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WiskundigeModellen voor Bolvlammen

Dit proefschrift gaat over de analyse van wiskundige modellen voor
bolvormige vlammetjes. Deze bolvlammetjes, met een grootte van enkele
millimeters, worden waargenomen in gasmengels van bijvoorbeeld aard-
gas en lucht, bij afwezigheid van zwaartekracht. De verhouding tussen de
diffusie coefficient van het brandbare gas en de warmte diffusie coefficient
speelt hierbij een belangrijke rol en wordt in de literatuur het Lewis getal
genoemd. In de wiskundigemodelvorming vinden we dit getal terug in de
beschrijving van de balans tussen de massa flux die de vlam voedt en de
warmte flux die door de vlam verspreid wordt.
De variabelen waarmee we de vlam beschrijven zijn de temperatuur, de

fractie brandbaar gas en de straal van de bolvlam. In Hoofdstuk 1 bespre-
ken we de wiskundige modelvorming aan de hand van een reactie-diffusie
systeem. Omdat de vlam ruimtelijk beperkt is tot een kleine bolschil, is het
gebruikelijk dit model te vervangen door een zogenaamd vrije rand pro-
bleem, waarbij de vrije rand het vlamfront is, dat met de tijd varieert. De
precieze correspondentie tussen beide modellen is nog steeds onderwerp
van studie. In dit proefschift werken we met de vrije rand formulering.
Dat deed ook Zeldovich, die in 1944, lang voor het ruimtevaarttijdperk

en experimenten onder gewichtsloosheid, een eenvoudig model opstelde
dat weliswaar liet zien dat bolvlammen theoretisch kunnen bestaan, maar
dat ze altijd onstabiel zijn en dus niet waarneembaar. Veertig jaar later
werden ze echter toch waargenomen door Ronney. De vraag was en is hoe
dat kan. Een zeer heuristische verklaring is dat via straling weglekkende
warmte uit de vlambol en de op het boloppervlak gegenereerde warmte
met elkaar in evenwicht kunnen zijn, waaruit een vaste verhouding tussen
inhoud en oppervlakte van de bol volgt, een vaste diameter dus. Is de
diameter groter, dan doet de weglekkende energie de vlambol slinken, en
bij kleine diameter is het juist omgekeerd.
Het model van Zeldovich werd daarom aangepast met een term in de

warmte vergelijking van het model die de door straling weglekkende ener-
gie modelleert, via de Stefan-Boltzmann wet met daarin de vierde macht
van de temperatuur. Diverse varianten van dit gemodificeerdemodel laten
wel stabiele bolvlammen toe, maar zijn fysisch gezien toch minder correct,
omdat bij straling niet alleen de emissie maar ook de absorptie van fotonen
een belangrijke rol speelt.
In dit proefschrift gebruiken we een beter fysisch model voor stralings-

effecten, waarbij straling zorgt voor een herverdeling van warmte energie.
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We koppelen daartoe de Eddington vergelijking voor de stralingsflux aan
het verbrandingsmodel. Daarbij verschijnen twee parameters, een parame-
ter in de Eddington vergelijking die de donkerheid, veroorzaakt bijvoor-
beeld door stofdeeltjes in het medium, karakteriseert, en het Boltzmann
getal dat aangeeft hoe sterk de stralingseffecten zijn in verhouding tot de
gewone warmteflux ten gevolge van diffusie. Ook dit model wordt behan-
deld in Hoofdstuk 1.
Het aldus verkregen vlammodel met stralingeffecten is het onderwerp

van dit proefschrift. We zoeken naar stationaire oplossingen en bestuderen
hoe eigenschappen, met name stabiliteit, van de diverse parameters afhan-
gen, waarbij we vooral naar het Lewis getal en het Boltzmann getal kijken.
In het proefschrift beschouwenwe alleen nog radieel symmetrische versto-
ringen.
In Hoofdstuk 2 bewijzen we eerst het bestaan van stationaire oplossin-

gen, hetgeen nu niet meer vanzelfsprekend is. Als de reactiesnelheid niet
is vastgelegd en dus vrij te kiezen, dan bestaat voor elke waarde van de
parameters en voor elke voorgeschreven diameter precies één bolvlam met
die diameter. De vergelijking voor het profiel van de fractie brandbaar gas
ontkoppelt daarbij en is expliciet oplosbaar, net als bij Zeldovich. De dia-
meter van de vlam volgt daarna door te eisen dat de voor het bestaan van
de vlam benodigde reactiesnelheid consistent is met de vlamtemperatuur.
Dat laatste leidt tot bifurcatie diagrammen waarbij generiek voor gegeven
waarden van de parameters het aantal stationaire oplossingen oneven is.
Daarna beschrijven we verstoringen van stationaire oplossingen met

een gelineairiseerde vergelijking die op een vernuftige manier wordt af-
geleid uit het vrije rand probleem. Dit stelt ons in staat de zogenaamde
spectrale stabiliteit van de oplossingen te bestuderen. Dit doen we met een
Evans functie, een analytische functie gedefinieerd op een deelverzameling
van het complexe vlak. De nulpunten van deze functie zijn bepalend voor
de stabiliteit van de vlam. Ruwweg gezegd: nulpunten met positief reëel
deelmaken de vlam onstabiel. Vandaar dat we uitgebreid onderzoekenhoe
nulpunten van de Evans functie weg te drijven zijn uit het complexe rech-
ter halfvlak door aan de (controle) parameters/knoppen van ons model te
draaien.
De Eddington vergelijking zelf bevat de vierde macht van de tempera-

tuur. In een eerste analysewordt ook deze term gelineariseerd, waarmee de
Evans functie een semi-expliciete vorm krijgt die beter aan te pakken is met
exacte methoden. De zo verkregen resultaten worden daarna numeriek ge-
continueerd naar het model met de echte Eddington vergelijking. We zien
daarbij dat de tak van stabiele bolvlammen wat kleiner wordt. De rol van
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het Lewis getal is steeds hetzelfde. Dit getal moet klein genoeg zijn voor
stabiliteit. Hoe dichter het bij de waarde 1 komt, hoe minder waarschijnlijk
het wordt dat bolvlammen stabiel zijn, en voorbij 1 zijn er helemaal geen
stabiele bolvlammen mogelijk. Dit alles komt aan de orde in Hoofdtuk 5.
Hoofdstuk 3 is het meeste theoretische hoofdstuk, waarin we probe-

ren de stap van spectrale stabiliteit via gelineariseerde stabiliteit naar niet-
lineaire stabiliteit te maken. Dit lukt alleen voor instabiliteit. Voor een ge-
deelte van het bifurcatiediagram bewijzenwemet halfgroep technieken dat
de bolvlammen ook werkelijk onstabiel zijn. Dit gebeurt in de context van
zogenaamde volledig niet-lineaire problemen. Het grote open probleem
hier blijft om hetzelfde te doen voor stabiele oplossingen. De wezenlijke
moeilijkheid hier is gerelateerd aan het feit dat de Evans functie in nul een
vertakkingspunt heeft.
In Hoofdstuk 4 tenslotte bekijken we het model met de gelineariseerde

Eddington vergelijking en doen extra aannamen waarmee een integraal-
differentiaalvergelijking voor de diameter van een veranderende bolvlam
is af te leiden. Stabiliteit van bolvlammen is dan meer globaal te beschrij-
ven. We laten numeriek zien dat als er twee stationaire oplossingen zijn, de
grotere stabiel en de kleinere onstabiel is.
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