. Nu is het echter 

goed mogelijk dat vooral bij grote acconunodatietijden de eind

waarde zoals deze op de oséilloscoop wordt gemeten, aanzienlijk 

afwijkt van de werkelijke eindwaarde. Daarom werd. bij elk experi

ment de eindwaarde berekend uit de voorlopige acconunodatietijd 

die in eerste instantie uit de eerste meting volgde. Dit geef~ 

dan een gecorrigeerde acconunodatietijd, hieruit volgt weer een 

berekende eindwaarde, enz. Dit is een convergent proces zodat de 

afwijking van de acconunodatietijden onderling steeds kleiner wordt. 

In de praktijk blijkt na de eerste orde de afwijking zo gering 

te worden dat verdere voortzetting van het proces niet nodig is. 
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Hoofdstuk lil 

De dichtheid aan de wand 

3.1 Theoretische beschouwingen 

Voor de dichtheid in de grenslaag is een theoretische 

relatie af te leiden omdat bekend is hoe de dichtheid van 

de temperatuur afhangt. 

Er geldt namelijk omdat p niet van f afhangt: 

~o~)- p{J:). 
' 7;~) 

en L 
p= 0 r-' ó 

L _L_ 
(-1 

dus S' D~) == 
Tó r-' 7ï -
Ct)~· 17@) 

met behulp van (1.4-12) en (1.4-13) volgt hieruit dan 

S'o~) = 1 

Enkele bijzondere gevallen: _,_ 
s>~(o) = T .. r-' 

We·kunnen de dicht weer normeren op de asymptotische waarde 

en de relatieve diehtheidsverandering ~) berekenen, daar 

deze ook experimenteel het eenvoudigst re bepalen is. 

Hiervoor geldt dan: 

1 

(3. I -I):; . 

(3. 1-2) 

(3. I-3) 

(3.1-4) 

o. 1 -s) 

(3. 1-6) 

(3. ~~n 
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Ook hier werd door middel van een rekenprograiiUila voor 

verschillende condities het theoretische verloop van (3. J-7) 

bepaald. Er ontstaat dan een stelsel krommen als functie 

van de accominodatiecoëfficiënt en door de experimenteel 

bepaalde punten hierbij uit te zetten kan door interpolatie 

een waarde voor 0{ worden gevonden. 

3.2 De meetmethode 

Voor g~ssen bestaat de volgende dichtheid-brekingsindex

relatie: 

n- 1+ K~ 

waarin K de Gladstone-Dale-c'onstante is. 

Hiervan werd gebruik gemaakt bij de optische meetmethode 

die we hier zullen bespreken aan de hand van onderstaand 

figuur. 

(3.2-1) 
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Een lichtbundel die van buiten af de zijwand van de 

schokbuis in loopt passeert achtereenvolgens: 

een zij~enster bestaande uit pyrex (n=J.S2); 

de zijwandsgrenslaag; 

een gebied met uniforme brekingsindex~; 

de achterw~ndsreflectie-grenslaag; 

reflecteert tegen de pyrex achterwand en verder herhaalt 

zich alles in omgekeerde volgorde. 

Veronderstellen we dat de brekingsindex van het uniforme 

gebied verandert met een bedrag cl n"., (=11oo-n 1) en de 

brekingsindex van de achterwandsgrenslaag met een bedrag 

oln..,(= n"'-n1) 
Bovendien kiezen we de invalshoek i groot zodat het licht 

scherend op de achterwand reflecteert. De hoek die de bundel 

maakt met de achterwand bij het doorlopen vanhet uniforme 

gebied zal slechts zeer weinig variëren bij veranderingen 

~n de brekingsindex n.. ' doordat de bundel vrijwel loodrecht 

op de zijwand invalt. 

Volgens Snellius geldt nu: 

waar~n d,;"., de verandering van de invalshoek aan de wand en 

clrp die van de refractiehoek in het pyrex zijn. 

Uitwerking van de linkerleden geeft 

(n"" - n..") ~ i - net~ d "·,... = d "·,., 

daar voor n#O = 1 mag worden genomen. 

o~ 2-2> 

(3.2-4) 
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Uit het tweede en derde lid van (3.2-2) volgt: 

waaruit met behulp van ncao~".;,i= "P ~ rp volgt: 

De fractie van het licht dat wordt gereflecteerd aan de 

pyrex wand is een functie van i en r en daarmee dus afhan

kelijk van niiO en n,., . 

(3.2-5) 

(3.2-6) 

Na reflectie zal .een gedeelte van het licht doorgelaten 

zijn ~n het pyrex en een gedeelte gereflecteerd. Deze fracties 

z~Jn te berekenen met behulp van de relaties van Fresnel 

voor evenwijdig en loodrecht gepolariseerd licht .. We zullen 

ons beperken tot licht waarvan d~ trilEngsrichting evenwijdig 

is aan het invalsvlak. Dan geldt volgens Fresnel voor de 

reflectiecoëfficiënt: 

A.= 
ofov•·,'"{ l-r) 
-/~,.{it-r) 

Van belang is nu te weten hoe R van de dichtheid, dus 

van de brekingsindex afhangt, en daaruit de relatieve 

reflectieverandering te berekenen. Daartoe is het het een

voudigst eerst d.e afhankelijkheid te beschouwen: van 

~ van ~ en r • 

Er geldt: 

waarin 

en 

w p 

oR 
oi 

0~ 

or 

'OR. clr 
ar 

4R(---1 -
~ J.(t.'-r) 

(3.2-7) 

(3.2-8) 

(3.2-9) 

(3.2-10) 
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I 'aR. di ..L ofl dr 
R~.Tn +>A ~ ·.;j;•.· geldt: 

I . ··) cli 
~ J. {i,.'.) ;;;;, 

+ 

+ 'i ( -f 
· ~l.{i-r) 

f ) dr 
~ ~o(_itr) oln 

Bij de grootte van de hoek i waarvoor gekozen werd (85°SB') 

is de grootte van de term ïf-~~ ord.e I 00 kleiner is dan 

de term j a~ , terwij 1 bovendien dr << di 
4~ dn dh 

zodat we de tweede term in (3•2-11) kunnen verwäarlozen ten 

opzichte van de eerste. Dan blijft dus over: 

(3.2-11) 

I d~ i( ( . 1 . - f ) fa.." i, 
/{ q,., _. . ~ t.(,·-r) ~J.(j~or) (3.2-12) 

De relatieve verandering van de reflectiecoëfficiënt, 
ol~ 
T is gelijk aan de relatieve intensiteitsverandering Ar 

I 
van de bundel bij de meting. 

Deze intensiteit wordt gemeten met behulp van een p.i.n

fotodiode die in een versterkerschakeling is opgenomen. 

De intensiteit van de opvallende bundel wordt gedetekteerd 

als een spanning aan de uitgang van de versterker. Voor 

de relatieve spanningsveraodering geldt dan: 

.ä V Ll I LJ. R _J_ dR. 1\ n _ L J,R_ w lo -o \ . . · 
v • I=- R-= R oln ~ - R. ctn '\U" J-;(3. 2- 13> 

met /( 1s de Gladstone- Dale constante. 

Hieruit volgt dat het signaal evenredig is met het verschil 

1n dichtheid van het gas aan de wand, 5'...- en de dichtheid buiten 

de grenslaag, 961 . We kunnen uit de relatieve spanningsveran

dering met behulp van de verandering voor de reflectie factor 

dus direct de relatieve dichtheidssprong berekenen . 
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3.3 De Heetopstelling 

Om de ~n theorie uitgewerkte methode in de praktijk 

te brengen werd een opstelling ontwikkeld waarvan een 

detailschets is weergegeven in fig 3.3.-.7. Als -lichtbron 

werd een Helium-Neon laser gebruikt (Spectra Physics, type 

120), met een duurvermogen van 5 mW. Het polarisatievlak 

van het laser licht was bij normaal gebruik verticaal geric~.t 

zodat we in de opstelling de laser gekanteld hebben önder 

90° en het polarisatievlak dus samenviel met het invalsvlak. 

De laserbundel werd opgesplitst met behulp van .deelprisma's 

~n twee bundels waarvan de rechtdoorgaande als trigger-bundel 

fungeerde voor de apparatuur en de andere onder een zeer 

grote hoek op de pyrex achterwand werd gericht. Om een zo 

goed mogelijke triggering te verkrijgen dient deze bundel 

evenwijdig met de wand te lopen. Voor de uitlijning .werd··', 

gebruik gemaakt van een ijkblokje met een scherpe rand. Door 

de bundel zo te plaatsên dat de helft van de i~tensiteit werd 

gemeten, onafhankelijk van de plaats waar het blokje tegen 

de wand werd gehouden, werd deze evenwijdig met de wand gesteld 

(afwijking kleiner ddn 5.10-5 rad). Daarna werden twee messert 

de bundel ingedraaid tot weer de helft van de intensiteit gemeten 

werd, waardoor de stand van deze messen t.o.v. de wand bekend 

was en de bundel op elke gewenste afstand van de wand gericht 

en evenwijdig gesteld kon worden. (zie fig ~a-1). 

1--

--- -1-- - !- -r-

mes -

.i 

1 
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In de triggerbundel werd een derde mes gedraaid tot 

een gedeelte van de intensiteit werd gemeten. Een afbuiging 

van de bundel door de schokgolf heeft dan een spanningsver-

andering v~n de uitgang van de fotodiode tot gevolg die gebruikt 

wordt om de apparatuur te starten. Tevens werd deze bundel 

als referentie gebruikt voor het differentiaal meten van het 

signaal van de meetdiode. Op de intensiteit vàn de laserbundel 

komen namelijk oscillaties voor die het gevolg zijn van tem

peratuurveranderingen waardoor de laser in een andere mode overgaat. 

Het gebruik van de triggerbundel als referentie leverde grote 

moeilijkheden op daar ook mechanische trillingen op het mes 

werden overgebracht en ook werden gemeten op het signaal. 

(zie foto's). 

Om. deze moéilijkhedim te vermijden is daarna >éen t\ll!ede 

en definitieve opstelling gemaakt met een aparte referentie

bundel (zie fig 3.3~. Daarmee zijn de metingen gedaan die 

vermeld worden. 

De druk van het testg•s werd weer ge~eten zoals •êrmeld• 

in 2.3. het Machgetai werd·tterek•Wtci ·uit de looptijd van de 

schokgolf over de af stand van de triggerbundel tot de wand. 

In de wand was een Kistler drukopnemer gemonteerd die bij 

reflectie van de schokgolf de teller stopte. 

De start van de oscilloscoop geschiedde met de trigger

bundel; weer werd op twee tijdbases gemeten om de eindwaarde 

van het signaal en de aanstijging in het begin apart te kunnen 

bekijken. 

De lens in de opstelling diende om de triggerbundel in 

de buis zo dun mogelijk te maken, daartoe werden de afstanden 

van de lens tot de buis en de laser tot de buis zo gekozen dat 

de·~undel precies in het midden van de buis het nauwst was. 

De diameter bedroeg daar 0,2 mm, en aan de messen 0,4 mm. 

De diameter van de meetbundel werd niet be1-ftyló@d tot vlak 

voor de detektie. Daar werd met een lensje van 2 ~m brandpunts

afstand deze bundel gefocusseerd op de meetdiode. 
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~ ____ ...._,_ 

fig 3. 3- 2a 

",eel:bun~~L 
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3.4 ·Experimentele Resultaten 

Er. zijn met de opstelling van fig 1 b experimenten 

gedaan in een testgas van Argon. (zie foto's l.ftHt $"). 

De vorm van het signaal dat door de passage van de schokgolf 

ontst~at kan als volgt schematisch wordenweergegeven: 

De sprong naar beneden is gelijk aan fa- ~ 1 , daarna is 

het verloop naar boven een weergave van~..,- <rl' , hierna komt 

een sprong naar beneden tot.~de:>bC?OI~• 41-e aeU.jk .j.e ~·if-,1:f-?~ 
Tussen deze laatste sprong en de relatieve spanningsverandeting 

van de meetdióde bestaat nu het verband volgens relatie (3.2-13) 

Uit een serie metingen is nu dit verband bepaald. Tevens is (gr.atiek ".) 
een theoretische rechte getekend. Deze rechte heeft de helling 

I< 1f ~· , welke voor Argon en de invalshoek een waarde heeft 

van 1, 5. I 0- 2. De punten blijken af te wijken van het .theoretis.che 

verloop, er liggen er voornaelijk.onder. Dit kan worden verklaard 

uit het feit dat ook hier de eindwaarde nog niet is bereikt, 

Ogenschijnlijk is voor hoge Machgetallen het signaal op de oscillo

scoop nagenoeg constant;· uit de asymptotiek van de dichtheid 

volgt echter dat geldt (zie appendix) voor grote t: 

(--'-1- ;-1 

-- 1- VE.i-7lt 

met 

.,. 
f-T --:;::;-+ 1-T~)\& 

Tv V7it 

.. 
1-1_ 
r• 

1-Tw]. z;ca. 
,"" 



29 

Hieruit blijkt dus dat de accommodatietijd die gemeten 

wordt afhankelijk is van het Machgetal en dus vqor grote 

Machg~tallen groot wordt, zodat voor experimentèn hierbij 

de eindwaarde steeds langzamer bereikt gaat worden. 

Dit is een mogelijke oorzaak van de afwijking van de meetpullten 

~n de grafiek. 

Verder zullen we twee dichtheidsexperimenten apart bezien, 

nl grafiek S en 6 , waarbij deze bij een druk van 40 torr en 

M•2,84 resp. een druk van 5.59 torr en M==4,4J zijn gegeven. 

Met behulp van een rekenprogramma werden de theoretische 

dichtheidsveranderingen berekend, als functie van ~aen t. 

Hier treedt slechts een tijdconstanteop, terwijl bovendien 

de accommodatietijd van Argon t.o.v. pyrex wordt gemeten .en 

niet t.o.v. Platina. 

In het begin is er een afwijking van het theoretische verloop 

doch dit zal nu uitsluitend door de dikte van de schok worden 

bepaald en niet door de tijdconstante van een meetlaagje. 

De vorm van theoretische en experimentele krommen stemmen 

goed overeen. Op dezelfde wijze als aangegeven in hoofdstuk II 

werd weer gecorrigeerd op de berekende eindwaarde. 
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Conclusie 

We kunnen het volgend~ concluderen: 

Het experimentele verloop van de temperatuur van de wand 

en de dichtheid aan de wand is goed in overeenstentming met 

de betreffende theorieën. De afwijkingen bij lage drukken 

voor korte tijden na reflectie kan men verklaren üit 

schokstructuureffecten. 

Het gedrag van de dichtheid is vooral voor grotere 

Machgetallen essentieel anders dan het gedrag van de wand

temperatuur. De karakteristieke tijd voor het naderen van 

evenwicht blijkt voor de gasdichtheid aan de wand veel gro~ 

ter te zijn dan die voor de wandtemperatuur. Dit is theoretisch 

verklaard en experimenteel aangetoond. 
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appendix 

De functie exp(x)erfc(x~). 

Inde relaties voor de temperatuur en dichtheid l<pmt 

herhaaldelijk het produkt voor van de functies exp(x) en 

erfc(x~). We zullen in het kort enkele eigenschappen van dit 

produkt noemen. 

Voor x_. 0 geldt: 

Voor x ... c::o geldt: 

exp(x)erfc(xA) _. 

exp(x)erfc(x~) ~ 0 

Een reeksontwikkeling voor x!>> 1 is: 

) l [_L- ;J. ~ + ... J -d=: exp(x erfc(x )= '{i .,t %.nc. r7l 

Een reeksontwikkeling voor xt<< I is: 
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Symbolenlij st 

u snelbeid 

c geluidsnelheid 

~ cp/cV' 
x coÖrdinaat 

'l LagrangecoÖrdinaat 

"'f grenslaagcoÖrdinaat 

<f dichtheid 

p druk 

t tijd 

"t:' tijdschaal 

0< accommodatiecoëfficiënt 

z;a. accommodatietijd 

z::,_ meetlaagresponsietijd 

d grenslaagdikte 

ÓJ meetlaagdikte 

p viscositeit 

) warmtegeleidingscoëfficiënt 

g temperatuursprongafstand 

T temperatuur 

n brekingsindex 

I< Gladstone-Dale-constante 

1. invalshoek 

r refractiehoek 

indices 
1

: grootheden met dimensie;. zonder 1 dimensieloze groothecien 

p: pyrex 

w: wand,(dichtheid aan de wand, temperatuur van het gas 

aan de wand) 

1: meetlaagje 

1,2,5 schokbuisgebieden 

Dimensieloze grootheden: genormeerd op die van gebied 5, ... 
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zoals R en Pr, coÖrdinaten snelheden en temperaturen zonder 1 
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warmtestroomdi i chtheidsexp 

Argon. (schokbuis III) 

pl=IOO torr, M=l,925; 

tijdbasis boven 5)6 /cm 

" V onder " 

gevoè1igheid boven 10 mV/cm 

9 rnV/cm 

warmtestroomdichtheidsexp ~n 

Angon (schokbuis III) 

J?l"'l ,018 ·torr , M=2,63; 

' tijif~~sis1 boven 5)A- s/ cm 
ll " onder 

gevoeligheid boven Sm V I cm 
p · onder " 

war~testroomdichtheidsexp ~n 
,~, 

,,HeD.:t!lm (s hokbuis III) 

pl=0,585 \ torr, M=2,01; 

tijdbasis boven lOfe- s/cm 

" onder 2 " 

gevoeligheid boven 20 mV/cm 
1·1 onder " 

.,. 
,/···~l; 

dichtheidsexper;j.ment ~n 

Argon 

p 1=40 ton:: , M=2, 84; 

tijdbasis boven IO~s/cm 

11 , onder " 
gevoeligheid boven 100 mV/cm 

,,, 
" 



Foto ' s (vervolg) 

dichtheidsexp Ln 

Argon 

pi= 5 , 59 torr, M=4,43 

tijdbasis boven lO/' s/cm 

" onder I " 

gevoeligheid boven 20 mV/cm 

" onder " 

experiment gedaan met de 

opstelling zoals geschetst 

in fig 3.3-2a . in Argon 

pi=40 torr, H=2,50 

tijdbasis I 0 p-s / cm 

Gevoe.U~he~ol S'o Wt.V/thft 



Hrt 
ttt • tH 

H1 



Ji t:: ' 

t7J: ' 

t=-~ 
c:_~. i! I~! I ft 

r: :;;t mr.: m 
;p H J h &~iH~l ~~' 

!I 'b:1 ct_ 

~11 

t::.; ::=; ~ rr 
. .., 

:n 
lf' 

l! .~ n: I'~; 
. d. 

if 
ti 

ti 



t"" 

tH i± lt ti 
:ct:; te; 

11 

,i 

,l"-; 

n ti;. j:j 

u ~ 1:1.4 j_i nr: ti '·1-: gg;I::T HH e 
li~ E [i iL m~: P. ij: 

rd:tiFJ n ie: t ~ :nf:~ · Fd/1 5 

a H :;_.'-j 
I . Uc tt ifj ;:} •h l+th 

:: t"~ I ie. , "~ m 
:; 

I it~ F! f-: Hi 1:+· t~BJ=l Et Gi1Httlt+ tE ,. 

illl t;; . ~1~ 
ft lt~ U !+ it U;~i ;;: I !J • i t=~ p: . fffi1 ~n: t:: t-i-< fiU 11~ lt m! [r li ~,~:t; fT 

u g [:i: u: lltr'Ht rti ~+ H m~ eh tF. Ut . HH!- ;: 
. . i;; :~;; li 

,.~ ". ri , CCt '. , ~~l . 

t1 ~;~ ll ~11 Htl· W. IJ I! ~ALt' fi' l~;:1 f~1 . · ~î hl Ir' iet, lt 
!if1 I~ t1 te '+;t 

~·I i;r' !U 'i lH P-! 
I i 

~-LH i tlf 
i-!; 

fj ll 
hl Ft i 

;I-U ~.~ rw .,,rn ltt 
.. ~~~i .' :lfn ··~ lt fHl tiT I i ;: 1i Hg;m: l+!t~. "" ,,, ;: li 

mtrl . tlfi i} ;i ~~- L. ft tg~G, .~· 
it .. r-dü ··' t~ fî,. l1f r;~lir i [j ::-t fl·· 

.. ~. . I~ ~i ~!i 
)::!: I t i!· m ::~lik ti r; 

, , iiiU 
t± 

Cf" 
! Ir' 

i 
11 r! ttt lH 

:;) 1~ !!! 

~i~ 11 lli ri ±;:; !:+ l1 H :l 
i h 

.. 
' ~ 

m liL f. ij E:H1t1 ~~ r t:t··· H"1 i 

I ~ j:l lf p 

I 
lT 11 ~~ 

r: ,,_,_ 
I 

i lil I 

Jj 
. ~- !l 

.. 
n !i 

I 

H 

J:1: 11 i i ;:,1 f+i 

li 

·i1H+ :r.,.:r 









• 



... 
' ' 

,.." .. "1
"''1

"''1
' 
,
.
l
'
"
ï
'
l
'
'
i
•
·
"
l
~
 

1 
: .. 

T
.
~
î
t
'
l
'
"
l
.
i
'
.
1
'
.
!
 .. 

l 
.
.
.
.
 

• 
·
·
 

.
,
.
 


