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Samenvattinr;. 

, iPn methode word t beschrevcn om d,· physi sche contour van een 

supersone wind tunnel noz;,le zodanig te ber~kenen, dat een 

bepaAlde eewenste uni.forme stroming wordt verkregen. Deze 

berekcnine valt uiteen in de berekenine van eAn potentiaalstroom 

contour en ec:!n daarb i j behorende correctie ten,~evolge van de 

aan de physiscl.e contour aanwP-zir~e grenslac-en. 

Ui t{';aande van het concept van e,~n potetiaalstroming wordt 

met behuJ p van de methodc van Hoberts, Squires en Jt'isher de 

potentiaalstroom coutour he1·ekend. Ueze me>thode .is een combi

natie van de methode van l•'riedrichs, de karnkteristieken me

thode en de simple wave 111ethode. Deze drie methoden worden 

r~ecomhineerd door voor de as van de noz,.le e,·n Mach getal ver

delingst'unctie voor te schrijven, wPlke als startende in.forma

tie worrlt ~ebruikt. Door deze Mach e,-etal verrlelings.functie is 

de potentiaalstromin~ eenduidi~ bepaald. 

Di j rt c bereken int~ van dP bi Jbehorende correc tie word t t~ebru i k 

gemaakt van een recenteli,jk 1:epuh.l iceerd co1aputerproeramma, 

met behulp wanrvrin co111pressi bele laminaire- en tur·hulente 

~renslagen met wi .l lekeuritre drukgradi~nten en warmtegeleiding 

kunnun worden hcrekend. llierbiJ wordt de methodH van Cohen 

e11 Hes ho tko :~ebru i kt tAr b<~rekeninl~ van he t lamina ire deel 

van de t~rens 1 artg en word t de 111e th ode van Sasman £ n Cresci 

gebruikt te,· ht>r·ek,·n'n,~ vrin hHt tur!111lente de1•l van de ,_:rens

laac. 

l>e ove1·gang van de I :11uin:dre- 11aar de turbuJ en te .c-renslaag 

word t da.1rhi. j h1~rekend met de ;:;chl i c-h ti ng-l!h lrich-lJranvil le 

metliodE>. 



1. lnleiding 

Een supersone winrl-tunnel noz/.le is een simpele Laval 

nozzle met een sub.sone str.oming a~n een kant en een 

. supersone stromio• aan de andere kant vAn 

een sonische keel. Zo'n supersone wind-tunnel nozzle 

moet de snelheid van de bln11enkomende lucht zodanig 

reguleren, dat in het testgebied (zie f'ig. 1.lJ eP-n 

unirorme stroming wontt verkregen, welke evenwijdie 

aan de nozzle as P,"ericht is. 

De arstudeer opdracht bestond er in <Jen supersone wind

tunuel nozzle zodanig te "modeller.en", dat het test

~ebied e<•n uni rorme s trom i ng met een on twerp Mach ge tal 

M= l,'-1 en met eC'tl statische druk p, welke t~clijk is 

aan de atmosrerische buitendruk, wordt verkregen. 

Een conventioneJe vaste twee rlimensionale, supersone 

wind-tunnel nozzle bestHat uit vier basisonderdelen, 

welke in ondersta.inde t'ig. (1.1) aangegeven zijn. 

M(I -M=I- __ __._M~="""'> .... 1 --

/ 
' / 
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In de subsone inlaat wordt <le luchtstroom vanuit- de 
-rusttoestand bij het stroomopwaartse eindpunt van de 

noz/le versneld tot een sonische snelheid in de keel. 

In het begin van het expansie gebierl van de nozzle 

wordt de sonische stroming weer versneld, waarbij 

de helling van de contour toeneemt van nul bij de keel 

tot de nozzle ex pansiehoek bi j he t buit~pun t. 

In het vierde gebie<I is er een toename van de oppervlakte 

van een dwarsdoorsnede, met een gelijktijdige afname van 

de helling van de contour. 

In dit gehied wor<lt de stro'lling rechtget.rokken teneinde 

·te bereiken dat de stromine parallel aan de nozzle as 

naar buiten treedt. Dit vierde Rebied wor<lt het "l~semann" 

deel p;enoemd. 

Uaar de bewe~ingsver~elijkingen voor een compressibele 

visceu.,.e stroming buitengewone mathematische complicaties 

met zich met~ bren,;en, moe ten er vere•~nvoud igde aannamen 

worrlen gemaakt, teneinde de contour van zo'n twee dimen

sionale nozzle te bepalen. 

liekemi is nu dat Prandtl heeft aangetoond, dat voor 

stromende media met een klein Reynolds getal de visceuze 

e:ffecten beperkt hlijven tot dunne lagen langa de vaste 

grenzen van een stromingsveld en dat de stromingen buiten 

deze grensla1~en heschouwd ku1men worden •l• per:fecte stre

mingen (ge.-.n viscositeit, ge<m warmte geleiding), tenminste 

voor zover he t prob LePm ePn strominp; be trert langs t~oed 

p.;estroomlijnde grenzen, dus met een relatief' kleine in

clinatiehoek t.o.v. de stromingsrichting. 

Teneinde nu het mathemntische probleem "doenlijk" te maken, 

wordt hct stromingsveld in een supersone noz,-:le gewoonlijk 

beschouwd te bestann uit ecn inwendig ~edeelte van een 

potentiar1lstro111inp.; (perf'ect medium), omgeven door een laag 

van vertraa({de strominr: \grenslagen) langs de kanaAlwanden. 

De conventionele 111ethoclen voor het ontwerpen van een super

sone no?zle contour zijn dan ook gebaseerd op de aanname 

I. 2. 



da t de effec ten van de groei van de grenslagen lant~s de 

kanaalwanden in rekening kunnen worden gebracht door een 

correctie van de "potentiaalstroom contour". 

Het problet=>m van het ontwerp van een supcrsone no;,zle 

kan dus teruggebracht worden tot 

• 
1) ePn berekenin~ van de no?,le contour op 

basis van de stroming van ern perfect me

dium, 

2) de bepaling van de mate van groei van de 

,~ronslae-;en langs cte nozzle wand en, 

3) een verandering van de potentiaalstroom 

contour teneinde te compenseren voor de 

,~renslaa~ effccten. 

We zullen ons in het volgende nu eerst bczig houden met 

de l>erekening van de noz.,le contour op basis van het 

potentiaalstroomconcept. 

Vooraf kan nog o~~emerkt worden, dat we om redenen van 

symmetrie de berekening kunnen beperken tot het t~edeel te 

van de noz?.le dat zich in f'ig. (1.1) boven de nozzle as 

bevindt. 

1.3 



Bepalint•; van rle potentiaalstroom contour. 

2 Keuze 111ethode ter herekenine van de poteutiaal -

stroming. 

i:,en on twerp methode voor dt- potentiaals troorn contour van 

d.e supersone nozzle moet enk<: le eif~euschappen hebben, 

namelijk: 

lJ Met de methoden 111oeten .·e ingangscondities 

en het ontwerp Mach getal in rekening kunnen 

worden cehracht en moet een uni.forme stroming 

in het testr--cdePlte van de supersone noz:.!:le 

\zie fi~. 2.1 ) worden verkregen. 

2) Met de methode moet het mogelijk zijn een 

potentiaalstroom contour met een continul 

kro1111ninr,- te verkri Jgen. 

3) De methocle moet een middel bevatten om de 

lengte van de nozzle zodanig in rekenint~ te 

brenF,en rlat de nozzle zal passen in de be

schikbare ruimtf-'. 

1-t) Tenslotte moet cle·111ethode rcclelijk F,eschikt 

zi.in voor herekeningen met de computer, 

teneinde de polentiac1lstrooin contour t·e 

herekenen binnen de ,~ewens te nauwkeurigheid. 

Oe over;~rote meerderht:d d van de supers one noz:t::les zi jn ont

worpen door gebruik te maken van de karakteristieken methode. 

De karakteristieken methode kan ecllter alleeil eehruikt worden 

voor da t ,:edeel te van de stroming waar M .> 1 , dus waar de 

strominF, supersoon is. l>it maakt het noocfzakelijk een arbi

traire aanname over de strominf,' in de kePl te maken. 

liij de Prandtl-Busemann methode in re.feren'tie ('f) wordt 

'.2. 1 



bijvoorhe1•ld een rechte sonische 1 i jn in de keel annee

nomen, in ref'erentie ( 8 ) wordt door Puckett een rechte 

1 i jn van constant Mach r.;e tal vcrder s trooma fwaarts aan,~e

no111en, tewi.il door Folsch in ret'erentie ( 9 ) een bron

stroming in e«'n cteeJ van rle nozzle worrlt aan,,~enomen. Deze 

methoclen zi ,in echter ni et nauwkeuri~ 1~enoeg·, daar de aan

/;enomen stroming zelden wordt {~erealiseerd. 

l<.i· .• Squires, H.c. hoberts en 1•;.H. Fi.sher hebben nu in de 

li teratuur twee mcthoden ,~evonden, wnarbiJ alleen word_t 

aant:enomen eta t er 1>;0en viscosi tc it en warmtegeleidint~ is 

en dat het homentrope stromeude medium e,·n perfect gas is. 

Dit 7i jn de mcthodtin van llarrop en Friedrichs. 

llarrop gebruikte in rererentie ( 10 ) r~elinearisecrde bewe

gingsver,••;eli.ikin~en voor zi.in berekenint~en, tewi.il 1''riedrichs 

in de ref'ere~ ti es \ I I ) en ( I '2..) one ind ige reeks ontwi l<ke-

1 ingen r,-ebruikte om de stromin,~sparameters te berekenen. 

Uiervan is nu de ,ne thode van llarrop ui tstekend geschikt, 

als we reeds met een of' andt>r specif'ieke contour te maken 

hebben. 

Een ontwerper pref'ereert ecl,ter, ecrst de gewenste stroming 

te speci.f'iceren en daarna de contour te bepalen die deze 

stromine producecrt. 

Friedrichs levert nu in de referenties \ II ) en ( 1'2.) zo'n 

methode, al thans voor e,•n r;edeel te van _de nozzle, daar de 

111ethode ont:clukldgerwi,is al leen bruikbaar is voor lage ... ach 

getallen, vanweF,e moeilijkheden in de berekeninf,'en van hogere 

orde ter .. 1en in de reeksontwikkelingen. D~ methode is echter 

aantrel<l,eli Jk, daar de verdeling van het .-iach eetal langs 

d,• as Vf1n de nozzle de stroming in dt:~ F,ehele nozzle bepaal t. 

H. I\. Squires, I<. c. Hoberts en E. I<. 1:-'i sher hebben op 1-rrond 

van het voora.fgaande een nieuwe 111ethode ontwikkeld om de 

potentiaalstroom contour te bcrekennn. Wij zullen nu voor 

de herekening van de potentiaalsLroom contour deze methode 

f~euruiken. 

De potentia:ilstroom contour wordt h.ierhij een<Juidig bepaald 

'2. '2. 



door de speciricatie van de afmetingen van de nozzle uit

gang en door de keuze van ecn ,,,ach {~etal verrtelinr,-srunctie 

langs de as van de noz.·le. Met <.leze ontwerp methode wordt 

ann dt' hierboven vereiste ei.1~enschappen. goed voldaan. 

IJe mcthode is gehaseerrl op een comhinatie van drie bestaande 

theori~n, nameliJk 

A) cie ft'ricdrichs metho<1e, welke in het geb~ed 

l zie f'it~. ~!. 1 ) van cte su persone noz,, le word t 

toe{',"epast. lJeze methode worctt dus in het !'IUh

sonc- en in het transsone deel van de super

sone nozzle 1'."cbruikt. 

BJ de karaktnristieken 111cthodf', welke in het 

('."('bicd :n: word t r,-cbruik t. 

C) de "enkelvoudit~e /{olr" theorie, welke in 

,,..ebied "1II: worn t f',"ebrui kt. 

ln het vol,:ende worcten dezo mctho<Jcn beschreven, op welke 

wiJ7,e ze worncn t'."ecombinef'rd en op welke wijze ze worden 

toer,-epast. 

Voor we hier echter toe ovcr,•',"aan, zuJ. len we eerst de basis

vergeliJkin1~en w~ lke stromingsparameters aan het i-iach getal 

relateren, kort samenvatten. 
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J. Uasisvergelijkineen 

3.1. Toestan<lsvergeli.iking 

In de theorie van de potentiaalstromin~en wordt aange

nomen dat het stromend medium perfect is en dat het 

constante specjfieke warmten heet't. 

Bovend ien word en de effec ten van vi scosi tei t en .warmte 

geleiding verwnnrloosd. 

De toes tand sverge l i jkin/~ van ePn per feet gas word t gee;even 

door 

p - j RT 

en oe in terne enerf~i e E per e<inheid van massa word t p;e

dcfini eerrl door de relatie 

E ... 

Voor een pert'ect t~as wordt bovendien de relatie tussen 

de speci fieke warm ten ,~e1{even door 



3.2. 

De energievergelijking - de vergelijking van Bernoulli 

De energievergelijking voor een &tntionaire adiabatisch 

stromint~ van een perf'ect gas wordt gegeven door 

of 
2. 

a 
+ 

1/. 
2. 

2 9' ::. c. on stan t ) 

c.onslonl 

c..ons-l:onl 

He bovenstaande relaties ~-eldcn in het gehele stromings

veld voor stationairP, a«liAbatische homentrope- en isen

trope s trominf{en. ln te{';ens tel I ing tot homen trope s trominp,-en 

zi Jn voor i sen trope stromin,-~en df> cons tan ten verschi l lend 

voor verschillerade stroomlijnen. 



llomentrope stromingsrelaties 

Homentrope toestandsveranrlP.ringen worden uitF,edrukt door 

de relatie 

1 p = Const.ante. ~ 

De P,eluidssnelheid a. wordt geeeven door 

2. 
Deling van rle energievergelijldng ( 3. ~) door a. en gebruik-

making vah de relaties (3.7} en tJ.8} levert voor de sta

tische druk- ,,ach ~etal re la tie tussen twee pun ten o. en b 
in een homentrope stroming de relatie 

Hieruit volgt, dat tussen de druk pin ecn willekeurig 

punt en <le staP,natie druk p0 in het resevoir de relatie 

P; =(1+ X~' M
2

) fr. 
~eldt, met behulp waarvan de corresponderende relaties 

tussen de dichthejd, t~mperatuur en geluidssnelheid worden 

M} 

'l. 
M 

De verg-el i jkin1~ voor homen trope compress i be le s tro111ingen 

word t dan 



Uit de vergelijkingen {3.1<>), (3.11) en (:3.12) vol~t 

nu direkt, dat de corresponrlerende relaties tussen de 

resevoir grootheden en de kri tieke ~rootheden ("'de t.~root

heden wa.irvoor M =I} word en t!,"eF,even door 

2. ~ 2. 2. 

* * 
9' =t a. = a'+I Q.o 

* '2. '2. 

T = )' + I To 

!*= ~ ¥+' )- ..!._ t-• jo '2.. 

( i+I )- -1.,_ 

* d - , 
p = '2. Po 

Uit bovenstaAnde relatles kan nu onder andere worden af

geleid rtat 

= 



4 Theorie en tocpassing van de ~riedrichs' methode 

De diff'crentHHe bewcc-in1:svergeli.ildne,-en in Carthesische 

co8rcl ina ten x en ~ voor een s ta Li onaire t,·:ee di 1,1e11s i onale, 

compressihele, rotntic vrijo en ho,.,nntrope stromJ.ng van 

ePn perrect medium ,,orden ,0 :c1:evcn door 

oS'u 
'o ':C 

welke het 

o~V 
+ 

'o ~ 
behoud van 

'oV 
'o'X 

- 0 ' 
massa uitc.trukt, 

o, 
welke het rotatievrije knrnkt~r van de stromiur, uitdrukt 

en tenslotte door ver{';cli.ildni~ ( (~ b) ) , welke in de p.laats 

komt van de i111puJ sbehoud ver.,~cl i jking. il.ierbiJ zijn \..L. en v 

de snelheidscomponentcn in de :crespf~ctievelijk 'j richting. 

l.Jit de?.e vergeli.ikin,~ kan het stelscl ( :;. lJ en l "·.2) worden 

af,~eleicl, he tge"n c(•n re<luccerlmar s telsel <Ii i't'erentiaal

verr,el i Jkingen is 111ct uen v als artrnnkelijke- en :::C en «:J 

als onafhankelijke variabc.Len. Door verwisseling van de 

roJ len van ::i l'hn11:,e l i jke- en onH fhanke 1 i Jke variahAlen k,,n 

uit het stelscl (-,,lJ e11 (:-.._.:.?) dus em1 equivalent lineair 

stelsel worden vcrl .. rer:·cn i1etwelk vcel 1~emakkeli.iker te i.>e

handclen is. 

l)eze Lransfor1,ia tic word t de hodo~raar 1.ransforma tie geuoelild. 

~-. e proberen nu ePH opJoss in:·; te vinden vnor lie t potentiaal

stroom prohlee111 in liet r·;t~hele l~eblcd::C (zie t'i,.;. (2.lJ ). 

Tot geb i ed :C b~hoort ook h<'t trc1nsso11e rle,•l van de stroming 

met de sonlsche .li,jn M::1 in de ket1l van de nozzl«•. De 

,,acobi.aan vn11 de houot~ra;i f' Lra11:--1or111a tie is danr cch ter 

sine;ulier, zo<lnt de hodograaf 1.;ct.hodc 11.iet in hct gehele 

eebied ::C op1-;a;1 t. ,1a,1ro111 vo lr:on we een door i"riedrichs aan

geeevc-n wht: om dc?.c 111ocili,iklwid te ontko;,wn. Aan beide 

ver,~cli.ikinge11 (11.lJ en (!1.:.?J knn direct worden voldaan 

door invoerint~ vn11 een stroomfun<' tic At' en po ten tlaal-

f'unc tie 'f , w,rnrhi _j 



en 

'o'f 
u.-==- ox V-

Lijnen van 'f = constc1nt en "'f' = constnnt vormcn dn.n een 

ortho;~ona;11 kror,11 j .ini1~ colSrd j nn C<>n sys teem. 

/riedrichs lnn t nu ~ i en dn t hij overgan,: op cli L kroa1lij11ig 

c0Urdi1wccn !->ysteem de bijl>ehorcnde .. lucobiaan in ,";ebi.ed:J: 

nert:ens s i nt'~U L .i er is. 

r·rle<lrichs J.aat VPrdPr ;,ien dal. door 011lwikkelin;~ vnn de 

snclheidsco1,ipon<inten en carthesischo co<Srrlinaten in mnchtreek

sen v;:in de stroo111t't1nctie bi.i een 1•:ei;cven verdelint;sf'unctie 

v::in het .-,ach r.otal lan;--:s de as v;in de nozzle e<'n op.lossing 

vau he t po ten tlnn 1 s trowi nt~sproblecm in {';eb iecl :r. knn word en 

verkregcn. 

1,ct door ons l><ischouwdc twcedi,,;ensi.onalc ,•;,?vn.l is door ;, i lson 

in ref'ercn t i es ( 13) en 1, l'-f ) op de door Friedrichs aa11-

1:ep;cven wijze ui.tg<>wPrkl •. ,i Ison voert da:1rbij de equi.

potcntianllljn- en s1-rooaulijn co<>rdinRten ~en~ in, waar

hiJ;£ ·constant ii-; J.nngs n«•n equipotentiaallijn met~ c:'X. 

op do n;:;; vau de nozzle en 1 con:-; tant is lant:s een stroom-
.. "W/o* * 

I 1 .1n met 1 = T / J ~ 

Ondcrstannd fj l~ ( It .1) toont e,•n sctw ts v.111 di t co~rd ina ten

sys lae111. 

'-1. '2. 



f'i f':• •'• .1 Co0rdi natensysteem -voor <.le fo'riedrichs' iaethode. 

He t he t o o,:· op d c ( anti ) s y met r i e t • o. " • ct e 11 J n 1 = 0 

( nozz 1 e-as ) word en de Cttrthc•sisr.he co15rdlna ten X en ~ '> 

de stromint:srid,tinr: 9 en de snellH>idsvcrhouding· ~ /°r
vervolgcns 011twil,kelrl in cie mc1chtr<"'ekse11 

) (4.~) 



en 

-w .. Arhi,j '1, de sJ1elhcid op clc as van de 1107.zle voorstelt. 

<icbruikrna.kHnd v:-in de reeksontwikkclinr:en van 'l/4 en de 

ver1:E?liJking<'11 vnn JJernoulli knn vonr hct .•.,ar.h 1--:etal M 
worden ;--;eschrcv.cn 

..!... 

M= {t1-'-(1+~ M)[+s,.~),,,'+b/~)1,~J~\~J
2 

c~'t) 

Substitutie vnn de rcwksontw.i.kkcl.in1--: (11.'J) t.111. {'••<•) 

ln clc :~etransl'ormeerde bewe, .. :in1r,svcrt{eli Jkineen en de 

biJuehorencie transformntie formules lcvert na ~elijk

stelling van co~I'.fici~nten van 1--;cliJke naachten van 11, een 

aantal ver11:elijklnr,en waarui t de co~f'ricJ ltnten vnn de rceks

ontwikkelineen kunnen worden berekend. 

l>e nitdrukkin1_--:en voor dezr' cott.fficienttm ?.ijn in appendix A 

weerge~even. 

De in deze co~rricienlcn voorko111cnde 11:roothe.id h =t (M) 

en i:-:; M ~ H (~) c, n ::·cr~·ev<~n verdelinesf'unc tie van het 

. 1Ach gctal op de ns van de no7.zle. 

Teneinde de in de reeksontwikkcl.int1:en voorkomende co~f'f'i

ci~ntcn te ku11nen berekenen,is het noodzakelijk eerst de 

af1~clciden van Men h naar~ te bcpalen. De lrnrekening van 

de ni'gcleiden vnn M na;,r ~ maal,t de keuze van e.-n Mach getal 



verdelint;sf'unctie noodzakelijk. 

In appendix ( C ) zul l en voor dE: in§ b te kiezen Mach 

F,etal verdelint;sfunctie f'ormules voor de af1;elei.den van 

M naar ~ worden gcr,-even. 

Door de ui tdrw,kinr-; ( 11 • 8) hcrhaaldeli jk naar ;t te di :f.fe

renti~ren vinrlen we de ui t<lru: ... kin,;en voor de af1~elei.den 

van h naar~ • welke in appendix 1J ✓.ijn weeri_~egeven. 

1>e berckeninc wordt gestart in e<'n punt ( 'X. O ) op de lijn 

'l -=o (de nozzle-as). 

We doen vervolgcns ern stapje A~ in de stroomlijn co8r

dina:it "1, bi,j constnnte;s=-:cen v.in<len zo het volgen<le punt. 

Di t herhn 1 en we tot a;-in het punt waar de kromme ~ = -:c.. 

de limictstroomli.in co~rdina;it "le snijdt. ~vc uemen vcrvol

r:ens twt tX.+A'l:,O) op de as en de gchele procedure her

hanl t zich. 

In ieder punt l~, 'j ) 1-mnnen we met behulp van de in 

append ix ( C) :":n,0 :evnn f'ormules de ar,~e leiden van M naar ~ 
bepalen. Tevens kunnen we met de f'ormulcs van appendix(.u) 

de ter plaatse Ji:cldende af'c,eleiden van h nanr _;s berekenen. 

1,;et behulp van <lcze afgclei<.,cn kunnen we dan de in de macht

rceksontwikkellngen voorkomcnde co~f'fici~1,ten uit de .for

mules in apnendix(,\)berekenen • waarna de waarden van -:c • 

~ , 9 • 'l, en M ui t ( ,, • 'l J t. 111. t lt. 7 J voor he t punt ( ~. 1, ) 
kunnen wor<len hcrekend. 

Op de7,o wiJzP kunnen we de ons interesserende f'ysische 

r:rootheden .in elk punt Vcln ,~ebied I. berekenen. ilogere orde 

termen in de rceksontwikkelinl{en worden n.i et ,~ebruikt • van

we;~e r.ompl.ica ti cs in de bijbehorende algebra. 

1';adat we een kcuze hebhen gema.ikt voor de ,•1ach ,:~etal ver

delingsf'unctie M(~)en de I imietstrooml i Jn coorrlinaa t 1, c 

kunnt'n we hot i·.ehcle 1i:ebled ::Cop de in he.t voorgaande 

beschreveu wi Jze b<'rPken,-11. 

IJe wanrrle van 1c. :,nn herPkend word en ui t he t ou twerp Mach 

1•:e tal M-t. en de hoo,~te 'je v:-in de nozzle ui t1~ang ( 7ie appen

d ix l D) ) • 
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5 Toepassing en theorie van de karakteristieken methode 

Thcorie van de karakteristieken methode. 

De di:fferenti@le bewc,~ingsvergelijkingen voor een statio

naire, twee dimenslonale, isentrope (dus rotatie vrije ), 

compressibele stroming van e~Jl per:fect medium {geen wrijving, 

~Pen warmte~eleidine) wordcn gegeven door 

= 0 
' 

welke het rotatievrije karakter van de stroming uitdrukt 

en 

welke a:fgeleid is uit de continutteitsver~elijking en de ver-

1•:eli.jkine van i--;uJer. dfd<r) /(ti¾ )- ~ . 
Als nu X(a-), V({!') eton krormne voorstel t, met ( J / { drr - f ~ , 
dan bctekent de lineaire combinatie 01. d"/cJ ~ + b,_ Ju/cJLj 
de af'geleide van de :functie U(x.,'j) lartf{S deze kromme. 

De vergelijkingen (5.1) en (~.2) zijn nu twee homogene 

dif'ferentianlvcr~elijkingen van de eerste orde, waarvan 

de cot'ffici~nten hekende .f'uncties zijn vnn U en V • 

l>e7e variabclen U enV zijn f'uncties van ten 'j , zodat 

clc co~f:fici~nten van de vergelijkingen lS.l) en l5.2) alleen 

functies van X en 'j worden. In elk van deze twee dif:feren

tiaalvereelijkingen zijn de :functies U en v in het alge

mePn in twee v~rschillende richtingen eedi:f:ferentieerd. Bij 

de af'lei ding van de 1,arakteristi eke vcrt~eli jkingen van het 

st0lsel (5.1) en (5.2) wordt nu een lineaire combinatie 

L = ~,L, -f ~~ LJ.==- 'c)u 

). 2 {,l-a~ ff'i + (). 1.. u v-~,} d 'j + 

( J, -r J 
2 
w v} ~ 1~ x + ~ 1 ( v 2:__ a~) ~ ~/;; 'j = o (s. 3) 

~evormd, zodat in deze dif'ferentUHe uitdrukkine;Lde a:fge

leiden van l) en V (•;eco;abinee,~d wc,rden tot a.f1~eleiden in dezel:fde 
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ri.chting. 

zo•n richting, welke aChangt van het puntX,~als wel van de waar

den u en v in dit pu·nt, wordt karakteristiek genoemd. 

Veronderstel dnt rlP?.e karakteristieke richting wordt gegeven door 

~e verhouding{d¾~~an wordt de voorwaarde dat u en v in Lin 

dezelCde richting gedifferentieerd zijn gegeven door 

}l.(ut-d-) _ ),-+-)l. u v) d::c/d~ 
() 2. u. v.;,). ,) - .i\ i. ( vi.- a,. == d ':J / d ~ ( S. Lf) 

Langs e, n karakteristiek::C~;y(c;r)geldt voor de at'e;eleiden van de 
t 

snelheidscomponentenu.en v, dat 

du/ 'du/ d-x/ 01..L/ d~; 
/dz== lox · /d'T + lo~ · Id~ (s.s) 

en dv; 'ovj d:c; oV/ de;; 
/d~ = /ox . . /d"f" + /o'j. /dq- ' 

parameter is. waarin'O""" de karakteristieke 

De ui tdrukking voor L kan nu 

d¾V-worden geschreven als 

d-x/ 
na v.-.•rmenigvuldiging met J&:r oC 

(s.'t) 

(s.S) 

Aangevuld met de uit (5.4) volgende vergelijkingen 

vormen de vi<•r homogene vereelijkingen (5.7), (5.8), (5.9) en 

(, .10) voor de factoren /\ 1 en ~2.de voorvaarden dat in de lineaire 

combinatiel=:X,L,+A'1l1de componenten u en v in de karakteristieke 

richting worden gedifferentieerd. 



Door eliminatie van ). 1 en :A 1. kunnen de volgende vier karakteris

tieke vergelijkingen worden verkregen, waarvan de eerste twee 

zijn 

Of 

en waarvan de laatste twee zijn 

of 
I 

,g_y_ _ -uv~ Ca,.(u1.-1-v,.)-a. Lt]~ 
d v - u1. - a i. 

Hieruit volgt, dat als (u1.~v,.)<o.1 hP.t stelsel diff'erentiaal

vergelijkingen (;.11) en (5.12) elliptisch is. Vergelijking 

(5.11) heeft dan geen re5ele wortel•• zodat karakteristieke 

richtingen in dit geval niet bestaau. 

Als u'l.-+v'2.~a~ dan ic; hc-t stelsel (5.11) en ( 5.12) parabolisch en 

dan heeft vergeliJking (5.11) 44n refele wortel, zodnt er in 

ieder punt van het fysische vlak 44n karakteristieke richting 

bestaat. Is echter u\v"') o.', dan is het stelsel van dif'Ceren

tille vergelijkingen (5.11) en (5.12) hyperbolisch. In dit geval 

nu hee~t vergelijking (.,.11) twee relele wortels• zorlat tn elk 

punt vnn het fysische vlak twee verschillende karakteristieke 

richtingen bestaan. 

Voor supersone ~;tromingen bepa.ilt vergelijking l 5.11) dus twee 

karakteristieke richtingen in elk punt van bet f'ysische vlak(~.y). 

In dit vlak worden de karakteristieken die een positieve hoek 

maken met de stroomlijnrichting gewoonlijk aangegeven als C -
of naur links lopende knrnkteristieken. De karakteristieken die 

een negAtieve hoek maken met de stroorulijnrichting worden ge-
+ 

woonlijk als C of naar rechts lopende karakteristieken aan-

gegeven. Dientengevolge geldt dnn, dat op een C. 1-- kar,,kteristiek 



en op een C karakteristiek. 
I 

[ 1.c 1. ') 4, "I d ';I _ UV - 0. U. .... Y -0:.J 
d :x: u'--o}· 

Voor{u'l.•v
1)>o2. , bepa,il t vergeli jkiug· ( S .12) twee karakteristieken 

in het hodografe (U,VJ vlak. In dit vlak worden de karakteri•-
+ -tieken 1Jewoonlijk aangeF,even als--ren,-, en uit (5._12) volgt, 

• dat op een-r karakteristiek 

·du 
dv 

en op een,-,- karakteristiek 

I 

du [ '( ,_ ') ~J"!: __ -uv-au +v -a 
dv - ut-a.1. 

llieruit is gemakkelijk te zien, dat de C karakteristieken,ge

definieerd door de vergelijkingen (5.13) en (5.14), afhankelijk 

zi jn van de s troming in kwestie, danr zowel de onaf'hankelijke· 

variabelen::Cen':i als de af'hankelijke vnriabelen uenverin betrokken 

ziJn, terwijl de-r1karakteristieken gedefinieerd_ door de v~rc•• 
lijkinF,en (5.15) en (5.16) onaf'hankelijk zijn van d~ st·roming 

in kwestie, da;,r die laatste vere-elijkinr,-en de variabel.en X en ~ 

niet bevatten. 

De-rkarakteristieken in het hodograf'e vlak zijn dus twee vast• 

families van krommen, die voor eens en voor altijd bepaald kun

nen worden.Zoals in het nbVOlgende nog zal blijken, zijn deze 

krommen epicyclotden. 

Verder volgt uit vergelijkingen (5,lJ) t/m (5.16), dat 

du]' dy ] 
dv .-,• = -~ c-

d1.1 -l d ~ J 
~" dv -1.r,- = -c1::c'"' ~+ 

Als (U,V) en (-x,y) nu in het zelf'de vlak rep,resenteerd worden 

als in f'ig.5.2 en fig.5.1, dan zijn de richtingen van de C+ , 

en,-,-karakteristieken en de richtingen vanC-_en7"',..karakteristie-

ken door corresponderende pun ten (-:r,':J) en ( u, V) loodrecht op 

elkaar. 

Ue oplossing van het stelsel (5.1) en {r:-,.2) nu is een beginwaar-

.. 

• 



de probleem. Hierbij moeten langs kromme~(zie :fig.5.1) 

de relevante grootheden gegeven zijn. Deze kromaae wordt de 

beginwaarde kromme genoemd. 

~t 
I 
I 

:fig.'>.1 Af'hnnkelijkheidsciomein van een punt. 

Uit bovenstaande f'igutlr 5.1 is duidelijk, dat onder het at'

hnnkelijkheidsdomein van P bij g·egeven ~wordt verstaan, het 

stuk AB vAn :J dat door cte P r,-aande c• en c- karakt•ristieken 

ui t q-' wordt t~esneden. 

Er kan nu ecsteld worde11, dat; cle oplossing in ieder punt cp 
e,~nduidig bepaald worc1 t door zi jn af'-hankelijkheidsdomein. 

Uoor invoering VAn de hoek0 tussen de stromingsrichting en de 

posit ieve x.-as en de hoeko<:. tus~en de stromingsrich ting van 

een C karakteristiek (zie t'ig. r,.2.J, kan een alternatie-

ve uitdrukking voor de helling van de karakteristieken 

word en af'g-eleid. Als cocSrdinaa t assen xen ~ ,.~eroteerd wor-
. II 

den over de 8 , zodat de 9--x-as parallel is aan d1·stromings-
11 " rich ting, ctan is U.•<t en v ~o. 

dientengcvolge krijr,-en we dan uit ('l.llJ, dat 
I 

. )' '2.~-"t ~_-_.(,..,a,_'2.,_;0~'2--_,,a.""!._. ........ --2 
__ =. ± ( M-1 

~ ,.v_ a.,. 

waaruit volgt c1at 

Q.RC.SII'\. (s.,S) 

S".S-

J ..• 



s.b 

met behulp waarvAn verKelijking (~.11) dAn als 

(s.19) 

kan worden geschreven. 

Dus is de component van de snelheid loodrecht op een C 
karakteristiek gelijk aan de geluidssnelheid en bij ieder 

punt :X:t 'j maken de C+ enc~ karnkteristieken dezel:fd,: hoek o(..) 

de Mach hoek met de stroomlijn in dat punt. 



S. t 

c-
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' l~/3 \e -------- \ 
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\.<o'P.a\<-le,c.i s..\.ie\<en in \.iel f'1s,sche vla\..<. 
X. I 

l,t.. ► 



Het is gebruikelijk• om de.differentille vorm van de hodogra

fe karakteristieke verg-elijkinc· in de polaire cotsrdinaten ~ 

en 0 ui t te cirukk-,n. 

Daar .)J,,=C\,cos.e a.n.V•~!>in8 krijp;en we 

en 

dv == d q, /.)i.tn, e + 9' ~ e de , 
waaruit me~ behulp van (5.18) en (3.19) een andere differen-

tille vorm van de hodoF,rRfe karnkteristieke vergelijldng kan 

worden araeleid, namelijk 

de 

s.e 

I rw-,)~ ( S.'lo) 

, Ui t ( 5. 20) is te zien, dat o<. ~ T/-:a. voor M•I, 
zodat voor een sonische stroming de karakteristieken loodrecht 

op de strominRsrichting stann en dus samenvallen, hetgeen in 

overeenstemming is met het eerder verkregen resultaat voor 

een parabolisch stelsel ver~elijkingen. 

Verder volgt uit (5.20) en (5.18) dnt alsol--# o dan 

M~ oO , zodat de richtin,~en van de karakteristieken 

voor hoge Nach getallen de stromingsrichting benaderen. 

Met p;ebruikmaking van de relaties (3.6), (J.12) en (3.14) 

knn het Mach getal als functie van de stroomsnelbellild ge

~even worden door de relatie 

en dus kan de hodo~rafe karakteristieke vereelijking (5.20) 

~erntegreerd worden teneinde een uitdrukking in de polaire 

co5rdinaten9,en8 te kriJF,en voor cte7""" karakteristicken. 

Deze uitrlrukking wordt e,-egeven door 

(S.1'2.) 

• 



Verr,elijking (5.22) komt nu overeen met de vergelijking van 

een epicyclofde t n polaire colSrdinat_en 9,en e. 
Voor een isentrop• supersone stroming worden deT" karakteris

tieken dus gerepre::1enteerd door epicyclo!den, die gE,genereerd 

worden door de omtrek van een cirkel met diameter(~-a.~) 

* die rolt over de "sonische cirkel" (9t)=o.. • Hierbij is 
""" . ~ de maximaal mogelijke snelheid die kan worden verkregen 

voor gegeven stagnatie voorwaarden, zoals ~ede:finieerd door 

de relatie 

* a.. 

Aan de andere kant kan door gebruikmakine van d<~ relaties 

().5),(J.8J entJ.lOJ worden afgeleid, dat 

. d M 

Door substitutie van ( --.• 24) in( 5.20) en door inte,~ratie 

van deze relatie, knn de alternatieve uitdrukking 

+ ( ~ ,,½ r~)"l: [( , :ir~)i] - 9 = Ol"Ctar, M - 'J - \ i - I arc.ten M -0 'r+• 

+ Constante 

voor hodogra:fe karakteristiekcn {epicyclofden) worden a.f

geleid. 

(s. 2.s) 

In een supersone strorninp, kan nu iedere stroombuis worden 

beschouwd afkomsti~ te zijn van een sonische stroming en 

gedraaid te ziJn over een_hoek"'1;, de Pranrltl-Meyer expansif'

hoek. Uit vergelijkin~ (~.22) volgt met constante=0 voor 

de ui tdrukking 

"J;{r'.f orc:~o., [( M'"-0 ½ (}~'.)]-ardan(M'--0~, 
die het Mach getal relateert aan de bijbehorende draaiings

hoek v;, 

ln c1e besc.hriJving van e<~n stationair, twee dimensionaal, ho

mentroop,1 supersoon stromingsveld~ wordt een enkelvoudige 

golf gedef'inieerd als een strominf;Si~ehied, dat als bHeld in 



het hodografe vlak slechts ~~nTkarakteristiek heeft. 

In het fysische vlak kan een "enkelvoudige golf"gebied 

overdekt gedacht worden door 44n familie van rechte 

C ·karakteristieken. In een unif'onn gebied zijn Qeide 

families van C karakteristieken rechte lijnen en de bij

behorende afbeelding van dit gebied in het hodoerafe 

vlak is dientengevolge slechts een enkel punt (u,v ) • 
• 

In het geval dat we te maken hebben met een "enkelvoudig 

golf" gehied, kan het stromingsprobleem in dit gebied 

exact worden opgelost. Een analytische oplossing is in 

het algemeen echter niet bekend in een stromingsgebied, 

wanr beide soorten van C karakteristieken gekromd zijn. 

In dit geval kan het stromingsprobleem worden opgelost 

met een "step-by-step" methode. 

Als de stroomsnelheid ~ toeneemt bij het passeren van 

een "enkelvoudige golf", dan wordi de "enkelvoudige golf'" 

eon expansie golf genoemd en als dP snelheid a~neemt, 

dan wordt de "enkelvoudi~e golf" een compressJ·• golf' 

genoemd. Als een "enkel voud ig 1~01 f" gebied bi Jvoorbeeld 
+ 

rechte C karakteristieken heeft, dan wordt i$dere rechte 

c+karakteristiek afgebeeld op een punt van de bijbe--horende,-, karakteristiek en de richting van deC•karakte-

ristiek is loodrecht gericht op de richting van de raaklijn 

dat punt aan die"T'-karakteristiek. 

In tegenstelling tot bij een expansiegolf', convergeren de 

rechte C karakteristieken in een compressiegolf, zodat een 

schokgolf kan ontstaan en de stroming dus niet meer als 

homentroop is te beschouwen. 

5.10 



5.2 Toepassing van de karakteristieken methode. 

In de voorgaande theorie hebhen we geziea, dat het super

sone deel van de stroming overdekt kan worden met karakteria• 

tieken, zodanig dat door ieder punt x,y in het rysische vlak 
- + slechts een C en een C karakteristiek gaat, waarbij 

geldt dat op een C-karakteristiek 

I I 

e--~ ORCtor,. .,,,,...,. A - CRclon7:r + el 
en op een C-karakteristiek 

I 

S. 11 

- 9 -== fa ORCtori ..,,"'- A o~d.an 7=r - 9 R ., (S'.28) 

waarbij gebruik gemaakt is van 
I 

A= .lari ol , . .,1..4, = $) °2:' 

en waarbij 9L en 9R constant zijn, langs een gegeven C -
+ respectievelijk C karakteristiek. 

De karakteristieke krommen zel£ kunnen worden gevonden door 

integratie van de dirrerenti8le vergelijkingen 

en 

waarbij T = tan 9. 
~ 

llet supersone stromingsveld kan nu echter overdekt gedacht 

worden door een oneindig anntal karakteristieken. Bij de 

toepassing van de karakteristieken 111ethode is het natuur

lijk nood~akelijk het oneindige aantal te vervangen door 

een eindig aantal. In deze benadering worden de dirrerentille 

vergelijkingen die de twee karakteristieke richtingen bepalen 



in feite vervangen door verschil vergelijkingen. Ue hier 

uit te gebruiken methode is dan ook meer een eindige 

verschil methode, een "netwerk" methode (ref. lJJ. 

Gebied :IC 

llij de berekening met de methode der karakteriatieken in 

het eupersone deel van de nozzle wordt de distributie 

langs de nozzle as als beginwaarde kromme gebruikt. 

De berekening wordt gestart door de keuze van een beginpunt 

zoals het punt 1 in fig. (~.5J. Gewoonlijk wordt hiervoor 

het punt genomen waar M=-1,1 lan~s de as van de nozzle. 

Nadat dit is eedaan, wordt een anntal punten tussen bet 

punt 1 en het punt X•'Xt.op de as gekozen. Het is gebruike-

li jk rleze punten zo te plaatsen, dat het verschil in Machgetal 

tussen twee opeenvolgende punten constant is. 

Uitgaande van de punten 1 en 2 (f'it~• 5.4) kunnen de waarden 

van 8 en A bij het punt J worden gevonden door de vergelij

kingen (~.27J en(5.28) F,elijktijdig op te lossen. 

Er geld t, da t 

I I 

~ Os:tCtar,. .,,-u-R'?. - ORCtar, A?, = 
' 

waarbij kan worden opgemerkt, dat 9l~9, en 0Ra92, • De 

plaatsco8rdinaten x.'!1\':f~ van het punt J worden eevonden door 

een henarterende gelijktijdige integratie vari de vereelijkingen 

(5.29) en(5.JOJ. 

Bij deze benadering worden de differentialen door verschillen 

vervangen en worden gemiddelde waarden voor de argeleid~n 

gebruikt. 

Dus 

S.12. 



' 
waarin de notatie ( ) het gemiddelde van de grootheid 

tussen haakjes in de punten i en~ betekent, dus er geldt 

bijvoorbeeld, dat 

C
T-A) . I [r_T-A) ET-A ) J 
I +TA . · :a 2. \ 1+TA · + 1+1A ;· 1,r I 

.Utt bovenstaande fig. 5.4 volgt nu dat door gelijkstelling 

van d "¥-. f q, /'.>in o<, 

en d '\f-. f*9,*d rt, 
de stroomfunctie in het punt 3 berekend kan worden ult de 

vergelijkinr.-

waarin 

en waarin hier s 

is. 

' 
(- ~+I) +I 

2.. '2. -1) 

de boo~lengte langs de C-karakteristiek 



S.14 

De eindige verschil vorm voor (5.3~) wordt dan 

'l" - 'I,• "' . a.; .. )~1. ( Si'l-<0~.1. R x,-x) +(~b-~sJ ~ (s~) 

/ 
/ 

/ 
/ 

b,.,, 
.,,,,.-; 

' ' ' ' 

mingsR· 

f s.6 Een elem enl , n 



De nauwkeurigheid van de bovenstaande eindige verschil 

benaderingen hangt aC van de keuze van de punten op de 

as van de nozzle, met dien verstande dat de oauwkeurig

heid groter wordt, als de aCstand tussen die punten kleiner 

word t. 

Als de waarden van x,':i ,8, A en Tt, in het punt '.} zi jn ge

vonden, word t het proces herha,.1ld om de waarden van x,y,9,A er, 

'I'\, in het punt 5 te vinden uit de punten 2 en). uit de 

puntrn) en 1 worden de waarden van de variabelen in het 

punt 6 gevonden. 

Het proces wordt op rle zelfde wijze voortgezet om de punten 

8, 9 en 10 te vinden. Deb e r~ke n,'n! v.a n di t driehoekige 

net word t vootP,"ezet tot een waRrcie van? wordt berekend, 

die groter or gelijk is aon de voorgeschreven waarde vanf 

aan de potentiaolstroom contour. . 

Nadat de eerste volledige rechter karakteristiek (be) 

is berekend, wordt de volgorde van de berekeningsproce

dure enigszins vereenvoudigd op de vol6ende wijze: uit de 

punten d en e wordt het punt f gevonden (f'ig. (5. ·,) ). Op 

soortgelijke wijze wordt het punt k gevonden uit de punten 

fen~• 
Op deze wijze wordt een nieuwe rechterkarakteristiek ge-

vonden. Dit wordt herhaalc1 tot de rechterkarakteristiek 

door hnt punt X.•X-t op de noz:Gle as is berekend. Deze 

laatste karakteristiek wordt de ontwerp-karakteristiek 

genoemd. 

Als de berekening met de methode der karaktcristieken oicht 

genoeg bij het punt M• l gestart wordt, dus zodanig dat 

stromingsgebieden die met de Friedrichs methode en met 

de karakteristieken methode zijn berekend, elkaar op be

hoorlijke wijze overlappen, dan geeCt de overeenstemming 

in bet overlappingsgebied een idee or er genoeg termen 

zijn gebruikt in de reeks ontwikkelingen van de Friedrichs 

methode. 

Een recielijk ideP van de nauwkeurigheid van de karakteris

tieken methode wordt verkrep,-en door de punten op de as 

van de nozzle zo te kiezen, ciat hun onderlinge afstand 



ongeveer twee keer zo klein wordt, en dan de uitkomsten ver

gelijken met berekenin~en die gedaan zijn met 

linge afstanden tussen de punten. 

grotere onder-

1 
(~lo.~ . 

Gebied llC 

In appendix(F)wordt aangetoond dat de stroming in gebied::IIC 

van het "enkelvoudige eolf" type is en overdekt gedacht kan 
. + -

worden door gekromde C karakteristieken en door rechte C 
karakteristieken, waarbij de waarde van 8 en o<.. ( en dus 

ook die van M, A en T ) lanr,s deze C-karakteristieken constant 

zijn. 

Uit fig. 5.2 volgt nu, dat 

'/ ,. 2. A +I.= M 

Uit ver~elijkin~ (5.Jr,J volgt dan met behulp van verge

lijking (~.J7J en r=l,Lfvoor lucht, dat 

d~= t~At] 3 

ds (s.~8) 

Integratie van verg·eliJking (5.J8J langs een rechte C-karak

teristiek in dit gebied geeft, dat 
'l.. 

,t= (1,c-1t)-&~f;1 r3 

waarin lzie onderstaand•~ fig. 5.7) de lenete van deze rechce 

C-karakteristiek is. C X, c 



Uit deze Cig. 5.7 volgt dat voor de co8rdinaten op de 

potentiaalstroom contour geldt, dat 
I 

2. -"2:' 
X.c. =- ~ .t + i (st + 0 

en 

I 

~c.:-:j.t + ~S,t ( s; + I )--r 
waarin 

' 

(S.Yo) 

de helling van de rechte C-karakteristiek door het puntl(xt,':Jt) 

op de door x.~ F,a,,nde zogenaamcte ontwerp-karakteristiek. 

Hiermee is de berekening van de potentiaalstroom contour 

compleet. 

• 



6 Keuze van de Mach getal verdelingat'unctie 

langs de nozzle as. 

Uit bet vooraf'Raande is duidelijk dat we de gebele poten

tiaalstroming kunnen bepalen, wanneer een verdeling van 

het Mach getal langs de nozzle as is gegeven. 

De drie methoden waaruit de methode van Roberts, Squires 

en Fisher is opgebouwd, worden in Ceite gecombineerd door 

voor elk als startende int'ormatie dezelt'de Nach getal 

verdelingsfunctie langs de nozzle as te nemen. In.het volgen

de zullen we de Nach getal verrlelingst'unctie bepalen, die 

bij de berekening is gebruikt. 

Op grond van ervaringen met het conventionele type nozzle 

kan het type van deze verdelingst'unctie worden voorspeld. 

Het globale verloop van zo'n verdelingsf'unctie is in 

onderstaande fig. l6.l) ~eschetst. 

le<:.~ ~c.bied 
t4 ., 

0 

Typische ,•1ach getal verdelingsf'unctie voor 

e,•n unif'orme stroming in het testgebied. 

lHJ de keuze van deze verd«-lings.f'unctie hebben we met 

b., 



bepaalde grenscondities te maken, waaraan moet worden 

' voldaan in verband met de in de inleiding gestelde eisen 

t1et is dus duideli.ik, dat het Mach getal gelijk aan 1 

moet worden in de keel en dat on twerp Nach getal Mt 
moet worden eehandhaafrt in het gehele testgebied van de 

supersone wind-tunnel nozzle. 

Vervolgens moet, daar in ffebied:::I: {:f'ig. (2 •. lJ) de Friedrichs 

me th ode word t toeg·epas t, de 1:,ehele .'lach f,'etal verdelings

functie analytisch zijn, teneinde te hereiken dat de hogere 

a:f'geleiden zuJlen bestaan. W~ nemen daarom aan, dat de 

Mach getal verdelings:f'unctie net als in f'ig. (6.lJ een 

gladde, 111onotoo~stij{~e11de :f'unctie van m~ tot hJt~ o/1t-

werp Nach getalM-1:.••;oet :djn, dus met~(M) en ~/dM 
continu voor alle M e11 111et d~/4M > o voor alle M. 

Di t brenp;t teve11s het .ianslui tingsprobleem bi.ifo = :X::t 

van de Nach F,etal verdelingsfunctie M=M(~) met de r~chte 

M .. Mt in het testgebied met zich mef.'. 

Teneinde te voorkomen dater storingen door de ~renslaag 

,~evorwd worden, is het wenselijk (ref. •'i J er voor te 

zort-~en dat de potentiaalstroom coratour een continu~ 

krom111inr,- he<'i't. 1:;vvarrl en Marcus tonen in ref. ( 15)even

eens ua11 ,dat als de ,-iach r,-etal verdelingsfuncti.e ec,n conti

nul eers te a:f'r~eleirle d~_shee ft, di t tot v,evolg heeft da t 

rle potenti.,a lstroom contour o,•n continuU tweede aJ'geleide 

en rlus een continue kromndng heet·t. Als de µotentia.il

stroom contour een continu~ kromming rnoet hebben dan moeten 

we de Nach F,etal ver<lelingsfunctie dus zodanig kiezen, ctat 

deze een continui? eerste al'1-~elei<1e d~feM heert. Voor de 

a;,nsluiting van de verdelinc~sf'unctie;s=,::S ( A) bij 

~ ~ ::X:. moet dus voldaan zijn aan de waarde • 

= 0. 

Een :f'unc tie rl ie in de omgevin1{ van~z-o et•n gedrag· ver

toont als in bovenstaande t'ir:. (o.lJ is de f'unctie 
-m 
M 

M 



-m 

M - ' 
met ~(M):: P\ en waarbij R een nader te 

bepalen constante en n,. een integer groter dan o is. 

Inderdaad is hiermee voldaan aan de eis dat ~ (-1)-0. 

Om nu te bereiken dat ;£(Mt.)= -X -t. moeten we A= Fi~x'l'{M.c I) 
kiezen. Tevens hebben we door.deze keuze voldaan aan de 

ei, dat _;g > o voor M > I en~ <. o voor M < I . 

Verder is ook d.;!./4 A> o voor alle M( A.> o en m )> o) 
en is;£ ( M) analytisch. 

W_e hehben nu echter niet voJdaan aan de eis dat Mt.= 0 

voor~ = 'X~ • 

Om dit te bereiken stellen we 

' 
-waarbij de nader te bepalen functie { M ) analytisch 

moet zijn en verd•·r moet voldoen aan 

voor 

en 

l>ez·e laatste eis wordt gesteld, omdat 

-1 

[ A . r' ( MJ+ f (Rt). 'J' I ( Mt J 1 - 0 



moet zijn daar f '(Mt;) , A en :fCt:\.)eindig zijn,moet dus 

'a''( At)=~ z~Jn. Op r;rond van deze eisen wordt de keuze 

c:;(Pt)=\.<(Mt.- M) gemankt. llierbij is ~ een relel posi-

tiet' getal en I"\, et?ll inter;er. Om aan de gestelde eisen te 

voldoen moet ~ hierbij zo r;ekozen worden, dat 

-· - '/.,,_ 
. v< <• X;1;, Mt, 

R"'-1 
t. 

1\u geldt voor n. ,dat .,_ f O , omdat anders 'a'(M-t )~ 0. , 

1-.u moet ook nog t'\.-=f I zijn omdat uit d<i/d'R- -~(M-t.-1=V"-t 
vol gt da t anders ( d<=J,( M) / dM) ?t t + oO • 

We houden dus over, da, t n. ~ 2 • 

Hesume~end kan gesteld worden, dat we voor de Mach getal 

distributie ~ =~ (Rj de t'unctie 

-"" ~ M -I 
•~7;:s_(R)= M 

hebben p;evonden, waarbi .1 l"I'\. en n. in tep,ers zi jn en ~ 

een re~el positiet' getal is met de beperkingen 

n,. >o ' 
n. ~ '2. 

en 
..!... 

'"X '" 1'1 t 
\- '~ 

K < -"" _, 
Mt. 

Binnen de ~renzen van de restricties l<,.2), (6.3) en (6.4J 
kunnen de constanten in (6.4) naar wens van de ontwerper 

worden ~ekozen. We kunnen de nozzle iedere gewenste lengte 

r:even, mi ts deze g-roter is dan de minimum len,~te, waaraan 

kan worden voldaan, doorx.-t. eenvoudigweg p,roter dan de 

minimum lP.np;te te kiezen. 

Op de minimale len,~te en de daarmee samenhangende maxi

male expansiehoek van de supersone wind-tunnel nozzle 

wordt nader in appenc1ix (~) teru~F,ekomen. 

In de distributie functie (6.1) ~aat het Ma.ch getal naaro 

( 6. 2.) 



ale xtot -OOnadert. Door ~eachikte keuze van de para

meters kunnen we met inbegrip van de gegeven beperkingen 
d~/ 

zorgen dat /d~ voor,;§. <o zodanig is, dat .een vol-

doende laag Mach getal binnen de beschikbare ruimte voor 

bet subsone deel van de nozzle wordt bereikt. 

De stroming in het supersone deel van de nozzle is nu 

praktisch onaf'hankelijk van de stromingscondities in bet 
. 

gedeel te met bijvoorbeeld M ~ o, 4 • Op di t laatste wordt 

in appendix ('r) nader terugeekomen. Voor bet gebied 

s troomopwaarts van M = o, lt is het dus niet nodig e.~n bere

kening m.b.v. de Mach getal verdelingafunctie te maken. 

Verder zal in appendix l~) aangetoond worden, dat bij 

gebruik van de distributief'unctie t6.l) bet gebied:m: (f'ig. 

(2.1) ) inderdaad een enkelvoudig golr gebied en gebied.DZ 

inderdaad eon unif'orm stromingsgebied met M= At, is. 

Daarbij zal tevens duidelijk worden gemaakt, dat het 

(potentiaalJ stromingsveld bepaald is door een gegeven 

Mach getal verdelinitsf'unctie, mi ts de af'metingen van de 

uitgang door de ontwerper vastgelegd zijn. 

b.s-



Opmerkingen 

. 
In bet voorgaande hebben we r,-ezien dat door co111binatie 

van drie bestaande nozzle ontwerp methode et>n methode is 

geconstruePrct, welke analytisch is. Behalve kleiner dan 

de minimale nozzle lengte, kan de nozzle clke lengte 

hebben teneinde aan eisen van beschikbare ruimte te vol

doen. Verder is <le methode re<leli.ik geschikt voor here

keningen met cte computer. 

De vergelijkine voor de ,1ach getal verdelinr,-s.functie is 

heel alt~emeen en hee.ft ecn continul e1•rste a.fgeleide voor 

alle M , welke een potentianlstroom contour met een con

tinu3 krommin~ proctucef'rt, zodat mogelijke stromings

storingen tengevolge van een plotselinge verandering in 

de groei van de grenslnag, veroorzaakt door discontinu!

tei ten in de kromming gelHiminecrd word en. 

Tenslotte hebben we bij de toepassing van de Friedrichs 

methode ~ezien, dat de co~.fricilnten in de gegeven reeks 

ontwikkelinr,-en .functies van d~ a.fgeleicten van M(~)naar 

~ zijn. Teneinde deze colf'i'ic.ilnten dus te kunnen bere

kenen, moeten ecrst <leze a.fgeleiden vanM(~)bepaald worden. 

In appendix(C)zijri daartoe voor de gebruikte Mach getal 

verdelings.functie (ti.1) .formules af'geleid voor deze a.f

geleiden. 

b.6 



:r:c Correctie op de potentiaalstrooru contour ter 

compensatie van de f','rens.la,tgei'fecten. 

7. Het correctie criterium. 

In het voorgaande hebben we opgemerkt, dat teneinde ht>t 

111nthematische prohleem doenlijk te maken, het stromings

veJd kan word<'n beschouwd ie bestaan ui t een ··niet - vis

ceuze- of' potentianl stromin,·;, waar omhePn zich een dunne 

lna1; bevind t van vertranp;de- or vi sceuze stroming l 1:-rens

laar,-) langs <le kanaalwanden. 

Dientenr~volee zi.in de conventionele 111ethodcn voor het 

m1twerpen van supersone wind-tunnel nozzle contours p;e

hasePrd op de aannnme <lat de ert'ecten vnn de groei. van de 

,:rens La,~cn door een correctie van de potentiaalstroom 

contour in rekening kunnen worden i'~ebracll t. 

\~e hebben verder een analyt.ische me thode beschreven om 

een twee rlimensionale supersone potentiaalstroom contour 

te ontwerpen, waarhij we arlnr;enomen hebben, dat de stroming 

isent.roop en perfect is. 

We kunnen nu de?.c potentiaalstroom contour beschouwen 

als een "imaginaire" of' eil'ectieve nozzle contour, welke 

binnen de re~cle of :fysische nozzle contour li~t. 

Ue ef'fectieve noz ✓ le contour wordt als het ware binnen de 

reecle contour verpla;:tst, ✓..oals :fit:• (7.lJ toont. 
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,t;en conventionele naethode voor contour correctie is nu 
* F,ebaseP.rct op het cri terium van verplan tsin: ;sdik te 8 . 

Zoals uit de def'initie van 5* bliJkt, heert de verplaats

c* ingsdikte 
O 

de J'ysische hetel~enis dat de vertrap;ing van 

de massastroom in de 11:renslaa{'; equi.valent is met e<'n * 
verplaa tsinr,- van de wand JH\ar l>innen over een afstand 5 . 

~ 

Danr de verplaatsingsdikte 6 voldoet a-in de continuI-
* teitseis van de massastromin~, wordt de 6 als h~t meest 

~eschikte cri terium beschouwd, zodn t de 111eeste ,~renslaag 

correct i <'S rlan ook drwrop z i jn ,~el>ase<'rd. 

Een tweede cri tcri um om te compenseren voor de grenslat•;en 

is door 'Lucker (ref. ( '2 ) ) aange{";even. 11ierbij wordt 

f~esteld dat het lor;isch is de nozzle contour correctie 

te baseren op de "interactie" van ;,inch lijnen ( karakteris

tieken) met de 1rrenslagen, teneinde te voldocn aan de 

voorwaarde <tat het testRebied vrij is von schokgolven 

en compressi.ewaaiers. 
Een schets van deze interacti.e wordt in onderstaand f'ig.(7.2) 

getoond. 

;n \Jo ll.er1de. 

mac\-i l~\1 

-----► 

½e~~f L~c\-ee P.de 

hlac'1 Lyn voo~ 

visceu~e $-\Romi~\ 

~cr1isc\.ie. l~ti 

mad, L~n - 9~er'\sla~ inle.Rodie. 



Dit tweede criterium is nu gebascerd op de ret'lectiedikte 

A , waarvan de betekenis u.it bovenstaande !'it~• l 7.2) 

blijkt. 

llinnen de r•:renzen van de na11wkeurigheid van de wandwri j

vlneswaarden, welke in de l>erekening van 8 voorkomen, is 

er e~n rc:>d o I. i j ke ov<>reens te111111ing tussen '). en b * en word t 

dus ann beide eisen van de stromine geliJktijdie; voldaan 

{zie ref'. ( 2. ) ) . 
* We hehben dus hliJkbaar de keu2e tussen ).. en b als cri-

terium voor de ,,;rens lan,,;corrcc tie. ive nemen dan maar bk 
als cri ter j um, omda t dl~ze d j rec t u it d<' grenslnar, bere, ... e

nint>;en volt':'t. . * . 
l>P verplaatsiugsdikte o neemt vanaf' bi,ina nul bij de keel, 

in het supersone decl van de nozzle Steeds toe en blijf't 

dus ook toenemen in hot gehe 1 e tes tt,;eb i ed, he tt-;een L,e te

ken t dat de f'yi=;isclw wanden een beetje rnoeten divereeren 

in het testr;ebi ed teneinde e«•n uni foru1e stromlnt~ te houden. 

Opgernerkt 1-:an worden dat de .-;rensla1;en aan alle vier de 

wand en w«~rden ,;·evor111d. 

liewoonl i .ik word en bi j e,!n twee d i111ensi onaa 1 l<anaal a lleen 

grensla:•t~ correcties ui tf;evoerd voor uoven- en onder wand 

lie t1reen dus a 1 s ePn eers te t,enn<i er inf';' kan word en beschouwd. 

We komen hi er nog op teruv, in ~ 11. "° 
c;ewoonlijk wordt hiJ de berel<cnint';' van b ac1ngenomen dat 

* b in de keel nu I. is nn eta t vanaf' <ie ke<~l de g-renslaag 

turbulent is.Deze aannarnen zi.in in het alr,-emet.•n echter 

niet nnuwkeurJ~ 1•;enOPf1:. 

Hij de berekeni11F, vnn de t~re11slagen moet er rekening mee 

worden F,ehom.len dnt ook in llet subsone deel en in de keel 

van de nozzle r~renslaeen bes taan. Verd er moet er rekening· 

mee word en ~choudeu da t er f;eh:i eden zi jn waar de t;·rensl a

~en turbulent en geld.eden waAr de ,~renslaf';'en laminair 

zijn. 

i.i.i de l>erekening vnn de ,<~rensla,•:cn moeten ook de ef't'ec ten 

van war111te,·:e lei diur,- en drukc;radi511 ten in rek.ening word en 

gebracht. 



ln de literatuur hebben we een door ~asa recentelijk ge

publiceerd rapport ( zie ref'. l 1b ) ) gevonden, waarin 

een Fortran 1vprogramma voor de berekening van twee dimen

sionale compressibele laudnaire en turbu 1 ente t;·renslagen 

bij willekeurige drukgradi~nten wordt bescnreveu. 

Twee van de mecst gcschikte inter;raal methoden worden 

gebruikt bij de berekenine van het laminaire en het turbu

lente deel vau de 1-~reuslaar;. De daarbij behorende omslag 

van de grenslaag wordt cve11eeus voor!:-'pnld. 

De methode van Cohen en Heshotko l ref'. ( l'f) ) word t gebruikt 

voor de berekeninf~ van het laminairc deel van de grens-

lang. liet is een benaderingsmethode van hct integrale 

type voor compressibele laminaire gevallen met warmtetrans

port en willekeuri~e oppervlakte r;nuli,11ten. 

De methode van sasman en Cresci (ref'. l ,8 ) ) word t g·ebruik t 

voor de berekening van het turhulente cieel van de t:~renslaag. 

Dit is ook ee11 inte,•;raal methode en bevat ,~ekoppelc1e impuls

en impulsi110111ent dirferentiaal ver,~ellJkiugen. Dit is een 

ui tbreidine van de uiethocie van l<eshotko czn Tucker (ref'. l 19)) 

voor compressibele ,;renslat,;en ,.1et warmteiransport en wille

keuriRe gradi~nten. 

De Schlichtin~ - Lil rich - ,;ranvj .lle 111ethorle (ref's ( 20)), 

l '21), l '2 '2) )wordt c-ebruikt om de overea11.~ van lamina.ire 

na:1r turhulente 1,;renslaae te berekenen. 

llet pro1~ramma biedt een grote vrijheid in <le keuze van de 

her;iuwnarden en hehandelt elk twee dimensionanl geval met 

suhsone- zowel als 111et supersone 1'!ach getallen. 

De input van het pro,,;ramma l>estaat uit de oppervlakte geome

tric, een druk- or sn<.•lheidsverdeling aan <1e bui tenkant 

van de ,~rcn:=; laag, de wnnrl tempera turen, rte to tale s troom

cond it i es en de begiuwaarden van de verplantsine-sdikte en 

de impulsdikte als di.e nanwczir; ziJn. 

Ue output van het pro,,;rnmma hevat a:lle belan,:rijke grens

laag para111eters, zoals de verplantsin11;sdikte, impulsdikte, 

vorm f'actor, wandwri Jvi111~, war,ate transport 011 suelheids 

profielen. 



.~a de berekenint;- van ,,e potcntiaalstroom cont.our zijn de 

strominr:scondi ties aan de bu.i·tenkant van de t1:renslaag bepaald, 

zoda t de input vnn he t compu tor pro; :raiama dan 1~ehcel bekend 

j s. 

We kunnen nu met di t pro,:·ramma in i eder punt van de potenti

aali=; troom contour de bi jbchorendc waard(• van 8~ berekenen, 

LiC t behu 1 p waarva11 de herel<e11 int; dan vol too id kan word en. 

Aclt tereenvol,•~~ins ~u I I e11 we nu ie ts n;,cler i ngaan op de methode 

van Colten en J<c::;hotko, de 111ethocle vau ~chljcllting - Ulrich -

1 ,r:1uv i 11 e en op de 111e tho<ic vo11 Cresci en ~nsman, wnarna de 

resu l ta ten VH11 de bcrekcn.i 11gen gel•:even word en. 

'f.b 



8 Methode van Cohen en Heshotko. 

8.1 Theorie van de methode van Cohen en Heshotko. 

Oe stationaire, twee dimensionale, compressibele, laminaire 

grenslaag wordt heschreven door 

de continufteitsver~elijking 

+ - 0 

' 

Voor de dynamische viscositeit ~eldt, dat 

~ bepaA ld word t ui t de formule 

8., 

waarbij de Constante 

lo+ \,('-~ ). = Tw+ Ks.u. 
. v-c1-ro , (8.s-) 

De SutherlRn<i constante k'~"'-is hicrbij een constante tempe

ratuur. r>e sne]heidscomponenten in de hewegint{svergelijking

cn (8.1) t.m. (8.JJ kunnen worrlen vervangen door de in

voerint~ :"'An een stroomfunctie "f(-x,'-j), zodanig dat 

en 
o/f/4~(= f/fo. U, 

a~""= r Is.,. v 

L.· 



I 

I 

i 
I 
I 

L 

We voeren nu een Stewartson-type transf'ormatie uit, zodat 

X - r.i\ . :: · :: d-;x: ) 

0 'j 

y =- :: s+ d~ 
0 0 

) 

waarin X en Y <ie {{e transf'ormeerde coor<i ina ten zi jn. De 

index e. heeft betrekkint{ op de stroming net buiten de 

grenslaag en de index O refere<'rt nan vrije stroom stag

natie wnarden. 

Toepassing van cie vergelijkingen \8.4) t.oa. (8.7) en 

aannemende dat Pr enc?constant zijn, resulteert dan in 
\.:.._ '--

het systeem 

'oU/ ?,V/ 
/'oX + /'oY = o 

' 

en * 

' 
wa:1rhij de enthalpie term S wordt gedefinieHrd door de 

relatie 

Bovendi en hebhen we de stroo111functie Vl~rvaneen door de 

getrans.formet~rde snelheden (U.,VJ door de relaties 

U= '"b~/4y 
- a~/'ox 

) 

(8.q.) 

(a.e) 

( 8.12.) 



waarbij 

Consistent met de hierboven hesctareven transrormatie en 

de derinities van~ en U is de relatie 

u 

t•:en alternatieve vorm van rle impulsvert:{eliJkingen kan 

worden Vl'"rkregen door de impulsvergeliJking (8.qJ at' te 

trekken vnn het product van de continutteitsvergelijking 

met de groothe id (Ue. - U). l>i t resul teurt in de vergelijking 

'o[ U CUe -u)] 
0 ')( 

o[V (Ue.-U)] 
+ ~y 

Jntegratie vr111 vergeliJkint•: P:S.111) over'-( t•ussen c1e grenzen 

Y = o nn Y = A , rlus tussen de f{e transrormeerde wand respec

t i P-ve li .ik de ,,;etransformeerde ,~renslaag c1ikte waar ter 

pJ ar1 t .... e U = Lie. en S= O , resu 1 tee rt in de in te1,;ra le verg·e-

l i .ik i n1~ 

de-bt. 
dx + 

waArbij <ie getransformet>rde i111pulsdikte 8-Lc,ell de getrans

* tormeerde v~rplaatsingsdikte A gedefinieerd zijn door 

A 

8-t,:.=S* ( 1 -*) d Y o e. e 
rcspf>ctievelijk 

l:l 

t:,* - J ( 1 - ~ + S) d Y 
0 



• 

Consistent met de hierboven beschreven transf'orma·tie en 

' de def'ini ties van 0i"'en 94is de relatie 

8,"'t 

B;.,= 94 (1~/,. }-l;~,) cs.,a) 

Op analoge wi.jze kan uit de enert,~.i.even{elijking (8.10) 

rte relatie 

word en verkret~en, waarbi. j E word t gedefinieerd door de 

relatie 
A 

Es_) S 
0 

(8. 20) 

Ann loo,~ aan cl c! nu~ th ode VAn Thwaites \ zie re r. ( 24) ) in 

het inco111p:res:--i.hele geval, gaan we nu gebruik 111aken van 

arg·ele ide :res11l tHten vr1n exacte oplossineen van de lami

naire i~renslaag ver,~elijkint~en ( zJe ref.(2~>) ). uit een 

onderzoek van voornoemde Hxacte oplossin~en is nu gebleken 

dn t wanrtwr:l jvi n,~s- en war111te transport parameters gecorre

lePrd zi. Jn 111c t een parameter we lke _ui t de i111puls integraal

verr;e l i jk i nl{ knn worden bepaald (zie ref'.\29) ). l>aar wij 

nu dus in het onderstaand<' {-!,ebruik g-Aan maken van deze 

r1l'geleide resultaten kunnen we due volstaan met alleen 

vergelijldnv, \8.15) te bel<ijken en vert~elijking·en t8.19J 

en (8.20) dus buiter• beschouwing te laten. 

We definie1~en nu eerst enkele dimensieloze parameters. 

De wrijvingspr1rameter of de eerste ar,~eleide parameter.1. 1 

worrtt ,~edet'iniPurrl door de relatie 

de drukgraclictnt parameter (correlatie getalJ of tweede 

afgeleide pFirameter n.,ctoor 

( e. 2,) 

( a. 2 2) 



en de warmtetransport parameter oC derde aCgeleide parameterr 

door 

8.5" 

Een alterna11ieve parameter voor 'L is de parameter(Cf R&w/4JR-=I. 
Tussen cteze al.ternatieve parameters hestaat hct verhand 

( 
Cf Rew) 

N.,. Pr:\ 

(zie ref. (17) ). 
IHJ verl{elijl<in,•~en (H.22) en (8.23) is gebruik g&mankt van 

de relatie 

('o'l.U) __ Ue. • 'oUe 
W w- 'Yo oX ) 

welke ctirekt uit vergelijkit1t~ (8.;>J volt~t en van de relatie 

) 

welke uit ctifferentiatie van (K. 1)} naar Y kan worden ver

kre,,;en rloor in de gedi.fferenti.eerde uitdrukking Y-o te 

stellen. 

Vermeni,~vuldif,'ing van vergelijkinl"{ (8.15) met '2..g~ Uc, 
levert de veri~eli jki.ng 

( e. 2.6) 

waarin ~ -bt.o= ( t..tJt.)M•O en ,6. * de ~etransf'ormeerde verplaat

sings dikte is. 

net gehruikmaldng van dP. definities (t'-.22) en (8.23) kan 

uit vergelijking (8.27) de ver,~elijkine 

- Ue ix ( ( ~61/-ox)) = 2 [n.( H.,./2.)d.J 

word en verkre,•~·en. 

(&.'2.S) 



Analoog a.tn het concept van Thwaites in het incompressibele 

geval maken we de aanname, dat voor de compressibele lami

naire grenslaag met warmtetransport door het_oppervlak de 

wandwrijvinffs- en warmtetransport para~eters ·l,en ~ alleen 
I. 

kunnen worden gecorreleerd in termen van de parameters.,.,,, 

en ~w ,welke re la ties w~rden afg·eleid door een onderzoek 

van de exacte oplossingen van ref'erentie (~s,. 
Als het postulaat VAn de correlatie wordt toegevoegd, dan 

kan vergelijking \8.28J geschreven worden als 

' 
waarbi.i 

8b 

(8. '!>o) 

l>e oplossine van l H. 2ll J resu 1 te~rt in een he paling van n,l-x), 

hetr;ePn de ecrste stap is in de oplossing van de_laminaire 

grensla;i#-'; verg·elijkinge11. Dan wordt de functie t(n,,Sw) 
gehru ikt 0111 de wanrlwri jvinr; te bepalen en de f'unc tie 't. ('\, <:»w) 
wordt ~ehruikt om het warmtetransport te bepalen. 

De in het voorr;aanrle veronderstelde afhankclijkheid van 1,, 
(Ci R1tw/n1.1)'Pr•l'H.t1.o en dus ook N vnn c1e parameter~ n, en s w 

is door Cohen en Heshotko in re.ferentie \ l'f) r~rafisch weer

t~e;~evcn. l>eze a fhanke 1 i jkhe id hebben zi j a fge leid ui t dt• 

in referent ie ( 29 1 gef;even t,xacte oplossing van laminaire J 

,~cnslaag ver~elijkin~en. 

l>e oploss inp; van ver,~el i jk ing ( 8. 29) han1.~t in s terke mate 

af van c1e parameter N in het rec.hterlic1. De in ref'erentie 
. 

l l'f grafisch weergef{even aJ'hankelijkheid van dit rechter-

1 i c1 van de parame terq rt 1 en S"" knn worden benaderd door de 

formule \ ?.ie ref. l 16J ) 

- 0,0036!.l-Sw+ 'l,'2.S400Swn,-10, Y9'f 1-ssw n~b2,1-b5(3r~w'1: 

S. "2. C ,. 'L b 2. ~ b c::.. 3 
+0,001.ie, w n,1'2,1-,1~'2.~w 11,+us,0099 __ Swn,+o,oo SI .:>w 



Wij gebruiken nu ter oplossing van (8.2'JJ een methode, 

welke de lineaire methode wordt genoemd. uierbij wordt 

f,'ehruik R•maAkt van het bij benadering lineaire verhand 

tussen N en n, hij constante Sw• Voor isotherme, of' bijna 

isotherme wan<len, kunnen we de oplossing van· (8.29) ver

ePnvoudi~en doo~ het rechterlid van (8.29) te benaderen 

door de lineAire runctie 

N = R + .Bn. 

Uoor sul>stitutie van (8.J2) in vereelijking (8.29) wordt 

een slmpele eerste orde vert';eliJking verkregen, waarvan 

de oplossing wordt 

-B 

n, = -A.ue · 

~eeeven door 

d Ue JX (.B-0 ax U(l d X 
0 

Teruf,' transf'orma tie van l R. JJ) na:1r f'ysische variabelen 

resul tec~rt in de ui tdrukking 

~ 'X B 

S.'f 

- e, d Me ( ~ - 1 ')12.---cy·~ Me _, d 
n.1 = :- A. Me · d x. · I+-;:-- Me (.i+-i-f-H< 2.u~' ~ ( &. ~~ 

0 

111.i gehruik van {','eschikte heF,Jnwanrden voor n 1 kan ver,~elijking 

( 8. J4) numeri ek word en opt~elost, wac1rdoor een verdeling van 

de druk1~radi~nt parameter n 1 langs de wand wordt verkreeen. 

Dour interpolatie kan n
1
dan in elk willekeurig tussenliggend 

punt worden bepanld. Als in e~n ~int langs de wand het corre

latie 11:etal n 1 bekenrl ts, dan kunnen de andere t~renslaag 

parameters cl,.anrui t worden bepaald, zoals in het volgende 

zal worden aan1~etoond. 

-I ---- ---



8.2 Toepassing van de methode van Cohen en Reshotko 

Door interpolatie kan het correlatiegetal ~,in ieder gewenst 

punt langs het oppervlak worden verkregen. Gebruikmakend 

van deze waarde ~,kunnen dan deter plaatse geldende grens

lang paramet~rs op de hieronder te schetsen wijze worden 

berekend. 

Eerst wordt de impulsdikte berekend uit vergelijking 

welke relatie in ref'erentie (16) is af'geleid door gebruik

te maken van (8.21), (8.2:!), R,-~ , de isentrope relaties 

in ~J en van dM¼:c. = .Va& •('0/2-e) • du&/4:c . 
De vormf'actor H kan worden berekend ujt de in ref'erentie (25) 
af'geleide relatie 

* De verplaatsingsdikte 6 volgt
0

dan uit de relatie 

I>e arliabatische vormf'actor Hi wordt vervolgens verkregen 

uit de vereelijkin~ 
½ x-• '2. 

H- Pr, · 2. • Me 
Hi :::: ( 1-+-Sw)( I +4- M~) ' 

welke relatie in ref'erentie {16) is af'geleid. 

8.8 



.1 

• 
In referentie (11) is de getransformeerde vormfactor t~ 
in afhankelijkheid van n,en Sw ~rafiech weerge~even. 

Cohen en Reshotko hebben deze afhan~elijkheid afgeleid 

uit de eerder ~enoemde exacte oplosaingen van_de laminaire 

r;renslaag verF,eli Jkine;e·n in referentie l 2g J • l)eze afhanke

lijkheid kan worden benaderd door de formule (zie ref. tl&J ) 
,f 

A 

H..\..c. = e~ -8,02.82.<3 -'-I .~sq.Bn,+88,8'2.~ 11~+36, 4~~6 n.~ 

~ '2., ~ 1101S w- T· Lt '22.·s:3 S..,n.+2.4'2,293 Swn~- 1b,290S., n~ 

- 0, ,b~94s:-1,61<342S! 11j+28b,'3l':3SS: t1~+6 4,11186Sw 
1
n~ 

-o.1brs&S;-3,!J-02.89S!rit1~0,610':fS;ri~ 111,3216; n~ (8-~ca) 

Al s we nu HA.It. ui t ( 8, 39) hebben l>erekend, dan kan de grens-

laagdikte 5 worden berekend uit de formule lzie ref. (16) ) 

lfet eerrter t~enoemde ~rafisch<- verband van -t,, l"\ 1 en Sw 
(ref. ( l'f) ) kan word en benaderd door de rormule ( zie ref'. l d,)) 

~,: _x,(.,,,sw) = O. 22 4¼88-l,C31S"?>9n.-9,894oo n.7-b8,1~YSS n.~ 

-o,001s12.Sw-1.41b80Swl"l,10,s2gsS...,r,~-IS''2. ,2.,-81 s w'"-i ~ 
b a. ·-' 4 · 1. 1 ~ ?> -0,002~0 sw-qo1-st,'2.<3Swri..-l ,4Sl4~S w n.- 12.b,'2.~~~SSw n, 

+o, 000 !f-s2. s.; +o,oos~SsS: n,+ o,<a, 1-s~scs; n.~ ~g, YobLtl.i S;ri~. 
. (S.41) 

Als ..e
1
uit (8.41) voor bekende n.

1
en Swberekend is, dan kan 

de plaatselijke wrijvinRscoif'fici!nt worden berekend uit 

de vergelijking 



I , I 

I · 

I 

I 

8.o 

Vervolgens wordt de schuifspanning aan de wand berekend uit 

lfet eerder ~enoemde ~ra.fische verband \ re.f. \ l'f) ) tussen 

(CfR~w;{i"x)'P ... = 1 , n, en Sn. kan worden benaderd door de 

formule (zie ref. ,!6) ) 

-o,oso<a,-sSw -10,~12S""n,+62,41..11gSwn~-so61,tbSwn~ 
-0,0l4=.,4~Sw~'2,'2. !J-C384SS""\,.,+ l'l.'3,'=foo&Sw1i•t~- 62 s1,8ii8S14,2rt~ 
➔0,02ios6ls:-11,b1;-0s1S,,}n.j+Sr,1.t~ca!f-Sw\1~- 2 SS'2. ,'2.bb s""~tt~ ( &.1.t4) 

Als de P,rootheid (~"'~"")Pr= 1 uit .formule (8,44) berekend 

is, dan kan het lokale Nussel t ,:etal worden berekend ui t de 

f'ormule 

' 
welke relatie door Tif'f'ord en Chu in ref. (30) is opgesteld. 

De helling van het temperatuurpro.fiel aan de wand wordt dan 

berekend uit de definitie van het lokale ~usselt getal, 

w~arna tenslotte het warmtetransport kan worden berekend 

uit 

De bij de berekeninp, benodiP,de waarden van 'Pr , ~ en ~unnen 
1 uit de in appenrlix {E) ,~et','even rormules worden berekend. 

I 
_[ 

De snelheidsprofielen in het laminaire decl van de grenslaag 

word en berekend met de ?"i ( vierd-: ,~ra;,ds) benadering· van 

Pohlhausen. 



8.11 

Daarbij word~ voor het snelheidsprof'iel gesteld, dat 

u - ) (8.41) 
Ue 

waArin 

'lP ~ ', / OJ\. ;j 
a., = '2. 4- b 
.,V,, = - A/~/ • (8.4&) 
c., = - '2. 4- '2.. 

d, = , _ A/6 

en met de f'ormt'actor A gedef'inieerd door 

A 6' d~e. 
:: Y'w- . d X 

Ii 



9. De Schlichting - Ulrich- Granville ••thode. 

In de laminaire grenslaag zijn willekeurige verstoringen 

aanwezig, welke afkomstig kunnen zijn van de turbulentie 

in de potentiaalstroming, de ruwheid van het oppervlak 

of van geluid afkomstig van de
0

omgevJng van de nozzle. 

De verstoringen ktlnnen gesuperponeerd gedacht worden op 

de gemiddelde stroming. Het gaat nu om de vraag of deze 

verstoringen aangroeien of uitdempen. 

In het eerste geval is de laminaire grenslaag instabiel 

en in het tweede geval stabiel. 

Oeze verstoringen kunnen met behulp van de Fourier theorie 

opgebouwd geda9ht worden uit oscillatorische deelstoringen, 

welke ieder een bepaalde frequentie hebben. Vanaf het punt 

waarvoor het eerst de amplitude van een'van deze deel

storingen aan,~roei t, is de laminaire grenslaag instabiel. 

Voornoemd punt wordt het instabiliteitspunt genoemd. Ue aan

gegroeide verstoringen combineren tot Tollmien-Schlichting 
• golven welke tenslotte bij het omslagpunt resulteren in 

een volledig turhulente grenslaag. 

Hij de opstelling van de theorie wordt uitgegaan v,in 

een twee diruensionale gemiddelde stroming en een daarop 

gesuperponeerde gelijktijdige twee dimensionale verstoring. 

De stationaire r;emiddelde stromine wordt beschreven door 

de snelheidscoruponenten ~•Vien door de druk P<=)-. De respec

tievelijke corresponderende verstorings~~rootheden worden 
I I I 

aangegeven door u.., v &.n. p. 
Oientengevolge geldt 

' 

( 9.'2.) 



Deze resulterende beweging voldoet.aan de twee dimensio

nale vorm vah d.e NaYier - Stokes vergelijkingen. We ver

eenvoudigen nu het probleem door aan te nemen, dat de ge-

middelde snelheid Uc;11een afhangt van '::J , wa,1rbij verder 

verondersteld wordt dat Vcyo(parallelstroming ). 

De stroming in de t~renslaae kan ook als een goede bena

dering van een parallelstroming worden beschouwd, want 

de afhankelijkheid van de snelheid ~n de gemiddelde 

stroming van de X colSrdinaat is veel kleiner dan die va~ ':t· 
Voor zover het de druk in de gemiddelde stroming betreft, 

is het duiclelijk noodzakelijk een a.fhankelijkheid zowel 

van X als van~ aan te nemen, omdat de drukgradilnt de 

stroming in stand houdt. 

We nemen dus een gem.iddelde stroming a.tn met 

wanrop we ons een tweedimensionale verstoring met 

gesuperponeerd denken. 

Verder worctt aangenomen dat de gemiddelde stroming \9.J) 

een oplossing is van de ~avier - Stokes ver~elijkingen, 

· terwijl tevens wordt aangenomen dat de resulterende be

weging eveneens aan de ~avier - Stokes vergelijkingen 

voldoet. 

Tenslotte worctt aangenomen dat de gesuperponeerde f'luc

tuerende grootheden klein ziJn, in die zin dat alle kwa

dratische termen in de fluctuerende grootheden mogen 

worden verwaarloosd met betrekking tot de lineaire termen. 

Substi.tutie in de Navier - Stokes vergelijkingen, verwaar

lozing van kwadratische termen en simplif'icatie van de 

hierboven verkregen vergelijkingen in verband met de 

a.mname da t de gemiddelde stroming van de 1'\iavier - ::,tolces 

vergelijkingen voldoet, resulteert tenslotte in het stelsel 



~u.' 
I dU I 

'o Lt. I oe· ~ I 

aA -+- U'to :x:. +v d ':) +f 'ox - r-v I.&. ) 

av I 'ov' I 'dP' l. 

~ U~>sx f ;AV + + 'oj = 

en 

"ou. I ov I 
ox. .+ 0~ - 0 ) W'Q.Q.P.i n. 

de operator 

V'2..= 
'¢ l. 'o l. 
'a-x.'1. + 0 ~'t. 

I I 
We hebben nu drie vergelijkingen voor u. ,v en p gekregen. 

De druk p' kan gemakkelijk uit (9.5) en (9.t>J worden ge

elimineerd, zodat de daaruit resulterende vergelijking 

tesn;:,en met (q.7 J een stelsel van twee vergelijkinP,en 
I I 

voor u. en v vormt. 

Zoals in het voorgaande vermeld, wordt de gemiddelde 

laminaire stroming '-¥-';l)in de :c rich ting, belnvloed do_or 

verstoringen, welke vol gens r ourier sau,engestel<l gedacht 

kunnen worden uit ~en aantal zich in de~ richting voort

plantende discrete fluctuaties. 

We gaan nu het gedrag van ~q•n discrete voortplantende 

golf in de tijd bekijken. 

U~t (t).7J volgt dat we een stroom:functier(-x,':J,A) kunnen 

introduceren, welke voor zo'n discrete fluctuatie wordt 

aangenomen te zijn van de vorm 

(9.s) 

(9.b) 



'\ 11{' / ol is een r.elele grootheid en Jt.
1
= /-'.. is de gol.flengte 

van de in (9.8) beschreven verstoring. 

De grootheid ~ is complex, dus 

waarin ~r de cirkel.frequentie en ~i een amplitude .factor 

is. 

De verstoringen worden gedempt als fi < o en wanneer f?»i > 0 

groeien de verstorintten ann. De amplitude .functie f is 

alleen een t'unctie van~ • 

Uit (<>.8) volgt, dat 

I 

u. = 

..e.n. 

Gebruikmakend van (9.l0Jen ('>.11) krijgen we voor de 

amplitude .functie t (~)de gewone vi.erde orde dif't'erentiaal

vergelijking 

(¾~_(1~_::~~)-ut- ;_~6(~·~2l~"+~\t,), 
. C - ✓ . . 

waarin d,. 

' Dit i• de f'un<iamentele stabiliteitsvergelijking, welke 

het uitgangspunt is bij stabiliteitsberekeningen. 

De SchlichtinF, - Ulrich methode. 

Bij de a.fleiding van de stabiliteitsvergelijking (9.12) 

is uitgegaan van een gegeven eemiddelde stroming ~~• 



Teneinde (9.12) op te lossen moeten we nu voor dit la

minaire snelheidsprofiel een goede benadering kiezen. 

We zullen hiervoor de berekeningen van Schlichting en 

Ulrich (zie ref. l~l ) ) vo~gen. 

Deze merken op dat uit voorafgaande berekeningen van 

w. Tollmien en H. Doetsch was gebleken dat de kromming 
d'u.n, 

van bet snelheidsprofiel aan de wand, dus dat~7voor 

~ •O een belangrijke parameter is bij de voorspelling 

van het instabiliteitspunt. Anderzijds hanet deze kro■• 

ming aan de wand direkt samen met de drukgradilnt net 

buiten de grenslaag volgena de relatie 

ze een zodanig 

aan de wand 

voldoende nauwkeurig is. 

Een gebruikelijke en goede benadering voor het laminaire 

stromingsp_rofiel 4(':l)is de eerder gegeven P'f (vierde graads) 

benadering van Poh\hausen. Deze vierdegraadsbenadering 
d,. U 

is echter niet nauwkeurig genoeg, want d~i~- heeft slechts 

drie vrije parameters, waardoor de precieze waarde niet 

nauwkeurig genoeg benaderd Kan worden. 

Schlichting en Ulrich hebben dan voor het laminaire atro

mingspro~iel een P~ benadering van Pohlh~usen gebruikt. 

De berekening van bet laminaire stromingsprofiel met de 

Pb benadering is analoog aan het geval van de P\ bena

dering en we krijgen dan ook weer voor elke constant• 
~ dl.b, dP. 6 

waarde van de vormfactor A= y ~=-~ fo'1/6 
een verschillend stromingsprofiel. 

~chlichting en Ulrich hebben, uitgaande van vergelijking 

(9.12), berekeningen gemaakt voor de vaste familie van Pb 
snelheidsprofielen. De resultaten van zo•n stabiliteits

berekening bij constanteAkunnen t~ra:fisch worden weer

gegeven in een cL, R diagram. In het byzonder kunnen we 



I 

daarin de plaatsen aangeven waar f3i = O , waardoor het sta

biele- van het instabiele gebied wordt gescheiden. Zo'n 

kromme beet de neutrale stabiliteitakromme. 

Het punt op de neutrale stabiliteitskromme waarvoor het 

Reynoldsgetal zijn kleinste waarde aanneemt, is van het 

grootste belang, daar het die waarde van het Heynoldsgetal 

aangeett waar beneden alle deel oscilaties u~tsterven en 

waar boven tenminste enkele oscilaties worden versterkt. 

Dit kleinste Heynolds~etal wordt het kritieke Heynoldsgetal 

genoemd. 

H. Schlichting en A. ulrich hebben stabiliteits berekeningen 

uitgevoerd door deze ramilie van Pbsnelheidsprorielen. 

De resulterende neutrale stabiliteitskrommen zijn in 

onderstaande rig. (9.1) geschetst (rererenties (~O) en l~I). 

rig. ,0.11 Stabiliteitskrommen voor door Pb benaderde 

laminaire ~renslaagprorielen. 



Uit f'ig. (9.1) blijkt de af'hankelijkheid van het kritieke 

Reynolds~etal van de vormtactor ../\_. 
Deze af'hankelijkheid is in onderstaande f'ig. (9.2) geschetai. 

0 A 

Kritieke Reynoldsgetal als f'unctie van de 

vormf'actor _I\_ • 

9. 't 



Omslagpunt 

Criterium van Granville. 

Net behulp van de voorgaande stabiliteitsanalyse van lami

naire grenslagen kunnen we een stabilitejtspunt lokaliseren, 

vaarin de onmiddellijke stroomopwaartse omgeving versto

ringen van alle frequenties worden uitgedempt, 

Stroomafwaarts van dit instabiliteitspunt is de laminair• 

grenslaag nu instabiel, betgeen betekent dat veratoringen 

van verscbillende frequenties a~ngroeien, totdat de grens

laag bij bet omslagpunt volledig turbulent is. 

Ongelukkigerwijze is er geen theorie ontwikkeld om bet om

slagpunt te voorspellen. 

Granville geeft een op experimenten gebaseerd criterium 

om bet omslagpunt te voorspellen. Granville merkt op dat 

de plaats VAn het omslagpunt in hoge mate afhankelijk is 

van het cumulatieve effect van de ctrukgradilnten in bet 

instabiele gebied. HiJ stelt dan dat het als eerste be

nadering redelijk is te veronrlerstellen dat de gemiddelde 

drukgradH!nt de belangrijkste parameter is· bij de voor

spelling yan het omslagpunt. De afstand tussen het insta

biliteitspunt en het omslagpunt kan dan uitgedrukt worden 

in het corresponderende v~rschil ~an de impulsdikte Heynolds

getallen. 

De bijbehorende sehets wordt gegeven in onderstaande fig. 

\9.)) in termen van de gemiddellijke l'ohlhausen paramete·r 

""RP, welke gebasecrd zijn op waarden welke door Granville 

zijn gevonden. 

Hierbij geldt dat 

- I -----K=(:x: ~-x.) p on, '" ' 

L 
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waarbij de Pohlhausen parameter gede£inieerd is door 

0 

~letingen van het omslagpunt in grenslagen 

volgenf; <iranvi l le. 

9.9 
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Toe passing 

In het volgende worrlt aan~egeven hoe we het hierboven ver

melde moeten toepassen teneinde het omslagpunt voor het 

door ons beschouwde ~eval te voorspellen. 

In ieder punt van de laminaire grenslaag kan met behulp van 

de in~ 8 gegeven rnethode van Cohen en Heshotko deter 

plaatse eeldende waarden van het loka1e Heynoldsp;etal (Re) t , 
A en Kpworden berekend. De met deze Kf> corresp9nderende 

waa~de (R9)K ... word t dan ui t fi 1•:. ( (). 2) verkregen en verge

leken met het lokale impulsdikte Heynoldsr,-ctal (Re J t ( zie f'ig. 

(9.4) ). 

llet in fig. (<>.lq p;eschetote verband tussen (R8)"'" en ~p 

word t hierbi j benaderd door de forrnule ( zit: ref'• \ 16 ) ) • 

I 
I 

'..- ilttLabi -1Li1"eitcs.put1t 

' 
X. 

Off\ 

fig. (9.lt) Variatie van gebruikte variabelen in de 

voorspelling van bet omslagpuut. 

9.1.0 



Wanneer de (R
8
),t. kromme de (Re)\<" kromme passeert, wordt 

I· aangenomen dat dP. grenslaag instabiel is. 

J In ieder willekeurig punt ':):met X>Xin (zie f'ic;. {9.4)) 

I wordt dan de r;emiddelde drukt;radi@nt berekend ui t 

I 
.L 

~ = --:x:.---,:x:-' i-" J~ ( :x:) d :x: 

'2:j" 
Gebruikmakend van de in het voorgaande besproken experi-

mentele resultaten van Granville, kan in voornoemde punten 

:C.uit f'ig·. (<>.3) dP- bijbehore_ndet::::,,.R 8 =(Re)om-(Re}n_ 
word en bepaald. 

11et in fit~. ( ~). 4) ~eschets te verband tussen ( ~ R) e en KP 
wordt hierbi j benaderd door de f'ormule l ref'. ( lb ) ) 

( ti R )e = '3o'b, 'f8s+ 'lb:obs,o \.<p+ ~esb<3s.o V:,,
2 

-=> -Li 
+ \110l-t40,0 v{_r - '-15~85"~00,0 ~ f 

S" 

11 o 'l. t boo, o ~ p 

Het verschil ARe wordt tocgevoer;<l aan het lokale 

krit~eke impulsdikte Heynolds~etal (R8)~r , waardoor 

het lokale omslag Heynoldsgetal ( R8 )om kan worden ver-

kregen. Aant~enomen wordt dat. omslat,; optreedt als het lokale 

Heynoldsgctal (~e) ,e gel, jk i 8 ann ( Re) 0111 
In het instabjele gebied wordt bij de berekening van de 

benodit~de r:renslaar parameters aangenomen dat de {~renslaag 

laminair is. 

Nadat het omsla~punt gelokaliseerd is, worden deter plaatse 

geldende waarden van ~ en \-1 i l ?ie ~ 10) herekend ui t de 

laminaire ~renslaag parameters, welke beginwaarden nodig 

zijn om <ie turhulente ,·~rcnslc1a~ ver,~elijkingen op te lossen. 

9. ,, 



10 Methode van Sasman en Cresci 

10. 1 Theorie van de methode van Sasman en Cresci 

De grenslaagverP,elijkingen van Prandtl worden voor een 

stationaire, compressibele, turbulente stroming gegeven 

door 

+ -=o 

(continu!teitsvergelijking) 

en 

(impulsvergelijking) 

waarin de stromingsvariabelen tijd gemiddelde grootheden 

zijn. 

~eneinde de uiteindelijke integrale grenslangvergelijkingen 

te vereenvoudigen, passen we een Mager-ty~e transrormatie 

toe. De onaf'hankelijke variabelen X en ~ worden daarbij 

rretransformeerd volgens 

-x: 

X =- s b(-x.) d x. 

\0.1 

0 (10:~) en 

y ~ <s 
= Cc~) 5 S> 6 d~ ' 0 

waarin C;. )C ~ Jf ~+~•) t - ' 
C - c~ J~ 



I 

en waArin X en· Y de getransformeerde co8rdinaten repre

senteren. De index c heE•ft be trekking op de lokale condi ties 

net bui ten de grenslang, ·de index Oheeft betrekking op d~ 

vrije stroom stuwpuntswaarden en (r) refereert aan groot

heden welke afgeleid zijn bij de corresponderende referentie 

temperatuur (ref. ( 'l.8) ) , welke wordt gegeven door de 

relatie 

De snelheidscomponenten in (10.1) en (lo.2) kunnen worden 

vervangen ~oor de definitie van een stroomfunctie 

~ (x., ':i) = Af ( -x.(X > Y), ':J (x l/)) = ~ ( x, 'i), 
zodat 

...L 
=- ~o LL v. 

Toepassing van de vergelijkingen (10.JJ en (10.4) op (10.1) 
en (10.2) resulteert in het systeem 

ou ov 
ox + oY - o 

wa,arin de stroomfunctie is vervangen door de getransfor

meerde snelheden 

(,o.s) 

(10. 't) 

We hebben nu met de getransformeerde grenslaagdikte ~ • 

inplaats van met de grenslaagdikte 6 in het fysische vlak 

te maken. 

10. '2. 



I: 

Analo~ aan de verplaatsingsdikte 

8*-1 (1-~Jd~ 
en de impulsdikte 

~'":! i'-f.~ (1-it; )d~ * 
wordt nu een getransf'ormeerde verplaatsingsdikte 6 gedeCiai• 

eerd door 
A 

~ * = j [ ( 1 -~)+ ( '7-1)] d '.j 

en een getransf'ormeerde impulsdikte 9~gedeCinieerd door 

de relatie 

A 

9k= J ¾C.,-~) d~) h 

waarbij de genormeerde enthalpie <t = i;:
De index S geert lokale waar~t~ aan. 
Analoog aan de vorm.1'actor \.-\9 8/4_._wordt voor een niet adiaba-,.., . 

tische stroming (niet warmte isolerende wand) een getrans-

f'ormeerde vormf'actor 1-1~ gedef'inieerd door ~= A¼~, 
welke voor een adiabatische stroming reduceert iot 

• 

0 

94 
Consistent met de hierboven beschreven transf'ormatie van 

plaatsco8rdinaten en snelheidscomponenten zijn de relaties 

u..=c.U 
' 

Met behulp van de in §3 gegeven relaties voor perf'ecte 

gassen en bovenstaande f'ormulea (10.8) en (10.9) vinden 

we dan de relaties 

(10.8) 



en 
lo 
le. 

We gaan nu de vergelijkingen (10.5) en (l0.6J verder 

bewerken. Oe integrand van de impuls integraalvergelijking 

wordt verkree,-en <ioor van het product van { 10. 5 J met \Ue-U) 
vergelijking (10.6) ar te trekken. Dit resulteert in 

lntegratie van vergelijkin~ (10.12) naHr Y tussen de 

grenzen Y == O en Y-6(U•lie en. h.~ = h. 0 ) , res~l teert 

in de ver~elijkin~ 

De impulsmoment vergelijking wordt verkregen door verge

lijkin~ (10.12} met Y te vermenigvuldigen en dan de re

sulterende vergelijking links en rechts te ·1ntegreren van 

Y = o tot Y ::A, hetgeen resulte<irt in 

A A 

) Yu: ¾G-~)d Y+u.)Y~(,- ~. )]dY 
0 0 

A A 

[jY(,- ~.)dY+)YR-0dYJ 
0 

. -C~)-E~)JY * dY. 

10.y 



I: 
. I 

I 

We volgen nu een door Tetervin en Lin (ref.(27) ) gegeven 

procedure om deze vergelijkingen te reduceren. We nemen hier

bij aan dat de verdeling van de getrans:formeerde snelheid 

in de getrans.formeorde grensla.i,~ kan worden gegeven door 

e,·n relatie von de vorm 

Ui t de de:fini tie van H; vplgt dan met behulp van deze 

snelheidsdistributie {10.15) de relatie 

,o. S' 

H· = I+ '2. N. I I 
. (10.,b) 

llet resultant is 

2. A h 
[i + (H.+984 5 ( h: 

~(¼-0 Yd YJ+ 
0 

c~i,._ ,) (Hi+ i) 
e -ltt. 

1 n he t vooraf',•;aande hebben we met hehu l p van een Mager

type transf'or111atie een dif'ferentHHe impulsver1-~elijk~ng 

(10.l2J verkre~en, waarui.t we door integratie de corres

ponderende integrale irnpulsvergelijking (10.13) hebben 

verkregen. Door inteeratie van de met Y vermenigvuldigde 

differenti8le impulsvergelijking (10.12) hebben we de 

integrale impuls momentvcr~elijking (10.17) verkregen. 

Vergelijkingen (10.13) en (10.17) sta,in nu echter niet 



in oplosbare vorm. 

::,asman en Cresci hebben daartoe gebruik 1-:-emac1kt van eerder 

,~epublicet~rde benaderende aannamen. 

Voor de berekening van de wandwrijvingstermen wordt ~e

bruik gelilaakt van de voor compressibele stromine;en eetrans

f'ormeerde Ludwieg-Tillmann wandwrijvinesrelatie, welke wordt 

ge,~even door 

- ,,sb, \-1 i 
0, l'l.~. e 

Om een oplossing te vinden van ver~elijking (10.17) is 

llet nodig e~n ui tdrukkin{t te vinden voor de daarin voor

ko111ende genormeerde wrijvinF,"sdistributie ,;/4w• lliertoe 

hebben Sasman en Cresci {.~ebruik ,~emac1kt van de resul ta ten 

van eerder cepubltceerde analyses van turbulente ~rens-
• 

lagen. Het resultant da,,rvan is dat de wrijvingsinteeraal 

wordt Regeven door 

,o. b 

(~ dY- o,011 r~-,]~ (c{f,:Y' (to ts) 
0J w 1 '2. T 0 ) A Y Y 

Teneinde de integralen JA('j'-1)d"/ J2.n ~ ( <=r-0 d 
voor een willekPurige maar constante wandtemperatuur te 

uerekenen hebben Sas1:1an en Cresci gebruik gemaakt van de 

rel:,tie 

' 
welke zij ar~eleid hebben uit de Crocco relatie. 

l,.i. t ( 10. 20) ktiln r.iot behulp van de aangenomen snelheids-

ver<lelin~%e) == (Y/b)N.i en de relatie ~i='l.Nj+I 

worden al'geleid dat 

A 

) (c}-t)d Y = ( '7 w- ,) ~, 8-l• 
' 



en 

Ofachoon er eni1{e twi j fel hes taat over de toepasba,,rheid 

van de Crocco relatie voor stromingen met warmte trans-

port en druk1rradi~nt, werd deze toch gebruikt in de ana

lyse in plaats van dP enerKie integraal direkt op te lossen. 

llet zou namelijk redelijk zijn te veronderstellen dat door 

de energievergelijking geliJktijdig met de impuls- en 

impulsmoment integraal ver~elijking op te lossen, een 

hetere henadering zou worden verkregen. Uit is gedaan, 

maar de zo verkreeen resultaten geven ~een betere benade

ring. 

Door p.;ehruikmaking van de relaties (10.18} tot en met 

(10.2)) kan met behulp van de definitie 

( 
M Q. e ~ 11 '2.bS f:: V: R ~) 

krijgen we dan uit (10.1)) en (10.17) de relaties 

~!: = I, 'l68 

en 

woa,un 

(10.2 t) 



Vergelijkingen (10.25} en (10.26) zij~ de gekoppelde, 

gewon~ eerste orde differentiaalvergelijkingen welke de 

ontwikkeling van de turbulente grenslaag beschrijven. 

~a specificatie van de ?{eometrie van de wand en het daar

bij behorende stromingsveld net buiten de grenslaag kun

nen we met behulp van de bij de laminaire berekening 
• 

verkregen beginvoorwa.-irden de vergeli,jkingen (10.25) 

(10.26) P,elijktijdig oplossen. 

en 

De gebruikelijke grenslailF, parameters kunnen dan hieruit 

worden verkreKen. De snelheidaprofielen in het turbulente 

van de grenslaag worden berekeud uit de relatie 

(t)=tt}~ 
met behulp waarvan kan worden afgeleid,dat 

'+np 
Hi = n. .. p 

\0.8 



10. 2 Toepassing van de methode van Sasman en Cresci 

Net de methode van Cohen en Reshotk'o kunnen de laminaire 

,~renslaag parameters bij het omslagpunt worden berekend, 

met behulp waarvan deter plaatse geldende beginwaarden 

van fen l-4j uit (10.9),. (10.20}, (10.23) en (10.24) 

, kunnen word en verkret~en. 

f (-:x:.)en 1-li(x)worden op de computer met behulp van een 

Hunge-Kutta schema berekend uit de ,rekoppelde eewone eerste 

orde differentiaalvergelijkingen (10.25) en (10.26). 

Ooor middel van interpolatie kunnen dan op alle gewenste 

plaa tsen de wanrden van f en H i word en berekend. Met 

gebruikmaking van deze waarden van fen H; kunnen deter 

plaatse Reldende ~renslaaf,'.parameters dan worden berekend 

op een in het vol1.~ende aan te· geven wijze. 

De g( transf'ormeerde impulsdik te 9 A:.1'. word t berekend ui t de 

formule 

' 
welke verkregen wordt uit de def'initie van de functie f 
in (10.24). 

De actuele impulsdikte wordt dan met behulp van de bekende 

r,-etransf'ormecrde impulsdikte herekend uit \~+1) 
e = E""'° ) 'l. r -1) 

,m Te 8-bt. 

Oe vormfactor H wordt verkre~en uit de bekende incompres

sihele vorml'actor Hi door de verr,-elijking 

( ~ 1) y-t 
H = ~w Hi I + 'l..* Me + '2-

De verplaatsin~sdikte 8 volF,t dan uit 

* b =0.-,0H. 

10.9 



Met behulp "."an de bekende Hi kan de macht.factor n P 
berekend worden uit {10.28) met behulp waarvan het turbulen-

te snelheidspro.fiel 

Ja;-· = ( Y/ 6) -frp . 
De grenslaagdikte 6 

kan worden berekend uit de machtwet 

kan dan met de ui t ( 10. J2) l>ekende 5* 
berekend worden ult de relatie 

' 
* welke relatie direkt uit de de.finitie van 6 en 6 volgt 

met gebruikmakin1~ van de annname van het 111achtwet snel

heidspro.fiel. 

10.10 

Cf knn nu berekend worden uit de wandwrijvingsrelatie (10.18) 

U it de pl a A tseli jke wri jvingsco~.ffici#n t Cf vol gt nu de 

schuifspannin~ aAn de wand door de relatie 

) 

wanrna het warmtetransport uit de relatie (ref'. (19) ) 

kan worden berekend. 

De helling· t l~ )wvan het temperatuurprof'iel oan de wand 

volgt dan uit 

De hi j rte voorar~aande berekening benodigde wa.irden van fa, 

Pr en \,,(~unnen worden berekend met behulp van de in appen

dix { E) t~et~even .formules van deze grootheden als rune tie 

vanT. 

De corresponderende referentie temperatuur kan dan berekend 

worden uit de .formule 
I I 

l.=o,s Tw+o, 2.'2 10 P,. "+ (o,s-0,2. '2 Pr-,; )Te 



\0. 11 

met behulp wanrvan fi= ...,M-(!r)da.:i ook weer bepaald kan worden. 



:III: Toepassing. 

11. Numeriek voorbeeld voor Mt.= 1,'-i 

De product i.e van <i i sere te 1·requen ti es bi j de supersone 

vrijstraal ha11p;t samen met rle oscillatie van deze straal. 

neze oscil la tie wordt door terugkoppelirit'.' in stand gehouden. 

1\anP,"otoond is nu, da t een akoesti sche p11ls bi j het passeren 

vRn de nozzle rand e<>n verstorini~ ·( "wervel") 1;enereert in de 

grenslaag, welke verstoring een ondcrdeel is van het terug

koppel mechanisme. 

Door A. 'l. van Osch is cen theoretisch model opgezet van de 

ontwikkeling van zo'n verstoring in de grenslaag. Hij dit 

model is hij uitgeflann van cen erenslaag, welke aan de ene 

zijrle bet~rensd wordt door een zich in rust bevindend medium 

en aan de anderc zijde door rtat zelfde unit'orme stromenrle 

medium (lucht J. Teneinde <ieze theorie experimenteel te 

bevestigen, moet men dus in staat zijn 

1) een dergelijke vrije nrenslaag 

en 

2) c;eschikte akoestische impulsen 

te maken. 

Zo'n vrije r,renslaag kan nu worden verkregen met de uit een 

supersone wind-tunuc-1 nozzle treciende unit'orme stroming. 

Mijn bijdrage bestaat nu uit de berckening van een nozzle, 

waArvan de uitstroom condities zo ,~oerl mogelijk gelijk zijn 

ann die van het theoretische model, :zodat de theorj_e aan 

het experiment getoetst kan worden. 

Oaartoc is het norlig, dat het medium llucht) van uit de 

rusttoestand ( reservoir tempera tuur~ , reserv~irdruk p
0 

J 

expandeert tot een aan <le nozzle rand uitt.redende unif'orme 

stroming, wanrvan cie druk P-i:- en de temperatuurTt gelijk 

zijn aan de corr<>sponderende omgevingsgroothed,•n.De omge

vint{sdruk ft en de omgevingstemperntuur Tt bedragen onge-

ve .. r 1 ntmosf,,<•r respectievclijk ').9.3,° K • 

ll.1 



11. '2. 

Voor wat de druk betrert,volgt uit vergelijking 

zodat we met r= 1,1.f voor Po vinden dat 

- '2..) ~.s-
po == (, + o, 2. M~ 

' 

( ). 10), dat 

Voor M~:: 1,1.i volt':t hieruit datp0 -~
1
18atm. moet zijn, welke 

waa·rde met <fe bestaande apparatuur r;emakkelijk is in te stel-

1.en. 

Voor wat de temperatu11r betreft, volrrt uit vergelijking (3.12), 
dat 

zodat we rnet en ~: \ 1 '-i vinrlen dat 

Voor M,t:= 1,y vo.1.gt hieruit <1a1T~'fo8°k'moct zijn, welke 

waarde met de bestaande verwarminr,-sappnratuur gemakkelijk kan 

worden ingesteld. llieruit volgt tevens dat in de nozzle een 

temperatuurdaling van ongeveer 

to= 4o8°Kte nemen, word t tevens 

ming optrec~dt, dnar drot~e 1 ucht "\....-----
8Chi.jnselen vertoont. Zouden we 

optreedt. Door 

voorkomen dat condens vor
o 

bij -4oC coadensatie ver-

ech t(>r To~ '2.<a'?> 0 \.I(. uemen, 
- o b o dan zou7:t::::::=;- 'l.08 1.-< == - SC hNlrat,~en en zou dus condens vor-

ming zijn op,~etrerlen. 

• 

l>anr we nu wensen dat de ,~rens]a:lg dil,te van de uitstroom\ 

or>enln~ van de nozzle zo 11:oed mogelijk gelijk is aan de ~ 
correRpondercnde 1•:renslnag dikte van de supersone vrijstraal) 

moeten we er voor ?orr;en <Int de lcn,~te van hct supersone 

dcel van de nozzle klein is. 

In 'Xt beschikken we nu over een parameter, door middel waar-

1 



van we de lengte Xe van het supersone deel van de nozzle kun• 

nen vari~ren (zie appendix G). 
Uit dezelf'de appendix G is bekend dat met een bepaalde M-1; 

'Xe . 
et?n minima le 1"'"" correspondeert. Als u e bekend is, dan 

Ye J 
kan'Xc .en de daarmee corre.sponderende 'Xt, . 11it f'ig. (G.4) en 

fflUI n, I " 

.formule (G.'>)worden uerekend. Alvorensx~,_
11

te kunnen bere-

kenen, moeten we echter eerst een w~arde voor de uitstroom-~ 
hoogte ~t k i ezen. 111//jY//!f 

Teneinde de uitstroom condities van de eupersone wind-tunnel fnt✓/1 
nozzle zo goed mogelijk gelljk te doen zijn aan de conditiee 

bij het theoretische model van A.~1. van Osch, moeten we~~ 

zo groot mogelijk nemen. ~en heperking hierbij is het maxi-

male deb.iet, dat door de bestaande installatie kan worden 

~eleverd. ( ( maximnle debiet) 

Op f{rond van het voorgaan<le nemen we je== S' mm. 

Teneinde te bereiken dat de werkelijke stroming redelijk 

twee dimensionaal is, nemen we voor de hoogte - breedte 

verhouding aan de uitetroom opening van de nozzle een ver

hou<ling van 1: 10, zodat te • Somm. 

De oppervlakte van de uitstroom opening is dus gelijk aan 

'2.XYe.* tc-. soo mm 2. • Het bij deze oppervlakte en hij Mt=l,l.f 

behorende massa debiet kan door de bestaande instailatie 

gemakkelijk worden gcleverd 

Ui t fit~. l c; .1,) vi nden we de met ~ e = smm en Mt= 1,Lf 
correspondcrende -:X:.t min , waarna de hiermee corresponderende 

~ .... uit formule (G.5) kan worden berekend. ·we vinden dan 
~ """ 

da t 'X..1. . ~ 30""'1 • 
~ "''" 

Teneinde aan de eis van continul kromming te voldoen, nemen 

we veilig-heidshalve 'Xt = 2.S' nim. 

1n de Mnch getal verdelin~sf'unctie beschikken we nu nog 

over de vrijc parameters m , n en~, welke parameters moeten 

voldoen aan de voorwaarden 

m >· 0 

' 
h ,) 'l.. 



en I _, --;; 
' "l:~ Mt 

k < -"' Mt 

.Met deze parameters kunnen nu ook nog de lengte van het subsone 

deel van de nozzle varifren. 

We kiezen nu voor de parameters t\"I , n en ~ achtereenvolgens 

en 

De met rle potentiaalstroom contour corresponderende stroomlijn 

co~rd ina;1 t 1 c. , kan tenslot te word en berekend ui t de for

mule 

(zie appendix \D)) - -waarbi j \., t voor etm be pan lde Mt kan word en berekend ui t de 

f'ormule 

(-= M 
,:; t 

Na herekening van h l ui t deze t'ormule vinden we, da t '1, c: =4, 48"1 mm 

In het bovenstannde is geschetst hoe we tot waarden voor de 

parameters tc., lj e, be, ,10 , p
0 

, -:ct, n, , n ,en I( zi.in ge

komen. Door deze waarden is het gehele stromingsveld be

pa;=ild. 

we kunnen nu dan ook over gaan tot de berekening van dit 

stromingsveld. 

Door toepassing van de compnterpro~ramma' s BRB lJ, SIUi 14 

en LJHB 15 kunnen we nu de ons interesserende stromings 

parameters in de verschillende gebieden numeriek bepalen. 



11. '5'. 

Het gebied::C (zie f'ir,. (2.1)· )van de potentia;ilstroming 

wordt berekend met de methode van Friedrichs. Deze mcthode 

wordt gebruikt in het gebied waar M~ o,"to tot M~ 1,'lois 

\:de appendix \F') ). rer berekening van de potentianl-

s tromi nr, in gebi ed :::C is deze me th ode van 1''riedrichs ge

programmeerct. 

I-let biJbehoren<tf» computer programma (Algol) is tesamen met 

ePn beschrijving hiervan en van de corresponderen<le "input" 

en "output" te vinden in de groepsbibliothcek onder nummer 

HRU l'.3. 

De gebieden:n: ,1It en:m: (zie f'ig. (2.lJ J van de potentiaal

s troming worcien herekend 1ue t de karak t,~ri s tieken me thodE'. 

Ter berekeni n•~ van de potentiaals tromi ng in deze gebieden 

is ook de karak teristieken 11,c tho<le ~eprogrammeerc1. 

llet bi jbehorende comrmter proeramma (Algol) is tesamen met 

een beschrijving hiervan en van de corresponderende "input" 

en "output" t:e v.inden in d<- ,,roepsbibliotheek onder nummer 

BR B l !1 • 

,,1et de programma' s BHB 13 en BHB 14 vinden we een aantal 

pun ten op de potcntia:,lstroom contour tc.. Oe carthesische 

cotsrdinaten( x,'; J van <leze punten zijn steeds tesamen met 

he t corresponderende loka le ,•1ach ge tal M in onderstannde 

tabel ( 11. l J weeree,~even. 
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In S 7 is uiteengezet dat we cen correctie moeten uitvoeren 

op de zo.iuist herekcnde potentiA,,lstroom contour. 

AJs cri terium voor clt•ze correctie hebben we de verplaat-

sj ngsdikte 5* {';ekozen. Tevens hel>ben we daar opgemerkt dat 

we voor de berek,~nin1~ van de relevante grenslaag parameters 

langs de potentianlstroom contour e~n methode gebruiken, 

welke wordt beschreven in ecn door ~ASA reccntelijk gepu

bliceerrl rapport {zie ref. (16} J. 
In <fit rapport wordt een Fortran programma (BlayerJ gegeven, 

waarmc>e de grc>ns laa1~ par.=uuc ters met de zojui. st genoemde 

methode kunnen wordt"n berekend. Di t prof,"ra111ma is door 

ll. v. ct. Lan1;entwrg aan,~epa st a;m he t. f,'ortran sys teem op de 

X - 6 computer op de T.11.E •• 

JIJj dit programma wordt or van uitp;egaan dat een aantal 

punten (met bijbchorende co3rdinaten) lane-s de potentiaal-
• 

stroom contour g·e,~even zi Jn. 

I I. 8 

De "input" bcstaat. vcr.der ·1it een bijbchorende drukverdeling. 

,'1ach g<'tal verdelint~ or srudheidsverdeling en uit de biJ

behorHnde wandtn111p<•rAtu11r verdeling. l>it co111puter proeramma 

L<:rPkPttd clan voor elk van liovene-enot'mde pu11ten langs rle 

potentiaalf--t.room contour de bijbehorcndc rclevante grens

laag parameters. 



Dit progranuna is tesamen met een beschrijving hiervan en 

van de corresponderende "input" en "output" t-e vinden in de 

groeps bibliotheek onder nummer BRB 15. 

De met dit programma bcrekende verdeling van de verplaat• 

singsdikte f:i"1s in onderstaande tabel (11.2) weergegeven. 

Tabe 1 ( 11 • 2). 

punt ve"pla.a.\si~dilile 6* pun~ vuplaat~inq~di Wle ~* 

1 0,000010 'l'i 0.000060 

'l.. 0.0000 I ci,. 'l€ 0.000061 

3 0000019 'lb o oooob'l 

'i o. oooo'lY 21 o .0000 b-:?> 

s o. 0000 '2.'3 'l.8 o.oooobS" 

b 0 000032 '2.<3 o.oooob8 

t 0 0000~5 ~ o oocof1 

e 0 0000~,.. • ~I 0 . C)OCX) 't ~ 
9 0 0000 ~g ~'2. 0.0000 'f 5' 

10 O 0000 41 3!?> O. 0000 't'3 
I I 0.0000 42> 2>11 0.000081 

I 'l. 0 .0000 Lf'-f ~S' 0.000083 

I~ o. 0000 4b :,b o.oocoSb 

I Lj _0.0000 4t ~t 0.000088 

IS 0 0000 Y8 ~a 0,000091 

lb 0 0000 so ~<3 0.000092> 

'r 0 00005\ 4o o. oooo~S" 
I 

1(3 0 0000 S'2 YI o oooo<ab 

1g o ooooS3 4'2. 0 0000<31-

20 0 00005''-I "t~ 0 .0000 C?,} 

'21 o oooosb 4"1 o.oooo<a8 

22. o oooosf 45 o.oooo~g 

'2.~ o. oooos8 4b 0 .. 000100 

11.ca. 



Lt,. 0.000 ,o, 5'~ 0.000,,s 
'iS 0.000 IO'l. 58 o. 0001'11 

Ltca 0.000,0~ S'C:! o. 0001'2.S' 

So 0.000101.f bo 0.000 \'l.8 

~· 0.000 IOS b, 0.000 l~'l. 

5'2. o.oootob b'l. O. 000 l~S' 
• 

S"'?> 0.000,ob 63 0.000 ,~8 

5"li o. 000 ,o,. b~ 0-000 11.f '2. 

ss o.000108 bs O.ooo t'-1~ 

sb 0. (?)00 I I «).. bb 0.000 11◄9 

In tabel ( l l .1 J hebben we enn aantal (tit,) pun ten van de 

potentiaalstroom contour eegcven. 

In t.tbel (11.2} hebhen we nu de bij deze punten behorende 

waarden van de verplantslne-sdikte c,*gegeven. 

Da:,r de hel line van de potentianlstroom contour klein is, 

kunnen we de corresponder~ncie punten op de "1'ysische" contour 

benaderen door sommatie van de~ -co8rdinant uit tabel (11.lJ 
en rte bijbehorcnde waarde VA'lr;: 

De resultaten zijn in onderstaanrle tabel (11.JJ weergegeven. 

Ta be 1 \ 1 I • J ) • "Fysische" contour. 

punt :ic-c.oo~dirtoal (ni) ~ ,Coo~di1100t Cm) 

I - o.o"i1~,9 o 09bbbb 

'2. - 0. 0 '-t'-l~S''t o. oo b 2>8'2. 
i 

o.oob ,cao 
! 3 _ o. o 41 la.., 
i 

o.oobo,5 Li - o.o~9'2.1b I 
' I 

- o.o~bg,"f o.oosas-7-I s 

b - o o~Li b'l-9 o.oos 711. 

l - o. o~'lSSg o.oosse, 

• 

11.10 



ll. I\. 

8 - d,OWil .. 
\ 

o.ooslfb1 
' 

9 - o.0~8b11 o.oos~S"~ 

\0 - o.o'2.b1b"t o. 00 S" ~ 5 ... 

I I - 0. O'l.'-198Cil o.oos,b~ 

I '2. - 0. O'l. '?)-).80 o.ooso&~ 

I~ - o. o-i1 b~o 0.00SOIO 

1 'i - o.o?.oo~~ o.oo 4<:al.t~ 

15' - o.o \8Li8S - o.oo 488'2. 

1b I . - 0 . 0 I 66 '1- g o.oo 4B~<a 
,,_ 

I - 0.0 ISS'I ~ o. oo'i 181 

18 I -o.o 1Yo8~ o. 00 41 ~8 
' 

,g - o.o 1'lb8Lf o. 00 4100 

cio -o.o ll~IY o. 004 bb'f-

'll - 0.0099'f 1 o. oo "I b?.<:3 

'l 'l. - o.oo8bso o. oo"{b 14· 

'l.~ 
i . 
I - o . oo 'f '?> so o.oo 4S<a'i 

'l. Li I -o. oobobg o.oo4S18 

C).S' -o.oo48o'i 0.00 "iSbS° 

'lb -o.oo3SSLt o. oo 4s-$b 

-i 't - o.oo'l. ~, 't o.oo 4S4C3 

?.8 - 0.0010<:a'i o. 00 45'48 

'l9 +o.001~b1 o.oo4SSI 

~o 0.002.sbs- o. oo,.,.S'S<a 

~\ o. oo~ 'fb9 o.ooLtsbg 

~~ o. oo'i 9'f 'l. o. 00 LiSC35'" 

~~ o.oo,.~85"' o.oo4bt'i 

~Li o.oo8sca8 o. oo 4b<ol.f 

~s 0. oo<a8 ,a o.oo 'tbS't 

I ~b I 0~011049 o.oo 4b8~ 



• 

?> 'l- o. o, '2. '2. ca '2-

'?>8 o. o,~ss~ 

~g 0. 0 \'-18~5' 

4o o.01sb1"1 

'-t I o. 0159,.8 

'i '2. o. o ,b '?>"I 'l. 

4~ o. 01bs6~ 

4Y o.016811.f 

Lfs- o.o,r'l.'' 
4b o. o,,-bcS 

I 4'f- 0.0,1~,s 

YB o .o ,e~ob 

Lf9 o.o,8b<a5' 

So 0. 0 1908'2.. 

SI o. o 19Li bb 

I 
,S'l o o 1<384S 

s~ o . o 'lo «). 19 
I 

o. o 'lo'-t 1b Slf 

55" o. o '2.o 1-cab 

I 
56 o o'l.'l.~'-16 

St 0.0 '2 ~540 

S8 ·o.o 2.sb1} 
I 

' ~ o .o 2.bSo'-1 

bo o .o ').1-84} 
6, O O 'l'3 '2.0 I 

6'2. 0 0 ~O'lo8 

b~ o 0~1~8Y 

b4 o. o '2>'2. ss~ 

~ 
bs 00~~126 

bb 0 .0 ~'-t 8-94 

0.00'4110 

0.00411.41 

o.oo 411~ 
o.oo 481?> 

o.oo 41~0 

o .oo 4bs'2. 

o.oo 41S~ 

o .oo 46'21.f 

o.oo 41--ib 

o.oo 4b~'t 

0 .oo 48sr 

o oo '"'1gb 
0-00 '-1'f4g 

o oo '"'l't 
0.00 '-1102> 

o.oo 4111 

o.oo '-l14'l 

o oo 41 sr 
O.oo 48'2.I 

o oo 46bb 

0.001.\918 

I o oo SobY I 

o.oo soab 

0. 00 5\01 

o.oo s118 

o.oost'lb 

0. OO'Sl'?>Y 

o'oo s14o 

o.oosl'·il8 

("') t,t") 43'11.!9~ 

r--

'-;~ 

-· 

" 

I 

I-'-' 

i 

! 
). 



' 

Op het rekencentrwa van de ·r.H.E. zijn standaard computer 

prograllllDll'a beschikbaar, met behulp waarmee men de f'unctie 

~~ ( 'X) • waardoor cie "f'ysiache" contour wordt beschrevea. 

deagewenst kan bepalen. 

Slotopmerkingen: 

Uit tabel (It.I) en (11.3) blijkt dat~e- ~*~ 0,7 DID.en dat de ver

plaatsingsdikte aan de uitgang van de nozzle 0,15 mm.bedraagt. Ket is dus 

duidelijk dat de correctie ten gevolge van de grenslaagontwikkeling langs . 
de boven- en onderwand van de nozzle zeker niet verwaarloosd mag worden. 

We corrigeren bij deze eerste correctie niet voor de grenslagen langs de 

zijwanden (Zie fig.(7.1)) van de nozzle, omdat de invloed hiervan slechts 

15 a 20% bedraagt van die 

wand van de nozzle. 

van de grenalagen langs boven- en onder-

lo. 13 

Als het nodig zou blijken het ontwerp te verbeteren, dan zou een eerste 

verbetering kunnen zijn een correctie aan te brengen voor de grenslagen lana• 

de zijwanden. Eventueel zou dan ook e~n ander correctie criterium, bijvoorbeeld 

de Mach reflectie dikteA (Zie § 7) kunnen worden genomen. 

In het voorgaande is een analytische methode beschreven om de "fJsische" 

contour van een supersone wind-tunnel nozzle te bepalen. Bij deze methode 

is gebleken dat door keuze van een Machgetal verdelingsfunctie langs de as 

van de nozzle en door de keuze van de afmetingen van de uitgang van de no&zle, 

de potentiaalstroming met bijbehorendc potentiaalstroom~ontour bepaald is. 

Voor de berekening van de potentiaalstroming zijn de computerprogramma's ~ 

BRB 13 en BRB 14 opgesteld. Vervolgens wordt een bijbehorende ~orrectie c·6) 
op de potentiaalstroomcontour met het computerprogramma BRB 15 berekend, 

waarna tenslotte de "fysische" contour kan worden berekend. 

Men kan zo in enkele uren de gewenste "fysische" contour van een supersone 

wind-tunnel nozzle bepalen. 

' 
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Appendix A 

De co~ffici~ntcn in de reeksontwikkelingcn bij de Friedrichs 

methode worden gegeven door de uitdrukkinKen 

I -- I 

x. 2 = - 2 h h 

I ..:_ 

:x:."i = - '1 I, 

' 

~I = h ' (As) 

j ( A.b) 

(A.'f) 

e, = h' ., (As) 



en 

es= ~. b ... M. (h'M-t-'2.h M')+ ~o.h h"(be~-hh'\•i") 
'1. ~ 2 

+ ~ o h h" c~ \, • h1 

+ 2. h h ")C ~ M - M + 'l.) 
3'1. '1. I l. 

+ ~ h h'' MM1(2iM-J+1h~Lf(M -1), (A.10) 

(A 11) 

\ - I t/ 11 

+ ""if h' e~ + /'-i h e~ 



Appendix B 

Door de uitdrukking t'•.8) herhanldclijk naar;s te dif'f'e

renti~ren, vinden we voor de arF,eleiden van h naar~ de 

u i tctrukkinp;en 
- I 

h'= {i = [n{Cx-,)M'+2JJ [2.h M'(M~,)], (J:,.0 

- dih . f; , J]_, -- 'l. 

h .. ,=, d~r -[ M tCr0 Fi+?. · [?.h M" (M- ,) + 

1ihM~M-1;iM'{(:,K-s)M:4J] , (:e..,) 

d; h 2 - 1 '2. 

i; = d~3 = [M [ (K-1) M+2Jl ~hM"' 0'1-0+ 
1?.h M' M" M + 'lh M~-h" M' { (bre) M \1, }-
i:;-· M" { ( :> t 1) M 

2

+b J-(br,0 h I-/ M], (B:,) 

d'ih 'l. _, 2 

h"" ~ d$~ = [Pi {Ct,) M +2}} ~h M ""(M -1)+ 
'2. '2. 

,bh M1 M"' M + lei h M'' M + 14 h M' M 11
- ~II 1'1

1 

[ C 9 ~-I 0 Fi \e} -~" M" [c '3f 1s)M\ 12 J 
'2. -( ,er- :>o) h" MI M - h' M"' {(:,j-'3)M: e] 

------ 3 
- (,e~ -s~ h' t-1

1 

M" M -(b(-1e)h'M' (B.4) 

....e..n. 



dsh _, · 

h"" = d~-s = [A [c ,c0 M :.0] • [7.h M""(M ~,) 
- l 

+ '2.o h M 
1111 

M + 4o h M II M '" M + Lfo h M' M "' 

+ bo h M0

M"- h"" M' fci·2y ,Li) M \ 10} 
- h'" M" [ (,ek-7.b) M :20} ( 'bbK -s?.) h"' M: M -

h" M"· { c,2,r-2Y) M :20 J-c12~-,Y0h'M'M" M 

- ( 2.Y d' - YS) h" M~ - h' M"" k~1-10 M \ 10] 
'2. 

- (2.4 ~ -sa)h 1M1M111 M-(,eK-b6) h' ivt" Fi 
l. 

- (~6~ -,~2) h' M' t-1_"]. c~- s) 



Appendix C 

Teneinde voor de geF,even Mach getal verdelingsfunctie;!:;l(A) 
de afgeleiden van Fl na;,r;g te berekenen, is het noodzakelijk 

,deze nfgeleiden eerst uit te drukken in de afffeleiden van;:! 
nanr Ft • Door M herhaaldelijk naar;! te dif'ferenti8ren,vinden 
we dat 

' 
-~ 

-M'. 
' 

(c.2.) 

( C.~) 

R"" 

( C. y) 
-en M ..... :::: 

(c.s) 

IJe .in de rechterleden van (c.l) t.111. (c.5) opt:=dende afge
r,-eleidcn va•~ nanr A kunnen ui t de ;~egeven MAch getal verde-
1 in,,;s func tie 

-m 
M-1 

M 

l>erekend worden. Door n~ herhaaldelijk nanrM te dif'fe
renti~ren vol~t hieruit, dat 

) ( c.b) 



\.i'( 1-n )(1-2.n)(_ n, )(- -. l ~ -3J 
+ n:\ M - I M .._- M) , 

..e.n. 



' 
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t. 
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' •I '1, 

,ye: 
, .. , 1· 

I, 

1c 
I I f ' ~ ',.' 

I;, I 00111 c• •, II l. 

t 1c ll i t in I II. t. 

:1 i ! ·,t, \ '1, 

f'tl .. I! I! 

,. ~c: \ ; . I 'I, 

* * - ~ cy LC 
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Appendix E 

Bij de berekening van de erenslaae parameters worden de 

waarden van _,,M-, -Pr en "<wverondersteld hekend te zijn. 

Voor lucht kunnen de wanrden van deze trrootheden ac .... -

eenvo lgens worden bepa:,ld ult de formules (ref. lo) 

en 

'Pr : o, 8ss 'f o - o, '2'?>4,~b(½,t)+o,101Bb'2Y c~4-~t )2 

- 0,02"?>6'214 ( '/2..t ):o,002028b:, (""½-,.t) y 

-t= -0,0383'3323+ ,. '2b'3 't 4 '2'3 ( h..t )-o,:,og 112s2 ('A-.{j 

+ 1,081-43f81 (\Jo,oosb'f 4T2 2s (½,, ) Y , 

Voor de referentie ,,,;roothec1enT~t,,)-l-$tenU..,1worden respectie

velijk de wanrden 

= ( 

0 

I.A' ) 288, ,bo n 
' 

en 

gebru.ikt. 
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Appendix F. 

Opmerkingen over de potentiaalatroming 

Bij de berekening van de potentiaalstroming worden de · 

~riedrichs methode en de karakteriatieken methode gecom

bineerd met behulp van een verdelinga:functie van bet Mach 

getal op de as van de nozzle. Deze verdelingat'unctie, welke 

wordt beschreven door :formule \6.1) is in :fir,. (6.lJ geaohet••• 

Van de hij deze verdelinga:functie behorende potentiaalatro

ming zijn in :fig. \2.1) verschillende gebieden aangegeven. 

Uit :fig. (2.1) blijkt dat bet gebied~ een' gebied van 

constante toestand is, hetwelk als volgt is in te zien. 

Uit (6.lJ en fig. (6.1) volgt dat er vanaf' het punt ::c~ een 

constante toestand (Mt, CJ.t~=ut) op de as van de nozzle be

staat. Hieruit volgt dat dit deel van de nozzle as wordt 

a:fr,-ebeeld op het punt ( u ,v) = ( q,t, o) in het hodo• 

graa:f vlak. 

Alle C- karakteristieken die door di t deel van de nozzle aa 
+ 

gaan worden dus afgebeeld op,1 karakteristieken, welke 

allen door ( '\,t ,o) gaan. . + 

Daar door het punt (9,,-vo) slechts een ""T" karakteriatiek gaat, 

wordt het hele gebied :& dus a:fgebeeld op een deel van de 

door ('}t ,o) gaande7""1+ karakteristiek. Op dezel1'de wijze kan 

met behulp van de C+ karakteristieken worden a:fgeleid dat 

het hele gebied "J:!Z': word t a:fgebeeld op de door ( CJ,t.,o)gaande 

T"1 karakteristiek. 

Uit het voorgaande volgt dan, dat het hele gebiep JJZ wordt 

af'gebeeld op het punt (9'-t ,o) , zodat het .gebied: :BZ een 
+ gebied van een constante toestand is. De C - zowel ala de 

C-karakteristieken zijn in dit gebied dus rechte en onder

linge evenwijdige lijnen. 

Het Busemann deel van de nozzle \gebiedJIJ:') is een enkel

voudil~o gol:f eebied, hetgeen als volgt te zien is. 



+ 
Alle C karakteriat·ieken in gebied -m. die de door x t gaan~• 

rechte C karakteristiek snijden, worden a:fgebeeld op -r 
karakteristieken welke allemaal door bet punt(C\,t,o) ga~. 

Daar er door het punt ( ~t, o) slechts een-r'- karakteriatiek 

gaa_t, word t gebied :m: dus af'gebeeld op de door (CJ,t. ,o) gaand• 

7' karakteristiek. 

Daar nu elke C- karakteristiek in gebied :m:. wordt af'gebeeld 
+ -

op een-,-, karakteristiek, wordt elke C karakteristiek in 

gebied 'III: dus a:fgebeeld op slechts 14n pul\t van de door 

( '}t. , o) gaande -r-karakteristiek • Di t betekend due dat 

de c- karakteristieken recht en de C.+karakteristieken ge

kromd zi jn in gebied :ca:: • 

In gebied:O: zijn beide :families van karakteristieken ge

kromd. 

We hebben nu dus in het bovenstaande gezien dater in bet 

supersone deel van de nozzle drie verschillende gebieden 

zijn aan te wijzen, in elk waarvan een analytisch verschil

lende oplossing bestaat. 

In ~ 5 hebben we gezien dat de atroming in een punt P van 

een stromingsveld eenduidig wordt bepaald door zijn bij

behorende af'hankelijkheidsdomein A.Bop de beginwaarde kroane 

~ , in ons i~eval de Mach getal verdelings:func tie op de 

nozzle as. Daar de karakteristieken voor M~I loodrecht op 

de stroomlijnen staan, wordt het gehele supersone deel van 

de stroming eenduidig bepaald door de Mach getal verdelinga-

:functie voor ~ > O , omdat van ieder punt in het 

supersone stromingsveld het bijbehorende a:fhankelijkheids

domein behoort tot dit de0l van de Mach getal verdelinga

:func tie• 

In het subsone deel van het stromingsveld bestaat een derge

lijk a:fhankelijkheidsdomein niet. Hier is. ne stroming in 
I een punt P af'ha.nkelijk van de stroming i.a elk ander punt P 

van het subsone deel van het stromingsveld, waarbij de bij

drage in P van P 1
kleiner wordt naarmate de a:fstand tuasen 

p en p' groter wordt. Dit maakt het begrijpelijk dat bet 
• stromin~sveld in he~ subsone deel van de keel dan ook vriJ-

r=. 2. 



• 
wel onafhankelij~ is ¥an het deel van het subsone stro-

mingsveld waar bijvoorbeeld 1'1 <o,L.f is, zodat we voor 

dit laatst genoemde deel van het stromingsveld een wille

keurige gladde contour kunnen kiezen. 

Dit laatste is bevestigd door Armstrong en Smith (ref. ( 2 )), 

welke drie verschillende subsone potentiaalstroom contouren 

berekenden (zie fi~. (F.l) ), die ieder in het punt ~dezelt'

de kromming en afgeleide hebben en vanaf s5 verder samen

vallen. 

f'ig. ( F. 1) 

N= o.6 

Subsone potentiaa.lstroom ~ontouren volgens 

Armstrong en Smith. 

Armstrong en Smith concludecrden, dat als drie zo vcr

schillende conto11ren bijna dezelfde stroming bij de keel 

veroorzaken, het dan veilig is te veronderstellen, dat als 

de potentianlstroom contour correct wordt gekozen vanaf \• 

de rest van de subsone potentiaalstroom contour arbitrair 

knn worden ~ekozen. 
• We starten de herekening van de potentiaal stroming dan ook 

bij ongeveer M ~ 0,'-1 met de Jt'riectrichs methode, welke 

F. 3 



F. y 

methode wordt gebruikt voor het gebied O,l.f ~ t, "2.0 • 

daar voor M ~ I , '2 0 

de berekeningen met de Friedrichs methode beginnen ar te 

wijken v1tn de herekeningen met de karakteristieken methode. 

De reeks ontwikkelingen in de ~riedrichs methode convergeren 

namelijk slechter naarmate M groter wordt. In de buurt van 'X~ 

komt hier nog blj, dat men hier te maken heert met drie ver

schillende gebieden. 



Appendix G 

I 

f'ig. (G.lJ. 

I 
I 

I 

I 
I 

. 
\f'ig. (G.1) ) bestaat bet verband 

' De Mach getal verdelinp,sf'unctie (6.1) langs de as van de 

nozzle f'ungeert als beginwaarde kromme. Door deze keuze wordt 

het supersone deel van de stroming dat zich boven de nozzle 

as bevindt, af'gebeelNiiet in onderstaRnde f'ig. (G.2) ge-
• I I 

arcePrde gebied A B C in het hodograaf' vlak. 



f'ig. \G.2). 

Voor het punt C-geldt g~lijktijdig, dat 

en 

' 
. 

waarbij w~ e,•nduidig bepaald wordt door M~ 



Uit {G.2) en (G.JJ volgt dan, dat 

e max =- e c' = '/2. u.:>-t 
' 

waarbij $max de maximale expansiehoek is •. 

Voor ieder ander pun~ in het gearceerde gebied en due voor 

ieder punt van het aupersone deel yan de stroming geldt, 

dat de lokale 9<-tt.ut is (zie Cig. {G.2} ). De helling 
I 

van de potentiaalstroom contour is dus ook kleiner danT"t..vt. 

De mach getal verdelingst'unctie bevat nu onder aoderen de 

parameter X~die wiJ vrij kunnen kiezen. Deze keuze van 

:X:.the0rt echter wel een ondergrens vanwege het Ceit dat 

de zo gekozen Mach ~etal verdelingsCunctie een maximale 

expansiehoek9~
0
11et zich mee brengt. 

Een minimale nozzle lengte -:x:. . en dus een minimal• -:x:... . 
~ """ " ""'"' 

wordt verkregen met een potentiaalstroom contour ala in 

onderstaande Cip,. {G.J) is geschetst. 



Ue variatie van deze minimale noz ✓.le lengte Xt _als functie - ""~ van Mt wordt gegeven in onderstaande fig. (G.4) (zie ref. 

( 4 ) J. 

2 

I 

I 
I 

,. 0 

Xe, ,.,.CO:., -----·- ... -2 "fc -------,,,. 
/ 

/ -/ 
/ 

/ 
/ 

/ ,,,. 
/ 

/ 
/ 

/ • 
/ 

/ 
I 

I. t; i.6 3. r r. i 

Variatie van Xe . als f'unctie van Mt 
""" 

-Mt 

• 

- * Jllet ePn gegeven Mt. en 'j l 'je bekend) correspondeert dus et>n 

minimale :x::.e . , wanrna een minimale :x:~ kan worden gevonden 
.,,.., "''" 

uit de .formule 

' 
welke relatie uit (G.lJ volgt~ 

l>aar wiJ een potentiaalstruom contour wensen met een 

continu! kromming, moeten wij dus e,!n waarde voor X.-e 

• 

. 



kiezen welke de bij de gewenste Mt. behorende :C-c _ruim . ""'"'· overtre:ft. 



S.1 

o(. 

6' 
1, 
e 

A 

SY .-1tlOL~:~LIJST. 

= Nach hoek. 

= verhouding van de specifieke warmten. 

= stroomli.Jn collrdinnten. 

= stromings richtin~. 

= potentianllijnen. 

= dichtheid. 

= stroomfunc-tic. 

= tan oC 

19 = tAn e 
h = oppervlak te verhoucHng ,tec1efinieerd in '5 J. 

k = riositiP.f refel ,~et,il. 

~ = len~te van rechte k~rAkteristieken in 8usemann 

dP.(.>l van de noz;.,.le. 

M 

= !-!Oelheid. 

= Carthesische conrdinaten. 

a = ,~eluidssnelheic1. 

p = druk. 

u,v 

= ,;etransformeerrle conrdinnten gPdefinieerd in 

u,v = ,~etransforrnf?t'rde snt--1 twdP.n gcdefinieerd in § 8 

en§ 10. 

) 



S = enthaipie term gedefinieerd in §a 
i, = de eerste afgeleide parameter. 

1\1, = de tweede afgeleide parameter. 

r, = de derde afgeleide parameter. 

i-<wa = warmtee;eleidingscollf'f'ici~nt 

'ywQ. = warmte transport 

/"'- = <lynami sch,~ vi scos i te it 

T = absolute temperat1111r 

8 = flrcnslanfl dikte 

8im = impuls dikte 

~* = getransf'ormeer<ie verplaatsingsdikte t1:edef'ini-

ePrd in S 8 

8 -k = ire transforuu~erde grenslaaP,d ik te 

0 * = verplantsin.-,;sdikte 

9--':lt, = r;etransl'ormeerde impuJ sdikte 

h!> = enthalpie 

H = vor111f'ac tor 
s*I 

/eim 
H • = Ad iaba t ische vormfactor 

I 

Hvt. = getransformeerde vormf'actor 

) 

Rs 
~e 

\.-<p 

= e,·n HP',,'llO lds 1:·c ta 1 e;cdef'inieerd 

= ('t'O Ht~yno 1 ds 1•;P ta L r~ecl e f'i n i e~rd 

= l'oh l lHHI sf>n 

.A. = vor111fn c tor 

Pr = get::tl van Prandtl 

= l'rnndtl - .:eyer expan~iehocl, 

door Rf> c: U.e E» . ,y" 

door R8 =- Uc8 ,..,. 
in § 9 

'5. 2. 

) 



y = kinematische viscositeit 

np = rnachtfactor in turbulente snelheidswet l S lOJ 

1,P = di111ensieloze verhouding ~Is 
cf = plaatselijke wrijvingsco~fficifnt 

"'t' = schuif'span11ing 

Indices: 

0 s reservoir 1;roo tlt~c1en ( M =o J 

e = wanrc1c net uui ten de grenslaap; 

C = potentiaalstroom contour waarden 

t = waardcn in het test{~ebi ed 

w = waardP.n aan de wand 

(-r) = r~ferentie wanrden gedef'inieerd in§ 10 

(-) = waarden op de as van de nozzle 

~ = waarden op de ontwerp karakteristiek 

= referent.ie waarden (appendix E) 

* = I, r i t i ck e w a,, rd en ( M ._ I ) 

= gcmi.dde lde grootlwden ( § 11) 

, 
I, 


