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Samenvatting

Vuur is een van de klassieke “elementaire” fenomenen in de natuur. Het heeft
een grote variatie aan toepassingen, zoals in motoren en als warmtebron, maar het
komt ook van nature voor in minder gecontroleerde situaties zoals bosbranden en
tunnelongelukken. Voor verbranding heeft men brandstof nodig, een zuurstofbron
en een ontbrandingsvonk. Een verbrandingsproces kan gecontroleerd worden door
de hoeveelheid brandstof (toegevoegd aan het systeem), de hoeveelheid beschik-
bare zuurstof, of de warmtebron te reguleren. De verschillende natuurkundige en
chemische aspecten van verbranding zijn in het verleden uitgebreid gemodelleerd.
Deze modellen zijn vaak gecompliceerd en moeilijk wiskundig te analyseren.

In dit proefschrift bestuderen we een gecombineerd verbranding-straling model
dat de relevante fysische aspecten in zich heeft, maar vanuit wiskundig oogpunt
simpel genoeg is om analytisch en numeriek te onderzoeken. In het bijzonder con-
centreren we ons op de stabiliteit van lopende golven in een verbranding-straling
model met vrije rand. Het model beschrijft voorgemengde vlammen die zich ver-
spreiden in een gasvormig mengsel met inerte stof. Dit model is gebaseerd op
een hypothese van simpele scheikunde en hoge activeringsenergie en is als eerst
voorgesteld door Buckmaster en Joulin. Zonder stralingseffecten staat het model
bekend als het thermo-diffusief model voor voorgemengde vlammen en bestaat uit
diffusie vergelijkingen voor de temperatuur en de massafractie van de brandstof. In
het model komt het Lewis-getal voor, de verhouding tussen de diffusiviteit van de
temperatuur en de massafractie van de brandstof. We nemen aan dat na ontbranding
de reactie beperkt is tot een infinitesimaal dunne zone (het vlamfront), die het verse
gedeelte voor de vlam scheidt van het verbrande gedeelte achter de vlam. Op het
vlamfront wordt de inkomende massaflux gebalanceerd door de uitgaande warmte-
flux, met een Arrhenius-achtige temperatuurafhankelijke reactiesnelheid. In dit
model zijn vlakke golven één-dimensionale lopende golf oplossingen. In ons model
worden de natuurlijke controleparameters van de lopende golven gegeven door de
hoeveelheid brandstof toegevoegd aan de vlam en de omgevingstemperatuur.
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Samenvatting

Het uitzenden en de absorptie van straling door de stofdeeltjes wordt gemodel-
leerd met de Eddington-benadering, die twee stralingsparameters bevat, namelijk
de opaciteit van het medium en het Boltzmann-getal (een maat voor het relatieve
belang van de stralingsenergie-flux ten opzichte van de warmteflux). Afhankelijk
van de opaciteit van het medium kan straling de snelheid van de vlam en het profiel
van de temperatuur aanzienlijk beı̈nvloeden. Een belangrijke eigenschap van het
stralingsmodel is het Joulin effect: ten gevolge van de stralingseffecten is de tem-
peratuur van de vlam hoger dan de adiabatische temperatuur (de temperatuur van
het thermo-diffusief model), beweegt de vlam met een hogere snelheid, en wordt
de ontbrandingstemperatuur lager.

Het bestaan van lopende golven voor het stralings-diffusief model, ook wel het
Eddington-model genoemd, is bewezen door Brauner, Hulshof en Ripoll door mid-
del van een Schauder dekpuntstelling. Het model bevat enkele fysisch interessante
limietgevallen voor de stralingsparameters, waaronder het adiabatische geval. De
limiet waarin de opaciteit van het medium naar nul gaat, en waarin het voorver-
hitte gedeelte groot wordt, is in detail onderzocht door Baconneau et al. Hierbij
is de hoeveelheid brandstof vóór de vlam (in het verse gedeelte) gebruikt als con-
troleparameter. Voor dit geval is het bestaan van een kromme van lopende golf
oplossingen, met omkeerpunten, bewezen. De analyse is beperkt tot het geval dat
het Lewis-getal 1 is, omdat het bifurcatiediagram (van de oplossingen) onafhanke-
lijk is van dit getal. Verder wordt door analyse van de stabiliteit van deze golven,
gesuggereerd dat stabiliteit hoofdzakelijk gerelateerd is aan de verandering van sta-
biliteit in de omkeerpunten.

Een ingewikkelder geval, namelijk de doorzichtige en zwakke stralingslimiet,
waar het Joulin effect het meest uitgesproken is, is onderzocht door van den Berg
et al. In het bijzonder is de wet afgeleid die de relatie tussen de snelheid van de
vlam en de controleparameters beschrijft. In dit asymptotische regime bereikt de
temperatuur van de vlam zijn bovengrens.

In dit proefschrift breiden we de resultaten voor de limietgevallen uit en bestu-
deren we het verbranding-straling model voor algemeen Lewis-getal en algemene
stralingsparameters. We beginnen met een lineaire versie van de Eddington-verge-
lijking (waar we de niet-lineaire temperatuurafhankelijkheid vervangen door een
lineaire) en onderzoeken het bifurcatiediagram (oplossingsdiagram). Bovendien
bestuderen we uitgebreid de stabiliteit in zowel het één-dimensionale als het twee-
dimensionale kader. Uiteindelijk bekijken we de niet-lineaire versie van het Ed-
dington-model numeriek.

In Hoofdstuk 2 bestuderen we de lopende golven in het geval dat de Eddington-
vergelijking is vervangen door zijn lineaire versie, maar behouden we de niet-
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Samenvatting

lineaire reactiesnelheid. We laten zien dat, als we de reactiesnelheid negeren, er
een lopende golf profiel voor elke snelheid van de vlam bestaat. Als we de reactie-
snelheid wel meenemen, laten we zien dat, in het parametervlak waar we de tempe-
ratuur achter de vlam op de horizontale as uitzetten en de snelheid van de vlam op
de verticale as, de lopende golven gegeven worden door een enkele gladde curve die
geparametriseerd wordt door de temperatuur van de vlam. Deze curve kan omkeer-
punten hebben en S-vormige gedeelten bevatten. Het bifurcatiediagram hangt niet
van het Lewis-getal af. Tenslotte bepalen we in dit hoofdstuk de oplossingscurve
voor fysisch interessante asymptotische regimes van de stralingsparameters.

We vervolgen de analyse van de lineaire versie van het Eddington-model en
onderzoeken de stabiliteit van de lopende golven in Hoofdstuk 3. We gebruiken
de linearisatietechnieken, ontwikkeld door Brauner et al, en lineariseren het vrije
rand model om de lopende golf oplossingen. Het gelineariseerde probleem hebben
we geanalyseerd door middel van de Evans-functie. Eigenwaarden van het geli-
neariseerde probleem corresponderen met de nulpunten van de Evans-functie. Voor
de stabiliteit van de lopende golven blijkt het Lewis-getal erg belangrijk te zijn. De
andere parameter is de afgeleide van de reactiesnelheid ten opzichte van de tempe-
ratuur van de vlam. Als we de afgeleide van de reactiesnelheid veranderen, terwijl
we de reactiesnelheid zelf vasthouden, veranderen we zowel de richtingscoëffiënt
van de curve in het bifurcatiediagram als ook de spectrale stabiliteit van de lopende
golven. Aldus, gebruik makend van zowel analytische als numerieke methoden,
presenteren we resultaten voor de stabiliteit van de lopende golven in termen van
het Lewis-getal en de afgeleide van de reactiesnelheid.

Eerst beschouwen we het één-dimensionaal probleem. We bepalen in detail
het gedrag van de Evans-functie voor kleine waarden van de eigenwaarden. Van-
wege translatie-invariantie is nul altijd een eigenwaarde. We laten zien dat een
verticaal omkeerpunt in het bifurcatiediagram equivalent is met het nul zijn van de
afgeleide van de Evans-functie in de oorsprong. Deze voorwaarde is onafhanke-
lijk van het Lewis-getal. Een drievoudig nulpunt van de Evans-functie in de oor-
sprong, waar een Hopf-curve uit ontstaat, komt bij een unieke kritieke waarde van
het Lewis-getal voor. Voor sommige waarden van de parameter heeft de Hopf-
curve zelfdoorsnijdingen, wat tot een rijk stabiliteitsdiagram leidt. Alleen onder de
Hopf-curve en onder de lijn van het omkeerpunt geldt spectrale stabiliteit voor het
één-dimensionale probleem.

We sluiten Hoofdstuk 3 af met de stabiliteitsanalyse van het twee-dimensionale
probleem, waar een lateraal golfgetal verschijnt. Eerst bepalen we in detail het
gedrag van de Evans-functie voor kleine waarden van de eigenwaarden en kleine
laterale golfgetallen. Dan beschrijven we hoe de eigenwaarden, voor elk lateraal
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golfgetal, door nul gaan op een “neutrale dispersie curve”. Verder bestuderen we
numeriek het gedrag van de Hopf-bifurcatie als we het laterale golfgetal weg van
nul continueren. Het blijkt dat, voor kleine waarden van het laterale golfgetal, de
Hopf-curve daalt en het gebied van stabiele oplossingen verkleint. Dus, veran-
deringen van spectraal stabiel naar spectraal instabiel komen met name door lage
waarden van het golfgetal, en minder door hoge waarden.

Samenvattend, in het vlak met het Lewis-getal op de horizontale as en de
afgeleide van de reactiesnelheid op de verticale as, geldt twee-dimensionale spec-
trale stabiliteit in het gebied dat onder de volgende drie typen van curves ligt: ten
eerste, alle golfgetal-afhankelijke neutrale dispersie curves, ten tweede, alle golf-
getal-afhankelijke Hopf-curves, en ten derde, de omkeerpuntenlijn (zadel-knoop
bifurcaties) behorend bij het golfgetal nul (mits relevant).

In Hoofdstuk 4 gaan we verder met het bestuderen van het model via de niet-
lineaire Eddington-vergelijking en stappen we over van analytische beschouwin-
gen naar numerieke berekeningen. Om de stabiliteit van het probleem, die middels
Evans-functie technieken wordt geanalyseerd, te bestuderen, lineariseren we om
numeriek berekende lopende golven. Om de Evans-functie te borduren we voort
op het werk van Allen en Bridges en anderen, en gebruiken we de wig-formulering
(uitwendige produkten) om twee-dimensionale ruimten van begrensde oplossingen
links en rechts van de vrije rand te definiëren. Door de sprongcondities op de vrije
rand te gebruiken vinden we een (analytische) Evans-functie. Als we de stabiliteits-
diagrammen van het lineaire en het niet-lineaire probleem met elkaar vergelijken,
zien we dat de verschillen enkel kwantitatief van aard zijn.
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