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Hoofdatuk 1. Algemene beschO'tl'Wing. 

1 .1.Inleiding. 
Voor 4e econanie van bet rB¥Onspi:nnen in het bedrijf is de spin
s:nelheid een bel.a:ngl.oijke grootheid. Inmers bet streven naar een zo 
groot mogelijke spinsnelheid is bet gevolg van de wens zo veel 
mogelijk garen per spi:neenheid te k.unnen produceren. 
De problematiek rondan de spinsnelheid is derhalve zo oud als bet 
~nspin:nen zelf. Een van de facetten van deze problematiek be
treft de straning an de elementairdraden in bet spinbad.We moeten 
daarbij twee fa.ctoren beschouwen: 
l.de wrijvingskra.chten tussen de draden. en de omringende vloei
stof(hydro~scbe ba.dweerstand), 
2.de invloed van de straning op bet verloop van de chemiscbe re

a.cties in de draa.d ( ra.ndvoorwaarden voor de dif'fusie van zuur in 
de draad ) • 
Het doel van bet onderzoek1dat in dit proef'schrif't beschreven 
wordt, is de kennis van deze eydr~sche grensla.agstraning te 
verdiepen. 

1.2.Clnschrijving van bet probleem. 
Indien we een draa.d door een ba.k met vloeistof trekken,dan ont
staat an deze draa.d een grensla.s.g van meestranende vloeistof .De 
richting van de s:nelbeid van deze vloeistof' is gelijk aan die van 
de draadJ de s:nelheid :neemt af naa.rmate de afsta.nd van de vloei ... 
stof tot de dread groter wordt. Als gevolg van de opbouv va.n een 
grensl.aa.g werken er kra.chten op de dread. Nu is het voor de be
heersing van bet spinproces nuttig de grootte van deze kra.chten 
als tunctie van de diverse varia.belen te leren k.e:nnen.In het biJ
zondsr' geldt dit voor het traject vlak aehter de spindop,a.ange
zien in dat gebied de dread nog maar een geringe sterkte beef't en 
gemalckelijk onherstelbaar bescha.digd lean worden. 
Niet a.lleen de wrijvingskrachten zijn van belang voor het spin:nen 
Het verloop van de chemische reaeties· in de dread beheerst zowel 
de sterkte van de rqondra.a.d a.ls f'unctie- van zijn leeftijd a.ls 
ook de ui teindel1Jke eigenschs.ppen van de dra.ad. ( 1 ) • De dif'fusie 
van suur in de dread 1 die bij dit proces een voornsme rol speelt, 
is athankelijk van de zuurconcentra.tie in· de grensla.ag vlak biJ 
de draa.d.De e.B.nvoer van nieuw zuur in de grensla.ag en de menging 
van dit zuur in deze grensla.ag is van belang voor de bestudering 
van bet spinproces. 
BiJ de opzet van de in di t proefschrif't beschreven onderzoekingen 
bebben we ons specia.a.l gericht op de twee grootheden, die va.nwege 
bovenanschreven rede:nen voor bet ~innen van bela.ng zijn: 

1.d.e schuifspa.nning op de wand van draad1 
2 .de aanvoer van nieuw zuur in de grenslaag en de menging van de 

vloeistof met de reeds aanwezige vloeistof. 
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1 • 3. Verschillende soorten van· gre-nslagen. 
Bij het spinnen van polymeren· in··ae vorm van draad en film kanen 
grensla.agproblemen voor1 die een grote mate van anaJ.ogie bezitten 
met de in dit proefschrift behandelde grenslagen. 
Et!m essentieel verschil tussen· de1 in de textielindustrie voorko
mend.e grenslagen en de veel bestudeerde grenslaagproblemen ui t de 
vliegtuigindustrie en uit de scheepvaart is., dat bij de eerstge
noemde problemen de lichamen geen beginpunt hebben maar continu · 
worden aangevoerd vanuit een gat of vana.f' een geleidingsrol.Dit 
verschil geef't aanleiding deze grenslagen te beschouwen a.ls een 
groep van grenslagen. Nae.st bet· speeifiek eigen ka.ra.kter van deze 
grenslagen beste.a.t er toch ook een grote mate van overeenkanst 
met andere grensla.a.gproblemen. Di t kant bijvoorbeeld duidelijk 
tot uiting in de mathematische beschrijving (zie hoof'dstuk 2). 
Een andere overeenkanst kan ·men vinden bij de verdeling van de 
grenslagen in twee verschillende typen. Ook bij de door ons be
studeerde grenslagen moeten we""onderscheid maken tussen: 

1.Lamine.ire grensla.gen. Bij CJe.ze grenslagen is de vloeistof'snel
heid op een zekere plae.ts in de<grenslaa.g constant in de tijd en 
de snelheid in de richting van de' dread is veal groter da.n in de 
dwa.rsriehting1 
2.Turbulente grenslagen~Bij deze'· grenslagen fluctueert de vloei

stofsnelheid in de tijd1 zowel in de richting van de dra.a.d als 
loodrecht daarop. 
De straning en vooral de vloeistofm.enging in de grenslae.g is bij 
deze grenslagen geheel verschillend.,Het is daeran nodig am de be
studering van beide typen van·· gr(mslagen geheel te scheiden.In 
dit proefschrift hebben we ons beperkt tot de leminaire grenslae.g 
Bij het spinnen van ~on worden" gewoonlijk meerdere dra.den te 
gelijker tijd op korte a:f'stand! van·,elkae.r uit een spindop gespon
nen.Di t geeft een gecanpliceerde" straning1 die voor de basis ken
nis van de grensla.gen an cylin.ders· zOnder een beginpunt niet van 
essentieel bela.ng is.. Men kan stellen, dat men eerst de f'undsmen
tele a.chtergrond van het probleear'moet kennan an daarna in staat 
te zijn de meer gecanpliceerde· stltomingsproblemen te kunnen be
studeren.We hebben onze ond.erzoeJ.d.n8en derhaJ.ve opgezet voor de 
grenslae.gstraning an een enkele ·· el~nta.irdrsad..Als noodzak.enlij
ke vereenvoudiging is dsa:rbij tevens a.angenanen1 dat deze draad 
een ronde doorsnede heeft, hetgeen in de praktijk van het l"9¥0n 
spinnen bijna nooit voorkant. 

1.4.Litera.tuur overzicht. 
Zola.ng a.ls er ~n gesponnen word:t, hebben ond.erzoekers zich be
zig gehouden met de grenslaagproblemen in vloeistoffen an deze 
dra.den.Bij de A.K.u. heeft EDsel (2) in 1933 enige formulas a.f'ge
leid voor de turbulente grens-laag.Gonsalves (3) heef't later deze 
theorie e.angewld en op grotere· sehaaJ. proeven genanen.Het werk 
van beide genoemde .ond.erzoekers was geba.seerd op een snelheids
verdeling1 die verloopt volgens de 1 /7macht van de ra.dia.le a:f'sta.nd 
tot de dread. Voor de beschrijving van de turbulente grensla.a.g ae.n 
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een vl.akke plaa:t 'W8rd vroeger aan deses aelkeidaver&tl1ng . ....
waarde toegekend.Tepnwoorc1:1s heeft men •• opva.tting V'r!Jnl 
pbeel verlaten. let werk van Gonsalves vertoont een arote •t«t 
van overeenkaut met bet later werk van la'n4we'ber (4) ,ti• ~· 
lente grenslapn an cylin&&rs met een best.n.Ptmt voor 4e .· ·~ · 
V8ll.l't heeft 'bestudeercl en c1aa.rbiJ ook uitgep.a.n is van 'b~ · 
noemda snelheidavel"deling. · · · 
Tenaewlge van de modern& 1 seer pvoelip td.Jze van spiJU')811 •; .. 
rqon begint 1n de laa.tste ti34 de intereSM in de .~· · · 
bleme:td.ek te herl.eva. In de litera.tuur,is de ltmd.na1re ~- · 
'beha:o.clel4 a.oor· me:u.en en Li&hthill (5);Deze ~kel"a ~· 
echter bet versehU tussen grenslapn aan licbaaen met ea zal•lf,· · 
een besinpunt en. de c.oasequentiea van .4:lt venchU vow· 4e .~ 
rie V8ll de gens~ uit de textielil'ld:w.ltrie Dirt •••'~ ·. · 
kenGBaldadis (6) 1 (7)· en(S)heeft als eerate.b~···~.·· 
vermel4 en hiermede rekening phouden biJ a. uitvuldq vau ._ ;. 
theorie over a. Jam1nebe en turbulente s;reulaag ea;n vla.kklle.: .. 
cylinariscl:ie lichamen zoncaer een be&iD;pQ.nt • De theorie ~·Ia. · . · 
turbulente grenslaag is. echter ook biJ Seld.adis pba.sevd g .Je; :. 
'boven<IUcl'lreven snelheidaverdeli:ng en is derhalve V~ft. ·... . . . 
BiJ bat: coelam near een !IIB.tharaa:tisElhe·•:'besehrijvil':ls voor~de ~· ... 
DS.ire grenslaag is Sa.ldadis (7) uitppan van bet aoor·tntllJut••·:·>: .. · 
L:t&htld.ll (5) gebruikte. snelhe:tdsprofiel. In hoofdstuk 2 wa -~';c,•'f 
proefiChr:tft zal bli3ken1 dat 4:lt snelibaidsprofiel a.fplei4 .... : · 
wordea uit a. grenslaa(rlerpl13ld.ng en een .·soeU benaduillg~~ 
voor cle grensl.aagp:roblemen, ~ onze inteftsse · uitpa~.. .··. ·:'.··· · 
Voor sover ons bekend is, ziJn er tot op he\Bm. pen pu.bll ....... 
met mttin&4an 1n en aan ~- grenslapn ·aan liebamlim:UIU• . een. bePnPunt :.versehenen. Ve1'11101!J6fl1a~ is· hienan &e··. re&ttr•••· .:'{ 
biJ · llet ~. van experimentp.J .. 9P vele moeilijkhedltn f1iltl~ 
41 t ·mall4mt noemen· we daa.rvan reeds . · . . •"' · . 
1.~.moe:tl14ke bepaliDg van~.· af~.tussen! 11l8etpu:a.t •\tJJ .. IJit;-:·•>· 
2.tta,~-&e vorm van a. s~\)Uis ~lijke, ~- .•. 

het · .. ·.veQu4 t;~sen de stuw~r ,en.. a. .. y;l1)eistoflmelhe11l,,...t.fat · .. · 
d.oor-~~1 gepven is (9),;r.~r ··'"'i ,, ' . . ·.· \• ... ~ .. ,::~r,~·;.:; 
In hQot~t¢t .3 wra.t op &eze maeil~J~ ~ :t:naet111'fif:.tfJIP .. ·. 
dat de resul taten van de metinpn woram: 'beap!'Oken. · .• I .{ . 

L1 teratuur opgave biJ hoofdstuk .1·. 
1) R. Vroaa,disserta.tie Delft, 1963. ·· · 
2.) A.J.Engel1 Intem A.K.U.rapport 4.d. 23·1-1~3. 
3) V .E .GonaaJ. ves,Intern A.K.U .rapport ct.·dol5-1i -1954. 
4) J .O.Hinze, Turbulence l9591hoofdstuk i. · ' 
;) L.Le.ndweber 1 Tqlor Modell Be.sin Report , ~ ( 1949) 1 • 
6) B.C.Seld.adis1A.I.Ch.E.Journal. 1 7 (19')1} 26., 
7) Ibid., 7 ( 1961) 221. 
8) Ibid.,7 (1961) 467. 
9) R.G.Folsaa1TransA.S,M.E. 1 78 (1956) 1447. 
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Hootdstuk 2. Theoretische behe.n.de~ing van de lam1na1re grenslaag. 

e. l.Algemene theorie. 

2.1.1,.Het verschil tussen grenslagen om cylinders met en zonder 
een beginpunt. 
Teneinde het verschil tussen grenslagen em licbsmen met en zonder 
•n beginpunt dui.delijk te doen uftkaaen1 beschouwen we in figuur 
1 een rotatie symmetrische grenslaag om een cylinder met een be
ginpunt.Deze cylinder is opgesteld iri een hQJI.Ogene stromi.ng(bijv. 
in een windtunnel ) en de snelheid van de stroming is evenwijdig 
&an de as van de cylinder • De oOrSprong van het CoOrd:in&ten stel ... 
~ veJ. t semen met het midden van de kop van de cylinder. 

Figu.ur. 1. Stilstaande cylinder in een homogene stromingo 

V.u grenslaag stroming is dezelf-de &ls die1 waarbij de cylinder 
blllweegt. in de asrichting door een· stilstaand medium.In dit geveJ. 
~n we het ooord.inatenstelsel op twee :manieren aanbrengen.De'ze 
'beide mogeliJkheden hebben we iil·· figulD.'! 2a en 2b schematisch ean
pgeven.Dat de grenslaag in deze ,figuur gegeven geheel gelijk is 
...- de grenslaag ui t figu.ur 11 is direct in te zien door vergeliJ
ldJ)g van figu.ur 1 met :f.'iguur 2b. 

Figuu.r 2a, Bewegende cylinder met een beginpunt in een 
stibtaand medium, Stilstaand co6rdinaten stelsel, 
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Yo 

Figuut 2b. Bewegende cylinder met een beglnpunt in een atil• 
ataand me"dlum.Bewecend co6rdinaten Uebel • 

.AJ.s ksrakteristieke eigenschappen van de grenslagen 011' lichemen 
met een beg:tnpunt noemen we nu: 

1.Ieder punt van de cylinder ziet een snelheidsverdaliq ,tie 
constant is in de tijd. 
2.De schuitspa.nniDS ,tie op de cylindal"DDS.ntel werkt1 heett de 

richtiDS van de positieve x-a.s. · 

Bij een cylinder · zonder beginpunt -dus een cylinder 1 die continu 
wordt aangevoerd vmmi t een gat- val t het begin van &!I grenslea&
vo.rming niet semen met een bepaald punt van de cylinder 1118&J." met 
een punt van de aogeying.De grensl.aaa beg:int vlak achter het gat 
waa:ruit de cylinder te voorschijn kant.Laten we de oorsproq van 
het co&:odinatenstelsel samenvaJ.len met het midden van bet gat,da:n 
kriJgen we· een straniq, zoals deze in tiguur ' geschetst is. 

Figuur a. Continue cylinder zonder be gin punt in een atilstaand 
medium. 

We kri.1gen nu als karakteristieke kemnerken van deze grenslea&: 
1 • Ieder punt van de cylinder ziet een snelbeidsverdeling 1 waar

biJ de snelheid op een zekere plaats in de grenslea& toeneemt in 
de tij ... 

2 .De schuifspe.:nn:l.ns op de 07linde:nnantel heett de richting van 
de negatieve x-as. 

Behal ve bovengenoemde verschillen tussen beiCle groepen van grens
lagen geett ook het verschil in bet begin van de grensl.aagvorm.ing 
problemen. We zullen er op Cleze pleats niet verder op inga.an.We 
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noemen slechts de technische moeilijkheden, indien we de cylinder 
zonder beginpunt willen stilhouden en de anringende vloeisto:r 
willen laten stromen. 
Ret is voor deze groep van grensJ.a.gen heel moeilijk zo niet onmo
gelijk windtunnel experimenten op te zetten. We hebben onze meet
opstelling zo goed mogelijk laten a.a.nsluiten bij de spinomstan
digheden en daa.rbij vooral aandacht besteed aan het merkwaardige 
beginpunt van de grenslaa.gvorming. 

2" 1 • 2. Grenslaagvergelijking voor · de cylinder zonder beginpunt .. 
Uit de Navier-Stokes vergelijkingen zijn voor de stroming om een 
cylinder grenslaa.gvergelijkingen af te leiden volgens een methode 
die door Prandtl gegeven is.Geschreven in cylinder coordir..aten 
vinden we ( 1 ) 

ru au + rvau = v L( r!2:.). [II .. 1] !X ar ar ar 
Tevens moet bij de grensle.agstraning ook. worden vold.aan a.an de 
contim:li tei tsvergelijking1 die geschreven in cylindercoordi.na.ten 
wordt 

a au 
ar(rv) + rax = o. [II.2] 

Ret verschil tussen beide groepen van grenslagen kant nu tot ui
ting in e~n verschil in de rand:voorwaarden., waaraan de oplossing 
van[ II. 1 ] moet voldoen.De ra.ndvoorwaarden voor de cylinder zonder 
een beginpunt worden 

r = a. : u = Vo 1 v = OJ 
r = w : u = 0 J [II.3] 
x • 0 : u • Vo aJ.s r = S.J 

· u • 0 aJ.s r > &J 
De l:'a'ndvoo:rwaarden bij de grenslae.gstraning Qn een cylinder met 
een beginpunt zijn 

l" = & ; U :=: 0· I V = 0 J 
r = w : u = Vo J [II.4] 
x = 0 : u= VoJ 

Zoals uit [II.3] blijkt kant in d.e randvoorwaarden voor de stro
ming om een cylinder zonder een beginpunt een discontinuiteit 
voor.In dit punt moet zowel voldaan worden aan u=Vo als aa.n u=O. 
Dit is zowel bij de werkelijke straning eJ.s bij de modelproeven 
natuurlijk niet het gevaJ..Ma.thema.tisch is dit op te vangen door 
invoering van de voorwaarde 

Lim !2:. = 0 [II.3a] 
x,r+oor 

We zullen bij enkele a.fleidillgen gebruik maken van een andere 
vorm van de dii'ferentiaa.lvergelijking [II .. 1]1 wa.e.rin &ne overgaa.t 
door elimimtie van 

r!!! ax 
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We ge'bruiken deartoe de continu1teitsvergelijking [II.2] ,waar
door we voor de grensle.agvergelijking vinden 

2 a rv a au 
-u -{-) = v -(r-) ar u ar . ar a 

[II.5] 

2. 1.3. Methodiek voor het oplossen van de grensle.agvergelijking. 
De laminaire grenslaa.gstraning wordt beschreven door een stelsel 
van twee pe:rtiele dif'ferentiaa.l vergelijkingen met twee onafhan
keliJke en met twee e.f'hankeliJke variabelen.Bij de vlakke plaat 
is di t stelsel vergelijldngen gereduceerd tot een gewone diffe
rentiaal. vergelijking met een ona:f'ba.nkelijke en met een af'han ... 
kelijke variabele .De.artoe wordt eerst een stroantunctie ingevoerd 
Deze stroanf'unctie word.t zodani.g·--gekozen, dat altijd aan de con
tinuiteits vergeliJking wo.rdt vol~.Btj de vlakke plaat blijkt 
het dSil mogelijk te zijn nieuwe 'V'U"iabelen in te voeren en wel zo 
dat de partiele differentiaal vergelijking gereduceerd wordt tot 
een gewone dif'f'erentiaal vergelijking.De vl.akke plaat met een be
ginpuut is op deze wijze behandeld door Howard (4) en de vle.kke 
plaat zonder beginpunt door Se.kiadis (;). · 
Kort semengevat kunnen we zeggen, dat de kenmerkende gr.oootheden 
van de grenslaag aan de vlakke pleat te bschrijven zijn al.s 
:f'unct:te van een variabele. Beschouwen ·we de grenslaagdikte al.s 
o:na.t'ha.nkeliJke variabele, dan zijn alle andere kenmerkende groot
heden te schrijven als :f'unctie van deze·· variabele. 
Voor de gr:oenslaagstraming aan een cylinder kan. men ook op een 
eenvoudige wijze een stroau:runctie inweren .Bet is gebruikeliJk 
daa:rvoor te kiezen 

u-l .!.tv- .1.!1. - r ar' - - r ax [II.6] 

Na invoering van deze stroanfunctie verkrijgen we een partiele 
di:ff'e:rentiaalvergelijking. Het ligt nu echter niet in de lijn van 
de verwachtingen,dat deze partiele differentiaal vergelijking 
nu door het invoeren van nieuwe variabelen herleid lam wor
den tot een gewone dif'f'erentieal vergelijking 1 die de gehele 
grenslaagstroming beschrijf't .l'DIIlers zouden dan de grenslaagstro• 
minge:a a.an. cylinders met verschillende· diameters exact te be
schriJven zijn als functie van een parameter. Q:ndat de vle.kke 
plaat beschouwd- kan worden ala een cylinder met een oo.straaJ., zou 
dit betekenen, dat uit de exacte oplossing van de vle.kke plaat, 
door invoering van de straal van de cylinder 1 de exacte oplossing 
voor de cylinder verkregen kan- worden. In 2.3. 5. zullen we hierop 
nader ingaan. 
Wel "'esteat de mogelijkheid , dat de grenslaagstraning bij zekere 
we.ard.en van de cylinder diameter redelijk nauwkeurig te bescbriJ .. 
ven is door de oplossing van een !&WOlle differentiaal vergelijking 
en dat deze oplossing dante verbeteren valt door een iteratieve. 
benaderingsmethode op een wijze ,zoaJ.s dit door Glauert en Light
hill (2) en Mark (3) voor de grenslaagstraning am een cylinder 
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met een beginpunt is uitgevoerd;Het staa.t dan echter niet e. pri
orie vast 1 dat deze wiJze van benaderen de voorkeur verdient bo
ven een andere wiJze van bene.deren1 biJvoorbeeld volgens de metho
de van Pohlhe.usen ( 6) • BiJ deze methode wordt gebruik gemaa.kt van 
een vriJ willek.euri~ gekozen snelheidsprofiel en vordt de impuls
vet van von Karman l7) gebruikt voor bet vinden van de constanten 
van dit snelheidsprofiel. 
Voor de cylinder symnetriscbe · grensle.a.gstroming kan de impulswet 
aJ.s bet volgt worden e.fgeleid. We voeren de schuifspa:n:ning t in 

au 
t = naz:-· 

en schriJven de grensJ.e.a.gvergeliJking [II.1] e.ls 

[II.7] 

au au a [ 8] p(ruax + rvar) = ar(rt). II. 

Radiale integre.tie van [II.8]·· voor·· zek.ere waarde van x geeft 

a+d a+d a+d 
P f u~r dr + p f ~vr dr = J .L(rt)dr. 

a ax i ar . a ar 
[II.9] 

Het rechterlid van {II.9] kan·-verder worden berleid tot 

a+d · a+d 
f (rt) dr = rtl = - ato [II.10] 
a a 

De contirm'iteits vergeliJking [II.2] vordt nu ge'integreerd van e. 
tot r .Di t geeft 

a+d au 
rv = - f y ax dy. 

a 

Elimine.tie van rv uit [II.9] met behulp van [II.11] 

a+dau 
p f -arvr dr = -

a 

r au a+d a+d 
-(pu f iiY dy) I + p f 

a a a 

aangezien geldt 1 dat 

a+dau r au 
p f-ar f 1XY dy = 

a a 

au a+d a 
u-r dr = P f uair ax 

a 

r 
J ~y dy = 01 
a ax 

r = e. + d : u = o • 

[II. 11] 

geeft 

[II.12] 

dr, 

We vinden de impulswet uit [II.9]door gebruik te maken va.n[II.12] 
.... 18 .... 

' ~ ' 



( 

a+d 
!-( J u 2 r dr) = - ~. 
ax p a 

[II.13] 

We kuDnen nu opmerken, dat het verscbil in de randvoorwaarden tus
sen pen.sl.agen aan. lichamen. met en zonder een beginpunt tot ge
volg 1teett gehad, dat in de impulswet voor de C)"lin.der met een be
ginpw:rt. (Vo...u)u vervangen kan woraen door u an de impulswet voor 
de C)"lin.cler zonder beginpunt te ver1crijaen, ( vergelijk (2) ) • 
De fomulering1 zoal.s deze in [II.l3]gegeven is zullen we nog ver
der herleiden. We voeren daartoe i~t" 

u r 
a = VO en r = ln a . 

Bekening houdende met de ansta:ndigheid1 dat 

(eY) = 1 
r=:o 

vindea we voor de schuitspe.zming a8.n de wand van de C)"lin.der 

TO = '1'1 (~) =l nVo (12.) • 
ar a=O · a 3y y=O 

[II.14] 

We voeren nu in de scbuifspa;nn.illsscoetficiin.t . 

en vin.den. d:a:n 
a=~ 

· nVo [II.15] 

a _ (aa) - ay y=o· [II.16] 

Een.voudigheidsbal ve voeren we nu in 

p = {!.) en pd = (.!!.2;) 
2 

a a 
[II.17] 

en gsan :nu de impulswet dimensieloos mak.en. We krijgen Clan 

a (p/d 2 ) 2v (aa) 
- a dp = - 2 - ., ax l: Voa. 3y y=O 

De atstand tot het beginpu.nt van ·~de grensJ.aagvor.ming x vordt :nu 
nog d:!.mensieloos gemaakt door in te voeren 

[II.18] 

De 1D;mlswet, geschreven in dimensieloze variabelen 1 wordt :nu 

l-(Jda2 dp) = a. a e 1 
[II.19] 
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In vale pva.Uen bebben. we pbnik gemaa.kt van een and.el'e VOl"D1 
va.n de ~swt, die ontstaa:t· doOr ;pa.rtiile integratie van[ II. 19] 
Ret linkarlid van [11.19] wor4t dan 

0 
= - 1 - 2J ap da [II.SO] 

en de impulswet [II. 19] pat over in 

1 
2fe(fap da) = a. 

0 

1 

.Daze laatste scbr1Jfw1Jze heeft"he't• V001"deel1 dat ongeacht bet ge
bruikte snelbeidspro:f'iel dr' inte&ntie grenzen exact z:I.Jn, omdat 
geintegreerd wordt over 48·· reli.Wi:eve snelbeid en niet over aa 
relatieve a.:f'stt!nd, wa:rb:I.J al:& buttenste ra:ndvoorvaarde de onbe
kende grenslaagdi.kte voork.clu.V. 
De hier atgeleide 1mpulswet kaat· ~ vor&tn in geval.len wear
in het .s:nelhei(lsprotiel nietr ~WOrden a.:f'geleid uit de ·grens
J.aae;ve:rgeliJking. :B:I.J de be~thode van Poblhausen wordt 
een snelheidsprof'iel gekozen, dat voldoet arm de ran.d.voorwaarden. 
Di t protiel vo:rdt gescbreven~s -em machtreeks in y/ dJ bet geett 
b:I.J de vlakke plu.t redsliJk·.-~ge oplossingen ( 1) 1 (5). 
BiJ de strc:lrll1n6 em een cylinder b.ebben we eohter te maken met 
twee loodrecht op c1e wand ~srootheden n.l.: 

a. :de st:raal van de cy-linder; 
d : aa grensl.aqdikte. 

GJau.ert en Lighthill (2) bebbmt het Pohlhausen snelbeidsprotiel 
VOQr 4e bescbriJvins van de ~strarlng em een cylinder met 
,een beginpunt gescbreven als eeD'aiChtreeks in yfa.Deze oplossing 
bliJk.t echter alleen maar w k't:lmlm. voldoen arm de randvoorwaar
den aan de wand van de cylinder.Ook b:I.J de strom:tng em een eylin
aer zonder een besinPUnt l:c:lmalim we een dergeliJke oplossing at
leiden. We kriJgen dan 

1(r r 2 •I r n a = 1 - -B - - H-). + c (-) )• a .a .. n= 3 n a 
[II.22] 

Bet los,a.:ri tmiscbe snelheia.sprotiel: is nu een van de mogeliJkbeden 
die er ziJn ter &anvullill& van: dlr ontb:rekenda coefficienten.Sald
a.dis (8) beeft tit protiel p~b:I.J de cylinder zondar begin
punt en Ola.uert en Ligb.thill bi,t 1le ·cylinder. met een begin;punt .. 
Er z:I.Jn echter ook mogel:I.Jkbeden cm de twe voorkallende goothe
den a en d in een grootheid te cCIIlbineren.Allereerst door in te 
voeren 

en waarb:I.J dus 0< A <1 • Deze oplossingen worden in 2. 3. nader be
schouwd. 
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Een andere mogelijkheid is invoering van 

Y = y-a met o = i · 
d a 

Het snelheidsprofiel1 dat behal ve san de randvoorwaerden aan de 
wand van de cylinder ook san de voorwae.rde 

au _ - - o, ar 
vold.oet 1 is gemakkelijk te vinden.Dit wo:rdt 

_ 1 6Y • 3oY2 - 2(1-o)Y3 
a - - 4~6 • 

Voor de schuifspanningscoeficient vinden we 

a = - 6 • 
o( 4-o) 

Hu bezit deze schuifs:pe.rmingscoefficient voor o • 4 een a.symtoot .. 
Deze ligt helaa.s midden in het gebied van de oplossi:ng1 waarin we 
gelnteressee:rd zijn.Bij na.dere uitwe:rking blijkt, da.t deze oplos
sing an d.eze reden niet bruikba.ar is. 
Een andere, voor de hand liggende, mogelijkheid is het logaritmi
sche snelheidsprofiel u1 t te breiden met een term, zoaat ook a.an 
de randvool"WBS.l."de a.a.n de bui tenziJde van de genslaa.g ka.n worden 
voldaa.n. We vinden dan onder dezelfde cond.i ties als bij de vorige 
oplossing 

_ l ( · y+a 1 3) 
a- 1 - B ln a - (o+1)(o-1} Y • 

Ook bij deze oplossi:ng is er een asy.mtoot midden in het interes
sante gebied a.a.nwezig., Voor cS • 1 wordt a • oo oOok d.eze oplossing 
is derhe.lve niet bruik.baar. 

2.1.4 .. st:romi:ngsg:rootheden, die van· speciaal. bela.:ng zijn voor het 
spinrlen. 
De interesse in de g:rensla.a.gproblemen bij het spinnen is enders 
gericht eJ.s bij de lucht- en scheepvaart.Dit heeft natuurlijk in
vloed op de studie van de g:rensla.a.gproblemen • We zullen nu. eerst 
de fa.cetten ,die van belang zijn voor het spinnen1nader beschou
wen. 
Bij het spinnen ontsta.a.t bij het punt x • 0 een dra.a.d. ui t het 
niets,loopt dan gedurend.e een zekere ti.jd door een ba.d en ve:r
d:w1Jnt vervolgens weer u1 t de vloeistof. Tijdens zijn weg door het 
spinba.d neemt deze draad vloeistof met zich mede. Di t houdt dan 
tevens in da.t er la.:ngs de wa.nden van het ba.d (of op andere wijze) 
een te:ru.sstraning van vloeistof moet pla.a.tsvinden. Of a.nd.ers ge• 
zegd in het ba.d ontstaat een ci:rcula.tie stroming, waa.rbij de d:raad 
als een pomp we:rkt. Deze stroming is stationa.ir t.o .. v. een a.ssen
stelsel,da.t in rust is t.o.v. de ba.k1waa:rin de strani:ng pleats 
vindt.Het is nu. mogelijk em deze buitenstrani:ng te be1nvloeden en 
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op deze wiJze invloed uit te oefenen op de grensls.egvorming.We 
zullen hierop nu niet verder ingaan. 
De hier beschreven circulatie straning is te beschouwen e.J.s een 
canpensa.tie straning van de groei van de grensleag1 hetgeen in 
tisuur 4 schetsmatig is weergegeven. 

___ [CLL11 
__.==~======~==:3=============: 

Figuur 4. Circulatle stromi:ng bij ee:n laml:naire gre:nslaag om ee:n 
cylinder zo:nder ee:n begi:npunt. 

Door deze ccm,pensatie straning wordt continu nieuw zuur in de 
grenslaag gebra.cht. Qn dit verscbijnsel te karakteriseren hebben 
we ingevoerd een zuurtoevoer coefficient. Deze zuurtoevoercoefti
cient geett aan, hoe de ea:n.voer van nieuw zuur op een bepsalde 
plaats a.:f'he:ngt van de verschillende varie.belen. 
Deze grootheid is van bele.ng voor bet probleem van de zuurd:itfu
sie in de dread. In dit opZiclrt is er een g:roOt verschil tussen de 
lamin&ire en de turbulente grenslaag. :Bij de laminaire grenslaag 
is de straning geheel gel.aat:ld· en·· het transport van zuur moet in 
de grenslaag door dittusie plaata vinden,:Bij de turbulente grens
laag treedt mengJ ng op in· de· grensle.ag door de wervels van de 
grenslaag. Bij .de J.aa:t:.stgeiJ.Oelllde straD:l:ngen zullen we dus een 
relatiet hogere zuurgraad aa.u de~ van de cylinder vinden e.J.s 
biJ een lamimire grenslaagi hetgeen echter weer gepaard geat met 
een relatiet grotere kracht op d& ·dread. 
B:f.J de atleidi.Dg. van de zuurtoevoer coefficient voor de J..aminaire 
grensJ.aas gaan we uit van ·de &traDing in radie.J.e richti:ng zeals 
die buiten de grensl.Ba.g voorkaat. :BiJ een vlakke plaat is deze 
buitenstrani:ng o~liJk van y,D'JJJJIJZ bij de cylinder nieto Uit 
de continulteits vergeliJking [II.2] volgt voor deze buitenstro-
m:ng , 

L(rv) • 0 • 
dr 

De oplossing van deze d:ttferentiaal vergeliJking is 

v • K(x) • 
r 

[II.2'] 

De integra.tie consta.nte K is een"f'\lnctie van x .. ZiJ kan gevonden 
worden ui t de overwegi:ng1 4a:t · ·diet toevoer van vloeistof in de 
grenslaag geliJk moet ziJn aan de v:ermeerdering van de hoeveel
heid door de 4raad meegencaen vloeistof. 
Beschouwen we nu een stu.kje ve;a de grenslaag met een breedte dx 
dan vordt de toevoer van vloeistof geliJk ean 

21r z v dx • 21r lc(x) dx [II.24] 
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De veJ:"'Il.eerdering van de hoeveelheid door de drae.d meegenaaen 
vloeistof kunnen we schrijven als 

a+d a+d a+da [ ] 
2ndxJ (u+~)r dr - 2ndx/ ur dr =2ndxJ ~r dre II.25 

a aX a a ax 

Uit [II.24] en [II.25] volgt nu voor K 

a+da 
K = J ~r dr .. 

a ax 
[II.26] 

Indien· de .grensl.aagstrardng bekend is kan hieruit K op eenvoudige 
wijze a.fgeleid worden.Invoering van dimensieloze variabelen geeft 

2 ]2d 
K _ a Vo J aa d 
--- - Po 2 1 ax 

De zuurtoevoeraoefficient wordt ~ dimensieloos gemaakt door bei
de aden van de vergelijking tc51 delen door de kinematische visco~ 
siteit.Voeren we tevens in [II~ 18], dan krijgen we 

]2d 
K = J 12. dp met K = ! 

1 ae v [II.27] 

waarin K de zuurtoevoer coefficiiint voorstel t. 
BiJ het spin:nen is het soms bel.angrljker de totale k:raoht, die in 
een bepeald punt op de draad werkt, te weten als de schuifs;xanni ng 
Vla.k. achter de Spindop is de draad nog Vloeibaa:r oDe kracht 1 die 
daar op de draa4 werkt vordt bepaald dOor de aftrekkracht en de 
badweerstand. Voor deze badweerstand kunnen we nu schrijven 

X 

W = 2'11'a. /to dx .. 
0 

[n.28l 

De schuitspa.nning volgt nu uit de impulswet [II.13] en we krijgen 

a.+d 
W = - 2'11'p J u 2 r dro 

a. 

Voeren we nu in de dimensieloze badweerstandsfactor 

w 
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dan vinden we uit [II.17]1 [II.28] en [II.29] 

pd 
w = - J a 2 dp [II.31] 

0 
Voor daze vorm k:unnen we nu nog·~scbriJven1door van [II.20]gebruik 
te maken, 

1 
w = 1 - 2 J ap da 

0 
[II.32] 

De di.ac<m.tinui tei t in de •· ge1deaJ.iseerde gr:oenslaagstraning biJ 
x • 0 kant biJ de verkelijke" strCIIling niet voor. Zoals reeds op
gemerkt is, is de drae.d vla.k a.chter het spinga.t nog vloeibaar.In 
bet eerste begin va.n de grenslaagv'o:nning zaJ. dus de snelheid aan 
de wand va.n de vloeibe.re dread toenemen van· 0 tot de uite:tndelij
ke waardeJer is dus geen di.scontinu1teit biJ x • 0 ae.nwezig. ·•· 
BiJ het gebruik van de :tmpUl.swet voor bet bepa.len van.· coefficiin
ten van be:ne.derde silelheidsprofielen is de di.scontinul tei t ook 
niet hinderlijk.Imners, indi.en .. we· al.s randvoorwaarde bij. x • 0 
[II,;~] invoeren,komt di.t OV~JJ:met een im.pulsdi.kte nul van de 
gt"ellsleag voor x = o .Moeilijker ,wordt bet bij hf)t opzetten van 
modelproeven. De beginstranillg biJ de modelproeven wordt bij onze 
opstelling zo goed mogel1Jk -m.geb90tst door gebruik. te ma.ken van 
een muve intrede opening1 waarb~J de im.puls van de door deze ope
ning meestrc:mende vlQeistof zo klein mogeli.-Jk gemaakt wordt. (Zie 
ook }.4. en 4.4.1.) 

2., 1.5.0vergang van. de cylinder naar de vla.kke pleat. 
Een vl.akke plaat is,zoaJ.s sezegd,te beschouwen al.s een. cylinder 
w.arvan de straeJ, .w groot -is .Dien~ngevol.ge is bet waarschijnlijk 
da.t de ksrakteristieke grootheden van de grensl..aagstrCIId.ng an een 
cylinder over moeten ga.an. in de overeexlkomstige grootbeden van de 
vlakke pleat indien a +co .lat deze overga;ng inderdaad zonder sin
gulari tei ten verloopt bij de grensleagv'ergelijking en bij de con
tinuiteitsvergliJking is gemalrkelijk m te gaan.We voeren ds.artoe 
als nieuwe va:riabelen in daze · vergelijking in: 

y = r - a. 
en we krijgen dan 

en 

L(r!=!.) = .L{ (y+a)~} + a ~ 
ar ar ay . ay ay~ 

;r(rv) = !Y{(y+a)v} +a!; 

VergeliJking [II. 1 ] voor de cy-linder gaat over in 

u!=!. + vh = ·· v a 2 
u 

ax a y "3"?' 
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en de continul.teitsvergeliJking [II.2] vordt dan 

!!. + ~ = o. [II.34] ax ely 

Ook d.e overgang van de ilqpulswet voor a. + oo is eenvoudig :na te 
gaan.We kriJgen voor 

a+d d d 
I u 2r dr = I u2(y+a) dy + a I u 2 dy 
a 0 0 

zodat de impulswet gescbreven kan worden eJ.s 

a d --( I u2 dy } = - lo ax 0 P 

betgeen identiek is a.a.n de impulswet, zoeJ.s die door Se.kiadis ge
bruikt is bij de vls.kke pleat (;). 
De zuurtoevoer coef':ticient hee:tt ook een eenvoudig te bepe.len 11-
miet waarde voor a + oo. We vind.en voor 

zodat 

a+d
0 

d d 
K = I ~r dr = I ~(y+a} dy + a I tidy 

a ax o x o 

d 
K = I~ dy 

0 ax 
[II.35] 

BiJ de stroan:tunctie ligt de overgsng ecbter gebeel a.nd.ers.De 
strocmf'unctie heef't n.lo bij de vle.kke pla.at een andere dimensie 
eJ.s biJ de cylinder1 anda.t u biJ de vle.kke pleat vervangen is door 
ru biJ de cylinder.Dit maakt een overgang voor &+'~"niet eenvoudigo 
Bij bet spinnen van~ geldt1 dat a<< d 1 terwiJl biJ de vle.kke 
pleat het omgekeerde bet geveJ. is.Het nut voor onze beschou.wingen 
van de in deze para.gra.a.t vermelde limiet overga.ng zeJ. de lezer 
niet direct duidelijk zijn. ·We bebben deze overgang echter ge
bruikt an de verkregen be:naderda oplossingen in de limiet over
gang te vergelijken met de exacte oplossing van de vlakke pleat. 

2. 1 • 6.Limietstraning voor grote waerd.en van x. 
De grenslaagdikte d en ook de verdringingsdikte dv beef't geen ein
dige .limietwaa:rde eJ.s x + 00 .Of' a.nd.ers gezegd in bet extreme geveJ. 
dat x + 00 vordt stroant alle vloeistof' met de dread mee en hee:tt 
dezel:tde snelheid eJ.s de dread. Nemen we in dit h;ypothe1iiscbe 
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geva.J. een assenstelsel a.e.n, W'BS.l"'V8.n de oorsprong op de draa.d ligt1 an is er in dit assenstelsel geen straning meer eanwezig. 
In de pre.ktijk zijn er echter aJ. tijd wanden a.e.nwezig1 die een der
gelijke ui tbreiding van de grensla.ag onmogelijk mak.en. In een der
gelijk geval ontstaat er dan een limietstraning1 die bepe.a.ld wordt 
door de wenden van de gebru.ikte waterbak. We denk~n nu om de dread 
een c.ylindrische wand aangebraeht1die concentrisch is ten opzich
te. van de draa.d en een stre.a.l heeft geliJk aa.n A~ a .. De l:i.miet 
stroming is nu op te vatten als een straning in een buis1 die ver
oorzs.akt wordt door een oneindig lange concentrisch in de buis 
opgestelde cylinder 11 die in zijn asrichting door de buis getrokken 
wordt.Voor een stati~ straniDfi?ldt 

u•0 1-•0 en-•01 
zodat de Ne.vier-Stok.es ~gelijki~n , geschreven in cylinderco
ordinaten worden 

d 2u 1 du 
-2 +-- = 0 • dr r dr [II.;6] 

De randvoorwaarden1 die in di t geval bij deze differentiae.J. verge
lijking behoren, zijn 

r • a : u • Vo J r = aA : u • o. 
De oplossing van deze difierentiar;!l:vergelijld.ng ks.n,rekening hou
dend met de re.ndvoorwaarden, geschreven worden e.ls 

~ = 1 _ lnr - lna • 
Vo lnA 

De schuifspanning op de cyli~d wordt nu ( r=a.) 

t 0 = - ..!1.!2 • [II.38] 
alnA 

Uit [II.37] en [II.38] zijn de bele.ngri.jke grootheden voor de 
l:i.mietstroming te bereke:nen. We.rmeer we nu bij de beschrijving van 
proeven stellen1 de.t de wand·. van de be.k. de grenslaagstraning 
niet beinvloed heeft1 dan houdt dit in1 de.t de limietstroming in 
het beschouwde geval niet wordt bereikt. 

2.2.Eerste benadering van de oplos$-ing van de grensle.e.gvergeliJ
king. 
2.2.1.Afleiding van het logaritmisehe snelheidsprofiel. 
We zullen nu :nader inge.a.n op de geds.e.nte van het snelheidspro:f'iel 
ae.n de wand van de cylinder. We · recapi tuleren daartoe de grens
lae.g vergelijking [II. 5] 

- u2 L{.:::!) = \1 L( r~) 
ar u ar ar 

en de continuiteitsvergelijking [II.2] 

~r(rv) + r :~ = 0 0 
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Het biJbehorende .stelsel van randvoorwe.arden was [II. 3] 
r ... : u = o; 
r = e.: u = VoJ 
X • 0: U • 0. 

zodat het snelheidsprotiel eigenlijk moet voldoen aan [II.3e.] 

Lim h • o. 
r

1
x+oar 

We voe.ren nu e.ls nieuwe varie.belen in 

a = .!: • 13 = .!.!. , y • ln !. en l;; - r.x Vo aVo a - &2' .. [II.39] 

De grensl.aagvergeliJking wordt nu door invoering van deze varia
belen 

2 2 a ( xs ... > - a - f!-e ay (I [II.li.o] 

en de continulteits vergeliJking gaat nu over in 
2Ya · a 

e -2. + -(eY~) = o. [II.41] a; ay 
De grootheid & ,zie [II.18], speelt biJ de oplossing van de grens
l.aagvwgelijld.ng een grote rol. Indien e + o en 

a Ya 
-;-( e -} eindig bl1Jft"' QY a 1 

dan wordt [II.40] ter pleatsey steeds beter benaderd door 
1 

a2a - o -2 - .• 
3y 

De oplossing van [II.42] lam geschreven worden als 

a = 1 - l. • 
B 

[II.42] 

[II.43] 

Deze oplossing is geliJk aan het door Sakiadis gebruikte logartt
mische snelheidsprofiel .Bet is de eerste benadering van de oplos
sing van de grenslaagv'ergel1jking [II.5]. B is een integre.tiecon
stante bij de integre.tie naar r .lln B als functie van x te bepe.len 
moeten we van de impulswet [II. 19] gebruik maken. 

2.2.2.:.Berekening van de kengetal.len bij de benaderde oplossing. 
Zoals we gezien hebben9 kant de impulswet in de pleats van de 
randvoorwaa:rden aan de bu1 tenkant van de g:renslaag, waaraan door 
oplossing [II.42] niet kan worden vol&um.De impulswet [II.21] is 

a 1 
2ae(fap da) = a 

0 
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Het rechterlid van deze verge11Jk1ng wordt nu gevonden u1t[1I.16] 
en [1I.43] 

1 
a = - • B 

[1I .. 44] 

De integraal uit [II.21] ken eenvoudig worden uitgewerkt tot 

1 2B(1-a) 1 2B 1 
lae da =- 4B2(e -1) + 2B. 
0 

[11.45] 

Uit [II.44] en [IIo45] volgt nu voor de impulswet 

fe(2~2(e2B-l)- iJ = t 
[II.46] 

[II.46].·1s gel1Jk aan de door Sakiadis numeriek opgeloste diffe
rentiesJ. vergelijking. We zullen deze vergelijking hier echter 
verder a.nal.ytisch 1ntegreren. BiJ deze integratie nemen dan aan1 
dat voor a • 0 : B • 01 w.armede aa.n de re.ndvoorwaa:rde [II .. 3al ook 
wordt voldaanolntegratie geeft 

B 
I y d(--2

1
2 {e2Y-1) - l) = a. 

0 y y [II.47] 

We gean nu het linkerlid van [II.48] pa.rtil!el integreren 

B 1 2 1 1 2 1 B 
IY d(-2 (e Y-1) --) = (y{-2 (e Y-1) --l)l + 
0 2y B y 2y y 0 

- I (..l2 (e
2Y-1) - l)dy = 

0 2y y [II.48] 

1 2B Bl 1 2y B1 
--(e -1) - --2 (e -1) dy + J

0
-Ydy , 2B 02y 

wae.rbij opgemerkt dient te word.en"'dat 

L
• e2y_, 1 
J.m = • 

y+O y 
[II.49] 

de tweede integraal van [II.48] wordt nu 

Bl 1 2y 1 2B 
2Y2(e -1) dy =- 2B (e -1) 

0 

We k.unnen nu de beide overblijvende integralen van [II .48] en 
[II.50] tezemen nemen en verkrijgen dan 

B B • m • m 
J l( e 2

Y -1} dy = Jl L i4L dy = L ~ • [n.51] 
0 y oY m=1 m. m=1m.m. 
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De reeks in deze vorm. kan worden gevonden uit 

• m 
I (2Bl = Ei(2B) - ln(2B) - 0.5772. 

m=1momo ' . 
[II. 52] 

We viaden nu tenslotte voor {n .47] 

1(e2B_1) - 2- I (2B)m =a. 
B m=lmoml 

De ex,onentiile integraa.l uit [II.;2] kan gescbreven worden a.ls 

2B y £1. 
Ei ( 2B) = I .!,_ dy [II.7"'] 

GO y 

en is in vele handboeken getabelleerd (9). 
Uit [II.;;5] volgt B a.ls functie van a en uit [II.44]a a.ls funetie 
van a ( zie figu.ur ; ) • 
We voeren verder nog in de logari tme van de grenslaagdikte .Deze 
wordt 

yd = Bo [II.;;] 
De bai.weerstandsfactor [II. 32] wordt tenslotte 

1 2B 1 
w = 2iP~e -1) -w + 1 [II.;6] 

en de zuurtoevoer coefficient [II.27] 

IC = Jd!! dp [II.57l 
1 36 

moet nog worden berekend.Uit bet snelheidsprofiel vinden we voor 

.!!..~.!!!! ae B2 de' 
zodat [n.;q] ook lran woraen geschreven als 

1 dB ~d 
IC = B'2 de J ydpo 

0 

Voor de a.fgeleide van B naar e .. vi:nden we uit [n.;3.] 

dB B2 
di = Be2B + B - e2B + 1 

De integraa.l uit [II. 59] wordt uitgewerkt tot 
pd pd ~d 
I ydp = ~J lnp dp = i(plnp-p)l 
1 1 1 
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De zuurtoevoer coe:f'ficient vordt nu· 
. , 

(2B-1)e2B + 1 • 
K = (2B-2)e2B + 2B + ~ [Il.62] 

De grootheden ziJn in tiguur 5 en tabel 1 als tunctie van e ge
.geven. 

log J 

I . 

-1 

Figuur 5 en tabel 1 : De k.engeta.llen · voor de lemina:lre strauing 
als tunctie van e • 

a 
a.ooo .!""2 
9.091 .-2 1.000 __ , 
1.111 __ , 
1.250 __ , 
1 .429 lll-1 
2.000 lll-1 
2.500 lll-1 
3.333 lll-1 
;.ooo .... , 
1.000 
1.333 
2.000 
1.000 1111 
2.000 ., 
1.000 ]1)2 
2.000.2 
1.000 .3 

(I) 

2.304 .a 
1.481 1117 
2.426 .6~ 
4.053 ·' 
6.942 .4 
1.227 .4 
4.413 .a 
9.387 ., 
2.302 ., 
7.200 
3.195 
2.762 
2.437 
2.070 
2.034 
2.007 
2.003 
2.001 

- 3 0 -

K 

1.o435 
1.0500 
1~0555 
1.0625 
1 .<>715 
1.o834 
1 ·.1250 
1.1661 
1.2445 
1·.4305 
2;.()973 
2.574o 
3•550 
1.;46 _, 
3.051 .2 
1 .503 .2 
3.005 .2 
1.500.3 

6 



2.2.4. Berekening van het asymtotiscb gedrag. 
Uit figuur 5 blijkt1 dat voor grote waarden van a de a klein 
wordt.Volgens [II.44) volgt bieruit, dat dan B groot wordt.In dit 
geval krijgen we dan {9) 

ao (2B) . e 2B 1 l
1
m:;r ~ E1{2B) ~ 2B (1 + 2B + ••• ) 

m= 
Het link.erlid van [II.53] kan nu ook worden geschreven als 

1 e2B _ _! e2B = _! e2B 
B 2B 2B 

zodat voor grate waarden van a [II.53] overgaa.t in 

1 2B 2B e = e. 
waarvoor ook kan worden gescbreven 

2B e-2B = a-~ 
Voor deze vorm k.unnen we verder nog scbrijven 

ln2B - 2B = - lne 

zodat we . voor zeer grote waarden van e vinden 

B = ~ln9 
We vinden nu voor de scbuifspamlingscoe:f'icient 

2 a = .. ......__ 
· lne 

en voar de logaritmiscbe grenslaagdikte 

yd = ~ lne 

De zuurtoevoer coe:f':f'icient wordt in di t geval 

K ~ (2B-1)e2B 1 
(2B-2)e2B ~ • 

[II.64) 

[II.65] 

[II.66] 

[II.67] 

[II.68] 

[n.69l 

Voor kleine wearden van e wordt a groot en B klein.Bet asymto
tiscbe gedre.g van de diverse grootheden kan nu gevonden worden 
door 1n de verschillende :f'ormules de e-machten in reeksen te ont
wikkel.en.We vinden zo voor bet linkerlid van [II.53] 

2 + 2B + 4/3 B - 2 - 2B - B • 1 /3 B • 
zodat voor kleine waarden van a [II.53l overgaat in 

B • 1,39 • [II.70] 
Voor de scbui:f'spanningscoe:f':f'icient ontsteat op deze wijze 
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i -! o = -0.5774 e [II.71] 

We voeren nu de waarden voor o en e in zCIEIJ.s die in [II. 15 l en 
[II. 18] gegeven zijn en krijgen dan 

-ro = -0.4083 nVo(ll) ~ [II.72] 
vx 

In deze vo:rm herkennen we de schui:f'spa.nningsooetficient voor de 
vlakke pleat( 5) • Alleen de constante b.eeft een andere waerde al.s 
bij de vla.kke plaa.t gekregen.De logaritmische grensl.eagdikte Yin
den we nu uit 

y.d = 13 e" [II. 73] 

De zuurtoevoe:roeff'icient vinden we" voor kleine waarden van e op 
soortgelijke vijze. [II.62] geat dan over in 

K = 2B 2+ 8/3 B3 [II.74] 
4/3 B3 

of 
3/2 

K = + 2o [II.75] B' 

Door toepassing van [II. 73] 
[II. 75] en we krijgen 

kan· de B geel:imineerd worden uit 

K = ~ 11 e + 2. [II.76] 

De 1n deze pan.graaf berekend& benade:ringen voor grote en voor 
kleine ·waarden van e zijn ook in figu.ur 5 opgenanen. Voor vele 
technische berekeningen zal het · voldoende :nauwk.eurig zijn em 
met deze ma.thematisch veel eemroudige:r f'ormul.es te werken.Hier
bij moet men eohter reken:f.ng houden met de cmstandigheid1 dat vele 
be:naderi:ngen geen eenduidige :f'uncti&1 1!J zijn van e voor waarden1 
die men bij de berekeningen gebruikt. 

2.2.5.Sehatt1ng van de na.uwkeurigiileid van het logaritmisohe snel
heidsprofiel. 
Het logaritmisehe snelheidsprofiel is 1 zCIEIJ.s we gezien hebben1 ge
hee1 correct aa.n de wand van de c;tlinc:ier1maa:r n:f.et aa.n de buiten
kant van de grenslaa.g.We zullen nu 1uitgeande van het logaritm1-
sche snelheidsprofiel een schatting Dllken om:trent de nauwkeurig
heid1 waarmede dit profiel de werkelijke stroming besch:rijft.We 
sehrijven daartoe de relatieve snelheid aJ.s een 'l'a;ylor reeks in 
y en houden daarbij reken:f.ng met de tand.voorwaard.en aan de bin
nenkant van de grensJ.aa.g.Op deze wijze ontstaa.t dan 

X 1 a3 a 1 a4 a 
a = 1 - 13' + 3: ( ay 3 ) 0 + 4! ( aya. ) 0 + • oo • [II.TI] 
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De derde en hogere e.fgeleiden bepa.l.en we nu uit de grensla.egver
geliJld.ng [II.4o],d.ie we ook kunnen schrijven als 

l!a = ~ ( e2y~ + BeY ~) ay 2 e a a; ay 0 [II.78] 

a a Een moeilijkheid wordt nu gevonn.d door de vorm '"3'1'• We kunnen d.aa.r-
voor schrijven 

~ = ~ X 1! X !! . [II.79] a; aB ax a; 
aa ~-

De term aB' vinden we uit [II.77], waarbiJ we veronderstellen,da.t 
de e.fgeleiden nas.r y voor y • 0 te verwaarlozen zijn. We vinden dan 

.f.! = .l2 · [II.80] 
aB B 

De tem * vinden we ui t [II. 39] 

!! = !? = a e- Y • [II. 81 ] a; r 
aB 

De overblijvende term ax zou moeten volgen ui t de ui teindelijke 
onbekende oplossing.Nemen we aan, dat de e.f'wijkingen van het loga
ritmische protiel en d.erhalve ook de atwiJkingen van de B-x re
tie n1et erg groot zullen zijn1 dan kunnen we voor deze vorm een 
goede bene.dering verkrijgen uit [II.53] 

aB 2 B2 ax = a Rea -( -B---1 ...;) e;;.,2~B~+-B_+_1 [II • 82] 

We noemen nu 

F(B) = (B-1)~ 2B+ B + 
[II.83] 

en kriJgen dan ,gebruik ma.kend van [II.79], [II.8o], [II.81] en 
[II.82] aa 2 -y 

'V "ft' = Rea F( B) y e . [II.84] 

De grenslaag vergeliJking [II. 78] . kan geschreven worden als 

4 y 2 y aa 
Rea e F(B)~ye + i Be ay 

indien we gebruik mak.en van [II.84] .Verder weten we da.t 

Rea e .. ~ a 
zoda.t [II.85] ook geschreven kan worden als 

a2a - 2a «yeY +~Bey aa ay2 - x F(B) e al 
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De continuiteitsvergeliJking schriJven·we m.b.v. [II.84] als 

2y aa 
e - •-ay 

2 y 
ReaF{B)e Y. [II.88] 

Differentiatie van [II.87] levert ons nu 

!!a. 2a {yeY~ + ~(yeY)) + ~(i-(seY)~ + Seya
2a) 

ays xF(B) ay ay e ay ay ay 2 

hetgeen ook geschreven kan worden al.s 

*~· x;CB)(a:Y(yeY)) + jseY*~ • 

Differenti@ren we nu nos:oasJ.s naar y dan kriJgen we voor de vierde 
afgeleide 

~a. 2a {a!!tyeY)+~ !_( eY))+,g,(L(seY)!!a+BeY!!a) 
ay 4 xF{B) ayt ay ay Y e ay ay2 ay3 

of 

,!~a. 2a (al!lyeY)+l2, L(yeY)~a(yeY))+ ~aeY!!a • 
ay 4 xF(B) ay 2 ay ay ay 2 e ay3 

Op soortgeliJke wijze vinden we voor ~ viJfde afgeleide 
# ' , .·. 

a 5 a 2a ( a 3 y aa a2 ' y a3a. y ) 2 ya 4 a 
- 5= ( ) a-3(ye )+2- -(ye · )-2-o(ye } +-Se - 4 • ay xF B ay ay ay2: ay<~ e ay 

In de reeksontwikkeling [n. 77] moeten de warden van de diverse 
afgeleiden ingevuld worden voor y =0 .De waarden van 

a·~ en*~ ziJn respectivelijk 1 1 -1/B en o. 

De hogere e.fgeleiden bezi tten al.le de coefficient 
. 2a 
;xF (B) 

die voor O+co klein wordt. , Deze hogere e.fgeleiden hebben we biJ de 
navolgend.e berekeningen verwaarloosd. Nu kant voor 

.. a~ (yeY) = (n+y)eY 
. ayn 

hetgeen voor y=O wordt 

(*n{yey)) y=O= n • [II .. 89] 

Deze vorm [II.891 kunnen we invoeren in de uitdrukking voor de 
snelheid [II. 771 .we vinden dan· · 
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a = 1 1 +. 2a -R( B) 
- B xF(B) 1 • [IL90] 

R(y,B) = I ((n~2)- (n-3 )
2

) J.~. [II.91] 
n= 3 B no 

De berekende correctie term is a.thankelijk geworden van x/2a en :S 
of betgeen hetzelfde is van x/2a en e .Als tweede parameter is 
nu x/2& in de. fOHiule van de snelheid gekomen.Uit [II.86]volgt nu 
dat het snelheidsprofiel beschreven ka.n worden door de twee veri-
a.belen Rea en xje.. · 
De uitdrukking voor de snelheid [II.90] geeft geen exa.cte be
scbrijving van de verkelijke snelheid~ Aan de bui tenzijd.e van de 
grensla.a.g zijn a.ltijd nog af'Wijkingen a.anvezig. 
We zullen nu nagaan hoe · groot de berekende correctieter.men worden 
bij zekere waa:rden van de gebruikte parameters. We berekenen dae.r
toe de snelheid ter ple.atse y• B 8 dus daa.r1 waar het logeritmische 
profiel door nul ga.a.t en niet aan de .randvoorwaa.rden vold.oet ~ We 
vinden 

a(B) = - · 2a 
R(B,B) xF(B) [II.92] 

waarbij we 

R( B ,B) = (R'( ltB)) [II.93] 
y=B 

noemen. Voor een va.ste waarde van x/2a zijn in ta.bel 2 de waarde 
van a(B) en van R(B1 B) gegeven bij verschillende waarden van B. 
Volgens deze ta.bel is bij de hier gekozen warden van de parame
ters a(:B) << 1 • Voor het berekenen van de correctie term voor de 
logaritmische grenslae.gdikte, met bijvoorbeeld een Nevtonse be
na.dering van de nuldoorgang , differentiEEren we [II. 90] 

aa • 1 + 2a aR(y,B) 
3Y i xF(B) ay 

en vinden voor r = B 

(.!!:.) = l + 2a ( 3R( X ,B)) [II.94] 
ay B B xF(BJ ay B 

In tabel 2 is ook gegeven de waarde van de reeks ui t [II. 94] • Ui t 
deze waa:rden blijkt, dat de orde van grootte van deze reeks de
zelfde is e.ls van R(B,B} .Uit deze te.bel blijkt verder,dat in het 
voor onze grensleagstraming bela.rlgrijke gebied van El geschreven 
kan worden voor [II. 94] 

aa = 1 
{a.y)B B 

- 35 -



waa.rC1oor de cor.rectie tem"' voor· de loprltaiecbe grensJ.aagd:tkte 
W'Ol'dt 

2a B -( [ 5] Ayd = X F(B) R B,B). _II.9 

De tozmules. [II.9Jt.] en[II.9~} p-van een indruk over 4e &twiJkiDS 
die aaa de bu1 teDkant van· 6F crensJ.aag te verwachten is .Deze is 
berekeDd volpns een -~~ wa&l!biJ a.uaenaaen is dat de ver
sebillen tussen het wrkel1Jke-'- ._lheidaprof'iel en het loe;i.ritai
eche protiel slech'ts klein·z1Jn~Z1J pldt bovend:f.en slechts voor 
p-ate ~ van eBeaF .De bier • berekende atwiJkiDS karl biJ onze 
metiDgen niet geeontroleerd WOrden, Clldat ziJ binnen de meetauv
kel.Jrisbeid 'V8l t. ViJ kcaen hiel'Olf' in 4. 4 • .5 DI!Lder terug. 

!!abel 2. lereke~ van de·a:tviJkiDS van bet lo&U"itaiache snel.
heidaprof'iel biJ Xf2a • 25 • 

· dR{B,B) 
B B(B,B) F c( B) dy Ayd Bea 
8 5.608 ·' 6.220 .7 l•6o7 .-7 4.474 ., 2.886 .-6 1.91t. .-a. 
7 1.898 •' 7.216 .6 t.osa .-6 1.569 •' 1.364 .-6 1.27 .-.5 
6 6.216 .a 8.138 .5 ,5.o;6 ...... ;.4o6 .a 1.834 J.-5 7 .2.5 .-a 
5 1.934 .a 8.811 ,;, a.:-rao .,-o · 1.8o9 .a 4.39o .-5 5.22 .-1 
4 ;.sao •' 8.948 -' 2.~ .-5 ;. 76o ., 9.872 .-5 .5.28 .-1 

/3 1 • .550 ., 8.1o8 .a 6.661 .-5 1.672 ,., 1.998 .-4 2.o6 
2 2.416 5.76o ., 1.679·:.-4 4.000 3.358 .-a.. 1.4<> ., 
1 1.90.5 .-1 2.000 ,5.810 ..... ;.634 .-1 ,5.810 .-4 1.42 .a 

.• ; 1.918 .-a 1.4o9 .-1 ;.455 .-4 1.077 .-1 2.728 .-a.. 8.42 .a 
.1 1 • .501 .-4 7 ~.575 .-4 7.071 ,.-4 }.505 __ , 7.071 __ , 2.8o .... 

a. nu de a1'Wi.1ld.DS van het'·lopritaisehe SDelheidspro:f'iel te be
reke:nen &ls :tunctie van x/2:&· 'VOGI" een eaact,die met een zekere 
s:nelheid door de water'bak vordt' aetrokken, la:umen we bet volpn
de rekel'l8CbesDa gebruiken: 

Res. ligt vast en vol.st" uit de proe:f'omsta:ndigb.edan, 
B vordt gekozen, · 
F(B) volgt uit B:{II.8}3, 
evolgt uit B :[II.53] ( ot eventueel uit [II.65,66], 

B(B,B) volgt u1t B: [:ti.91 ]1 · 

x/2a volgt uit Rea en & : (II.86], 
a (B) volgl; uit Bea,xf2aii'(B) en B(B,B): [II .. 92] 1 
Ayd volgt uit Bea;x/2a,F(B) 1 B en B(B,B)~ [II.95]. 

Zoe.ls reeds oppmerkt 1s1wordt' de'· atgeleide van de s:nelheid mar 
r san de bu1teu1Jde van die'~ J4et gel1.1lt aa:n nul.oDe bier 
gegeven verbeteri»& van ae benaderiDS van de oplossi.Dg geett duB . 
oolt geen bevredip:nde ae.:npaasi11ff van het snelheidsprotiel aan de 
ra.udvoorwaarden aan de bu1tenz1Jde van de gensJ.aaa. 
We merken h1erb1J op.,dat b1.1 de u1tbre1d1ng van bet losaritmische 
snelhe1dsprof1el met een ex:tra,·tem em aan de :rand"'ffOl'WWLarden aan 
de bu1 tenkant van ae grensJ.aa.a te voldoen ook geen verbeteri.Dg 1n 
dit opzicht heett ppven (2.1.,5.). 

-.56-
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2.2.6.Discussie. 
In :figu.ur 5 zijn verschillende grootheden van het logaritmische 
snelheidspro:fiel uitgezet als functie van e • 'fevens zijn in de 
figuur ook de diverse asymtotische benaderingen gegeven. Deze a• 
symtotische benaderingen zijn an twee redenen ingevoerd. In de 
eerste plaats, and&t de diverse formules noge.J. een i.rlgewikk.elde 
matheDBtische structuur hebben, hetgeen een verder gebruik moei
lijk DBa.kt.In de tveede plaats blijkt de numerieke uitverking van 
[II. 5.'5] eenvoudiger te zijn,indien we uitgaan van de e.sym.totische 
oplossing dan wa.nneer we trachten de vom zelf te berek.enen, and&t 
VOOl" kleine warden van e de e-machten zeer nauwkeurig in de be• 
rekening moeten worden meegenomen an een redelijk nauwkeurige 
we.srde van e te verkrijgen. 
De asymtotische be:nadering voor kleine we.arden van e van de 
schuifspanningscoetriciint is,a:fgezien van de coefficient, geliJk 
aan dezel:fde grootheid voor de vl&kke plaat. Vergelijking van deze 
coef:ficiE!nt van deze oplossingen geeft een indruk over de ne.uw
keuriS}leid van de benaderde oplossing voor kleine wearden van 8 • 
De coe:f'ficient, berekend uit het logaritmische snelheidsprofiel, 
blijkt ma.er 8 % af' te wijk.en. van de coeffici8nt voor de vle.kke 
plaat ( 12), die berek.end kan worden ui t de exacte oplossing ( 5} • 
Ook voor kleine vae.rden van e is de benadering van de straning 
door een loge.ritmische snelheidsprofiel dus redelijk goed te noe
men. 
Uit [II.53] en [II.55] blijkt,dat de logaritmische grenslaagdik.te 
ne.ar oneindig gaa.t als 6-+110 • Bij de beschouwing biJ de· af'leiding 
van het snelheidsprofiel hebben we verondersteld, dat de integra
tiegrens ean de bui tenkant van de grenslaag d i.p. v .... is. We zien 
nu dat, d -+110 als 6-+• zode.t deze discrepantie geringer wordt 
naarmate e groter wordt. 
We hebben er reeds eerder op gewezen, dat de grensle.a.gdikte niet 
oneindig groot kan worden, omds.t er om de draad een bak met wa,n ... 
den aanwezig is waarbij een terugstraning van vloeistof langs de• 
ze wnd.en moet plaats vinden. Dit houdt 1n1 dat de randvoorwaarden 
aan de bui tenzijde van de grensleag 1n werkelijkheid niet geheel 
gelijk zullen zijn aen de in [II.;] gegeven ra.ndvoorwaarden,het
geen de betek.enis hiervan voor ons probleem vemindert. 

2.3.0ploss1ngen volgens de methode van Pohlhe.usen en von Xe.rman 
in getra.nsformeerde coordinaten. 

2.3.1.Uitbreid1ng van het stelsel van randvoorwea:rden. 
Bij het zoeken naar een snelheidsverdeling, die de grensl~stro
ming soed lam beschriJven, gee:ft de methode van Pohlhausen { 6) en 
von Ka:rme.n (7) goede resultaten bij de vlakk.e plaat. BiJ deze me
thode vordt de rele.tieve snelheid geschreven in de vorm van een 
machtreeks in de a:fsta.nd y tot de wand van de vlakke plaat .De co
efficiinten worden bepaald door het polynoan aan be];88J.de re.nd
voorwaarden te laten voldoen. 
Men kan het stelsel van randvoorwaarden ui tbreiden door de grens ... 
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laagvergelijking te differentieren en de gegeven ra:ndvoorwaa.t:"den 
in te vullen.Het is gebleken,da.t het opgestelde polynoom bij de 
vle.kke plaa.t de exacte oplossing beter gaat be:naderen, indien meer 
van de randvoorwaarden1 die op deze wijze ontstaan zijn , in de be
rekening worden betrokken.Dit is plausibel,omda.t bij deze methode 
van benaderen van de oplossing de grenslaagvergelijking zelf geen 
rol meer spee.l t. Ve:rmeerdert men het a.enta.J. randvoorwe.arden door 
de grenslaegvergelijking te differentieren, dan zal da.ardoor de 
invloed van deze vergelijking op de oplossing vergroot worden; 
de richting van de be~derde k.rom:ne za.l in da.t geval verbeteren. 
de methode va.n Pohlhause;n en von Ka.rma.n k8n worden beschouwd a.ls 
een speciaal. geval van de · algemene be:nadering van . een functie 
d~ een polynoom1 zoals di t in 1876 door Stiel tjes ( 11) beschre
ven is. Uit het werk van Stieltjes blijkt1 da.t de benadering van 
<1.e; functie door het polynoan beter wordt 1 naa.rmate beide krommes 
meer gemeenschappelijke. punten hebben. 
Bij de methode van Pohlha.usen en von Karman hebben het benaderde 
en het . werkelijke profiel slecht.s twee punten met elkaa.r gemeen. 
Een. van. deze punten is gelegen a.en de wand van het lichaam en 
het andere bevindt zich' ergens • e.a.n de bui tenkant in de grenslaag. 
Dit laatste wordt veroor~t, doorda.t bij de benaderde oplossing 
gewerkt wordt met een/ discrete. gensJ.aa.sdikte1 terwijl bij het 
werkelijke profiel hiervan geen sprake is ( vergelijk figuur 7 ) • 
Nu zijn de randvoorwaarden voor de grenslaagstroming a.en lichamen 
met en zonder een beginpunt verschillend(zie 2.1.1) .Bij de vlakke 
plaa.t zijn voor beide strcml.ngen de exacte oplossingen bekend. 
Bij de .vJ.akke pla.at met een beginpunt uit het werk van Howard(4) 
en bij de vlakke pla.at .zonder een beginpunt ui t het werk van Sa
kiadis (5) .We zullen nu .de uitbreiding van het stelsel van rand
voorwae.rden in deze geva.llen · naga.e.n en de resul taten hiervan ver
gelijkenmet de exacte oplossingen. 
De grensJ.aagvergelijking voor de vlakke plaa.t is [II.33] 

aU: · au a2u 
u- + v--.- • v-2 · ax · ·. ay ay 

~· 

Bij de vlakke plsat met een · beginpunt waren de randvoorwaarden 
a.en de wand 

y • 0 l u = 0 ; v - o, 
zoda.t. uit [II.33] volgt 32u 

ay2 • O. [II.96] 

Bij de vlakke plsat zonder een· beginpunt echter zijn de rand.voor
waarden 

. y·• o : u • Vo , v • o. 
De tweede afgeleide in[II.33l wordt nu niet nul wegens deze rand.
voorwaarden,maar anda.t we veronderstellen, dat er geen slip aen de 
wand optreedt. In da.t geval geldt inlners 

!2:!. = o. ax ·. 
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Ofschoon nu in beide gevallen de tweede atgeleide naar y 0 wordt, 
zal bij de grenslaagstraning e.an de vl.akke plaat zonder een be ... 
ginpunt deze atgeleide sneller een van nul verschillende waarde 
krijgen bij toenemende waarde van y als biJ de grenslaagstrcming 
aan de vl.akke plaat met een beginpunt. Di t blijkt ook ui t de be
schouving van de derde atgeleide .. Differentiatie van [II.;;] nasr 
y geett 

u a 2u + !], !], + !!, !], + v~u = v ,!!u $ 

axay ay ax ay ay ay2 ay3 
en indien we gebruik maken van de continuiteltsvergelijking wordt 
dit 

Bet invullen van de randV'OOl"W88.rden voor de vlakke plaat met een 
beginpunt levert 

a3u 
y = '0 ~ . ay3 = 0 0 (11.99] 

Bij de vlak:ke plaat Z01lder beginpunt wordt dit 

y = 0 : [II.lOO] 
cmdat 

( a2 u ) - iho , 0 
axay o- ax c 

De :re.ndvoorwaarden aan de buitenkant van de grenslaag zijn moei
liJker te complementeren. Zoals reeds opgemerkt is kmmen we bij 
de werkelijke stroming eigenlijk niet spreken over een discrete 
grenslaagdikte .Bij be:naderingen in di t gebied moet getracht wor
den de benaderde kraDme een zo goed mogelijke richting te geven 
in bet tweede gemeenschappelijke snijpunt. 
Tussen de beide soorten grenslagen bestaa.t er in dit opzicht ook 
een verschil en wel in die zin, dat biJ de vlakke plae.t met een 
beginpunt de snelheid en derhal ve ook de tweede atgeleide van de 
snelheid near y sneller kleiner wordt dan bij de vla.kke plaat 
zonder een beginpunt. 
Deze opvatting wordt mede gesteund door de bekende gegevens uit 
de exacte oplossingen~In figuur 6 zijn voor beide s~n uit
sezet de relatieve schuifspanning als tunctie van de relatieve 
at stand, waarbij de schuitspe.nning aan de wand en de grenslaa.gdik
te als referentie grootheden zijn gebruikt.Bij de grenslaag stro
ming aan de vlakk.e plaat met een beginpunt neemt de rela.tieve 
schuitspanning veel minder snel at dan bij de vlakke plaat zon
der een beginpunt.Aan de buitenkant van de grenslaag aan de vlak
ke plaat zonder een beginpunt is de •staart• veel langer dan bij 
de vlakke plaat met een beginpunt.Dit is overigens ook uit de be
schouwingen over de randvoorw.arden te verwachten. 
Ook biJ de grenslaagstroming em een cylinder kan het stelsel van 
re.ndvOOJ:"W'a8:t"den ui tgebreid worden door bet invullen van de gege
ven randvoorwa.arden in de grensl.aagvergelijking. Het invullen van 

· de raadVOOl"W8.Brden voor de cylinder met een beginpunt t. w. 
. - 39 -



T 1.0 

TO 

I o.a 

0.6 

0.4 

..0.2 

0.0 
0.0 O.t Q..oil 0.6 o.8 i.O 

Y/& 

Figuur 6. Vergelljking van de relatieve schuifspanning blj de 
vlakke plaat met en iondar een beginpunt. 

· r • a. : u • o., v. • 0 ~ · 
:tn de grensl.aa.gvergelijking [II.l] geeft 

a au -(r-) =-0 ·, ar ar · 
betgeen ook geschreven kan worden a.ls 

2 . 
y = 0 : .L~ = 0. ar 

We zien nu dat1 dDor een lopri:tm:tscha transformatie van de radi
ale co8rdinaat, de overeenkCIIIS't:' DJII8'tr de vlakke pl.u.t vergroot wordt 

. We zullen derhal.ve eerst c!le sren&l.a.agvergelijk1ng transformeren 
Cl11 daarna de ui tbreiding van· hat stelsel van re.ndvoorwaarden na 
te assn. we sean dan uit va.n vergelijking [II. 78] 

~3 = g,( ·. · e2y a. a + ae r ~ ) . ay 1 e a .. ·, a~· p a, 

Voor de grenslaagstraning CD. teen ·eyiinder met een besinpmt zijn 
derandv~ 

y • 0 : a. o', s. o, 
en we vinden dus voor y • 0 

a2 a 
-2 = o. ar 

Voor de grenslaagstraning aan een ·cylinder zonder beginpunt worclt 
dezelfde groothaid nul, JI'JIUU'·'ml' echter anclat bij ontbreki:ng van 
slip san de wand geldt 

a a 
"il' = o. [II.101] 

We differentiiren [II. 78] near \' en krijgen 
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!!« = ~(l-(e2y ~~+ e2y ~ ~ + ~ L(eeY) +BeY a2a) 
ay 3 e ay at at ay ay ay · ayz 

'W88.l"V'C))l' :rn. b. v. de contimd tei tsvergeliJld.Dg ook kan worden ge-
scltreven · · 

[II.102] 

Uit deze vergeliJld.ng leiden we nu a.t , dat biJ de straDing om een 
cyli:niler met een beginpunt geldt 

a3a y • 0 : 'il3 = o. [II.103] 

maar at biJ de cylinder zonder een beginpunt de cllerde atgeleide 
niet pli.,11t wordt san nul. 
We veten nu welke randvoorwaarden aan de wand van de cylinder we 
biJ de uitwerk:tng van de benaderde oplossing in de berekeniDg 
la:mrlen betrekken.De buitenkant va:n. de grensJ.aas schept echter 
meer problemen,ook. al in verband met de invloed van de circulatie 
strc:ad.ng in de bak op de re.ndvoorwaarden a.e.n ae bu1 tenk.ant van de 
grenslaas. 

2.3.2.VergeliJking van verscbillende snelheidsprotielen. 
In de vor1ge pe;ragraat hebben we gezien, dat de ra.ndvoorwaa:rden 
ae.n de b1nnenziJde van de grensJ.aas aan een cylinder zonder een 
beginpunt san te geven ziJn, maar dat aan de bu1 tenkant van de 
grensl.aag een aantal :rnogeliJkheden ziJn. We zullen nu enige snel
heidsprotielen, die ontstaan door verschUlende ra:ndvoorwaarden in 
de berekening te betrekken1 vergeliJken.We voeren nu mede near 
aanleidi:ng van de beschou.wi:ngen gegeven in 2. 1 • ;. ala nieuwe va-

riabele in q • fd [II., 104] 

en merk.en tevens op 1 dat hierbij geldt 

Lim q = 1.. a.+oo d [II.105] 

zodat voor een oneindig grote straal q overgaa.t in y / d 1 de groot
heid tie biJ de vlakke plaat vordt gebruikt.In tabel 3 ziJn ver
scbillenc'Je s:aelheids profielen gegeven, waarbiJ we opaerk.en, dat 
biJ ve:rvanging van q door y/d deze profielen overgaan in profie
len voor de vlakke ~t. 

Tabel ;. VergeliJking van verschillende snelheidsprofielen. 

q=1 :a=o,l2.=o:· · a=1-1.5q+0 .. 5q 3 

~~ ~ . 
q=1: a=O ,-=0 ,.L~=O: ·a=l-2q+2q 3-q 4 ay ay 

ila a2 a a3a 
q=1:a=O,--=o,--2 =0,--3=0: ay ay ay 

Voor a.lle profielen geldt: q=O: 
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ex : Exacte oplossing. 
ln : Benaderde oplossing, logaritmisch profiel. 
I,II,III,:Benaderde oplossingen volgens de 

methode Pohlhausen von Karman met verschil
lende randvoorvaarden. 
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Figuur 7. Vergelijking van verschillende snelheidsprofielen bij de vlakke plaat. 



In figuur 7 zijn deze Snelheidsprofielen vergeleken met de exac
te oplossing voor de vlakke plaat en met de as.y.mtotiscbe oplos
sing voor e • 0 van bet loga.ritm.ische snelheidsprofiel. In deze 
grafiek is de relatieve snelbeid uitgezet tegen de afstand tot de 
wand., waarbij de verdringingsdikte van de grenslagen gelijk ge
steld is san 1 .Dit wil zeggen,da.t de oppervlakte van de verschil
lende krommes tot aan de positieve assen gelijk zijn en de ver
schillende oplossingen vergeleken zijn op basis van gelijke hoe
veelheid per tijdseenheid verplaatste vloeistof.We leren uit fi
guur 7 ,da.t de aanpassing van de .bena.derde kromme ae.n de exacte 
beter wordt in de volgorde I,II,III,IV. 
Voor een verdergaande verbetering· zou de grenslae.gd1kte d1 die in 
bovengenoemde volgorde steed~ groter wordt t.o.v.de verdl·ingings
dikte 1 oneindig groot moeten worden bij een geheel juiste bena.de
ring. Dit is analytisch helaas moeilijk .uitvoerbaar.Een eenvoudi
ger methode zou zijn om de richting van de werkelijke kromme in 
het vrijwel samenvallende snijpunt van de profielen e.an de bui
te:nk.ant van de grenslaag beter te benaderen. In ·bet geval van de 
vlakke plaat,waarvan de exa.cte oplossing bekend is,zou dit uit
voerbaer zijn.Echter in bet geval van de stroming om een .cylinder 
is dit niet uitvoerbaar,omdat bet snijpunt onbekend is. 
Voor de cylindriscbe grenslaag ~ullen we de berekening van de o
verblijvende consta.nte m. b. v. de 1mpu1swet alleen voor oplos
sing III geven.De berekening voor deoverige profielen loopt. ge
beel anaJ.oog hieraan en de resultaten ~ijn te vinden in (12). 

2.3.2.Qplossing volgens de methode van Pohl)lausen met zes rand
voorwaarden. 
We zullen nu de oplossing III verder ui twerken.De snelheid was 

a= 1 -.2.5 q + 5 q 3 - 5 q 4 + 1.5 q 5 [II.1o6] 

We vinden.nu voor 

(!!!} = - _L 
ay 2yd 

[II.107] 

zodat de scbuifspanningscoefficient wordt 

o = - _L. [II.lo8] 
2yd 

Voor de bepaling van y d als functie van e is bet nodig van de im ... 
pula wet gebruik te J'1'8ken.Ter vereenvoudiging van deze berekening 
voeren we in 

zodat 

0 = -
De illpulSW(!t [II. 21 I was 

z = 2 yd 

.2. en 
z 

- 4; -

[II.109] 

[II. 110] 



a 1 
2 ae( f ap da ) = a 

0 

door invoering van [II. 11 0 l kriJgen we 
1 

2 L( f aezq da)= - 1 ae 0 z 
rn.111l 

De· integraal uit de impulswet kan geschreven worden als 

-J(-i+~q+15q2 -70q 3 +70q4 + 10 5q 5-175q 6 +160q 7+ [II.l12] 
0 2 2 4 

1~5qa~q9)ezqdqo 
Deze integraal is opgebouwd uit een aantal termen1 die ieder af
ZQl'JderliJk te berekenen ziJn ui t de volgende algemeen geldende 
betrekking. 

fqnezqdq = !!q
1
((zq)n- n(zq)n- 1+ oooo (-1)nng) [II.113] 

zn+ 

lfa SCIJI.08.tie van. de coeff'icienteD; van de termen met gelijke mach
ten van z vinden we 

1 z z z 
fap da = 4082400~10 - 1360800~9 + 126000~8 '0 z z z 

-4o824oollo - 27216ool9 - 8o64oola - 126oool7 [II.114] z z z z 

- 63ool6 + 16Bol5 + 42ol4 + 3ol3 - ~ -z12 - ~ -z
1 

o 
z z z z 

Pa.:rtiele integre.tie van de impulswet geeft 
1 z z 1 

(yf aeqyda ) I - · / faeqydady = .2.eo [II.115] 
0 0 0 0 2 

De integraal van deze vorm · is'rm'bekend uit [II.114].De dubbele 
integrae.l uit het linkerlid van [II.115] wordt als •t volgt op
gelost. We starten met de z -term met de hoogste ma.cht van z in de 
noemer van [II.114} pe.rtieel te integreren.We krijgen 

- 4oB24oof~; 0 dy = 4536oo~~ - 4536oof!~ dy. y y y 

De integre.al1 die in deze vorm overbliJft nemen we tesemen met de 
. volgende z -term en integeren de· aldus ontstane term tot 

f
eY eY feY 907200 - 9dy =- 113400 - 8 + 113400 - 8dy • 
y y y 

Dezelf'de procedure ~s herha&ld,. levert 

f
eY eY eY 

- 12600 - 8 dy = 1Boo - 7 - 1Boof-7dy y y y 

waa.rna. volgt 
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1800 lel dy 
. eY' 

300 leY - -7 • ~00 -6 - y6. <J,y y 7 
W88l"JJ8. volgt,~:: 

leY e'1 
60 I•' - 300 -6 dy = 60 -s -s dy y '1 7 

wa.ara volgt 

- 60 leY dy = •" 15 le" dy -s 15 - .. -.. 
waa:naa. volgt 

7. y 7 

15 leY dy • eY' 5 I•' dy { - -.. 5-3 - -3 
waa.r-. volgt 

'1 y 7 

leY 5 eY 5 Je7 ·- 5 -3 dy = - -2. - - -2 dy 
y 2 y 2 7 

en verder nog ee:n aanta.J. iiltegra.J.e:n, waa:rmm de u1twerld.Da seen 
D&del'e · toel1cht1ne; behoef't. De totale integrand vordt. :nu gevonderi 
door soaat1e van alle ind1v14Ueel opgeloste 1:ntegralen en van de 
integrand uit rn.115]. 
De uitwerld.J:lg van de 1ntegrat1e gre'nzen voor z • 0 geeft enige 
can.plieaties. Qn de wae:rde van Cle · integrand voor z • 0 te vinden, 
is bet n.odi.g alle e-machten in reeksen te ontw:l.kkelen en te cSODJ.

meren.Alle termen met ee:n z-meht in Cle noemer verdw:I.Jnen dan en 
de waerie van de 1ntegra:n4 vordt 

. 1653 - 3'!b. 
De tote.le oplossine; van [II.115] vordt dan 

1814400 ~z9 1814400 - 589680 !za - 1224720 + 51120 ~z 
z z9 z za i 7 

368640 eZ 58800 
24 

ez 3024 ez 
z7 + 120 i6 .. z6 + "Zs - -zr + 6 i4 

+ 840 +' 2 eZ 224 eZ + 18 eZ .2. z3 + Z"! +~ +-Z'i' ~ z z [n.116] 

831 
00 zm 
I e - 21ro' - . . ' = " m=1 m .. mo 
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In de uitdrukkingen voor de schu±~panningscaefficient [II.110] 
en de loga.ritmische grenslaa.gdikte [II. 1 09] moet de z a.ls tunctie 
van a gevonden worden uit [IIa 116]. 
De zuurtoevoer coefficient was [II.27] 

pdaa 

We schrijven nu 

K = J -dpo 
1 

aa 

!! = 12. l9. az = - ~ !! ho [II.117] ae aq az ae z aq aa 

De atgeleide van a naar q is nu te bepeJ.en uit [n.1o6] en we 
vinden 

. .!!!. = - 1 + 1 5 q 2 - 2 0 q 3 + llq 4 • [II. 118] aq 2 2 

Nu vordt [II.27l dOor invoerine;' van [II.117] en [II.118] 

K = .Lf( .2._ 15q2 + 20q3 .... 1
2
5q 4 )qezq dq. [II.119] aa 0 2 

De atgeleide van z ne.er e vordt nu berekend ui t [II .111 ] 

a 1 
5 --( f aezqda ) = _. • 

ae 2z 0 
Deze vorm kB.n ook worden gesohreven als 

1 
. .L( f aezqda )l:. '= .2. o 
az 0 aa 2z [II.120] 

De afgeleide van z naar uit deze vo:rm volgt nu door differen
tiatie van [II. 116] naar e • We vinden dan 

az ez . . ez ez {--) = ( - 16329600 -1 0 + 6531840 - 9 - 947520 -za ae z z 

e z 1 · . . J.~ 1 1 
+ 50400 i7 + 16329600 ilO + 9797~9 + 2580480 i8 

+ 352800 t7 + 15120 t 6 - 3360 fs - 672 t 4 

-1 
- 36 13 + 5 12 + 1 ) . z z . z 

rn.121] 

Voor de oplossing van [II.120.]gebruiken ve weer de algemene inte
graaJ. uit[II.113] .scmna.tie ven, de-. uitkansten van de verschillende 
integralen levert de totale integrand. De uitwerking van de in
tegra.tie grens voor y • 0 moet we~ via een reeksontwikkeling ge
schieden.We vinden dan voor de integra.eJ. uit [II.120] 
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900( Z ) 1. eZ 480 6 eZ 90 5 1 [ __,. e -1 ... 20 - 5 - __,. + o - •. - - •. + - 2 - -. II.122] zD z z~ z~ z~ 2z z 
Uit [II.121] en[II.122] volgt nu voor de zuurtoevoercoefficient 

v -(900(ez l). ~ 20 ez 480 + 60ez 90 +. 5 1 ) ... - -z - - .. z5" - Z'1' Z"f - z" 2 z 2. - 4 x 

ez . eZ . eZ eZ 
-16329600-1 o+6531840-g-947520zs+50400 z7 [II.123] 

+163296oo!,0 +979776o!, +258o48o.l8 +3528ool
7 

+1512ol, 
1 z1 1 f 11 z z z 

-3360-s.-672-•• -36-3 +5-.,+ -)- • z z~ z z z 
De badweerstand wordt nu gevonden uit .{II.114] en [II.32] 

ez eZ eZ 101 

w = 1 - 2 (40824oo-10 -136o8oo-9 +126oo~8-4082~10 z z z z 

-27216ool9 -8o64ool8 -126oool7 - 63ool6 +168ol5 [II.126] . z . z z z z 

5 -- )• 2z 

2.3.4.Bet a~totisch gedrag van de Pohlhausen oplossing. 
De iugewikkelde en onoverzichtelijk.e mathematische formul.ering 
van [II.116], [II.120] en [II.121] maakt bet venseliJk zo mogelijk 
eenvoudige benaderingen te geven van deze vormen in bepaalde 
gebieden. Eve:nals bij de oplossing van Sa.ki.adis, deze benadering 
pas in dit stadium van de berek.ening zinvol uit te voeren. 
De e.f'leiding van bet a.~totisch gedra.g loopt in grote mate ana
loog aa.n de berek.ening van bet a.~totisch gedrag bij de Se.kiadis 
oplosaing. Voor grote warden van e wordt z groot en in dit geva.l 
geldt veer [II. 64] • We moeten nu echter in de reeksontwikkeling 
meer termen meenemen .. De san van de coef'ficU!nten van de z-me.chten 
worden nul voor m < 7 • We vinden dan voor bet a.symtotisch ged.rag 
van [II. 116] voor grote warden van e 

50600 ez = e. 
z7 

Nu kunnen we deze vorm ook schrijven a.ls 

ln 50600 ~ 7 ln z + z = ln e 

[II.127] 

zodat we voor zeer grote wa.a.rden van e ook kunnen gebruiken 

z = ln e. 

De schuifspa.nningscoeff'icient wordt nu 

o = - 5( ln e )- 1 
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yd = ~ ln e o [II.130] 

Opgemerkt dient te worden a da~ de·"af'Wijld.ngen van deze asym.toti
sche benaderingen bij een bepa.eJ.de wearde vany veel groter zijn 
als bij de Seld.adis oplossing.De verwaarlozi.Dgen1die geme.akt zijn 
bij de afleiding van [II.129] zi~Jnnreel groter.Voor een wat nauw
keuriger bepal.ing in . een bepeaili£ gebied zou men gebruik kunnen 
ma.ken voor de schuitspanningscoitticient van [II.110] en [II.127] 
en voor de loga.ritmische grensle.a.gd:1kte van [II.109] en [II.127]. 
De zuurtoevoercoettic13nt wordt voor zeer grote waarden ,van e 

IC = 60 Z X .. Z 7 e -z 
'i""' e 50400 

ot 

IC = [II.131] 

hetgeen ook geschreven karl wordetr door gebruik te maken van 
[II.128] 

K = §46e o [II.1;2] 

Voor deze vonn geldt betretfeilde"'de :nauwkeurigh.eid hetzeltde als 
voor de asym.totisch benad.el:'ing"VSB' de schuitspanningscotitticient. 
Voor kleine waa:rden vane wordt- z klein. In dit geval moeten om 
het a.sym.totisch gednlg van de verschillende grootheden te bepal.en 
alle e-ma.chten in reeksen ontw:f..kkelen.Voeren we dit uit .. dan Yin
dan we voor [II.116] 

Oo014899 z 2 = e • [II.133] 

We krijgen voor de schuitspa.nningsoetticient 

a = - 0.,6103 a -a [II.134] 

en voor de loga.ritmische grensl~te · 

yd = 8 0 1 93 e' a e [II.135l 
Ui t de schuitspanningscoettic·ia!nt [II. 1 ;4] k:unnen we weer' de ·a. 
elimineren.We vinden dan weer hetzeltde verband als bij de vlakk.e 
plaa.t voor To echter evena.ls bij' ·de- &lld.a.dis oplossing met een an
dere coiitticient. We vin&m nu 

To = - 0 .. 4316 nVo I 1.2. o 
\IX 

[II. 136] 

Voor de berekeni:ng van het asym.totisch gedra.g van de zuurtoe
voercoitticient moeten de e-ma.chten in teller en noemer in reek
sen ontwikkeld woraen.We vinden voor de teller dan 0.09525 z en 
voor de Jioemer 0. 0298 z. _ 48 _ 



Overzicht van de kengrootheden bij de Pohll:la.usen oplossing. 

loge~ 

-5 --4 -3 2. -""3---~- 5 ---
-1 

-2. 

e _(I"' ~ t 
2.56o2 1114 1.000 ~~-1 7.200 1110 t.8o77 m2 
5.1367 mlO 1.250 .-1 4.852 Jl 8 1.0512 m2 
1.5251 Jl 7 1.667 m-1 3.269 Jl 6 4.9631 ml 
3.4979 II 5 2.000 m•1 2.683 11 5 3.1842 111 
1.3:;80 11 4 2.500 m-1 2.203 Jl 4 1 .9o62 ml 
3.5035 Ill 2 3.333 ~~-1 1 .8o7 lD 3 1.o632 ml 
1.8319 11 1 5.000 .-1 1.474 Jl 2 5.7671 
5.9724 6.250 11-1 5.460 lD 1 4.6751 
1.8877 8.333 m-1 2.009 11 1 4.o6oo 
5.1441 .-1 1.250 6.:;89 4 .. o64o 
8.4918 .-2 2.500 1.718 5.6714 
1.7663 m-2 5.000 6.487 .-1 9.6798 
1 .0914 .-2 6 .• 250 4.191 11-1 1.1744 ml 
5.9310 .-3 8.333 3.499 .-1 1.5207 ml 
2.5479 .-3 1.250 Ill 2.214 ~~-1 2.2168 ml 
6.1596 Jl-4 2.500 ml 1.052 m-1 4.3112 111 
1.5090 11-4 5.000 ml 5.1:;6 .-2 8.5000 ml 
2.396o 11-5 1.250 m2 2.020 .-2 2.109 m2 
5.9746 .-6 2.500 m2 1.005 .-2 4.206 l02 
1 .4918 .-6 5.000 m2 5.013 m-3 8.4oo m2 
2.3850 m-7 1 .250 m3 2.002 .-3 2.098 )03 
1.4901 • ...a 5 .. 000 .:; 5.003 m-4 8.390 m3 
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zodat de zuurtoevoereoetfieiint vordt 

IC = 3o196 

2.;.;.0verzicht van de andere Poblbaueen oplossingert. 

[n~137l 

Qp dezeltde wijze a.l.s in 2.3.3.z1jn ook voor de Pohlbausen oplos
singen met een a.ndar ae.nteJ. randvoorn.arden berekeninpn op te 
zetten.. Deze berekeningen verlopen geheel analoog san de bereke
ni:ngen uit 2o3.3. en we zullen op deze pJ.aats volstaan met een o
verzicht 'VBR de voornaamste resul.taten van deze berekeningen. Voor 
:nadere details ·over de berek.eningen. verwi,jzen we naar (12). 
Bet asy.ntbotisch pdre.g van de versehillende oplossingen vertoont 
een grate mate van overeenkanst.VergeliJk bijvoorbeeld [n.72] en 
[II.136l. We kunnen deze for.mu.les samenbrengen tot een a.lgemeen 
geldend verband 

-~ 
o = ce [II. 1;8] 

waarbiJ C een constante voorstel t, die voor de versehillende op
lossingen een andere wa.a.rde a.armeemt. Deze vaa:rden zijn voor een 
aantal oploasingen in ta.bel 4 gegeven. 

'l'a.bel 4 : Const.a.nte [II.1;8] 1 berekent uit versehillende 
oplossingen. 

Losaritmisehe oplossing 
Pohlhausen oplossing met 4 r.v. 

11 5 r.v. 
6 r.v, II 

Exaete oplossing 

Leveren de diverse oplossingen bij 6-+0 alleen maar versehillende 
eolffie1Ernten1 het verschil tussen de diverse oplossingen voor a-+• 
wordt veel groter. We hebben in tabel 5 een overziclrb- van de asym
totisehe, benaderingen voor de diverse oplossingen gegeven.Hieruit 
blljkt1dat de macht van z in de noemer voor de verschillende op
lossingen een andere waa;rde krijgt en dat de versohillen tussen 
de diverse--oplossingen vrij groat worden voor kleine waarden van 
B. 

'l'a.bel ;.Asym.totiscb gedre.g van verschillende oplossingen voor a+oo"' 

Logaritmisch snelheids profiel 
Pohlhausen oplossing met 4 r.v. 

11 met 5 r.v. 
met 6 r.v. II 
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Deze tabel wekt de verwa.chting, dat de Pohlha.usen oplossing met 
4 randvoorwaarden de werkelijke straming voor grote waard.en van 
e beter zal. beschrijven als de Pohlhausen oplossing en met meer 
randvoorwaarden$ Imm.ers in di t gebied wijkt eerstgenoem:de oplos
sing mintier dan de beide andere Pohlhausen oplossingen van het 
logaritmische snelheids protiel af.Dit laatste profiel geeft1 zo
a.ls we in 2.2.1.uiteengezet hebben een steeds beter wordende be
nadertng van de straning voore-+01\ 

2.4.1.Afleiding van de parti~le differentia.a.l vergelijking1~
aa.n de grenslaagstroming om een cylinder moet vold.oen. 
Zoals we in 2.1.2. uiteengezet hebben, kunnen we niet verwacbten, 
dat de grensla.a.gvergelijking en de continul tei tsvergelijking te 
berleiden zijn tot ~Efu gewone differentiaa.l vergelijking, die voor 
cylinders met verschillende diemeters de gehele grenslaag exact 
ka.n beschrijven .. Voeren we nu de stroanfunctie [II.6] in gevolgd 
door 

Vo r 2 
t = -,;vx 

en schrijven we 

en 

1jl = vx:f(t,e:) 

dan wordt de component van de snelheid in de x-ricbting ·· 

u = i Vo ll at en in de r-richting 
v = - ~ ( :f - tll e:ll ) • 

r at ae: 
De grenslaagvergelijking ga.at dan over in 

{II.139] 

[II.140] 

{II. 141] 

[n.142] 

- r~r2 -£( ll a2r -.!!!!.! ) = 2ta3r3 + 2:t2i· [n.143] at at ae:at ae at" at a 

Deze pa.rtiele differentia&! ver~lijking is dezelfde a.ls -~ ver
gelijking, die door Stewartson { 13) voor de cylinder met begin
punt a.fgeleid is.De randvoorwaa.rden [II.3] voor de cylinder zon
der een beginpunt gaan door toepa.ssing van [II.141] en [II.142] 
over in 

t = £: if = 2, :f - e:( 2 +if> = o, 
[II. 144] 

ar 
t = 00: at = o. 

Uit de partiele differentia.a.l vergelijking [II.143] ontstaat voor 
ar = 0 ae: 

de door Ligbtbill en Glauert (2) voor de cylinder met·een·begin
punt 1 teratief opgeloste differentia.a.l vergelijking 

d 3:f . d2:f 
2t dt3 + { :f+2 )dt2 = Oo [II.145] 
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De randvoorwaarden worden in ons geval · 

t = e : :~ = 2 , r = 2e. 

[II.146] 
t = co : 

df dt = o. 
Voor kleine wa.erden van e: ge.a.t deze dit:f'erentiaal vergelijk:lng 
over in 

d 3 f d 2 f 
t ~ + dtT = o. 

Integratie levert 
d 2 f C1 
d't2 = t 

en i! = C1 ln t + C2 
dt 

lnvoering· van de eerste randvoorwearde van [II.146] geeft 
u 1 t - = 1 -- ln-Vo 2B e: 

[II.147] 

dus bet reeds · eerder afgeleide logari tmische snelheidsprofiel. De 
asymtotische oploss:lng van [II. 145] is dus weer de loga.ritmische 
oplossing van S&kiadis. 
De oplossj,ng van de door LighthUl en Gl&uert gebruikte vereen
voudigde differentiaal vergelijld.ng levert echter voor grote 
waarden van & grotere atwijld.ngen op dan de Se.kiadis oplossing. 
Dit bl:ljkt1 :lnd1en ve bet a.sYmtotiscli gedri.g van beide oplossingen 
voor a 11111 o vergelijken met de exacte oploss:lng van de vlakk.e 
plaat. Deze a.symtotische oploss:lng van [II.145J is n:let eenvoudig 
te verkr:ljgen. We hebben voor een grote waarde van de d:lt:f'erenti
aa.l vergelijld.ng numeriek opgelost. We tra.nsfom.eren [II. 145] door 
in te voeren r = § f - & • 

't' = t - &o 

De vergelijking wordt dan 

( t +e >~r + (r+e:+1)~r2 = o 
dt 3 dt 

waarbij de na.volgende re.ndvoorwaarden · behoren 

[II.1118] 

t = 0 r = 0 ' * = 1 • [II. 149] 
~ = ... : d! = o. 

dt 
Num.eriek hebben~ we deze ditferentiaa.l vergelijkilliJ opgelost voor 

e: 111111000 -rolgens de methode van Runge-Kutta. -Gilsl12) 1 (13) 1 (14). 
Deze oplossing is in tabel 6 gegeven. 
Uit deze oplossing bliJkt1 dat voor grote waarden van & de d:lffe
rentiaal vergelijking goed benaderd kan worden door 

d 3r d 2r 
d!3 + w IIIII Oo 
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Tabel 6 . Numerieke oplossing van de differentiaal vergelijking 
[II. 148] voor e • 1000. 

t 
o.ooo 
0.510 
1.726 
:;.oo6 
5.182 
8.510 

f 
o.ooo 
0.399 
o.B22 
0.950 
0.994 
1.000 

f' 
1.000 
o.6oo 
0.178 
o.o495 
0.00562 
0.00016 

Deze vergelijking heeft ala oplossing 

- .. t 
f = 1 - e 

-f" 
1.001 
o.6oo 
0.178 
0.0495 
0.00564 
0.00021 

Voor de schuifspa.nningscoeffieiint vinden we uit [II.150] 

a = - e- 1 

of 
ln(-a) = - ln e. 

[II.150] 

Voor kleine waarden van e wijkt di t gedrag sterk e.f van de exacte 
oplossing van de different1e.a.l vergeliJking voor de vlakk.e pleat. 
lln deze reden l1Jkt ons deze oplossing voor de g:renslaagstroming 
aan cylinders minder geschikt. 
Voor enk.ele grate waarden van a is [II.147] numeriek opgelost. 
Bij deze oplossing treden enkele moeilijkheden op1 die samenhangen 
met de randvoorwearden. Twee randvoorwearden zijn gegeven aan · de 
ene en de derde randvoorwae.t"de is gegeven aan de andere· kant· van 
de g:renslaag. We hebben nu de volgende transforms. tie ingevoerd, 

... . I A -1 
f = f 2Een t = t- £ .. 

en krijgen nu voor de differentiaal vergelijking 

d3t = 2 d2t df 1 (d2f df)~f· 
dr3 dfZ - n -4t' d!'2 n 

[II.151] 

[II.152] 

en a.ls re.ndvoorwe.arden vinden we ... 
t=O:t=1 1 *=1; 

t 
... = co • .s£ = 0 •' d [II. l53] 

• dt 
Een moeilijkheid biJ de numerieke oplossing voor kleine waarden 
van e: ontstaat nu door de coe'fficiiint 1/4 e:, die voor kleine waar
den van e: zeer groat kan worden. De absolute waarde ve.n de derde 
e.fgeleide wordt voor i = 0 zeer groot. De stapgrootte bij het op ... 
lossen moest daaram klein zijn voor het verkrijgen van redelijk 
nauwkeurige resultaten. 
Bij deze oplossing bleek het erg nuttig te zijn uit te gaan van 
een behoorlijk nauwk.eurige startwaarde voor de tweede afgeleide 
voor -t = o. Opnerkelijk ~~3J_is1 de.t de ste.rtwaard.en,die bere-



k.end zijn ui t de logari tmische oplossing juister zijn, al.s de 
startwearden ·1 die volgens de Oseen methode van Mark (3) door 11-
nea.risering van het niet hanogene gedeel te van de differentiaal 
vergelijking [II.152]en het oplossen van de eJ.dus verkregen homo
gene differentia.al vergelijking ontstaan (zie tabel 7). 

Tabel 7 • VergeliJking van de tweede a.:f'geleide in t = 0 voor ver
schillende oplossingen. 

ln-profiel numeriek.e Oseen benadering 
a [II.53] opl. [II.152] van [II.152] 

2.755 m9 8.000 I) -2 8.21o4 11-2 9.1522 11-2 
1 .51t8 m8 9.091 I) -2 9.368 m-2 1 .o0541 m-1 
2.290 m7 1.000 lD -1 1 .0332 J0-2 1 .1722 10-1 

Zelfs voor grote waarden van e wijkt de numerieke oplossing aJ. 
een pear procent af van de loga.ri tmische .Aa.ngezien de limietwa.ar
de van de oplossing[II.152] grote atwijkingen vertoont van de op
lossing van de vla.kke plaat, hebben we geen reden an aan de oplos
sing van [II.152] veel wearde toe te k.ermen. 
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Hoofdstuk 3. Bescbrijving van de meetmethoden en van de meetop
stellingen. 

3.1.Beschrijving van de totale meetopstelling. 
De modelproeven zijn ui tgevoerd in een grote waterbak met glazen 
wenden en met een glazen bodem. De lengte van de bak is 250 em en 
de breedte en de diepte zijn 65 em. De meetsectie is aan beide 
zijden geflankeerd door een nevensectie (zie figuur 8)o 
De modeldraad wordt rondgeleid over speciaaJ. daa.rvoor geconstru
eerde geleidingswielen.Door de draad op deze wijze rond te leiden 
hebben we voor een proevenserie slechts een draadlengte van onge
veer 1 0 meter nodig. Di t maa.kt een eenvoudige bepa.ling van de ge
middelde diameter van de draad_, we.araan grenslaag metingen ui tge
voerd zijn,mogelijk .Di t is vooral voor de metingen a.an zeer dunne 
draden een groot voordeel. Op deze wijze hebben we zelfs nog de 
grensla.a.g metingen a.an draden met een diameter van 6 micron tot 
redelijk nauwkeurige snelheidsprofielen ku.nnen verwerken(zie 4.4) 
Geleidingswielen geven een wervelbeweging in het water. We hebben 
daaran deze wielen opgesteld in de nevensecties, die door tussen
schotten van glas van de meetsectie afgescheiden zijn. De vorming 
van de grensle.ag ondervindt op deze wijze geen invloed van de 
werve1s, die afkomstig zijn van de in het water opgestelde gelei
dingswielen. 
In de plaat tussen de eerste nevensectie en de meetsectie is een 
kleine opening aa.ngebracht teneinde de stroming bij een eenga.a.ts 
spindop zo goed mogelijk na te bootsen. De modeldraad kant door 
deze, afzonderlijk centreerbare, opening de meetsectie binnen. 
Vlak achter deze opening begint dan de grensle.ag vorming in de 
meetsectie. 
De laa.tste nevensectie heeft ook nog een tweede functie. De ope
ning in de afscheidingsplaat is hier zo groot gema.akt1 dat de ge
hele grensle.ag door deze opening ui t de meetsectie verdwijnt en 
in de laatste nevensectie afgeremd wordt. Zodoende ondervindt de 
grenslaagvorming geen na.delige invloed van onregelmatigheden bij 
het a.frelmnen van de grenslaag aen het eind van het ba.dtra.ject. 
In de waterbak wordt voortdurend door de draad water getra.nspor
teerd near de laatste nevensectie. In het tussenschot zijn, ver 
van de dread verwijdert maar symmetrisch t.o. v. deze draad1 enige 
grote openingen a.a.ngebra.cht. Door deze openingen vindt la.ngs de 
wa.nClen van de waterbak terugstroming van water pleats en het ni
veau van de verschillende secties blijft op deze wijze gelijk ge
durende de metingen. Door het verdsmpen daalt het niveau van het 
water en neemt de statische druk voortdurend af.llndat we de tota
le druk met onze stuwdruk meetopstelling meten, is het noodza.ken
lijk an deze daling te compenseren. Da.artoe werd een eenvoudige 
druppelinsta.lla.tie geconstrueerd, die zo goed mogelijk · de gemid
delde verdamping compenseert. 
De snelheid van de draad moet zowel regelbaar zijn als ook zeer 
goed constant gehouden k.unnen worden. We hebben voor dit doel a.ls 
aa.ndrijVing een Arter moter gebruikt ( +) .Deze heeft goed a.en de 
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te stellen eisen voldaan. 
Aan de bekleding en e.e.n de afwerking van de aandrijfrol voor de 
modeldraad is bijzondere zorg besteedt. De loop van de draad over 
de rol mag tijdens de metingen geen slip vertonen. Dit probleem 
is opgelost door de rol te bekleden met vulkollan ( ++) met een 
hardheid van 92 shore. Na het bekleden van deze rol werd hij op 
de as van de moter gemonteerd en draaiend op deze as afgeslepen. 
De variatie in de straal van de rol, gemonteerd op de as van de 
moter bedraagt na deze bewerking niet meer dan 1 micron, hetgeen 
voor het verkrijgen van een conste.nte draadsnelheid een bijzonder 
gelukkige omste.ndigheid is geweest. 
De wrijving van de lagers van de geleidingswielen moet minimael. 
zijn. Verder mag in de lagers geen speling voorkomen en mogen er 
geen slip-stick effecten optreden. Na vele proeven bleek, dat een 
lagering met z.g. gat en dekstenen, zoals deze in de horloge in
dustrie gebruikt vorden,goede resultaten geven. {+++). 
De uiteinden van de modeldraad worden ae.n elkaar geplak.t met een 
enkalon oplossing in phenol. Na het plakken van deze ui teinden 
moeten deze ruim 24 uur onder water staan om het oplosmiddel uit 
te wa.ssen en voordat de draad onder spanning rondgeleid kan vor
den.Ha een periode van stilstand is ·het vochtgehal.te van het ge
deelte van de draad,dat in de lucht gestae.n heeft een andere als 
het vochtgehal.te van het gedeelte,dat in het·water gestaan heeft. 
Bet verschil in de kracht-rek kromme tussen deze beide delen 
blijkt voor gevoelige metingen ontoelaatbaar gt>oot te zijn gewor
den. We zijn derhal. ve genoodzaakt geweest om voor de metingen het 
vochtgehal. te te egaliseren door de draad enige uren rond te la
ten lopen. Aan de centrering van de diverse onderdelen moet veel 
zorg worden besteed. We hebben daartoe bovenop de bak. aan de ene 
zijd.e een optische geleidings rail en aan de andere zijde een 
vl.akke geleidingsrail aangebracht(zie figuur 8) .De hoogte van de
ze geleidingen zijn instelbaar n worden bij een volle wa.terbak 
ui tgelijnd. De bereikte nauwkeurigheid bedraagt dan ongeveer 1 0 l1, 
over de gehele bak. gerekend. Alle andere onderdelen van de meet
opstelling zijn uitgelijnd uitge.e.nde van de optische geleiding 
als standa.ard. 

3.2.Het meten van de vloeistofsnelheid. 
Plaatst men in een vloeistofstroming een buis,waarvan de opening 
lood:recht staat op de richting van de stroming, dan wordt de 
vloeistof voor deze opening afgeremd en er ontsteat een druk.ver• 
hogiag die gewoonlijk stuwdruk genoemd wordt(1),{2).Deze stuwdruk 
is een eenduidige functie van de ongestoorde vloeistofsnel-heid. 

(+) J.egulierangetriebe type MSDR45. Drehstrommotor MFDtype F91 
c. J• Arter en Co, Minnedorf, Schweiz. 

(++) Vulkollan, Acla Werke, Koln. 
(+++) Gat- en dekstenen, fa Seitz, Schweiz. 
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Bij de berekening van de vloeistofsnelheid uit de stuwdruk doen 
::,ich de volgende problemen voor: 
1.Voor kleine wa.arden van Res treden e.fwijkingen op van het kwa.

dratisch verband tussen de stuwdruk en de vloeistofsnelheid. 
2.De plaats van de stuwlijn voor de stuwbuis in een stroming met 

een snelheidsgradient, is niet bekend. 
:;.ne invloed van de traagheid van het meetsysteem. op de meetre

sul ta.ten moet., vooral bij metingen aan turbulente straningen1 wor
den nagegaan. 
Teneinde uit de gemeten stu~ de vloeistofsnelheid te k.unnen 
berekenen is het noodzakenlijk bovengenoemde fe.ctoren eerst nader 
te onderzoeken. De dimensionering van de meeta.ppara.tuur speel t 
hierbij een voorname rol. We zullen daarom eerst een beschrijving 
geven van de door ons gebruikte. meeta.ppara.tuur; omda.t deze nogal 
e.fwijkend is van de tot op heden gebruikte meeta.ppara.tuur. Vervol
gens zullen we dieper inga.a.n op de principiele meetmoeilijkheden. 

:;.:;.Het principe van de drukmeting. 

:;.:;.1.0Verzicht van de bestaande meetmethodes. 
Een ~nvoudige en veel gebruikte methode an stuwdrukken te meten 
bestaat uit het meten van een verplaatsing van een vloeistof me
niscus in een manometerbuis met een kathetaneteropstelling. De 
kijk.er van de ka.thetometer wordt scherp ingesteld op het midden 
van de meniscus en de verpl.aatsing van de meniscus wordt bepaald 
uit de verplaatsing van de kijker na een zekere druk.verand.ering. 
Op deze wijze wordt de drukverand.ering zeer nauwkeurig ve.stge
legd. De gevoeligheid van de opstelling kan worden vergroot door 
de soortelijke gewichten van de vloeistoffen in de mananeter op 
listige wijze te kiezen of door het scheef opstellen van het a.f
leesbeen van de mananeter (:;) • Deze methode is vervolgens ook nog 
als nulmethod.e uitvoerbaar (4).,waa.rdoor de gevoeligheid nog kan 
worden vergroot. 
De begrenzing van de betrouwba.arh~id van di t soort drukmetingen 
is niet gelegen in de begrenzing van de a.f'leesnauwk.eurigheid van 
de meetinstrumenten maar is veel meer a.fhankelijk van"kleefeffec
ten11 van de ra.nden van de menisci aan de wand van de mananeter. 
Dit verschijnsel,door enkele onderzoekers wel h;ysteresis genoemd, 
is reeds lang bekend.In 186o beschreef Jemin(J,61 7)in een drietal 
publicaties, ds.t het hem. niet gelukt was bepeald.e pla.ntkundige 
straningsproeven uit te voeren. Zelfs bij een overOruk van enige 
atmosfeer ontstond er in de na.uwe capUlairen, waa:rmede hij werk
te., nog geen stroming. Jemin schreef dit toe u.n de aanwezigheid 
van enkele luchtbellen in de caplllair. 
Het hier beschreven "kleefverschijnsel.. van een waterm.eniscus in 
een glazen caplllair is de grondslag geworden van de door ons ge
bruikte opstelling voor het meten en registreren van stuvdrukken. 
We zullen dit kleefverschijnsel in het vervolg het Ja.min effect 
noemen. 
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3.362.Nadere omschrijving van bet Jamin effect. 
Bij bet Jsmin effect resulteert een drukverhoging in een capil
lair in een vera.ndering van de kronming van de meniscus zonder 
dat de rand van de meniscus door· de drukverhoging verplae.tst 
wordt:de conte.cthoek water-glas-lucht verandert.Er zijn blijkbae.r 
meerdere evenwicbtstoestanden van de meniscus mogelijk1 e.fha.nke
lijk van de pleats van de rand van de meniscus. 
Een direct gevolg van dit verscbijnsel is,da.t bij drukmeting val
gens dit principe de verplae.tsing van het midden van de meniscus 
veel kleiner is dan bij een verplae.tsing van de gehele meniscus 
het geval zou zijn. Tevens is de hoeveelheid vloeistof, die nodig 
is om na een drukverandering de evenwichtstoesta.nd te herstellen, 
beduidend geringer. Di t is voor de t:raa.gheid van het meetsysteem 
van bele.ng. 
Er is dus een zeker drukgebied1 waa.rin de rand van de meniscus bij 
een drukverandering niet verplae.tst wordt.De grootte van dit ge
bied is e.fhe.nkelijk van diverse fe.ctoren. Volgens Smith en Murphy 
(4) is dit gebied het grootste bij water-gle.s-lueht en het klein
ate bij siliconen olie-gle.s-lucht. 
Smith en Murpcy gingen van de veronderstelling ui t 1 dat genoemd 
drukgebied nul was bij zeer goed schoongeme.e.k.te glaswanden. Cal
derwood, Douglas en Mardless beweren echter, dat ook bij zeer goed 
schoongemaakte oppervlakten cysteresis verschijnselen optreden(8) 
Hoewel het heel moeilijk is nate gaan,of de glaswand van een ca
pilla.ir goed schoon is, komen onze erve.ringen overeen met die van 
Calderwood, Douglas en Mardless. Het Jemin effect treedt in onze 
opstelling ook op bij glaswa:nden, die kort te voren schoongemae.k.t 
zijn mt warm bichromaat zwavelzuur.. We hebben wel geconsta.teerd, 
dat de grootte van het werkgebied toeneemt met de tijd ,die ver
loopt tussen een schoonmaak en een meting. De bevochtigingsgrae.d 
van de glaswand boven de meniscus heeft op deze ervaring echter 
een invloed, die experimenteel moeilijk is na te gaanVoor onze 
meetopstelling was het van groot belang1 dat een wate:rmeniscus in 
een goed schoongeme.akte capillair na ongeveer 1 5 uur goed repro
duceerbe.re ui tbuigings effecten vertoont als tunctie van de druk
verandering. 
Resl..U'IBrend kunnen we stellen, dat we bij onze meetmethode gebruik 
gemaak.t hebben van het hysteresis verschijnsel van een waterme
niscus in een capillairJeen eigenschap,die bij andere meetopstel
lingen de grens van de meetnauwkeurigheid bepaalt. 
In een enkel geval hebben we drukmetingen uitgevoerd, waarbij de 
meniscus wel verplaatst is. BiJ deze metingen is de kranming van 
de meniscus voor en na de drukverandering bepe.al.d en is de veran
dering van deze kramning bij de berekening van de stuwdruk be
trokken. 

3.3 .. 3.Het verband tussen de uitbuiging van de meniscus en de ver
hoging van de druk in de capill.e.ir. 
Teneinde de reproduceerbae.rheid van een drukmeting te kunnen be
oordeJ.en en diverse andere factoren1 die van belang zijn voor onze 
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stuwdruk metingen te kul1:nen bepeJ.en, hebben we &I ui tbuiging van 
net midden van &I meniscus als functie van &I drukverandering be
rekend. We hebben da&rbij ae.ngenomen, dat &I rand van de menis
cus niet verplaatst wordt door de drukverandering. 
Bij ·vere.tl.dering van de druk onder de meniscus wordt &I kracht, 
die op de rand werk.t 

Kr = 1 P2 dO - 1 P1 dO. 
02 01 

De richting van de kracht is gelijk san de richting van de raak
lijn aan de meniscus san de wand van de capillair •. Deze kre.cht 
ontbinden we in twee richtingen, zie f'iguur 9. 

Flguur 9. Krachten, die op een menheusrand werken. 

De krachten., die loodrecht op de wa.nd van de capillair staa.n en 
die in f'iguur · 9 · gegeven zijn door K1 en K2, hef'f'en elkaer op 
wegens de syi~.~Betry van de capille.ir. Als resul tante houd.en we . een 
kr&cht over in de richting van de 'as van de capUlair. We vinden 
voor de integraeJ. van de druk · 

'R· 
1 P dO = 2w 1 P y dy = wR2p [III.l] 
0 0 

wea:rin R de straal van de binne~ van de capUlair voorstelt. 
We zien ui t [III. 1 ], dat de kre.cht werkend. op de rand van de me
niacus o:naf'hank.elijk is van de vorm. van de meniscus en van de 
contact hoek .• De verandering van de k.raeht na een zekere druk.ver
hoging wordt 

Kr = wR 2 { P2 - P1 ·}. [ni.2l 
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Deze verandering van de druk kant tot uiting in een vera.ndering 
van de contacthoek. Uit de oppervlak.tespanning valt ook de kracht 
te berekenen, die op de rand van de meniscus verkt.Deze kracht is 

Kr = 2nRS ( cos a2 - cos a 1 ) • [III.:;] 

In :figuur 1 0 is de si tu.atie in een capillair voor en na. een druk
verandering seseven. 
Vergelijking [III.:;] kan ook worden af'geleid uit de vergelijking 
van Young en Laplace, die het algemene verband aangee:ft tussen de 
kromm:f.ng van het meniscus oppervlak:, de oppervlaktespe.nning en 
het druk.verschil over het oppervlak indien men erve.n ui tgae.t1 dat 
S ook de vrije oppervlakte energie voorstelt (9). 

De kracht uit [III.2] en uit [III.:;] moeten gelijk zijn1 dus geldt 

P2 - P1 = .q ( cos a2 - cos a 1 ) • [III.4] 

Voor bet berekenen van bet verband tussen de uitbuiging van het 
midden van de meniscus en de contacthoek is het nodig an de vom. 
van het oppervlak te kennena. De krantestraal in een villekeurig 
punt van de meniscus karl gevonden worden ui t de navolgende dif:fe
rentiasJ. vergelijking, weervan de a:fleiding te vinden is in Auer
bach en Hort ( 1 0) • 

d{ y sinE ) = g, ( z + he L. [III.5] 
y dy a2 

Hierin is 
he de capillaire stijghoogte tot bet midden van de meniscus, 
a de capilariteit~ oonste.nte ( a2 • 14 .. 88 nm2 ) • 

:: 1 z en y zijn gegeven in :figuur 9. 
Indien he >> z dan wordt de oplossing van [III.5] 

r sin E = R [III.6] 

hetgeen wil zeggen, oat het oppervlak bolvormig is.De benadering, 
die hier ingevoerd is1 kan ook uitgelegd worden ala een verwaa:rlo
zing van het verschil in de eydrostatische druk onder verschil
lende punten van het meniscus oppervlak als gevolg van de kran
ming van dit oppervlak.. De e.twijking van de bolvom is te bereke
nen ui t de oplossing van de di:f:ferentiaal vergelijking [III. 5] • 
Siedentop:f ( 11 ) vindt voor de e.twijking van de bol vorm 

dR · 1 
R = - "'!"1_+.......,4r-/~3_..a..,2"""/-r 2 " 

Het maximaal optredende verschil in de kromtestrael bij de menis
cus in onze manometercapillair is 6 .. :; %(voor r • a). 
Uit :figuur 1 0 is at te lezen dat 

z = r1 + y - r2 
en 

y = r2 cos v2- r1 cos u1 
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Figuur 10. Verandering van de meniscus na een drukverhoging. 

Nu geldt verder 

zodat we k:u:nnen schrijven voor z 
z = r1 ( 1-sin a1 ) - r2 ( 1-sin a2) [III.7] 

Het verband tussen de stresJ. van de bol r en de straal van de ca
pUle.ir R wordt gegeven door [III .6] • We vinden 

.! = 1-sina1 _ 1-sina2 • [III.8] 
R cosa1 cosa2 

In deze vorm is a 1 de contact hoek bij het begin, en a 2 de contact
hoek na de drukvera.nderi:ngoDe begincontacthoek is afhe.nkelijk van 
de mate van doorbuigi:ng van de meniscus voor de drukverandering 
en is derhal.ve afhankelijk van verschillende factoren. We noemen 
hierve.n het verschil tussen de verdamping van het water ui t de 
bak en de gemiddelde compensat:t.e van deze verdamping. Stellen we 
voor de eenvoud a 1 = 01 dan wordt het verband tussen· de u:t.tbuiging 
en de drukvera.ndering gegeven door 

z 1-sina -R = 1 __ ......;.;;..;;;..;.., 
cos a 

[III.9] 
.R 

26 ( P2 - P1 } = 1 - cos a 
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Deze relatie, die atgebeeld is in figuur 11 1 is hela&s niet op een 
eenvou.dige wijze in een vorm te scbrijven. BiJ de schrijf'wiJze 
van [III.9] tungeert ae contacthoek als parameter. Willen we bet 
verba'D.d, zoals dit ui t [III. 9] volgt experimenteel :nage.an, dan moet 
een punt van de k:ramDe ui t figuur 11 bekend ziJn bijvoorbeeld in 
de vozm van de contacthoek voor de verandering van de druk. Deze 
contacthoek kan eehter niet J.anga optisebe weg bepaald vorden.Ret 
niet lineaire la!l.'rakter van de kramoe JJIIUkt het eehter mogelijk om. 
de contaethoek biJ het begin van de metingen te bepalen uit. de 
gedifterentieerde m.eetkramne .Dit hebben we biJ de in de volgende 
paragraat besehreven metingen uitgevoerd.Interressant is bet &a.t 
bet mogeliJk is, om op deze wijze nau.vkeurig ra.nahoeken in ca.pil
lairen te :meten. 

3 .. 3.4.Met1ngen. 
We he'bben voor enige ca.p:lll airen het verband tussen uitbuiging en 
dru.kverander:Lng experimenteel bepaald, teneinde de grens, waartoe 
de druk verhoogd kan worden zonder dat de rand van de meniscus 
verpla&tst wordt, te vinden. 
De d:rukverhoging wordt biJ deze bepalingen gerealiaeerd door een 
bekende hoeveelheid water in de wa.terbak te brengen. De verhoging 
van de statiscbe druk is dan bekend, aangezien de a.fmetingen van 
de wa.terbak na.uwkeurig bekend zijn. De uitbuiging na een zekere 
drukverhoging wordt met een eenvoudige kathotometeropstelling be
paald. 
Een moeil1Jkheid biJ de interpretatie van de meetgegevens was de 
bepaling van de ·eontaethoek voor de ~hoging1 u.ngezien deze 
hoeken niet langs optisehe weg be:paald ku:rmen worden. Zoals reeds 
in de vorige paragraat opgemerkt is., kwmen eontaethoeken bepe.ald 
worden door differentiatie van de gemeten· kramoe. 
In figtlur 12 zijn de resul taten van de metingen u.n een ca.pillair 
met een diemeter van 2 .. 34 mm. gegeven. Uit deze metingen bl1Jkt1 
aat biJ ef!tn eontacthoek van Ongeveer 78 graden de meniscus zieh 
begint te verpla&taen.Het gebied van de Ctruk:ve:randering., waerin we 
reprodueeerbu.:r hebben k.unnen meten loopt van 20 tot 75 graden: 
dit kCIIlt overeen met een drukverander:Lng van ongeveer 5 mm. water. 
Bet beginpunt van het gebruikte gebied is vriJ willekeurig geko
zen. B:lj eontaethoeken. in de buurt van nul graden is de meniscus 
moeiliJk op zijn pla&ts te houden. Een. geringe drukve:rm:l.n.&tring 
in dit gebied geeft een verplaatsing van de meniscus :near beneden 
In zo' n geva.J. moet men de metingen duma onderbreken en geruime 
tiJd wachten OJI'ldat de rand boven de nieuwe stand van de meniscus 
bevoclrtigd is, en er een kana is op onregelma.tighed.en in de stand 
van de meniseusrand na een dru.kverhoging.Om. deze moeUiJkheden: te 
ver.mijden1 hebben we a.l t1Jd gewerk.t met een contaethoek die gra
ter is dan 20 gra.den. In deze situatie lam de rand van de menis
cus aase:nlang op zijn pleats blijven en zijn de Clrulanetingen goed. 
reprodnceerbllar. 

3.4.T:reagheid van de stuwdruk metingen. 
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Fisuur 11 o Theoretisch verba.nd tussen u1 tW!LJld.ng en druk. 
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Figuur 12. Uitbuiging meniscus als funktie van de 
18 ~ . drukverhogin~ t;~S 
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3.4.1.0orzaak van de traagheid. 
De tre.a.gheid van het meetsysteem is voor diverse metingen belang
rijk. Voor de metingen aan lemina.ire grensle.gen bepe.a.lt de traa.g
heid de tijd1 dat we na. een drukverandering moeten we.chten voorda.t 
de stand van de meniscus bepaa.l.d kan worden.Bij metingen aan tur
bulente grensl.a.gen worden de fluctuaties in de stuwdruk door de 
traagheid gedempt met een zekere RC tijd, waerdoor we een, van het 
rekenkundig gemiddelde e.f'wijkende wearde, verkrijgen. Dit schept 
bij het vergelijken van de metingen met de theorie enige proble
men. 
De tre.a.gheid van de stuwdruk meting ha.ngt af van het vloeistof
tra:nsport door de nauwe opening van de stuwbuis. Verlaging van de 
tra.a.gheid door ve:rmindering van di t vloeistoftransport betekent 
voor de metingen aan laminaire grenslagen een mogelijkheid tot 
verkleining van de opening van de stuwbuis. Op deze wij ze k.unnen 
relatief dicht biJ de dread nog metingen gedaan worden, hetgeen 
vooraJ. bij grensle.a.gmetingen aan dun:ne draden belangrijk is. De 
extrapola.tie van de vloeistofsnelheid naa.r de dread en de bereke
ning van het snelheidsprofiel dicht bij de dread worden er nauw
keuriger door. 

3.4.2. Verlaging van de tra.a.gheid van het meetsyteem. 
Het door ons gebruikte principe om drukken te meten geeft een 
verlaging van de traagheid van de meting. Dit voordeel wordt ver
oorza.e.kt door de ver.mindering van de hoeveelheid vloeistof,die na 
de drukverandering door de opening van de stuwdrukbuis moet stro
men om de evenwichts situatie te herstellen. We zullen nu de ver
kleining van dit volume berekenen a.ls :functie van de conta.cthoek. 
We leggen een drukverschil aa.n voor de opening van de stuwbuis 
van h em water .De hoeveelheid water ,die door de opening moet 
stromen om biJ verple.a.tsing van de meniscus het drukevenwicht te 
herstellen wordt 

[III.11] 

Bij ui tbuiging van de meniscus is het volume verplaatst water te 
vinden uit het verschil in volume van twee bolkappen. <lean we uit 
van een begintoestand, waa.rbij de conta.cthoek nul is, dan wordt 
dit verschil 

V1 = ~R 3 (2 - 2 + 2ti~ + tg ). 3 cos 3 a cos a a [III.12] 

De e.fhank.elijkheid ·· van de conta.cthoek a van de waterhoogte h is 
te berekenen ui t [III. 11 ] en wordt 

h = ~ ( 1 - cosa ). gRp 
[III.13] 

Nu hebben we in cvele geva.llen te maken met kleine druk.verschil
len, ui tgaa.nde van een bepa.a.lde toe stand van de meniscus. We zijn 
dan geinterresseerd in 
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Nu schrijven we 

A = lli I dV1 
dh. dh 

!Y.!. = dV1x da 
dh da dh 

De a.:f'geleide van Vl naar a vinden we uit [III~ 12] 

dV1 _ R3 (1-sina)2 
-- 11' da cos4a 

en de a.:f'geleide van V2 near h uit [III.ll] 

[III.14] 

[III.15] 

[III .. 16] 

De e.fgeleide van a near h wordt nu gevonden door differentiatie 
van [III.13] near a .We vinden · 

dh = 28 sina 
d(i' pgR 

da = P$R 
d1i 28 sina [III.17] 

De ve:rhouding van ·de hoeveelheid vloeistof 1 die nodig is om bij 
een ve:rpleatsing van de meniscus de nieuwe evenwichtstoesta.nd te 
ve:rkrijgen en de hoeveelheid vloeistof, die nodig is om bij uit
buiging van de meniscus bij een geliJke druk.ve:rande:ring de even
wichtstoestand. te be:reiken wo:rdt nu 

[III.18] 

Voo:r een capillai:r met een binnendiamete:r van 2.34 mm zijn in ta
bel 8 de we.arden van A opgegeven bij verschillende ra.ndhoeken.De 

Ta.bel 8. Ve:rband tussen en de contacthoek bij een capillai:r met 
een binnendiemete:r van 21 34 mm. 

a -;-
12 
20 
30 
4o 
50 
6o 

f( a) 
9710'7 
3 .. 296 
1.623 
0.889 
0.576 
0.418 
0.329 

A 
o79U; 
0.307 
o .. 151 
o.o83 
o.o54 
0.039 
0.031 

proeven zijn genomen bij een cantacthoek grater dan 20 graden. 
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,.4..,.Intormat1·~''>overdre.aht van bet meetsyste•. 
De tru.gheid van· het u.etsystea be'invloedt de overdra'hht van bet 
meetsignaa.l1 ds.t a&n·&t inga.ng van de stuwbuis aanwezig is,:naar de 
optiek en kan derhal:ve biJ de registra.tie aanl.eiding geven tot 
bet optreden van systematisahe fouten. 
Voor het vloeistoftransport door de nauwe opening kunnen we biJ 
een Poisseu1lle straning sahriJ~n 

AV = EliW-pbAto 

Nemen we ver&tr aen1 dat de drukvel"&&ldering zo klein is1 de.t sprake 
is van een lineair verband tussen de drukverhoging en de grootte 
van de uitbuiging van de meniscus, die hiervan bet gevolg is, dan 
geldt 

- Apm = A AV• 
EJ.iminatie vanAV en overga.ng naar de li.mietA+ o geeft dan de vol
gende 41fferentiaal vergeliJldng 

~tm = - ~ (pm - pb) [III.19] 

waarin p een funatie van de tijd, kan Zijn en afha:nkelijk is van 
de te meten vloeistof'snelheid of drukverhoging. We sahrijven nu 

t2 = R/A. 
De diff'erentiaeJ. vergeJ.iJking [III.19] kan, :na vermenigvuldiging 
van beide leden met ftP ( t I -r 2 ) ook geschreven worden aJ.s 

'1' 2 et/~~2 ~tm + et/t2 pm = pb et/t2 

of ala 
t2 d(Rmd~t/t2~ = pb et/t2. 

Integratie geeft nu 
t 

_ 1 e-t/t2 J y/-r2 b d pm - - e p y 
. t2 to 

[III.20] 

, :Bij onze m.etingea 'is de drukverhoging voor de 1np.ng van de atuw
buis op verschil.JJimde -.nieren tot stand gekC~~~en.De geregistreer
de kromlr!a is daarbiJ niet alleen &f'ba:nk.el1Jk van de intormatie o
verdrao.ht, van bet· meetsystea, -..:r ook van bet verloop van de 
aruk. voor de stuwbuis. 
BiJ de iJking hebben we te maken met een drukegalisa.tie na bet 
inl.aten van a:toijvers in de nevensec:ties; b1J de grenslaagmetingen 
apeelt de snelbe:td van de druk:v'erazldering voor de openi,ng van ~ 
stuwbuis een rol b1J de registra.tie. In dit laatste geva.l kunnen 
we ook de opbouwtijd van de Sren&J.aa.s op een zeker punt beschou
wen. We bebben daartoe de 'opbouw' van de grenslug geregistreerd. 
In beide geval.J.en~ is het verloop van de stuwdruk. aJ.s :tunatie van 
de tijd te sahrijven al.s. 

p b = po { 1 - e -t I t1 ) [III.21] 
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waarbij de waarde van T afhankelijk .is van het bestudeerde ver
schijnsel. De differentiaalvergelijking (III. 19] is nu op te los
sen door invoering van 

wearbij 

We v:inden nu 

-tiT2 pm = z e 

T2 = RIA. 

dpm ..... e-t I T2 ( .!!!, . · ..z._ ) 
dt - . dt - ~ 0 

De differentiaal vergelijking kan worden gescbreven als 

dz = .a2. etiT2 ( e-t/T1 _ 1 ). 
dt T2 

Integratie geeft 

z = _ ~to ( 
1 

_ 1 . e t I ( T 2-T 1 ) + 2 et I T 2 + C T 2 ) • 
t2 t2/T1 

We krijgen nu 

Pm = - po ( 1 1 e-t/T1+ 1 + C et/T2 ) 
T2/T1 • 

Invoering van de randvoorwaarde t • 0 pm • 0 geeft 

C = - 1 - 11( 1 - T2IT1 ) 

zodat de oplossing wordt., hetgeen ook volgt u1 t IIL 20 

( 
1 -tIT 1 1 -tIT 2) [ ] 

pm = -po 1-T2/T1e +1-(1+ (1-T2/-r1 ))e III.22 

De varm van de oplossing [III.22] en het grote versch11 tussen de 
diverse waa.rden van die iri het proces optreden,:maakt een eenvou
dige bepaling van de T -waarden niogelijk.De voorkomende en volgens 
[III .22] berekende T -tijden zijn 1n ta.bel 9 gegeven. 

Ta.bel 9. T'WU.rden,die voor grensla.a.gmetingen van belang zijn. 

Drukegalisatie 
in de bak 

25 msec 

Responsietijd 
meetsysteem 

250 msec 

116 msec 
133 msec 
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Opbouw grenslae.g 
x-70 em1 Vo = 13.18 

em sec. 

1.92 sec 
2.86 sec. 



3.5.Meetopste+lin& voor de stuwdruk. 

3.5.1.Beschrijving·w.n· de meetopstelling in de waterbak. 
Bovenop de waterbak is een zwu.r plateau eangebracht dat over de 
geleidingsrails verschoven kan worden (zie tiguur 8~. De gebele 
stuvd:rukmeetopstelling is star u.n dit plateau bevestigd.De stuw
buis is met een d.ikke slang verbonden met de manometerbuis. Door 
deze &J.a.ngverbinding,·:wordt een srote tlexibiliteit verk:regen bin
nen de meetopstelling voor de stuwdruk, weardoor het DJ.Ogelijk ~s, 
het plateau met de stuvbuis te verschuiven zonder dat 4aarbi,t· de 
rand van de meniscus -in de mananete:rbuis verplaatst wordt. 
Teneillde de invloed van tempera.tuurschOD.IIlelingen in de kamerlucht 
tijdens de metingen zoveel mogelijk te vermindelfen, wordt an de 
sl&ngverbinding een tweede sla:ng geschoven. Deze eenvoudige l'I'.U.t
regel bliJkt voldoende te zijn an de storingen tijdens de metin
gen at te vla.kken tot waarden, die binnen de meetnauwkeurisbeid 
liggen~ 
De atstelling van ·de··· diverse onder<lelen van de meetopstelling is 
eexmal.ig uitgevoerd, warbiJ uitgegaan is van de optiscbe rail. 
Bij d.eze e.tstellin&'' DlC!Iet veel zorg worden besteed. aen de even
wiJdisbeid van de · draad ean de rail, aan de loodrechte stand van 
de opening van de- stuwbuis op de as van de dread., u.n de juiste 
hoogte van de draa.d1enz.CD de atstand van de stuwbuis tot het be
ginpunt van de grens.la&gv'orming nauwkeurig te kumlen bepe.len, is 
de Qptiscbe rail van een atste.nd indicatie in nm voorzien.De nul
waa:rde van deze indicatie wordt verkregen door de stuw'buis tegen 
de intredeopening,te· plaatsen. 
De stuWbuis wordt gemsakt van glascapillair en wordt roodgloeiend 
met de hand uitgetrokken, waarbij de capillair zo goed mogelijk 
rondgemaakt wordt. De opening wordt daarna- atgeslepen met een de
gussit steen, waarbij het vlak van de opening zo goed mogelijk 
loodrecht · gema.e.kt wordt op de as van de stuwbuis. 
Ret ui teinde van de stuwbuis wordt zoda:nig angebogen1 • dat bij een 
verpla&tsing van de stuwbuis :near de dread in een richting even
wijdig aan bet vlak van de intrede opening, de rand van de stuw
buis bet eerste de dread raakt.Zie tiguur 12. 

---·-·-·:::r·-·-·-
I 
I modeldi~ad. 

Figuur 12. Beweging van de stuwbuis t. o. v. de draad. 
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De min.itrale s.f'ste.nd van de hartlijn van de opening van de stuw
buis tot de dread is dan gelijk aan de helf't van de bui tendiame
ter van deze opening. 

3.5.2.Fotoelektrische registrs.tie van de stuwdruk. 
Wordt de meniscus in de manometerbuis gelijkmatig verlicht, dan 
ref'lectreert het licht tegen de bolle kant van de meniscus o Deze 
bolle kant lijkt dan do:nkerd.er s.ls de rest van de manometerbuis 
(zie f'iguur 13). 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l Splcet 

---- Onjuist of onscherp afge beeld. 

Figuur 13. Meniscus met meetspleet. 

Pl.e.atsen we s.chter de meniscus een spleet, zos.ls dit in f'iguur 13 
aangegeven is, dan hangt de hoewelheid licht1 die door de spleet 
kaut,s.f' van de pleats van bet midden van de bolle kant van de me
niscus ten opzichte van de spleet.Indien we deze lichthoeveelheid 
met een f'otocel meten, dan verkrijgen we een grootheid, die samen
hangt met het drukverschil over de meniscus en dus met de stuw
druk. Een druk.vers.ndering kan op deze 'Wijze zeer gevoelig worden 
gemeten:de opstelling van deze meetmethode is gegeven in f'iguur14 
De lemp van de meetopstelling is voorzien van een door een veer 
gesps.nnen gloeidraad.Di t is noodza.kenlijk au een gelijkmatig ver
lichte manometer buis te krijgen. De lemp wordt uit het lichtnet 
gevoed vis. een netspa;nningssta.bilise.tor. De hoogspe.nning voor de 
f'otomultiplier (R.C.A. 1 P 21 ) wordt verkregen uit een transfor
nator,die secunda.:ir 3000 v levert.Voor het verkrijgen van een ge
lijkspe.nning van 1 000 V • wordt een e:nkelzijdige gelijkrichting 
toegepast met een dubbel RC-filter en een coronasta.bilise.tie buis 
voor 1000 v. 

- 72 -



In het compensatie circuit is een stroomcompensatie toegepa.st. 0p 
deze vijze kan een groot gedeelte van de fotostroom gecanpenseerd. 
worden. Het nulniveau van d.e druk registra.tie is hiennede instel
baer, hetgeen een zeer gevoelige dru.kmeting mogelijk maakt.In het 
compensatie circuit zijn verder nog een verzwakker en een puls 
afstands indicatie in de vorm van een sluitcontact ingebouwd. 
Dit laatste cicuit wordt gebruikt, am op de geregistreerde kramme 
een afstandsindicatie aan te brengen (zie 3.5.3.) .Het schema van 
het compensatie circuit is gegeven in figuur 15. 

{ 180V 

SM6 

t6M 

4K'1\-___ ......., 

11<1 ........._ __ __/ 

4K5 
\-....-----' 

lt70 ._ ___ ___,/ 

2.20 ...,_ _____ .....~ 
270 

~s.chokciCl<>r 
M 

Mi'l 

Mg,rkuing 

Figuur 15. Compensatie, veuwakker en markerings circuit 
voor de drukregistratle. 

De gelijkspanning uit het compensatie circuit wordt versterkt met 
een Philips gelijkspanningsversterker G.M.5431 1 waarachter een 
schrijvende meter in het circuit opgenomen is.In de m.eeste geval
len is hiervoor een nor.DI!:1J.e 1 0 mA schrijver gebruikt. 

3.5.3.Bepaling van de radiale afstand. 
Naast een nauwkeurige meting van de stuwdruk is ook een na.uwkeu
rige bepaling van de radiale afstand tot de draa.d een vereiste om 
een waarheidsgetrouw snelheidsprofiel te verkrijgen en di t te 
kunnen vergelijken met de theorie. 
De metingen zijn vaak verricht aan zeer dunne dra.den, hetgeen een 
afstandsbepaling in radiale richting niet eenvoudiger maa.kt. De 
eisen, die aan een d.ergelijke bepaling gesteld. worden, zijn niet 
eenvoudig.. De beste resul taten hebben we bereikt met een opstel
ling, warbij we de gehele stuwbuis in radiale richting langs me
chanisch electrische weg verpleatst hebben. De stuwbuis is daar 
toe bevestigd. aa.n een geleiding. Deze geleiding k:an worden ver
plaatst door een wormae.ndrijv1ng1 die gekoppeld is aan een moter 
via vertragingskastjes. 
Door een nok op . de as van een van deze kastjes san te brengen1 
word.t na elke omwenteling van de as een elektrisch contact geslo
ten.Dit contact is in de compensatie schakeling opgenomen (zie 
figuur 15) oOp d.eze wijze wordt bij elke verplaa.tsing van de stuw-
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Figuur 18 Voorbeeld van een stuwdru k re.gistratie 
gevolgd door een ijking 

------m"";7 

'----r--·--

tijd 

I 
? 

__ ___, .. ..,. Stt.iwdruk 

- Drijv~r 6 in 

..,...__ 'Dra.cad stop 
drjjVCZT$ tO ~n f2. in 

Meting 
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buis 'YB.n 1/15 mn een pulssig:naal op stuwdru.k registratie aange
bracht. Door deze markering is het mogelijk om de verplaatsing van 
de stuwbuis met een nauwkeurigheid van enkele micron te bepalen. 
Teneiade de mogelijkheid te hebben de metingen zo ongestoord mo
gelijk uit te voeren,is de traversering van de stuwbuis aan beide 
zijden van het meettraject voorzien van een omkeer.mecbanisme voor 
deze traversering.Het schema van deze amschakelmogelijkheid is in 
het schema van de traverseer inrichting (zie figuur 16)opgenanen. 

,----------I VAriAC 
.-----------l"nclheidt 

regtlinC) 

I I 
!lic.men~ I ~~IT--I 

.----------1 Motcr 
.-----------1 Bodine PC 

Rundrclois. 1 !.M~I+-L-' 

Trlt ,11..8M.91 
TB'I 6'111212 I ~IFIARFI--I 

I 
L----

type ISK 
•loJHP 34 

0111ttholrelaart 
_,~uwdrvltbuis. 
verplaat.ti"g -~~~~~ ~~~~~======~¥~uu~a~~~· • oj"' 

lloudcr slu..,drulcbuis. 

Figuur 16. Elektrisch schema van de traverseringo 

Kant een van de voelers van de houder van de stuwbuis tegen een 
omkeerschakelaar1 dan trekken beide Siemens relais zodat de stroam 
door bet anker van de moter amkeert van richting.Tijdens het eer
ste begin van het terugl.open van de houder van de stuwbuis ( dat 
wil zeggen zolang als de microswi tch in de dode stand staat), is 
er in de ankerketen van de moter een begrenzingsweerstand van 1 00 
ohm opgenomen. Dit vertrae.gt de beweging van de traversering vlak 
na het omkeerpunt. 
Om de afstand van de stuwbuis tot de dread te kunnen bepe.len,moet 
van een punt de absolute afstand tot de dread bekend zijn. Di t 
punt wordt gevonden uit de afstand indicatie,die op de geregi
streerde stuwdruk. kra:mne gesuperponeerd is.Bewegen we de stuwbuis 
naar de dread, dan neemt de stuwdruk toe tot het ogenblik, waarop 
de stuwbuis de dread raakt. Nu is de afstand minimaal geworden en 
een verdere verpleatsing van de stuwbuis heeft alleen maar tot 
gevolg, dat de stuwbuis de dread een weinig verple.atst.De afstand 
tussen de stuwbuis en de dread blijft constant bij een verdere 
verplaatsing en derhalve neemt de stuwdru.k niet verder meer toe. 
Het punt,waar de stuwbuis de draad ra.akt ka.n nu nauwkeurig uit de 
registratiekromme worden afgelezen (zie figuur 17). 
Voor de bepaling van de radiale afstand tot de dread van de geme-
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Figuur 17. Bepaling r~ukpnnt van de stuwbuis en de draad uit een 
stuwdruk registratie. 

ten stuwdruk. is nu nog een onbekende factor overgebleven. Echter 
gean met deze onbekende factor enige theoretische moeilijkheden 
gepe.e.rd. We bedoelen de plaats van de stuwlijn voor de opening van 
de stuwbuis, dus de plaats, waar de gemeten stuwdruk in rekening 
gebracht moet worden. We komen hierop later terug1 ook in verband 
met de rondheid van de opening van de stuwbuis 1 die bij de at stand 
bepal.ing :natuurlijk ook een rol speelt. 

3.5.4.Voorbeeld van een stuwdruk registratie met een ijking. 
In 3.3.3 .. is gebleken1dat de uitbuiging van het midden van de me
niscus ala functie van de drukverandering niet lineair is. De ge
voeligheid van de meetopstelling is derha.l ve af'hankelijk van de 
contacthoek. D1 t brengt de wenselijkheid met zich mede om direct 
:na. elke meting de gevoeligheid te kunnen bepal.en. 
Voor dit doel hebben we een aa.ntal drijvers gemaakt1 wa.a.rvan het 
gewicht en dus ook de wterverplaatsing en de verhoging van de 
statische druk op een zeker punt in de wterbe.k bekend zijn.On de 
gevoeligheid te bepal.en, wordt direct :na. een meting de draad ge
stopt en worden in de wterbe.k drijvers neergelaten. De atatische 
druk wordt dan op een bekende wijze verhoogd en de ui tale.g van de 
.schrijvende meter. kan worden geijkt.De ijkdrijvera ,die we voor 
dit doel gebruiken variliren van een gewicht van 9 g met een druk-

. verhoging van · 6.5 micron tot een gewicht van :5051 g :met een ver
hoging van de druk van 2221 micron. Een voorbeeld van een regi
stratie van een stuwdrukprofiel, die gevolgd wordt door een ijldng 
van de gevoeligheid van de apstelling is gegeven in· figuur 18. 
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.;.6.Het meten van de baclweerstand. 

3.6.1.Inleiding. 
Gezien de oomplica.ties,die biJ het meten van de stuwdruk optreden 
en gelet op de fundamentele moeiliJkheden, die te voorscbijn komen 
bij de berekening van de vloeistotsnelheid uit de stuwdruk,hebben 
we ook de badweersta.nd direct bepaald. 
De ba.dweersta.nd van de. door ons gebruikte model draden is klein, 
Olllda.t we zeer dun:ne dra.den gebruik.t hebben. 'l'eneinde een regelma
tige loop van de draad door het water te verkriJgen, moet boven
dien de spe.nning die de dread heett vrij groot zijn. De badweer
sta.nd geett dan slechts een geringe verhoging van de draadspan• 
ning in het badt:raject. Deze geringe spanningstoename moet nu ge ... 
meten worden. , 
Een directe meting van de spanning van de dra.a.d is te mmauwt.eu
rig CD daaruit de badweersta.nd te kumlen bepal.en. We bebben daar
om de gehele meetopstelling in de wa.terb&k omgebouwd. an het ver
schil in draadspanning voor en na het badtra.ject te kumlen. meten .. 

;.6.2.,Besobrijving van bet meetprincipe. 
Laten ve een draad lopen over een geleidingswiel, dan werk.t er op 
dit wiel een kracht, die de resulta.nte is van de dreadspa.nningen 
in ptl1lt A en punt B van de dread ( zie tigu.ur 19) • Wordt de draad 
dOor het geleidingswiel over een hoek van preoies 90 graden afge
bogen,dan zijn deze draadspe.m:rl.nn gelijk aan de ontbondenen van 
de kraeht op het wiel in twee onderling loodrechte asriehtingen. 
Slagea we er in om alleen de k.racht te meten, die in een richting 
op de as van bet wiel werkt,in tiguur 19 bijvoorbeeld in de hori
zont&le riohting1 dan meten we direct de spanning die in oat punt 
van de dread heerst, onathankelijk van de wrijving van het gelei
dingswiel. 
Hebbea we twee geleidingswielen, wae.rvan de a.ssen • met elkaar ver
bonden ziJn,dan werkt er op bet verbindingsstuk van de beide wie
len de resulte.nte van de beide krachten die op deze geleidings
wielen werken ( zi~ tigu.ur 19) • 

. Figuur 19. K.rachten, die werken op twee onderling star verbonden 
geleldingswielen. 
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M~ de. draad nu twee maal over precies 90 graden at'gebogen1 dan 
~kt op het ve;rbindingstuk vertice.al de kl'acht sa+ Sd en hori
*mtaaJ. de kaeht Sb ... Sc. lndien de draad tussen ·de. punten B en C 
doox' een vloeistof loopt1 dan is de leatste kl'acht precies gelijk 
·.f!an de bad.weerstand. Het probleem van het meten van de be.dweer
stand is hiermede teruggebracht tot het probleem van het meten 

--·van een kracht, die in een richting op een lichas.m werkt. 

Figuur 20. Verenparalellogram met differentiaalcondensator. 

Di t soort metingen is heel goed mogelijk door toepassing van een 
z .. g. verenpe.ral.ellogrem(12) .Het verenpa.ralellogram,zie figuur 20, 
heett in de x - richting een veel geringere stijtheid dan in de 
y - of z richting. Werkt er nu een kracht op een van de stijve be
nen van di t :paralellogram, dan geeft de ontbondene van deze kra.cht 
in de x- richting een veel grotere verpleatsing van d1 t been in 
die richting dan in de z- en y -richnting.Bij een juiste keuze 
van de stijtheid in verbe.nd met de te meten k:racht1 is een lineair 
verbe.nd tussen de uitwijking en de kra.cht in de x-richting te 
vel"W'ezelijken. 
Bij dit type van metingen is de hysteresis, die bij het verple.at
sen kan optreden van belang. Deze hysteresis hangt bij de con
structie uit figuur 20 sterk a.t van de constructie van de inklem-

- 78-



punten. De meest idee.le vorm van verenpa.ralellogrem is een con
structie,waarbij het geheel gemaakt is uit een stuk materiaal.Bij 
onze opstelling was di t hela.a.s niet ui tvoerbaa.r. We hebben de hys
teresis zo veel mogelijk verkleind,door de inklempunten veel bre
der uit te voeren dan de rest van de veer,zodat de buiging van de 
veer in de inklempunten geringer is dan 'in het midden. 
De overigens in absulute zin nog al tijd kleine verplaatsing van 
het ene stijve been ten opzichte van het andere stijve been in de 
meetrichting wordt gemeten met een differentia.a.l condensator(13). 
De midden plaat van deze condensator is bevestigd aan het beweeg
bare stijve been en de buitenste platen zijn bevestigd aan het 
ingeklemde stijve been van het verenparallellogrem(zie figuur 21) 
De combinatie verenparalellogram 1 krach1:meter en indicatie van 
verplaatsingen door het gebruik van een differentiaal condensator 
blijkt vele goede eigenscha.ppen te bezitten en is voor vele me
tingeD bruikbaar. 
Het verenparalellogrem wordt met een stijf been bevestigd aan het 
plateau, dat op de waterbak ;rust. De beide meet'Wielen zijn beves
tigd ae.n de andere sterre zijde.Het instellen van de diverse hoe
ken brengt moeilijkheden met zich mede, waarop we nog nader zul
len terugkanen. 

3.6.3.Beschrijving van de meetopstelling voor de badweerstand. 
Voor het meten van de badweerstand. is de opstelling ui t figuur 8 
gemodificeerd tot de opstelling zoals die in figuur 22 geschetst 
is. 

~ 
I 

b. Wce~schaal 

Figuar 22. Meetopstelling voor h~t bepalen van de badweerstand. 
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De beide meetwielen zijn bevestigd aa.n een juk, dat sleehts door 
het verenparalellogrem en twee stel kruisdraden opgehangen is ean 
het platee.u.Een van de wielen is vlak voor de intredeopening tus
sen de eerste nevenseetie en de meetsectie van de waterba.k ge-,. 
plas.tst. Bet andere wiel is verschuifbaa.r opgesteld ergens in de 
meetsectie. Qn het tweede wiel te kunnen verschui ven, is het juk · 
voorzien van een eenvoudige geleidingsra.il. Op deze wijze kunnen 
metingen bij verschillen&f.;ba.dtrajecten worden uitgevoerd. 
De a.fbuigingshoek van de draa.d op de geleidingswielen moet zeer 
nauvkeurig kunnen worden ingesteld. Iaa.rtoe zijn nog extra in een 
richting instelba.re geleidingswielen aangebracht, die bevestigd 
zijn aan het plateau. 
Wegens de grote gevoeligheid1 die bereikt moet word.en1 is de meting 
uitgeToerd als een eompensa.tie meting. Bet ~erschil in kracht op 
het juk tussen een lopende en een stilsta.ande dread wordt gecom
penseerd door met de torsie ba.la.ns T in tegengestelde richting 
een kracht op het juk uit te oefenen, wa.a.rbij de differentiaa.l 
eondensa.tor weer in de uitgangsstand terug gebra.cht wordt.De dif
ferentiaa.l condense. tor wordt dan als nulindiea.tor gebruikt. Bij 
grote ba.dweerstanden is bij het meten van de versehilkraeht bo
vendien nog van een eenvoudige weegscha.al gebruik · gemaakt1 ( zie 
figuur 22). 
De eleetrisehe schakeling van de nulindiea.tor is gegeven in fi
guur 23.De differentiaa.leondensa.tor is opgenomen in een brugseba
keling1 wa.a.rvan de beide andere ta.kken gevo:nnd worden door de ui t
gangstrappen van de 12 ke generator,die de brugvoeding verzorgt. 
De eerste versterker trap is aterk seleetief voor de draaggolf 
van de oscillator. Door inbouw van een a.fgestemde kring in de a.
none: van de penthode wordt voor deze draaggolffrequentie een gro
te anode impedantie verkregen, terwijl de buis een gelijkstroomin ... 
stelling heeft in een gunstig werkgebied.Als ui tgang van de scha
keling werd een dubbel sta.al oseUlograaf gebruikt,;d.eze dient te
vens om het instellen van het brugevenwieht te vergema.kkelijken. 

;.6.4.Invloed van een foutieve hoekinstelling. 
In ;.6.2. hebben we erop gevezen, dat loodreeht op de te meten 
ba.dweerstand een veel grotere kraeht SA +SB ( zie figuur 19) op het 
meetjuk werkt. We zullen nu na.gaan, hoe groot de a.fWijking wordt 
van de gemeten kraeht, indien de hoeken1 wa.a.rover de draa.d op de 
geleidingswielen wordt a.fgebogen,niet preeies gelijk zijn aan 90 
graden.We hebben in figuur 24 een geval gesehetst, wa.a.rbiJ de in ... 
gestelde hoeken resp. a + B en a van 90 grad.en a.fwijken. 
Nu is gemakkelijk na te gaan, dat voor de versehilkracht in de 
meetriehting geldt 

AS = 82 w 81 + Slsina- S2sin(a+B)o [III.23] 
De · badweerstand W is gelijk aan de spa.nningstoensme tussen de ge
leidingswielen,of 

W = 82- Slo [III.24] 
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Figuur 24. Mogelljke afwljkingen in de. ingestel de hoeken bij 
de venchilkrachtm.eter. 

Eliminatie van 81 uit [III.23] en [III.24] geett 

S = W- S2 {si~a- sin(a~a))- W sin(a+S). [ni.25] 
Tengevolge van een afwijking in de' ingestelde hoek van de -torsie
bal.ans wordt de door deze ba.l.ans a.angegeven kre.cht 

T = (w- S2{sina- sin(a+S) - W sin(a+S)})coso 
betgeen ook geschreven ka.:n worden ala 

T = {W - 2 S2cos{a+la) sin§B - Wsin(a+B)cosf.a1•261 
Uit[III.26] blijkt1 dat door een- :f'outieve hoekinstelling zowel een 
positieve ala een negatieve atwijking in de meetresultaten ks.n 
voorkomen. Gezien de gote a.fmetingen van bet juk.1 doen zich bij 
bet instellen van de diverse boeken enige tecbnische moeilijkbe
en voor1die geleid bebben tot een speciale procedure voor bet in
stellen van de diverse hoeken. 
Aa:ngezien B >> W is de 1gevaa:t"lijkste' term in [III.26] de tveede 
term.Deze wordt nul, indien a = o, zodat bet bela.ngrijk is vooreJ. 

I:S goed in te stellen.Teneinde een indruk te geven over de eisen, 
die men aa.n de instelling van deze hoek moet stellen, vordt voor 
bet geval., dat 

S = 100 W • a= 0 , o = 0 1 

T berekent uit [III.26] .we krijgen 

T = W ( 1 + 100 sin I:S - sin a ). 

Wil nu de tweede term te verwaarlozen zijn ten opzicbte van de 
eerste term, dan moet B< :;o• zijn1 hetgeen voor dit geval de: ver
eiste instelnauwkeurigh.eid gee:f't van a • 
Een complica.tie bij bet instellen van de hoeken vordt gevormd 
door de omstandighe1d1 dat voor a+ 0 de invloed van een afwij
king van a op T vergoot vordt.Een methode1 waarb1J de hoekinstel
ling via een successieve instelling van de opttmale waarde van T 
verloopt (16) is voor dit geval. niet zonder meer bruikbaa:r. 
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Da.t bet toch mogelijk is om met deze grote1 moeilijk instelbare 
opstelling krachten te meten,moge blijken uit tabellO,waarbij bij 
een dra.adspa.nning van 30 g het gewicht1 dat op de weegschaal. van 
de meetopstelling gelegd is, 'blindelings 'is bepaald. 

Tabel 1 0. IJk.ing van de verschilkracht meter. 

Oewicht op de 
'baJ.ans in mg 

stand T Gemeten kra.cht . Afwijking 
in mg 

0 63 0 
160 221 158 -2 
210 275 212 +2 
330 ;88 325 -5 
70 135 72 +2 

0 67 4 +4 
Een andere controle op de werldng van de verschilkrachtmeter is 
mogelijk door de invloed nate gaan van de spanning van de dread. 
Hierbij moet er echter op gewezen worden, dat bij grote Terande
ringen in de draadsparming een kantele:ff'ect van bet gehele juk 
optreedt,wae.rdoor de ingestelde .hoeken gaan veranderen en om deze 
reden de: stand van de torsie meter T gaat verlopen. 

3. 7 .Bet meten van de overige grootheden. 
Bij onze metingen moeten een aanta.J. grootheden1 die van secundair 
belaug zijn, bepaa.ld worden. De bepaling van de bel.angrijkste van 
deze grootheden zullen we bier geven. 
a .De draadsnelheid. 
De draadsnelheid kan op verschillende manieren worden bepu.ld. De 
las van de draadeinden is iets donkerder van kleur e.ls de dre.a.d 
zel:f en is e.ls indicatie goed bruik.baar. Uit de looptijd van de 
las over een bepaa.ld traject kan de draadsnelheid eenvoudig wor
den af'geleid. Verder is het mogelijk am de dra.adsnelheid te bepa.
len uit de amlooptijd van een geleidingwiel. Dit kan op verschil
lenCle DBnieren worden uitgevoerd, een techniek, waarop we verder 
niet zullen ingaan. 

Tabel 11. Bepaling van de draadsnelheid uit looptijdmetingen. 
Gemiddelde As.ntal Variatie 
looptijd bepa.lin- coe:ficient 
badtraject gen in % 
in sec. 

12.350 36 
12.426 20 
12.425 22 
12.4o9 13 
12.428 24 
12.394 24 

Gemi.Melde looptijd(gewogen gemiddelde) 
heid van 13.18 em. sec•! 
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In tabel 11 zijn gegeven de resultaten van enkele be:pe.lingen van 
de draadsnelheid ui t looptijdmetingen over het badtre.ject in de 
meetsectie. Tussen de be:pe.lingen hee:f't de dread stilgestaan en de 
ta.bel geeft tevens een indicat:te over de constantheid van de a.an
drijving van de dread en de loop van de wielen. 
b.De draaddiameter. 
:Na a.floop van een aerie proeven wordt de gehele draad opgewik
keld op een rol en di t draadpakket wordt vervolgens doorgesneden. 
De dread is dan in een aantal geliJke stukken verdeeld.Deze stuk.
ken worden in pe.ra.fine i:ngebed"en met een z.g. vriesklem (15) 
worden op een bepaa.lde plaats va.n der' bundel coupes van de draden
bundel gesneden. Aan deze coupes worden onder een m.icroscoop met 
een donkerveld belichting in twee loodrecht op elkaar staande 
richtingen de maximaJ.e en de minimale diameters gemeten. Op deze 
wijze worden niet aJ.leen de gemiddelde diameter van de dread be- · 
:paal.d1 maar wordt tevens een indruk verkregen over de onrondheid 
van de dread. 
'!'abel 12. Regelmatigheid van de gebruikte ~odeldraden. 

Gemiddel- Gemiddel- Aantal Minimale ln Minimale 
de streal o:nrondheid coupes :maximale a- en max:l.male 
in micron in 1J straal r ln straal 

3.2 
11.9 
22.7 
78.8 
8o.6 
82.6 

124.3 

10 
16 
37 
37 
36 
29 
43 

dra.ado • 1 0 3 .!.:!:. doorsnede 
~ 

3.0 3.7 7 +13 
11.1 12.5 -7 + 5 
17.6 25.6 26 +12 
714-.o . 84.2 -6 +7 
75.0 86.0 -7 + 7 
78•3 88.3 -5 + 7 

119•· 131 -5 + 6 

3.0 3.6 
11.3 12.5 
20.8 24.1 
75.4 83.7 
78.6 83.2 
ao.o 85.6 l 

119 131 

l Deze draad is gemaakt van poly"carbonaat;de andere draden zijn 
van e:nkalon. 

In tabel 12 zijn enige gegevens verwerkt1 die uit de miacroscopi
sche bepal.ingen kunnen worden af'geleid. De eerste kolo.m geeft de 
gemiddelde straal. van de doorsnede van de dread. Deze wearde is 
verkregen door aJ.le wearnemi:ngen1 twee voor elke coupe 1 te middelen 
Aangezien van elke coupe de ms.xi:Dalec en de m.inima.le straal. van 
de doorsnede is bepaa.ld1 kunnen we ook de gemiddelde o:nrondheid 
van. de dread bepalen. Deze grootheid is in kolan 2 gegeven. Verge
lijking van kolan 1 en 2 leert ons1 dat de onrondheid in het aJ.
gemeen groter is naarma.te de straal van de doorsnede kleiner is. 
Een ui tzondering hierop vormt e-igenliJk aJ.leen de dread met een 
straal van 22.7 micron;deze dra.ad is ook verder een buitenbeentje 
en eigenlijk niet geschikt voor onz~ metingen. 
In de tabel zijn verder nog gegeven de maximaJ.e en de miniml.le 
wa.arden van de gemiddelden van de beide meting aan een coupe en 
de naximaaJ. en mintmeal voorkomende straa.l. Een vergelijking van 
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deze 'beide kolonrnen leert,dan de onrondheid van de dra.a.d maar een 
gerina gedeel te vormt van de spreiding in de straal van de door
snede van de dread. Teneinde de invloed van de bier gegeven dikte 
varia tie bij de extre.pol&tie van de. vloeistofsnelheid naar de 
dread na te gaan, zijn in de tabel nog gegeven de loga.ritm.es ve.n 
de verhoudingen van maximaal waargenomen st:raal en de gemiddelde 
straal. en van de min:lmea-1 waa:rgenc:anen streal en de gem:l.ddelde 
straal. In deze kolaa zien we duidelijk1 dat op grond van deze me• 
tingen de drea.d met een straal van 22 .7 micron niet geschikt is 
au. als modeldraad te dienen. 
0. De drae.dspe.nn:l.ng. 
De drea.dspanning is bij de verschilk:.ra.cht metingen ook van be
lang.Deze spanning wordt dan bepaald met een z.g. A.K.U. draad
spann1ngsmeter ( 1 0) 1 ( 19) • 
d.Temperatuur 1 dichtheid van water etc. 
Deze gr:oootheden worden bepeald uit de tempera.tuur van het water 
in de be.k. Alleen de oppervla.kte spanning is ook wel direct geme
ten. Deze kaat goed overeen met de in de handboeken aangegeven 
waa:rden. 

Litere.tuur bij hootdstuk 3 
[l].H.Pitot,Mem.Ao.Sc.,(1732),363. 
[2].R.G.Folsam1Tre.ns.A.S.M.E. 1 78 (1956) 1447. 
[3] .F .A.Mao Millan,Journ.Scient.Instr.,31 (1954.) 11 • 
[4.}.A.M.O.Smith1 J .S.Murpby,Rev.Scient.Instr., 26 ( 1955) 775. 
[5].J.Jamin,Comp.Rend. ,50 (186o), 172. 
[6}.Ib1d., 50 (t86o) 311. 
[7].Ib1d., 50 (t86o) 385. 
[8]~D.Cs.lderwoo!,H.W.Douglas,E.W.J.Mardless,Anal.Chem.25(1953)935 
[9] .A.W.Adamson1 Pbys.Chem. ot Burt •1 t96o1 pagll.. 
[10] .F.Auer'bach1 W.Hort1 Pbys.Techn.Mechn. VII 1931. 
[11].H.S1edentopt,D1ssertatie Gottingen1 1897. 
[12].J.W.Y.Heynis1 V.E.Gonsalves,RayonRev. 1 5 (1951) tlt.t. 
[13].J.W.Y.Heyn1s.Rayon Rev. ,to (1956} 64.. 
[tlt.]~Ong Bing Jong,Pol.Tijds., A tlt. (1959) 21. 
[15].W.D.Corner1G.H.Hunt1Journ.Scient.Instr.,31 (1954) 44.5. 
[ 16] .L.Raa.dgever,Intern A.K.U. rapport d. d. 16-10-1958. 
[17].G.E.P.Box,App.Stat.,6 (1951) 281. 

- 85 -



.· 
Hoofdstuk 4 .Metingen aan de leminaire grenslaag. 

4.1 .Canplioaties1 die op kunnen treden bij het berekenen van het 
Slle"lheidsprofiel uit de gemeten stuwdruk. 
Ui t de stuwdruk, die vlak voor de opening van de stuwbuis ontstaat 
en die bepaald wordt op de in hoofdstuk 3 beschreven wijze, moet 
nu nog het snelheidsprofiel berekend worden.Bij deze berekening 
treden twee fundamentele moeiliJkheden op,die we in dit hoofdstuk 
zullen uitwerken.De nauwkeurigheid 1 waa.rmede het snelheidsprofiel 
k&n worden bepeald, hangt af van de nauwkeurigheid, wu.rmede ge
noemde groothede'n bekend zijn. 
Als eerste beschouwen we de berekening van de vloeistotsnelheid 
uit de gemeten stuwdruk. Voor deze berekening is van bele.ng het Re 
gete.l van de stuwbuis,wae.rvoor we in dit verba.n.d schrijven 

Res = .!....:2. 
\) 

[VI .. l] 

Is Res voldoende groot,da:n kan de vloeistotsnelheid op"klassieke" 
wijze volgens Bernouilli uit de stuwd:ruk worden berekend 

ps = § pv 2 [VI.2] 

v = t2pgh [VI.3] 
Volgens Mac Millan wordt san [IV .2] bij vlakke stuwbuizen goed 
voldaan indien Res> 200. Het verband tussen de vloeistofsnelheid 
en de stuwd:ruk voor kleinere waarden van Res is andere en is at
hankelijk van de vorm van de voorkant van de stuwbuis ( 1 ) 1 (3) • 
Veelal werkt men dan met een correctie coefficient, die gedefini-
eerd wordt als Ci = 2 ps 

--pvz [VI.4] 
waaruit volgt 

v = I Ci 2 J>S [VI.5] 
Voor een beps.a.ld type stuwbuii wordt de Ci ale tunctie van Res 
gemeten en met behulp van Ci wordt dan uit de stuwdruk de vloei
stofsnelheid bepaa.l.d. Bij deze berekening treedt echter de navol
gende canplicatie op. lln Ci te kunnen bepalen moet Res en der
halve ook de vloeistofsnelheid bekend zijn [IV. 1] .Indien Ci maar 
weinig van 1 afwijkt1 zal men zonder veel moeite eerst de vloei
stotsnelheid kunnen schatten uit [IV.2] en vervolgens met de ge
vonden waarde van Res (en Ci ) deze schatting kunnen verbeteren ... , 
eventueel gevolgd door een tweede verbetering van de schatting.We 
komen hierop in 4.3.5. terug. 
Bij een grotere waarde van Ci gaat deze procedure moeUijkheden 
geven. In dit geval hebben we de v gevonden ale de wortel van een 
derde graads kromme. 
De tweede fundementele moeilijkheid bij het bepe.len van het snel
heids profiel is de plaats van de stuwlijn voor de opening van de 
stuwbuis in een niet homogene straming. 
Volgens Young en Maas{3) valt de stuwlijn niet semen met de hart
lijn van de stuwbuis 11 maar is verschoven over een at stand o naar 
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de kant waar de hoogste snelheid heerst. Deze verplae.tsing zou 
verder afhankelijk zijn van diverse stranings grootheden zoaJ.s de 
snelheidsgra.di~t.. OVer· deze a:f'h8.nkelijkheid is in de 11 tere.tuur 
het een en a.nder berek.end (4),(5) en gemeten(6),maa.r :D!l.vies {7) 
heeft laten zien, dat bij metingen in het zog van een bol uit het 
werk van Young en Maa.s,een behoorlijk.e d:warscanponent van de snel 
heid aanwezig geweest moet zijn, zodat mogelijk alleen dit rich
tingseff'ect u.nsprakelijk gesteld moet worden voor de opgetreden 
af'wijk.ingen in de stuwdruk.Geheel en al opgelost is deze proble
matiek nog niet. We zijn er derhalve niet zonder meer aen voorbij 
gegaan,maar we hebben uit onze metingen getre.cht een uitspraak te 
doen ·over de grootte van de verplaatsingen, die bij onze metingen 
mogelijk.erwijze opgetreden kunnen zijn. Verder hebben we deze ver
geleken met de waarden die in de literatuur ver.meld worden. 

4o 1.2. Voorbeeld van een berekening van een J.aminair snelheidspro.-
tiel. · 
Ten . einde een in.druk. te verkrijgen over de invloed van· ·de in de 
vorige :pe.ragraaf besproken fa.ctoren1 . hebben ve een meting ui tge
voerd a.a.n een d:raad. met een diameter van 78.8 micron op .·een tJ.t
sta.nd van 1 o8 em achter de intrede opening bij een dre.e.dsnelheid 
van 29,3 em sec, ln tiguur 25 zijn de :meetgegevens verwerkt waar
bij tevens de waarden van Res ui tgezet zijn tegen de verplaatsing 
van de stuwbuis in re.dia.le richting, ui tgaande van het punt op de · 
reg:Lstratie kranme1waar de stuwbuis de drsad verlaat. 

t 2.0 

Stuwdruk 
inmmwate:r 

---r-·----_, ______ +---~40 t 
S~thijnbant 

Re.,. 

.. ___ T _____ --t----t----+:)0 

! ' 

l 

----Radialtt vcrplaaktoing van de stuwdrukbuis. (Mm) 

F iguur 25. Stuwdrukprofie 1 van een laminaire grenslaag. 
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Voor het berekenen van de Res hebben we de vloeistofsnelbeid vol• 
gens Bernouilli uit [IV. 11 ,bepae.ld.Bij kleine wu.:rden van Res ml. 
de werkelijke waa:rde van .. Res • aanzienl.ijk van de opgegeven WIIJll.:rde 
kunnen verschillen. 
Zol.ls uit figuur 25 blijkt heeft de grenslaag in deze situatie 
een dikte van ongeveer ;.5 Dill. De gemeten stu:wdruk is na een ver
plaa.tsing van o.6 mm reeds tot dB· helft . gedael.d.Res is voor de 
gehele grensleag kleiner geweest dan 200 JW moeten dus bij de be
rekenins van de werkeliJke anelheid rekeni:ng houd.en met de druk
coef:fici!nt. 
In het gedeel te van de grenslaag, dat direct grenst u.n de dread, 
hebben we geeD. metingen k:umlen verrichten,;De minimaJ.e atstand van 
de stuvlijn tot de drsad(nW.punt van de as in :figuur 25 wa.arl&ngs 
de verpla&tsing van de stuWbuis uitpzet is) is, afgezien van een 
eventuele verpl.aatsing · van de' stuwlijn voor de stuWbuis in een 
niet hanogene stroming1 nog aJ.tiJd· gelijk aan de straal van de o
pening van de stuWbuis. Bet beg:tnpunt va.n het snelheidsprof'iel 
dat utt de gra.tiek berekend kim worden111gt op een atstand van 8o 
micron va.n de draa4. · , 
De binnenste laag van &t·· ~ensJ.ae.c is doorgemeten bij een Res. va.n 
30 tot 4o. Volgens Mac M1llan · (2) itif de 'WUrde van Ci bij een der
geliJke vaarde van Res 1.0; tot 1.o4 en volgens Hurt c.s. (6) 
1.02 tot 1.0;. De a.hiJkhg van d:e· in ae graf'iek berekende snel
heid1 die we volgens de literatuur kumlen verwaehten, bedru.gt dus 
0 tot 2% 1 hetgeen zeker niet grater· is dan ctepptre&tnde meet
:fouten. 
Verder van de dread verwijderd wordt de Res snel kleiner .J s een 
verplu.tsing van. de stuwbuis over een atstand van 1 Dill is. de Res 
gedaald tot 16.Bij deze waarde van· Res behoort volgens Mac M:Ul.an 
een waa.rde van Ci van 1.221 maa.r volgens Hurt van 1.09. 
Nu is dus niet al.leen de afwijking wm de in de gr&t"iek bereken
de snelheid veel ~oter als vla.k bi:j de dru.d gevorden ( de wer
kelijke snelheid en dus de werkelijke Res viJk.t meer van .. de bere
kende waa.rde at),maar ook het versehil tussen de uit de verschil
lende literatuur bek.ende waa.:rden van Ci is veel grater dan voor 
een nauwkeurige meting toelaatbaar is.Willen we het snelheidspro
fiel in di t gedeel te van de grenslaaig nauwkeurig bep&l.en, dan moe
ten we eerst de relatie tussen Res .en Ci aan een nader onderzoek. 
onderwerpenoVoor de nog verder van· de d:raad verwi.Jderde gedeelten 
van de grensla&g geldt dit, in nog' sterker mate.Gitgevens over de 
&tha.nkel1jkheid van Ci van Res voo.t" 'WII.8.l"den van Res < 10 zijn in 
bet geheel nog niet in de literatuur bekend. 
De atwiJking van de volgens [IV. 1 ] berekende snelheid is zoals 
gezegd vlak biJ de draa4 geri:ng. In cii.t gebied van de gr:oenslaag 
kunnen we 1 zonder rek.ening te houden met de drukcoe"tficilnt een in 
druk verkrijgen over de orde van grootte van de verplae.tsins van 
de stuwlijn voor de opening van de stuwbuis die opgetreden kan 
zijn.Op grond van de theorie1 die in hoo:fdstuk 2 ontwikk.eld is 
verwachten we als pro:fiel 
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Ui t de :meetgegevens zijn de relatieve snelheid en de relatieve 
a.fst.a.D.d berekend zonder Ci in rekening te brengen. De resul. taten 
zijn 1egeven in :f'iguur 25 .Extrapoleren ve de in deze f'iguur gege
ven krarme Ilfll&t" de oorsprong ( draad) da.n blijkt1 dat het bereken
de snelheidsprofiel goed aensluit bij de draadsnelheid. 
We he"bben bij deze berekening aangenanen,da.t er geen verple.a.tsing 
van de stuwlijn is opgetreden. Uit :f'iguur 25 blijkt nu 1 dat deze 
verplu.tsing inderdaad niet groot geveest kan zijn. 
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Invloed van een denkbeeldige verplaatsing van de 
stuwlijn op de meetresultateno 

We hebben vervolgens uit het in :f'iguur 25 gegeven snelheidspro
fiel berekend1 hoe groot de verplaatsing van de stuwlijn geweest· 
zou zijn1 indien de door liall ( 5) gepubliceerde gegevens over de 
verplaatsing van de stuwlijn ook voor onze experimenten van toe
passing zouden zijn.De verplaatsing kan volgens Hall berekend 
worden uit 

8 R 
'R""S" . [IV.6] 

Het anelheidsprofiel1 gecorrigeerd voor een dergelijke verplaat
sing is tevens in f'iguur 25 opgenomen. Door het e.anbrengen van de 
correctie is de extrapolatie · van het profiel door de oorsprong , 
veel slechter gevordeno Het is derha.l.ve niet waarsch1jnlijk1 da.t 
bij <Jeze meting een verpl.utsing opgetreden is van de orde van 
grootte door Hall gegeven.Deze ervaring komt overeen met de op• 
vatting van Davies (7) 1 die bij grenslaagmetingen in een windtun
nel ook geen verplaatsing van de stuvlijn heeft kw:men Waarnemen. 
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Davies komt tot de conclusie, date b.iJ de metingen van Young en 
Maas {3) in een zogstraning van een-bol een schijnba:re verplaat
sing -opgetreden is door het van nul verschillen van de hoek tus
sen de richting van de vloeistofsnelheid en de bartlijn van de 
stuwbuis. 

4.1.3.l3eschouwing van de systema.tische foutenbronnen 
In de vorige pe.ra.gra.fen hebben we een eerste analyse gemeakt van 
de invloed van een verplaatsing van de stuwlijn in een niet homo
gene stroming en van de correctie coeffici8nt voor ·de stuwdruk. 
Voordat we dieper ingaen op d.eze factoren en een zo goed mogelij
ke berek.eningsmethode zullen geven voor de berekening van het 
snelheidsprofiel ui t de gemeten stuwdruk, zullen we de systema
tische fouten1 die bij de d.rukregistratie kunnen optreden en die 
een soortgel;l.Jk~ •ffect op de berekening van het snelheidsprofiel 
hebben1 aan een na.de:r onderzoek ondwerpen. Als bela.:ngrijkste fou
tenbronnen noemen we: 

1.Afwijkingen in de rondheid van de stuWbuis, 
2.Fout in de a.:fstandsbepaling van em··· buis tot de dread door ver

schuiving van de dread tijden.S ·de meting, 
3 .Fout tengevolge van dikte variaties van de dread, 
4.Fout in de bepal.ing van het nulniveau van de druk. 

Er zijn na.tuurlijk meerdere foutenbronnen,:masr bovensteande bron
nen blijken de belangrijkste invloed te hebben op de meetresulta
ten en blijk.en bovendien niet altijd te elimineren te zijn. 
De onrondheid van de voorkant van de stuwbuis al eerder ter 
sprak.e geka:oen. Deze tout is systematisch en is voor alle profie
len dezelfde. Bij metingen met een stuwbuis worden dus bij alle 
profielen dezelfde absolute fout geDI!I&kt bij de bepal.ing van de 
atstand van het meetpunt tot de dftad. Deze tout is hierdoor te 
onderscheiden van de atwijking die ·eventueel optreedt door het 
niet in rekening brengen van een verple.atsingen van de stuwlijn. 
Deze J.aatste is inmers a.:f'hankelijk van de diverse straningsgroot
heden ( 5) .Afwijkingen in de a.:fsta.ndsbepaling en die hiervan het 
pvolg zouden zijn versehillen zowel van profiel tot protiel als 
binnen een protiel. 
De a.fwijking in de loop van d.e~ dread kan als een systematisehe 
tout in de registratie ka:oen, als &J· "'l'&riatietijd van de loop van 
de dread van dezelfde orde van grootte ·worden als de tijd die no
dig is voor een registratie van een snelheidsprotiel.De loop van 
de dread wordt bepsald door de atwerking van de geleidingswielen, 
waarover in 3.2, al het een en ander is opgemerkt. Een gelukld.ge 
ansta.ndigheid bij deze atwijking is, dat een vera.ndering van de 
loop van de dread direct een·versehuiving te zien geett van de 
geregistreerde stuwdruk, ;od&t &Jze· font vrijwel ILl tijd direct te 
herkennen val t. Profielen, waarin· deze a.fwijkingen aenwezig zijn., 
k.unnen da.n verder bu1 ten beschouwingblijven en getraoht kan wor
den de storing te verhelpen. Snelle variaties in de loop van de 
dread zijn minder storend voor een meting. ZiJ treden op ILls een 
toevallige touteen wordan in zek.ere zin uitgem:iddeld. 

- 90 -



De moplijke tout in de bepaling · van het d.ruknulniveau wordt door 
de wiJze' van ijking zo veel m.ogelijk tegen gegaan .. Een zekere at
wijkil:tg ten gevolge van drift is al tijd eohter wel eanwezig. Deze 
f'out is in hoge mate af'ha.nkelijk van de ingestelde gevoeligheid 
van de apparatuur.On een indruk te verkrijgen over de grootte van 
een dergelijke af'wijking ten gevolge van een zeke:re drift hebben 
we biJ een meting. de af'gelezen stuwdruk met een vaste waa:rde ver
hoogd en daarna. ui t de meetresul taten de ooef'f'ioienten van de· re
gressie reohte 

1- ~- bo + bl z 
berekend.We hebben dit een aantaJ. ual.en gedaan1wa.ardoor de ooef'
f'ienten als f'unotie van de ( oonstante) drift berekend k:unnen wor
den.(zie f'iguur 26). 

-&.0 -o.s 0 o.s 1.0 

Figuur 26. ColfficiEnten van de regreuie rechte als tunctie van 
de "drift"• 

Uit deze metingen valt at te leiden,dat de vers.nderins van de· oo
ef'f'icienten van deze regressie reohte worden 

voor bo : + 0.00175 per drift, 
voor bl : - 0.00170 per drift. 

De waarde van bo uit deze proef' is d.uidelijk van nul versohillend 
Indien we aannemen, dat deze veroorzae.k.t wordt door een( oonstante) 
drif't,dan volgt uit deze berekening,dat de drift dan 18% geweest 
moet zijn.. Dit is meer dan we bij onze proeven voor mogelijk hou
den, zodat er waa.rsohijnlijk voor deze van nul versohillende wa.ar
de van bo o.i. een andere ·.oorza.ak geweest moet zijn .. 

4.2 .. Bepaling van de verpla.atsing van de stuwlijn .. 

4o2.1 .. Invloed van een af'wijking in de e.t'standsbepaling op het 
snelheidsprof'iel. 
We zullen eerst de invloed :nagaa.n 1 die een zekere af'wijking in de 
af'standsbepaling heef't op de ui tkomsten van een meting van een 
lamimir snelheids prof'iel. We beperken ons tot de binnenste laag 
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.V$n de ~,waarvoor1 zoe.ls we in 2 .. 2.gezien hebben1 een loga
ritmische snelheidsverdeling een goede beschrijving van de grens
lagst.raning geeft 0 

We nemen nu e.an ,da.t een e.fwijldng in de af'sta.ndsbepa.ling geme..akt 
wordt, die klein is t.o. v. de totale af'stand van de stuwlijn tot 
de dr&ad1 waa.rbiJ het er dan niet toe doet of deze a:f"wijking het 
gevolg is ve.n een gemiddelde verplaatsing ve.n de stuwlijn van on
rondheid van de stuwbuis of het gevolg is van andere oorzaken. 
Voeren we nu in 

y = y' - d 
vaarbij y de werkeJ.ijke afstand, 

y'de aangegeven afstand, 
en d de verplae.tsing is, 

dan wordt het snelheidsprofieJ. geschreven a.ls 

1 - ~ = l ln ( 1 + Z ) Vo B a 
~ z 

1 - a == B 
dan wordt door invoering van [IV. 7] 

1 ~ z = i ln·( 1 + a ) 

Nu hebben we verondersteld, dat 

[VI.7] 

[IV.8] 

[IV.9] 

_,L < 1 • [IV.lO] 
a +y' 

We kumlen nu het rechterlid van [IV.lO] ook schrijven aJ.s 

d 
ln ( 1 - a+y' 

Stellen we nu 

dan wordt [IV .11] 

d > d 2 
) =- -- 2 a+y' 2,( a+y' } 

v' z' = ln ( 1 + ~ ) 
a 

- 3( a+y') 3 - • • • 

[IV.ll] 

[IV .12] 

d -z' z' -- e a 
-2z' e - •• ) [IV.13] 

Reeksontwikkeling van de diverse e-machten geeft 

1 ( d d2 d d2 -a • -B --- --2 2••• + ( 1 +- + -2 •• )z' a a a a · 

~ 

1 
1 -a= i ( ao + a1 z' + a2 z•2,,,.) [IV.14] 

Voor kleine wa.a.rden van dja vinden we voor de ingevoerde coe'ffi
cilnten 

ao = - d./a 1 a.1 = 1 + d/a 1 a.2 = -d/2&. [IV.15] 
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Bu is de verplaatsing van de stuwlijn atbankeliJk van -&a -diverse 
straningsgrootheden1 in casu van de snelheidsgta41ent. Bij d& be• 
sehoti.'Vingen 1n de voJ.sende pa.ragraa.t zijn we hieraan voorbiJ se
gu.n. D1 t is niet geheel juist maar i. v .m. de meetDI.u'trkeu.ripid 
en met de beperktheid van het meetgebied vel geoorloof'd. 

4.2.2.Anal.yse van een aerie herhaalde metingen van een profiel. 
Teneinde dieper in te ga.a.n op de grootte van de diverse''meetfou
ten eu tevene em een ui tspraak te doen antrent het voo~ 'ft.n 
verpl.U.tsingen van de stuwlijn voor de stuYbuis 1n een niet mao
gene a~, hebben we bij een bepe.el.de waard.e van x een .ting 
van bet stuwdrukprofiel een aantal malen herhaald.Naar eanl.eidi-ng 
van de ervaringen, opgedaan biJ de orienterende mtingen, die in 
4.1.besehreven werden1hebben we alleen het binnenete gedeelte va:n 
de grenslaag doorgemeten. Ret was daardoor ook mogeliJk de aevoe
ligheid van de meting extreem hoog in te stellen, zodat de eoeffi
eienten nauwkeurig bepaeld kunnen worden. 
In het totaal. hebben we een profiel zes maal gemetenJ deze lllll!t'btn
gen zijn direct gevolgd door een iJk.ing.Het meettr&Ject wu . once
veer 0.7 lml groot1 waarbiJ zes punten van de registra.tie k:r<allle 
zijn uitgewerkto Uit deze wa.a.rnemingen kan de vloeistoftmelheid 
berekend worden volgens een kwadre.tiseh verb&nd tussen de· stuw
druk. en de vloeistofsnelheid [IV. 1 ] • De waa:rde van Res voor · dee 
binnelllaag is 20 tot 4o,d1entengevolge wijkt de werk.eliJke mti
heid hoogu1 t maar 2 % a.f van de volgens [VI. 1 ] berekende smli!eid. 
Voor elke meting afzonderliJk. hebben met behulp van de me'thode 
van de kleinete k:wadraten eJ.s model aangepe.st 

1 -a •bo+bl z• 
Voor de versehUlende meti:ngen hebben we nu gevonden 

1 - a • - o.ooB + 0.216 z• 
1 - a • + 0.001 + 0.2o8 z' 
1 -a • - 0.005 + 0.216 z• 
1 - a • - o.o14 + 0.217 z• 
1 - a • - Oo026 + 0.227 z' 
1 - a • + 0.001 + 0.215 z• 

met als gemid&tlde 
1 -a • - 0.001 + 0.215 z' 

Voor de berekening van de schuifspe.mling is de coefficient van 
z' van belang. Uit bovenstaa.nd meetvoorbeeld, uitgevoerd biJ fin 
verhoogde gevoeligheid blijkt, dat de spreiding d.esondanks nog 
behoarlijk groot is. 
Teneinde dieper in te gaan op de oorzak.en, die tot d.eze vriJ grate 
spreiding hebben geleid1 hebben we een variantie reken1ng-uitge
voer4, ve.a:l"V&n. we de resul taten in tabel 13 gegeven hebben;; 
Uit de bovensteande opsplitsing van de lt'wad:ra.tensan is af ·te lei
den, dat de systenatische spreiding- dus het versehil tussen ae 
verschillende metingen - grater is· dan de toevallige spreiding 
binnen de verschillende metingen.Dit wijst op een invloed van een 
grootheid1 die voor de verscbillende metingen niet gelijk geweest 
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::.s. We kunnen daarbiJ opnerken,. dat de metingen direct na elkaar 
genanen zijn echter met d:len versta:nde., dat de meettijd voor een 
metillg kleiner is als de tijd tussen de verschillende metingen. 

Tabel 13. Oplsplitsi:ng van de k:wadra.tensom. 

bron s n v · Betekenis 

bo 4..024o;6o' 1 
residue o.ooo;67o 5 0.000073if. verschil in niveau 

b1 0.1389750 1 
residue 0.0001147 5 0.0000229 verschil in belling 

an regressie 0.0001292 4 0.0000323 syst. spreid:lng 
residue 0.0001502 20 0.0000074 toevalsspreid:lng 

Een effect ala hierboven beschreven is, zou bijvoorbeeld ontstaan 
kunnen zijn door een vera.nderillg in de pl.aats van de draad op een 
geleidi:ngswiel, vearbij de • periode • van deze verandering van de
zelf'de orde van gootte is als de totale meettijd voor het pro
tiel. De ~ing van de plaats van de draad op een wiel geeft 
een verandering van de plaats van de dread bij het meetpunt in 
het bad. Zij zou bijvoorbeeld pleats kunnen vinden,andat tijdens 
de meting de stuvbuis de dread reakt .Di t eventuele nadeel van het 
raken van de stuwbu:is ·san de dread weegt echter niet op tegen het 
voordeel van de absolute plaatsbepeJ.ing van het beginpunt van de 
geregistreerde krOIDDE'I. 
Ill. de orde van grootte ···w.n de e.fste.ndsafwijking te bep!L].en, hebben 
we het k:wadra.tisc}le,model 

.. 1 - a = bo + bl z• + b2 z• 2 
aa:nge};laSt. Met de· methode van de kleinste k.wad.ra.ten hebben we nu 
voor de verschillende metingen gevonden 

1 - a = + 0.051 + 0.133 z• + 0.028 z•2 
1 .;. a = + 0.037 + 0.166 z• + 0.014 z• 2 
1 -a = + o.o31t- + 0.166 z• + 0.016 z• 2 
1 -··a • - 0.007 + o.2o4 z• + 0.005 z' 2 

1 - a • - o.oo4 + 0.187 z• + 0.013 z• 2 

1 -a. + o.o;B + 0.1;59 z• + 0.023 z• 2 

met als gemiddelde 

1 - a = + '0.030 + 0.166 z' + 0.017 z' 2 

Hu is volgens [IV .15]bij een kleine d de coefficient bo twee meaJ. 
zo groot als de coefficient b2. In de tabel kunnen we zien ,dat 
voor de meeste bepalingen hieraan • vrij aardig vordt voldaan. We 
hebben nu de coefficient b 1 gecorrigeerd met een tenn, die bere
kend is uit bo en b2 van dezelfde metillg. We vinden dan voor de 
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versah1llende metingen 

1 - a= - 0.003 + 0.187 z' + 0.001 z'2 d = - ~.3 1.1 
1 - a= + o.oo4 + 0.199 z' - 0.003 z• 2 d. - 2.6 1.1 
1 - a= + 0.001 + 0.199 z' - 0.001 z' 2 d. - 2.6 1.1 
1 - a • - 0.009 + o.206 z' + o.oo4 z•2 d ... 0.2 1.1 
1 - a • - 0.015 + 0.198 ~· + 0.002 z' 2 d = - '<>.9 1.1 
1 - a. + o.oo6 + 0.191 z' - 0.003 z• 2 d. 4.1 1.1 

Ui t deze tabel blijkt duidelijk de vermindering van de spreidit!B' 
in de coefficient b 1 na het ververken van: de correctietenn. Een 
vergelijking van deze met de voor&fgaande tabel toont dit duide
lijk aan. Ten opzicbte van de aanpa.ssing door het lineaire -1BOClel 
is er echter geen sprak.e van een verbetering.Anders wordt mt,in
dien we het derde en het vierde prof'iel buiten beschouwing l.a.ten, 
andat bij deze krc::lmDes de beide coef'f'icienten bo en b2 zich nii'tt 
verhouden als 1 : 2.Bij deze metingen is er ke:nneliJk nog een an
dere storing ae.nwezig geweest,die een grotere invloed heef't.Laten 
we dese beide prof'ielen buiten beschou:wing, dan krijgen we el.s ge
middelde aanpa.ssing 

1 - a • + o.oo8 + 0.194 z• - o.oo6 z•2 d =-2. 3JJ 

Uit de gemiddelde correctie termen zijn de e.twiJkingen te bereke
nen, die we in rekening gebracht aebben biJ de verschillende pro
f'ieleza.. Deze warden zijn ook in de tabel opgenanen. ZiJ zijn zo 
klein, dat zij zonder meer verklaard zouden ku:nnen worden uit on
rondheid van de stuwbuis(al.le corectie hebben hetzelf'de teken)p
combineerd met een gemiddelde verpls.a.tsing van de dread over. en
kele llicron of' door een e.twijking van de effectieve draaddi8111eter 
van de gemid-delde draadd.iameter. VergeliJk deze correcties bijv. 
met de spreiding in de diameter van de dread ui t tabel 12. Boven.:.· 
dien aoeten we in a.e.:nmerking nemen dat de diameter van de opening 
van de· stuwbuis 330 micron bedraagt. 
Uit deze beschouwingen moge blijken, dat we hiermede aan he't eind 
gekomen zijn van de bereikbe.re meetnauwkeurigheid. Dat dergeliJke 
kleine e.twijkingen zo'n grote invloed hebben op nauwkeurigheid 
wae.:nr~ede de schuifspa.nning bepaald kan worden is het gevoJ;c van 
de aasta.ndigheid, dat de meetkr<Dne geextrapoleerd moet worden in 
een punt, dat buiten deze kroDIIle ligt. 
Uit deze beschouwingen bliJkt tevens, dat we niet ku:nnen .zespn· 
dat de methode, waarbiJ een kwadratisch model aangepa.st word.t tot 
evident betere resultaten leidt dan het model,waarbiJ een linea.ir 
verband aangepa.st wordt. We hebben immers am tot een redelijk re
sultaat te komen twee van de vier bepalingen am ons onbekende re
dene:a. buiten beschou:wing moeten l.a.ten. Wel hebben we een aanzien• 
lijk verschil gekregen in de b 1 die volgens de verschillende me
thoden berekend. is. We kunnen echter niet aangeven, welke van de 
beide berek.eningsmethoden de voork.eur verdient. We hebben ons biJ 
u1 twerking van de metingen beperkt tot de lineaire aanpe.ssing. 
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4.3.Bepaling van de druk.coefficient voor een vla.kke stuwbuis. 

4.3.1.Algemene beschouwing • 
. ZOBJ.s in 4. 1. reeds is uiteengezet, voldoet het kwadra.tiscb ver
. band tussen p en v niet meer indien Res< 100. In dat geval heeft 

de viscosi tei t een invloed op de stroming en in de Navier-Stokes 
vergelijkingen en·kunnen de gemaak.te verwaa.:rlozingen niet geha.nd
baaf"d blijven.Het verband tussen p en v wordt nu ook bepaa.ld door 
de vorm van de stuwbuis ( 1 ) • 
Het is gebruikelijk om de afwijkingen van het kwadratiscb verba.nd 
tussen p en v te schrijven als t'unctie van Res ( 1 ) .Deze atwijking 
kan allleen. worden berekend, indien het gehele stromingsveld om de 
stuwbuis bek.end is .Alleen voor de bol vorm zijn voor alle gebieden 
van Res de straningen analytiscb bekend en de correctieterm voor 
een stuwbuis met een bol vormige voorkant kan uit deze betrek:k.itl8 
gen e.fgeleid worden.; Voor de andere vormen , bijvoorbeeld voor een 
vla.kke stuwbuis, is de straning slecbts voor een klein bereik van 
Res analytiscb te · bepe.len en daardoor is de drukcoefficient al
leen in dit gebied a.na.lytiscb te geven. 
Een vergelijking van de platte met de bol vormige stuwbuis geeft 
ons wel een indica tie over de wijze 1 waarop voor bijvoorbeeld 
zeer kleine waarden van Res het verbe.nd tussen p en v eruit m.oet 
zien. 
ZOBJ.s bekend is, geldt voor de bolvorm bij zeer kleine waarden 
van Res een linee.ir verband tussen p en v ( 1 ) .Bij vla.kke stuwbui
zen verwa.chten we derhal.ve ook een lineair . verband tussen p en v. 
In de literatuur geeft men de afwijking van het k:wa.dra.tiscb ver
band aan. door de drukcoefficient. We hebben dit aanvank.elijk ook 
gedaan maar zijn daarvan terug gekomen bij de berekening van de 
snelbeid uit de stuwdruk.We zullen eerst een berekening geven v,.n 
de drukcoefficient· in een gebied grenzend aan het geied waa.riil. · 
het kwa.dra.tisch verba.nd tussen p en v geldig is. 
In verband met de verscbillende relaties die men in de literatuur 
voor de drukcoefficient als :f'unctie van Res vindt ( vergelijk ook 
de bescbOUWing in 4.1 .2.) hebben we de drukcoeft'icient ook geme
ten. D1 t was aan de ene kant noodza.kenlijk, omdat we wegens de 
na:uwkeurige meetmetbode biJ veel kleinere wearden van Res gemeten 
hebben als gebruik.elijk is, maar aan de andere kant ook interres 
sant omdat we met onze gevoelige meetmetbode een veel groter ge
bied van Res hebben ku:nnen aftasten dan tot nog toe het geval ge
weest is. 

/Deze metingen zijn. ook uitgevoerd in de we.terbek. De traverseer
inrichting is daarbij gebruikt voor het slepen van de stuWbuis in 
de meetricbting met een bekende snelheid door stilstaand water oDe 
drukcoefficient is op deze wijze bepaald in een banogene stroming 
Het is ons niet bekend1 of een snelbeidsgra.dient nog een invloed 
heet't op de drukcoeft'icient.Deze afha.nkelijkbeid kan op deze wij
ze ook niet worden bepaaJ.d. 



4 •. }.2..Afleiding van de Gruk.eoefficiint voor de vlakke stuwbuis. 
Homam1 ( 8) hee:f't. een berekeni:ne; gegeven van de drukcoe:f':f'icient 
door integra.tie van de druk over de stuvlijn van het '110 :naar· o. · 
Hij heeft deze berekeningen uitgevoerd voor de stroming om een 
bol,voor een o:neindig grote vlakke plaa.t en om een cylinaer,waar
bij de straningsrichting loodrecht staat op de e.s van de cylinder 
Bet zaJ. duidelijk zijn, da.t geen van deze licbsmen ook maar bij. 
benadering gelijk gesteld kan worden ae.n de vlakke stuwbuis, e.l 
is de methode op zich natuurlijk ook voor deze vorm bruikbea.r. 
Te:neinde ·de stram:Lng voor een vlakk.e stuwbuis te simuleren, zijn 
we ui tgegaa.n van de stroming om een vlak plaa.tje bij een bewe
ging van di t ple.e.tje in een richting die loodrecht staa.t op de 
vlak van bet plaa.tje(9) .Harmm heeft bij zijn berekening gebruik 
gemaekt van de Ne.vier Stokes vergeliJkingen1die gescbreven in ce;p 
thesiaanse coordina.ten worden voor de s:nelheidscompo:nent in de z-
nchting . 

au 1 an a2u (a2u a2u uaz + p ~ = "ii2+ \1 "'§i2 + ax2 ) • 

Integrs.tie over z van co tot o gee:f't 

o a2 
pO - p = ~ pu 2 - n/ (-~ 

... co az 

[IV.16] 

[IV.17) 

De berekening geldt voor een gebied, direct grenzend aan de poten
tiaal stroming. De leatste term van [IV .. 17] wordt door Harmm uit 
deze stroming berekend.We gaa.n uit van 

a2u a2u 
-2 + -2 az ay [IV .. 18] 

Nu ltan met behulp van [IV ... 17] [IV .18 ] ook worden geschreven e.ls 

of 

0 
P o - p = ~ pu2 + I a2u dz 

con -a2 
CD Z 

0 
po - p = ~ pu!,+ ~~~ az co 

[IV.19] 

De potentiaal strom:ing voor een dun plaatje is te vinden in Iamb 
( 10) .. Het potentiaal veld kan worden beschreven door 

(10 

IP = ~ u. Je•kzJo(kr) i_(sin ka) dk 
w 0 . . dk k 

Voor de e.:f'geleide van v :naar z vinden we uit 

zodat we krijgen 

au _ a2 .:P az - - l'Z2 
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00 

~ = ~ Uoo lk2e-kzJo(kr) !_dk(si~ka) dk. az 'II' 0 
Invoering van de integra. tie grenzen voor de afgeleide van v lU:\&1:' 
z en verwisseli:ng van deze grenzen geett 

0 00 00 

~ I = - ~ u.l k2e-kz !_(sinka) dk I [IV.21] 
a z oo 'II' 0 . dk k 0 

'WBG.Z"bij J(O) • 11 Cilldat de integra.tie uitgevoerd is over de z-e.s 
De integreal uit [IV .21 ] lam verder worden uitgewerltt tot 

00 . 00 

I k2 e-kz !_(sinka) dk = k2e-kz sinka I _ 
0 dk k k 0 

00 

l(2k-k2z)e-kz si:ka dk = 
0 [IV.22] 

00 00 

-21 e-kzsinka dk + z I k e-kz sinka dk. 
0 0 

De oplossing van de eerste integraal. van [IV.22l wordt 

00 00 00 

le-kzsinka dk = - le-kzcos ka I - ~~ e-kzcoska dk. 
o a o ao 

NoSJ11B8ls pt.rtilel integreren geett 
00 

1 zl -kz - - - e coska a a 0 

co 200 
dk = -

1 _ z -kz . k I z 1 -kz · k dk - 2 e s1n a - - 2 e s1n a a a 0 a 0 
zoCiat we vinaen 

I e-kzsinka dk = 
0 a 2 + z2 

a 

De tweede integraaJ. uit [IV.22] geett na pt.rtiele integra.tie 
00 00 00 

zlk e-kzsinka dk =-z ~e-kzcoskal+ 1(1-kz)e-kzcoska 
0 a 0 0 

De integraal uit deze vorm wordt ns. pt.rtiele integratie 
00 00 

~~(1-kz e-kzcoska)dk = ~ 1=!! e-kzsinka I + 
ao oo a a 0 

- ~21(-2z + kz )e·kzsinka dk. 
a 0 

Nu ve.lt noe; uit te werk.en 
00 200 

dk + 

dk. 

-~2f(-2z+kz)e-kzsinka dk 
a 0 

00 

z2J 
a2o k 

= ~2Je-kzsinka 
a 0 [IV.24] 

e-kzsinka dk. 
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De eer.ste integraal van deze vorm is reeds uitgewerkt in [IV.2:5lc 
de tweede integraal is gelijk aan de uitgangsintegraal uit[IV.22J 
We vinden nu dus 

00 

z J k e-kz sin ka dk = 
0 

Voor de gehele vorm vinden we nu 

00 00 

au I· _ 2 u a 3+az+2za 2. I __ ~. 
rzo-- ;r (a 2+z 2 )(a2+z)o ·. 'If a 

Tenslotte vordt [VI.27] ingevuld in [VI.19] 

pO - p = fpu 2 + 2 nu. 
oo 'If a 

warvoor ook geschreven kan worden 

Cl.• = po - P 1 + 4 
-~pu2- = ir'ReSo 

[IV.25] 

[IV.26] 

[IV.27] 

[IV.28] 

Deze betrekking geeft bet verba.n.d tussen de drukcoefficient en 
Res zoals het berekend kan worden volgens de methode van Homann. 
Bij de berekening voor de bolvom. en voor de cylinder heeft Ho
mann vervolgens nog een correctie term ingevoerdp die rekening 
houd.t met het ontstaan van een grenslaa.g ean bet omst.roclnde 11-
cba.am. Bet is niet mogelijk di t voor een platte oneindig dunne 
rschijf ook te doen,. omdat de grenslaag zou moeten ontstaat in de 
richting van de oneindig kleine e.flneting. 
Voar zeer klei:ne wearden van Res lam men ook de rela.tie tussen de 
stuwdruk en de vloeistofsnelheid berek.enen ui t de s:tmul.atie van 
de voarkant van de vla.kke stuwbuis door een oneindig dun vle.k 
plaatje. De druk wordt voor di t geval doar Lamb gegeven al.s 

= 4nuaoc2x 
p (c+2ao a)R3 [IV.29] 

waarbij men uitgepe.n is van de straning Q1l1 een ellipsoide1 die 
in de ltmiet overgaat in een ronde schijf. 
We willen de stuwdruk hebben in het geval.,. dat a. • 0 en x • R 

ps = m= o [IV.:50] 
'lfB 

llnwerking van deze formule geeft voar de drukcoefficient 

Ci = .JL_ [IV.31] 
1rRes 
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[IV.30] laat du1delijk zien dat het verba:nd tussen de stuwdruk en 
de vloeisto:f'snelheid lineair is voor zeer kleine warden van Res, 
eve:nal.s dit het gevel. is bij de straning om een bol. Voor e.lle 
vo:nnen van de stuwbuis moet het kwa.dratische verbe.nd tussen v en 
ps,dat geldig is voor grate waarden van Res,overgaan in een line
air verbe.nd. voor zeer kleine wearden van Res, wa.arbij dit lineaire 
verband e.:f'hankeliJk is van de vorm van de stuwbuis. 

4.3.3.Bepa.ling van de drukcoe:f':f'ici~nt uit sleepta.nkmetingen. 
De drukcoe:f':f'icient [IV .31] kan bepe.ald worden uit sleepte.nkmetin
gen., De stuwbuis wordt dan met een bekende snelheid door de stU
staande vloeisto:f' getrokken. Ui t de snelheid en de gemeten stuw
d.ruk ka.n de drukcoe:f':f'icient direct bereltend worden. 
Voor aeze metingen is de stuwbu1s over een hoek van 90 graden ge
draaid en is de tre.verseer ill'richting gebruikt om de stuwbuis met 
een bekende snelheid te verplaatsen. De stuwdruk is op normal.e 
vijze geregistreerd hetgeen mogelijk was door het gebruik van de 
:f'lexibele slangverbinding tussen de stuwbu1s en de manometerbuis1 
zoal.s die in 3.4.1.beschreven is. De metingen zijn uitgevoerd aan 
dri.e verschUlende stuwbuizen met een vlak:k.e voorkant.De metingen 
bij de kleinste waa.rden van Res zijn gegeven in :f'iguur 27. 

30~----------------------~~rl 

Stuwdruk 

2.S 

20 

IS 

iO 

0~-..-----.-~------~----~~ 
o 2 34 56 7 I' 

----'It in cm/l!tcc:. 

Figuur 27. Stuwdruk ala functie van de vloeistofsnelheid bij kleine 
Res. 

Bij de· metingen bij kleine waarden van Res , d. w. z. voor 0. 1 <.Res<l , 
is met behulp van de methode van de kleinste kwe.dra.ten een line
air model en een kwa.dratisch model aangepe.st. 
We hebben e.chtereenvolgens gevonden 

. p • 37.22 v [IV.32] 
en p • 40.28 v - 6.02 v 2 

o [IV .33] 
Door· het aa.npe.ssen van het kwa.dratisch verba:nd is gee:n signifi
cant kleinere spreiding om regressie verkregen, dan biJ de a.a.n-
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passing van bet lineaire model, zods.t we verder bet lineaire ver
band1 gegeven door (VI.32],zullen gebru.ik.en. 
Bij deze sa.npa.ssing is de stuwdruk gegeven in micron wteraruk en 
de s:nelbeid in em per see. We kunnen l.angs elementaire weg laten 
zien ds.t dit verba.nd biJ invoering van dimensieloze va:riabelen o
vergaat in 

Ci = 11.,68 
Res 0 

Vergelijldng van de coefficient uit [IV.~]m.et de berekende coef
ficient geeft een groot verscbil tussen deze coeffieienten,n.l. 
11.68 voor de eXper:lm.entele kramne tegen 2.55 voor de tbeoreti
scbe coefficient uit [IV.31] .We zien hieruit,ds.t de s:l.mulatie van 
de vl.akke stuwbuis · door een o:neindig dun vlak plaatje zeer vee1 
te wensen overla.e.t bij k.leine wa.a:rden van Res. · 
Naar aa:nleiding van deze meti:ngen en volgenii ui t de overweging1 
aat voor grote waa:rden van Res de drukcoefficient 1 m.oet worden 
1a voor aJ.le metingen opnieuw aa:nge;pe.st 

Ci = 1 +' 11.68 [IV.35] 
. Res + C1 Res2 

Bij deze aan;pe.ssing is voor Cl gevonden: C1 • 0.216. Deze a.anpa.s
sing blijkt echter nog niet gebeel te voldoen, hetgeen blij;k.t uit 
figuur 28.Aangezien bij deze aan;pe.ssi:ng voor de teller uitgegaa.n 
is van m.etingen met een stuwdrukbuis is opnieuw aa.nge:pe.st 

Ci = 1 + C2 [IV 2.t:.] 
Res + · C3Res 2 • ·;.IV 

:Nu is geyonden C2 • 12.935 en C3 • 0.282., Figuur 28 laat zien,d&.t 
deze aan:pe.ssi:ng een behoorlijke verbetering geeft vergeleken met 
[VI.35]. 
De aanpassing van een k:ramne met behulp van de methode · van de 
k:leinste kwadraten behoeft in een dergelijk gevaJ. niet de beste 
waa.rden van de coeffieienten te geven. De meetnauwkeurigbeid ver
schil t daarvoor teveel over bet gehele meetgebied. We hebben daar
aa biJ het nawerk.en van de aanpe.ssi:ng en de gevonden kralrmes on
derzoeht op de· juistbeid van de beschrijving van bet gegeven ver
sehijnsel, bijvoorbeeld door ond.erzoek op welke W'ijze de punten 
aan weerszijden van de eange:pe.ste k:r01:111e verdeeld zijn. 
De keuze van de tweede tem in de noem.er van de ae.ngepa.ste kran
me is vrij W'illekeurig en heeft geen theoretisehe achtergrond. 
De kramne, die bier afgeleid is, is geheel te besehouwen als een 
experimenteel gevonden relatie, die voor de berekeningen van de 
vloeistofsnelheid biJ onze metingen een belangrijke rol gespeeld 
heett. 

4.3.4.Discussie. 
In figuur 28 zijn de resul te.ten van de metingen vergeleken met de 
uit de literatuur bekende gegevens en met de resulta:ten van de 
theoretische berekeningen uit 4.:;.2. De meetpunten voldoen voor 
Res > 30 goed aan het theoretisch volgens de methode van RCIDB.lUl 
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berekende relatie • De asymtotische waa:rde voor kleine waarden van 
Res geeft echter- grote atwiJkingen van het sevonden verband. Dit 
behoeft o.i,. nog· seen verwonderins te wekken.Immers, biJ deze be
rekening is ·uitgegaa.n van een oneindig dun plaatJe. Dit is juist 
voor kleine waarden van Res een ontoelaatbare verwaarlozing we
gens de grote rol die de visceuse krachten in d1 t gebied spelen. 
De overeenkomst van onze metingen met de experimenteel gevonden 
resultaten van Mae Millan. is zeer goed te noemenJ in dit verband 
kunnen we nog.· opnerken, ·dat ·de gegevens van Mac Millan beter bij 
de onze aansluiten,aan de sesevens van Hurd (6) .Het door Hurd ge
vonden ·min.imum·in de krcmtle beneden 1 ontbreekt en bij Mac Mil
lan en b:LJ ons. Een ander versahil is gelegen in de richting van 
de asymtotische kr<:mne voor kleine wa.arden van Res. De aay.mtoti
sahe richtins ,die vij gevonden hebben is goed in overeenstemming 
met de theoretische verwachtlngen1 · terwiJl de experimentele. gege
vens van· Hurd:·daarvan atwijken •. In hoeverre een afw:ljking in de 
vorm van de- stuwbuis van Hurd hierbij een rol speel t, k:unnen we 
niet zae;san, al doet het .. optreden van een beneden 1 liggend mini
mum in de kraDme dit wel ve:rmoedcm. 
:Ben vergelijki:ng van de door ons ~rkresen resultaten met tUe van 
miss Barker , die ala eerste aetingen over drukeo3fticilnten gepu.
bliceerd heeft, kunnen niet seven,anaat de experimenten·van miss 
Barker <'Jaarvoor te weinig in detail beschreven zijn ( 11 ) .. 
We hebben dus bij de berekeni~ van de vloeistofsnelheid uit de 
gem.eten stuwaruk gebruik gemaak.t van [IV,:;6]. Deze relatie gee:f't 
bij uitwerking · een derde :aachtvergelijking, wa.e.rva.n de enige re
ele wortel bepaal.d moet worden. CDdat we bij deze berek.ening de 
pmeten stuwdruk nog villen corripren met een gemiddelde drift, 
hebben we da..cberekening van de yl<>eistofsnelheid met de· X1 cCIIi
pu.ter uitaevoer<t. 

4.,.).Schemsr- vade berekenins van een snelheidsprofiel uit een 
stuwdruk '!let:lng. 
De 'berel.ten1ne·!'lf&R bet snelheidsprofiel uit een registratie k:ralr:tDie 
is op de X1-ca:aputer uitpvoerd. We zullen hier nu een voorbeeld 
van een dergelijke berekenins geven. 
Zca.ls in bet voora:f'gas.n,de is uiteengezet,wordt elke meting ge
volgd door een iJking. Bovendien wordt biJ elke ijld.ng de gemid
delde drift bepaald. :Bij de uitwerking van de met:Lnpn wordt nu 
aangenanen, dat de drift tijdens de metingen even groot geveest 
is ala tijdens de ijking.Deze aarmame pe:f't in de meeste pva.llen 
een acceptabele :waa.rde voor de correctie van de drift tijdens de 
metins.In tabel 14 is de uitwerking van een iJking seseven. 
De berekening van ijldng wordt besloten met een aanpe.ssing van 
een lineair model met behulp van de methode van de kleinste k:we.
draten. In bovenstaand voorbeeld is daaruit ala ijklijn pvonden 

p - 8.926 + 0.}0)46 y 
H!:)t behulp van deze gegevens en rekening houdend met de gemiddeld 
waargenanen drift, kan nu uit de drukregistratie van de meting de 
werkeliJke stuwdruk berekend worden. De vloeistofsnelheid kan dan 
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Tabel 14. Berekening van een ijkkrQ'IIDle uit een ijld.ng. 
llpgemeten ·drift +0.102 Dill per em. pa.pier verplaatsing .. 

Drijver Druk:verho- Uitslag Afstand op Druk. in Oereduceer-
in: + g1ng 1n in DID. meter in dijne / de uitsJ.as 
uit:- water em. em. 

-5-7+10 335.1 91.5 13.7 32.82 92 .. 90 
-10+8+7 98.1 4.8 21.6 9.61 7.00 

+3 119.6 10.8 25.0 11.72 13.35 
+4• 177.6 32.5 27.8 17.4o 35.34 
+9 211.0 4o.o 34.8 20.67 43.55 
+5 283.9 65.0 37.6 27.81 68.84 

+6-4 386.6 85.0 42.5 37.87 89.34 
+4 544.6 106.0 44.8 43.55 110.57 
-5 371.7 82.5 47.7 36.41 87.37 
-4 313.1 62.6 49.7 30.13 67.67 
-9 28o.3 50.2 52.7 27.46 55.58 
-3 258.8 43.3 55.6 25.35 48.97 

-6+4 2o8.3 24.0 57.2 2o.4o 29.83 
-4 150.3 5.2 59.1 14.72 11.23 

-7-8+10 387.3 85.o 63.3 37.94 91.46 

1'abel 15. :Berekening van de vloeistofsnelheid uit de stuvdruk:. 

Uitslag op Afstand in Snelheid Uit[VI.37] Ln. r/e. VersohU 
regiatre- 1/15 DID volgens berekende 
rends tot raak:- Bernouilli snelheid 
meter punt draad 

62.6 o.o 7.453 6.715 0.9229 0.5095 
53.6 0.2 7.076 6.305 0.9646 0.4784 
47.0 o .. 4 6.786 5.989 1.0047 0.4544 
41.8 o.6 6.550 5.730 1 .o433 0.4347 
:;6.8 o.8 6.315 ;.470 1.o8o4 0.4150 
32.0 1.0 6.o8o 5.210 1 .1162 0.3953 
27.8 1.2 5.867 4.972 1.1507 0.3113 
24.5 1.4 5.695 4.779 1.1841 0.3626 
20.5 1.6 5.479 4.535 1.2164 o .. 3441 
16.8 1.8 5.271 4.299 1.2477 0.3262 
13 .. 3 2.0 5.066 4.o66 1.2781 0.3o85 
10.0 2.2 4.866 3.836 1.3075 0.2910 
7.2 2.4 4.690 3.633 1 .3361 0.2756 
4.8 2.6 4.534 3.451 1.364o 0.2619 
2.3 2.8 4.:;65 3.255 1.3910 0 .. 2470 

-o.8 3.0 4 .. 145 2.997 1.4174 0.2274 
-2.3 3.2 4.037 2.870 1.,4431 0.2178 
-4.0 3.4, 3.909 2.720 1 .. 4681 0.2064 
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berekend·woraen uit de betrekld.ns, die eenvoudig uit [IV.361 val.t 
af' te leiden 
. 0.282 p R2vlt- nRv + (12.9 v2- o.;614. Rlps ) - 2\!Rps = o [VI.37] 
Bi3 de berekening moet zoeJ.s reeds uiteengezet is1 de enige posi
t:t.ve wortel van deze vergel1Jldng bepeal.d worden. BiJ deze be:pa
ling wordt dan Uitgegaan van een St.Ei."t'twaarde voor V 1 die gevonden 
karl worden, uit bet k.'wll.aratisch verband[IV .1] of uit bet linee.i
re verband [IV.32};afha.nkelijk van de grootte van Res.In de tabel 
staat de meting ui tgewerkt, die vooraf'gegaan is san de beschO\l'Wde 
iJking.Het verschil tussen de werkeliJke snelheid en de s:nelbeid1 
die bepe&ld. karl worden volgena BernouUli is ook in de tabel op 
ge:nomen. Deze,'W88Z'den to:nen duidelijk asn,aat in dit geval. de in
vloed van de drukeoeffieient niet te verwaarlozen vaJ.t. De logs..:.. 
ritme van de relatieve af'stand, die ook in de ta.bel opgenau.en is, 
'WW'dt op de· in 3.;-.3. bescbreven wijze uit de registra.tie kra'lme 
bepaald. . 
Uit deze geaevens kunnen nude versehillende grootheden worden 
berekend. Bij deze meting bebben vervolgens nog aangepa.st een 11-
l'J88ir model en we ·vond.en 

a. 1.028; - o,;6;88 z. 
•· 

4.4.:Berekening ·van de lam1na1re grenslaag uit de metingen. 
4.4. 1 .Meting 'V8.ll de strauing door de intrede opening. 
Bij onze DlOdelproeven hebben we gebruik gemaakt van een ns.uwe o
pening waardoor de draad 1n de meetsectie kant an de begintOe
stand van de'grensleagvorming bij de dop zo goed m.ogelijk nate 
bootsen.Door deze opening kant ecbter een e;ttenslaag met de· draad 
mee de meetsectie binnen. De strcraing van· de vloeistof an dread 
~ deze opening' heett dezelfde gedaante eJ.s die van de l:lmiet
stroming uit 2.1.;.Het snelheidsprotiel is dus logaritmisch. Voor 
twee verschillend.e · draadd:tameters bebben we daze straning gemeten 
door de stuwbuisvlak e.cbter de intrede opening te plaatsen en de 
stU'W'druk op normale Wijze als functie van de radiel.e verplaatsing 
te registreren. Uit de metingen, Uijkt1 dat bet profiel na loga- .. 
ri tmische transformatie van de relatieve a.fstand mooi li:neair 
wardt, hetggeen dus in overeenstemming is met de theorie. U:t t deze 
metingen zijn de colffieil)'hten :n8. loga.r:Ltmisehe transformatie be
rekend en cleze zijn in ta.bel 16 vergeleken met de theoretiscb te 
verwa.ehten wa&rden~va.n de coetticiinten. · 

T&bel 16. straning in de intrede opening 
Diameter van. de opening is 922. micronJ 
De draa4snelheid is 1.3. 18 em. per sec. 

straal ln A- BO yd nulwa.arde 
dread 

3.22; 4.96 ,.18 3.99 1.20 
11.9 3.66 3.30 .25 0.95 

- ,-o6 -

afwijk.ing 
1n micron 
v/h nulpunt. 
7.5 

18.9 



Bij de beschOilWing van de gegevens uit tabel 16 moeten we in aan
merld.Dg nemen, dat de gevonden nulpuntsatwijking heel goed te ver
klareR zou zijn uit de onrondbeid van de stuwbuis, di&bij deze 
metinpn een diameter heef't van 330 micron. De waarde van Bo is 
echter kleiner, dan we op theoretische gronden kunnen verwa.chten, 
hetgeen een vat grotere schuif'spe.nning san de wand van de dread 
betekent. D1 t verschijnsel brengt ons ertoe om de gevonden afwij
kingen niet toe te sch:rijven aan onrondbeid van de stuw'buis maa:r 
een tiJdelijke verplaatsing van de dread al.s oorzaak: voor deze 
afwiJk:ing te beschouwen. 

4.4.2.Meting van een grenslaag aan een draa.d met een stra.al. van 
3.22 micron. 
Bij het begin van de grensl.aagvorming in onze waterbe.k hebben we 
&en zekere hoeveelheid water door de intrede opening in de meet
sectie gekregen.,De wa.a.rde van B in het begin van de grenslaagvor
ming is dus niet gelijk san nul maar is gelijk san een zek.ere 
wa.a:rde Bo. Voor een draa.d met een straal van 3.22 micron hebben we 
de Bo in de vorige pa.ra.graat reeds gegeven biJ een draadsnelheid 
van 1 3. 18 em per sec. De limietstraning van deze dread in de meet
sectie vinden we door toepe.ssing van [II .371 en in d1 t geva.l vin
den we voor ln A 11 .5 .. Indien de waarde van B maar beneden deze 
wa.arde van ln A blijtt, dan wordt de limietstroming in de be.k niet 
bereikt en is de invloed van de wenden van de bak op de grensl.ae.g 
stromingi te verwaa:rlozen. 

t.O ....----.::-~------------------, 

i .. 
0.6 

o.~ 

0,2. 

o.o+----,---.----.----,r-----rl'_..:~>....:!o.......:~>.--,..__--1 

0 i.O 2.0 3.0 5.0 6.0 8.0 
-~--din rnm 

F!gu.ur 30., Grens!aag aan een draad met een straal van 3. 22 ,nlcron. 

Bij een d:raadsnelheid van 13. 18 em per sec hebben we de grenslaag 
prof'ielen gemeten op verschillende a.f'standen van de intrede ope
ning.In :figuur 30 zijn de resultaten gegeV'en na tre.nsforma.tie van 
de relatieve atste.nd m logeritmische coardinaten. De diverse be
rekellde grootheden zijn in tabel. 17 numeriek gegeven. 
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Tabel 11Qrensl.sasgrootheden bij een atroming om een dread met een 
straal van 3.22 micron bij een snelheid van 13o 18 em per sec. 

X yd B nulwaarde af'wijldng din 
in nm in micron. mm 
0 5.18 3.99 1.20 7.5 0.571 
1 5-75 4.98 0.77 3.8 0.011 
2 5.96 5.:;6 o.6o 2.7 1.249 
4 6.18 5.;28 0.90 4.7 1.557 
7 6.27 5.51 0.77 3.8 1.721 

22 6.46 5.49 0.97 5.3 2.o61 
32 7.05 6.48 0.53 2.3 3.796 

Uit deze gegevens bliJkt, dat de a.fwijk1ng van de geixtra.poleerde 
snelheid :naer de dread evenala bij de metingen beschreven in de 
vorige pe.ra.graaf systematisch aa:n een kant van het punt(01 1) lig
gen.Dit zou weer verkleard kumlen worden u1t onrondheid van de 
stuwbuis of u1t een verpla.atsing van de draad tijdens de met1ngen 
De grootte van de gevonden afw1jk1ngen is weer in de ts.bel OJlge
nanen en wijat daaro}?. 
em een indrult te geven hoe de grenslaag in het eerste gedeel te 
van het badtra.Ject aangroeit,hebben we 1n figuur 31 de grensla.ag 
geschetst in het tra.ject vlak na de intrede O}?ening.De grensla.ag
dikte is in :riguur 31 eJ.s functie van x gegeven. 

int.r&dc 
ope:r.in9 

------------~~~~ 
---------- dilctt 

d!"ao.d-

Figuur 31o Grenslaagstroming vlak achter de intrede opening. 

4.4.3.Metiti& van een geheel snelheids}?rofiel. 
Al.s voorbeeld van een meting van een geheel snelheids}?rofiel ge
ven we de resul ts.ten · van een dergelijke meting aa.n een dread met 
een straeJ. van 124.:; micron bij een snelheid van 13.18 am / sec. 
De stuwbuis is O}?gesteld OJl een afsta.nd van 70.9 em. van de 1ntre
de O}?ening in de meetsectie.Uit de metingen is OJl de in 4.:;.4 be
schreven wijze de snelheid berekend en in figuur ;,2uitgezet tegen 
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Figuur 32. Registratie van een volledig snelheidsprofiel .. 



de logaritme van de· rel.s.tieve a:f'stand. Bebs.l.ve het buitenste ge
deel te voldoet het prof'iel goed as.n de op theoretische gronden te 
verwachten snelheids verdeling (zie hoof'dstuk 2). We wijzen er in 
dit verba.nd op, aat de meetllauwkeurigheid niet dezelf'de is over 
het gehele meetgebied. Il:lmers, in 4.3. is gebleken1dat de verhoU.
dins van de stuwdruk en de vloeisto:f'snelheid een :f'unctie is van 
Res en van ltwadratisch -voor e;rote waa.rden van Res- verloopt tot 
lineair -voor kleine vaarden van Res.Begilm.en we een stuwdruk me
ting ean de· buitenzijde van . de . grel).Slaag,den is de vloeisto:f'snel
heid. nog klein·en is de stu.wdruk hiermede lineair evenredig. BiJ 
het llBderen van de dread wordt de vloeistofsnelheid geleidelijk 
groter. De stuwdruk stijgt nu rel.s.tie:f' nog starker 1 andat de ver
hQuding tussen· de stuwdruk en de snelheid hoe laJlger hoe meer 
kWe.dratisch wordt. Bet 1meetsignaal. 1 van de vloeisto:f'snelheid 
D&emt d.aardoor sterk toe en ~ relatieve meetnauwkeurigh.eid van 
de snelheid wordt vergroot. 
De waargenanen a.f'wijking as.n de. bui tenzijde van de grensla$g kun
nen we echter niet- e.lleen toescbrijven aan de geri:ngere meetmmw
keuripid as.n de buitell2;ijde van de grenslaag.Een voornamere rol 
zaJ. o.i.hierbij gespeeld.worden door een plotseling optreaende 
~ing-in de drif't.De meetpunten1 die in figuur 32 bened.en de 
horizontal.e - as gelegen zijn kunnen :tmmers niet door · een verm:Ln
clerde .rel.s.tieve .· na.uvkeuri.Shei.d verl:£l.aard worden ma.ar wel door een 
verschui:ving van· het nulni~a.u. van de druk. 
Een ander etfect1 dat hierbiJ in de beschou.wing betrokken dient te 
worden1 1&: de tijdelijke a:f'brokk.eling van de .grensla.a.g. as.n de bui
te~.we hebben dit verschijnsel meermal.en geconstateerd en ook 
biJ deze metingen is het opgetreden,al wordt ook daa:rdoor de vriJ 
grote atwiJld.n& in het snelhe:tdspro:f'iel in f'iguur 32 niet ver
~.Bet is onze · ervaring1 dat bet praktisch omnogelijk is an de 
Gnge~Jtoorde ·gedaante van de-,gr:en~Jl&N aan de buitenzijde ~. bepa-
~en. · 
We zullen nu de"conclusie; dat in dit geval de vr1J srote atwij
ld.ng niet verkl.aard kan worden uit a:f'brokkeling van de grensl.aag 
nader . toelichten. We hebben . da.a.r'toe 1n · ta.bel 18 de exper:tmenteel 
gevonden. waarden van de schuif'spanningscoliicitmt en. van .~ ·loga
niDische grenslaagdikte ~t ~ t.heoretische waa.rden vergeleken. 

Tabel18. J.osaritmische g:ren&l.fu:Lgd;Lkte en schu1f'spann:i:ngseoe:f'f'ic1-
. ent biJ e • 5•03- _a. 

Experimerlteel 
Lo~itmisch prof'iel · 
Pohlbausen opl.,met 6 r. v. 
Carrectie ter.men 
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4.15 
4.28 
,.10 
8 .-7 

Logaritm.ische 
g:rens~ 

3 .. 50 
4.28 
3·23 
3.5 .-6 
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Uit de tabel blijkt1 dat de invloed ·van de correctiete:rmen op de 
grenslaagbeschrijving door een loga.ri tmisch snelheidsprofiel te 
verwaarlozen zijn en ver binnen de meet:nauwkeurigheid liggen. 
Is nu de in figuur 32 gegeven afwijking van het loga.ritm.isch pro• 
tiel een in de tijd stabiele afwijking, dan moet dit tot uiting 
kanen in de schuifspanning die op de draad werkt. We kunnen dit 
ns.gaan uit een gra.fische integra.tie van de gemeten kromne.We ge
bruiken daa.rtoe de :lm.pulswet{II.2l ],die geschreven kan wordanals 

d 
1 

2 1 -- ( I a e Y da ) = - -de 0 B • 

Integratie geett,eanemenda dat de impuJ.s nul is bij het beginpunt 
van de grensl.aagvorming 1 

I a e 2 Y da - a - - i . 
0 

We kunnen nu B vindan door de integrand ui t te zetten tegen a en 
daze kraDme grafisch te integreren. We hebben deze gra.fische inte• 
gratie ook uitgevoerd op het geheel lopritmische snelheidspro
fiel om de nauwkeurigheid van de methode na te gaan. We hebben ge
vondan 

0 0 
Lopritmische profiel Gratisch 4.24 J Analytisch 4.28 
Gemeten protiel 11 1 • 46 J Meetkramne II.. 1 5 

Deze analyse van de invloed van de afwiJking op de waarde van o 
bewijat, dat de afwijking van de kronme van het lopritmisch pro
tiel rdet in de tijd stabiel kan zijn geweest; daarvoor is een te 
groot verschil aenwezig tussen de ui t de metingen bepaalde schuit:. 
spann!.ngscoef'f'icUint en de schuifspe.nningscoefficient, zoals d.eze 
uit de gra.f'ische integra.tie volgt. 

4.4.4. Verstoring van het begin van de grenslaegvorming. 
Zeals we gezien hebben, is het beginpunt van de grensl81J.8V0rming 
bij Clllze mod.elproeven anders dan het begin van de grenslaacvor
ming bij het spinnen. Ofschoon we naar aa.nl.eiding van de uitkom
sten van de berekening van de exs.cte oplossing bij de vlakke 
pleat weinig invloed van de singu.J.ariteit van dit beginpunt ver
vachten, hebben we door metingen trachten vast te stellen, hoe 
groot daze invloed is.,In figuur 33 is de schuifspanningscoef'f'iei-. 
ent ala functie van de a.tstand tot de intrede opening uitgezet. 
Verder zijn in de figuur gegeven de coifficil'nt, zoals deze uit de 
Pohlhe.usen oplossing volgen en de schuitspanningscoef'f'icient1 die 
uit bet loga.ritmisch snelheidsprof'iel te berekenen valt. De stro
ming in de intrede opening is zoals gezegd ook te beschrijven ala 
een lopritm.ische anelheid.sa.f'hankelijkheid van de radiale afstand 
De schuitspanningscoef'ficiint die hiervoor uit [II.38] te vinden. 
is, is tevens in de figuur 8.8.1'lgegeven. 
Duidelijk blijkt1 dat de a:twijkingen in de proefomstandigheden van 
van de theoretisch eangenanen straning niet erg groot zijn. We 
wijzen er in dit verband op 1 dat reeds op een afstand van o.; Dill 
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~· de intrede opening de schuifspanningseoefficient vriJwel 
"as wearde heeft1 die. uit het logaritmisch snelhei~iel te be
re'kenen vaJ:t. Uit deze metingen volgt o.i., dat de invloed van een 
~gi.nstranins bij onze grenslaaeJDetingen te verwae.rlozen is. 

-G 
t 
0.7 

V = 13.8 c:m u:c:. a :. 83 '-'-

0.6 

0.5 X lhcorditch begin punt 

0..4 Pohl hc:~.u .te:n oplo~sing 

o.~ ' 
' ( . 

0.2 
ln- sn1dheida. profiel 

0.1 

0 
0 2 3 !S IS 7 g 10 ti 

----- )( in mm 

Figuur 33. Schuifspannlngseoefficient als functle van x. 

4o4.5.Meting van de schuifspa;nningscokficient a.ls tunctie van a 
bij verschille:nde d.raden. 
Er zijn nu geen moeilijkheden meer overgebleven, die een bereke
ning van een snelheidsprofiel ui t een stuwdrukprofiel in de weg 
stae.n.In het voora.tgaa.nde hebben we aJ. deze canplicaties a.a.n een 
o:nderzoek onderworpen en we hebben tevens gezien, dat de schuif
spanningscoetficient de grootheid is,die het nauwkeurigste geme
ten kan worden.Aangezien de schuitspanningscoefficii:int direct op 
een of andere wijze samenhangt met de a.ndere stromingsgrootheden, 
a.l is de nau:wkeurigheid1 waannee de verschillende grootheden aa.n 
de theorie voldoen niet dezelfde 1 hebben we door de meting van de
ze schuifspanningscoef'ficil!nten de geldigheid van de verschillen
de theorien nagegaa.n. 
In figuur 33 en 34 zijn resul ta.ten van verschilllende bepe.lingen 
in gratiek gebra.cht. Uit deze gre.fieken blijkt1 dat de gemeten 
schuitspanningscoeffieienten maar weinig afwijken van de eoeffi
eiE!nten die uit het ·loga.ritmisch profiel. volgen .. Bij een preeiese 
beschouwing van de meetpunten veJ.t het op, oat de meeste meetpun
ten wa.t boven de loga.ritm:tsehe lijn liggen,hetgeen op een afwij
king in de andere riehting dan bij de in de vorige :pe.ra.grae.t be
schreven meting duidt.Deze metingen geven de indruk1 dat er aan d.e 
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buiteuijds van de grens~ toch een geringe atbuiging van het 
profiel., aanpassing aa.n de buitenstraning1 optreedt.,Helaas ontbre
ken ons de meetmogeliJkhedsn an deze a.fbuiging verder na te gaa.n. 

4.,4.6.Directe bepa.ling van de be.dweerste.nd. 
Met de in 3.6. beschreven opstelling an versch.ilkre.ehten te meten 
hebben we in enkele gevallen de badweerstand direct ge:meten. De 
bijzonder moe:tlijke Yijze van instellen van de diverse hoeken,die 
bij elke verandering van x opnieuw ingesteld moeten worden, hee:f't 
tot gevolg geha.d1 da.t bet aantal metingen met deze opstelling min
der groot is geworden, dan het aantal metingen met de stuvdrukre
gistratie.Bovendien bleek al direct, da.t de resultaten van de me
tingen van de ba.dweerste.nd goed overeenkwamen met de resul taten, 
die verkregen waren met de stuwtlru.kregistratie. 
Een na.deel van de methode em de badweerste.nd direct te meten is, 
da.t ook bet stuk grenslae.g, da.t voor de intrede opening van de 
meetsectie gevormd wordt,mede van invloed is op de meetresul taten 
en da.t bovendien elke wriJving ve.n de d.:t"aad in de intredeopening 
een verhoudingsgewijze grote verstoring gee:f't van het te :meten 
signaal .. 
We zullen van de metingen van de bs.dweerstand twee voorbeelden 
geven. In de eerste pleats een meting op een at stand. van 36cm ach
ter de intrede opening bij verschillende draadsnelhedsn met een 
dread met een straal van 8o micron.In tiguur 36 zijn de meetpun-

&0 

20 

20 iiO 60 
__ .,..,.'1/

0 
in mjmin. 

Figuur 36., Badweerstand ais functie van de draadsnelheido 

ten gegeven en is tevens aangegeven, hoe de badweersta:nd bij een 
volledig lopritm:Lsch snelheidsprofiel er uit zou zien. De :meet
resul ta.ten kanen in daze figuur · zeer goed overeen met de theore
t:tsch te verwachten a:f'hankelijkheid. Verdsr ziJn in te.bel 19 enige 
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meetgegevens verwerkt van een grenslaagstrcming om een dread met 
met een streal van 130 micron bij een x van 99 em. 

'fa.bel 19. Gemeten ba.dweersta.nd als funotie van de. snelh;eid. 

Vo 
em /sea. 

12.00 

w exp. 
mg. 

23 
25 
22 
22 
6o 
54 
65 
85 
92 
78 

W theor. 
mg. 

22.8 

81.4 

Ook uit deze resulte.ten bliJkt, da.t er een goeds overeenkom.st 
tussen de volgens het loga:ritmiseh· profiel te ve:rwaohten waa.rden 
van de badweerstan.d en de experimenteel gevonden waarden van de 
be.dweerstan.d te bestaan. Bij .de»· metingen wordt een redslijke 
nauwkeurigheid bereikt1 zij het na onevenredig veel instelwerk. 

4.5 .. Begrenzing van het gebied van de laminaire grensl.aagstraning. 

4.5.1.Meetmethodiek voor de be:taling van de om.sle.g. 
Zoa.ls reeds in de inleiding is ui teengezet, tredsn bij de grens
J.sagstrom.ing aan liohamen zonder een beginpunt twee typen van 
grensla.gen op t.w. lemins.ire en turbulente grenslagen.De overgang 
van de ene grenslaag in de andere vor.m.t de bovengrens van het ge
bied waarin de grenslaagstraning J.aminair· is. Voor de be}Bling van 
daze grens hebben we gebruik gemaak.t van een moter ~ijvplg 
van de varia tor van de Arter moter ( zie 3. 1 • ) 8 waardoor het mop-
lijk is om de drs.adsnelheid eenparig te doen toenemen. . 
De bepaling van de omslag is op dsa v:tjze eenvoudig.De stuwbUis 
wordt ergens in de grenslae.g opgesteld1 wearbij de radiale a.fstan.d 
tot de draad :riiet bel.angrijk is. We beginnen met een lage draad
snelheid en dus met een laminaire grenslaag en laten de CJreadsnel 
heid VEtrVOlgens monotoam toenemen. De geregistreerde stuwdruk zaJ. 
dan ook monotoom. toenemen totdat het om.slagpunt bereikt wordt .. De
ze oversang wordt op de registrerende meter direct ziohtbaa:r. Af
hankelijk van de radiale at' stand is deze om.slag meer ot m:f nder 
duidelijk te zien.staat de stuwbuis vla.k bij de dr&ad1 dan ~ de 
stuwdruk plotseling en registreert de meter vervolgens de wervels 
die de stuwbuis passeren en ~· .. de gemiddelde stuwdruk eohter 
op een veel lager nivea.u ligt als bij de lemina:fre grenslaag .. Fi
guur 37 geeft een dergelijke om.sl.ag. Na. de om.slag hebben we een 
gebied, waarin de grenslaag tijdelijk een weer minot meer lami
nair karak:ter kan krijgen.Dit overga.ngsgebied kan bij onze metin-
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Figuur 37. Bepaling van de omslag laminair• turbulent. 



gen ook worden be;paald. Bij deze beschouwingen komt direct de 
vreag near vo.ren in hoeverre de· ligging van de anslag en het ge
bied., 'WU.l."in laminaire en turbulente gtteilsla.gen elkaar afwisselen, 
beinvloed wordt door de wijze van meten,in casu door de wijze van 
regellE.tige verhoging van de dread.snelheid.We hebben deze invloed 
trachten na te gaan door het a:nslag gebied te bepaJ.en zowel van 
de kant van de l.aminaire eJ.s van· de kant van de turbulente grens
laa.g a.t. Tabel 20 geeft de resul ta.ten van vier van deze bepaJ.ingen 

Tabel 20. BepaJ.ing van de amsla.ggebied teneinde de invloed van de 
meetmethode na te gaa:n. 

MetinS 1 Meting 2 Meting 3 Meting 4 

vanuit de 
laminaire 63.6-75.7 64.5-81.3 64.3-81.0 82.7-85.0 
gttenslaa.g 
vanuit de 
turbulente 69.7-78.7 62.7-Bo.o 66 .. 7-81.3 76.0-85.0 
gttenslaa.g 

Tabel 20 geeft duidelijk e.an, dat er van een beinvloedi:ng van de 
anslagmetingen door de meetmethode niets te merken is. 
Een e.nder verschijnsel menen we niet onopgemerkt voorbij te mogen 
le.ten gaan .. Bij de bepaJ.i:ng van de cmSlag vanuit het l.aminaire ge
bied vorm.t de geregistreerde stuwlijn een monotoan in de tijd 
toenemende functie zoeJ.s d1 t te verwachten is .Bij de bepaJ.ing van 
de anslag vanuit het turbul-ente gebied echter is de lijn na het 
verdwijnen van de wervels veel minder mooi,da:n we op grond van 
onze kennis over de l.amina.ire grenslaag mogen verwachten.De stuw
druk vertoont in de tijd bergen en daJ.en,hetgeen we verkJ.aren uit 
het niet voor 1 00 °/o goed functioneren van de e.chterste nevensec
tie eJ.s uitdempsectie voor de 'Wervels van de turbulente gttenslaa.g 
De resten van de wervels vormen dan onregelme.tigheden in de terug 
strani:ng van het water la.ngs de WB.tl.&m van de belt en be'invloeden 
de gttenslaa.gstraning. 

4 .. 5.2.,Invloed van de intrede opening op de omslag. 
Zoals bekend is, wordt de omslag ·van·J.emina.ir naar turbulent ve.a.k. 
sterk beinvloed door optredende storingen in de buitenstrani:ng. 
Onze waterbalt is wat dat betreft eJ.s ideaa.l rustig te beschouwen, 
vergeleken met de straning in de spinba.den. Onze interresse gaat 
biJ onze model proeven uit naar de invloed die de intrede opening 
op de omslag heeft. Inmers, vrij geringe af'rondingen van deze ope
ning betekenen eJ. een vrij kleine la'omtestraal in de richti:ng van 
de strani:ng door de intrede opening. Uit de litera.tuur is bekend 
(12), dat dit soort oppervlakten vrij snel wervels kunnen veroor
zaken. 
We hebben de invloed van de intrede opening nagegaan door bij een 
bepeal.de draaddiameter ( 16o micron) het omslaggebied te bepaJ.en 
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biJ tvee verschillende intrede openi:ngen.De ene bepa.ling is uit
gevoerd met een intrede opening met een diameter van 850 micron, 
en de andere bepa.ling met een opening van 3350 micron.De resulta
ten zijn gegeven in f'igllur 38. 

Sin 
m/min. 

1 so 

30 

20 

Diameter intradc o ning aso,.. 

----- '"' 
0 20 30 40 !>() 60 70 

tOT---------~==~~~~~~~~~~ 

!I in 
m/min. 

t IO~--~~--~--~==~~Cm~--~--4 
w 20 h ~ .~ ·~ ~ 0 80 

Flguur 38. Overgangsgebied van laminair naar turbulent als 
functie van de afstand tot de intrede opening. 

Bij de vlakke pleat met een beginpunt is het gebruikelijk de an
slag te betrekken op het Re-getal waarin de a.f'stand tot het be
ginpunt van de vlakke pls.a.t voorkomt.Dit heef't in ons gevaJ. wei
nig zin. In de eerste plae.ts andat in ons gevaJ.. de a.f'stand x een 
geheel andere betek.enis beef't in verband met het verschil in het 
begin van de grenslae.gvorm:Lng tussen lichamen zonder en met een 
beginpunt.In de tweede pla.ats blijkt uit f'igllur 38 duidelijk1 dat 
de a.f'stand x in de beide beschouwde gevallen een verschillende 
invloed gehad heef't op de omslag1 wae.rbij k.enneliJk twee geb:Leden 
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zijn te ondersobeiden.Het eerste gebied ligt vlak aohter de in
tredeopening en bet andere ligt op grote e.fstand dsa.rvan verwij
derd.Bovendien val t het grote verschil in de snelheid op waarbij 
de ansleg optreedt bij de twee proeven.Deze waarneming geeft ook 
geen eanleiding om de stra.e.l van de drae.d als lengte maat in het 
Re getal op te nemen. 
Een betere vergelijkingsmae.t als lengte eenheid voor de grens
J.eagstroming om liohsmen met een beginpunt levert de grensleag
dikte d.Bij beide proeven is er een groot verschil in de begin
toestand van de grensl.e.e.gvorming, doordat er een groot versohil 
in • af'stroping 1 van de grensleag bestaa.t bij bet gebruik van ver
sohillende intrede openingen. 

:t.OOO 

'2.000 

. -4000 

-~ ... x 

Diowur.tc.r 
inti"Ccll optmi 11 

t 
&sot" .. 

0+-----r-----.-----r---~~--------------~-----4 
a 10 50 60 70 80 

Figuur 39. Red als functie van x bij de omslag. 

Met behulp van de gegevens over de J.aminaire grensle.a.g hebben we 
Red bepa.a.ld op het moment van cmsleg van J.aminair l'lS8.r turbuJ.ent 
en daa.rbij rekening gehouden met een begindikte van de grensle.a.g, 
die gelijk is aan de· strael. van de intrede opening vermindert met 
de straeJ. van de dread. In figuur 39 zijn de resul taten van deze 
berekening gegeven.De kranmes die op deze w:ljze ontstaan zijn uit 
de beide proeven gelijken nu a1 beter op elkaar,al zijn zij nog 
significant verschillend.Het is opvallend, dat de omsleg in het be 
gin van de grensla.a.gvorming in beide gevallen onder vrijwel ge
lijke oondities pla.a.ts vindt.D.w.z. dat de intrede opening een be
paa.lde vaste invloed heeft op de · ansleg en dat deze omsleg daar 
ter plaatse optreedt bij een ReeA van ongeveer 300 tot 4oo. 
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Het varschil tussen beide kromnes is nu te verkla.ren door ae.n te 
nemen, dat het uiteindelijke niveau -d.w.z. de Red biJ zeer gro
te waa:rden van x- in geen van beide gevallen in het meettra.ject 
a.l bereikt wordt, en dat het eerste stuk va.n de kromm.e sterk be
invloedt wordt door de wervelingen1 die ontstaan zijn biJ de in
trede opening. Da.t de Red stijgt met toenemende afstand tot deze 
openiug is dan het gevolg van de demping, die de wervels onder
vinden in de grenslaag en die grater wordt naarmate de afstand 
tot de intrede opening groter wordt. Het verschil tussen de be ide 
kramrles wordt da.n tevens verklae.rd, doorda.t de sneldheid waarmede 
de omsle.g plas.ts vindt, in beide gevallen verschillend geweest is. 
Nem.en we nu san, da.t de demping va.n de geinduceerde wervels afhan
kelijk is van xvo, da.n wordt het verschil tussen de beide krommes 
geheel verklaard. Figuur 40 geeft de Red a.ls functie van xvo. We 
zien in deze grafiek,da.t er dan geen significant verschil meer is 
tussen de beide proeven. 

~000 

2000 

__ .,..,..)(Yo 

0 tooo 3000 

Figuur 40. Red als functie 1:an x Vo bij omslag. 

Bovenstaande beschouwing geeft <>.1. voldoende aan,da.t de omslag 
bepaald wordt door de · straning in de intrede opening en da.t proe
ven in di t verband niet zoveel waa.rde hebben voor de bepaling van 
de OliSlag van de grensleag bij het spinnen. Wel kunnen we hier nog 
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opnerken, dat de limietwaarde van de beide kronmes ligt bij een 
Redk van 3500 tot 4ooo, zodat we voor een volk.amen ongestoorde 
strani.ng in een spinbe.d deze waarde ve.n het kritisch Reynoldsge
teJ. me:nen te k.unnen aangeven voor de cmslag ve.n laminair naar 
turbulent. 
In tabel 20 hebben we de verschillende kri tische Reynoldsgeta.l
len voor de diverse stromingen vergeleken. De gegevens over de 
vla.kk.e plaa.t en buis stroming zijn san de literatuur ontleend. 

Tabel 20. Vergelij~ng. van Redk voor verschillende stromingen. 

Redk 
Buisstrani.ng 2300 

Vla.kk.e plaa.t met een begin
punt in lucht. 
nOrmaal 2700 - 3500 
zeer goed storingsvrij 8500 

Cy-linder zonder een begin-
punt in water. 
normeal 2000 - 3000 

zeer goed storingsvrij 3500 - 4ooo 

De vergelijki.ns ve.n de omslag bij de verschillende stromingen op 
basis van Redk is goed te noemen. 

Litera.tuur bij hoofdstuk 4. · 

l
l).R.G.Folsam1 Trans.A.S.M.E. 1 78 (1956) 1447. 
2).F.A.Mac Millan, Journ.Sc.lnstr. 1 31 (1954) 17. 
3) .A.D.You.ng. ,J.W.Maas. 1 Aer.Res.Counc.Lond.Rep.Mem. no 1770 (1936) 
4) .M.J .Lighth1111 Journ.Fluid .. Mech. 2(1957) 493. 
5).J.M.Hall,Journ.FluidJ(ech. 1 (1956) 142. . 
(6).C.W.Hurd,K.P.Ches~,A.H.Shapir61Journ.Appl.Mech.75 (1953)253. 

1

7).P.O.A.L.Davies,Journ.Fluid.Mech.1 3 (1958) 441. 
8) .F.Home.nn1 Zeit.Ang.Ma.th.Mech., 16 (19,;6) 153. 
9) .H .. Lamb,~dro Dynami.cs,New York, 1945. · · 
10).H.Schlichting,Grenzschichttheor1e,1951. · 
1l).M.Barker,Proc.Rqy.Soc.Lond. A 1 101 (1922) 435. 

{12).H.Gortler1 Z.A.M.M. 21 (1941) 250.+ 
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Lijst van voornaamste symbolen. 
x,r, cylindrische coOz-dinaten (bij manometerbuis x z } • 
x,y, z. carthesiae.nse co<Srdinaten. 
u component van de vloeistofsnelheid in de x-richting. 
v component van de vloeistofsnelheid in de r-richting. 
u ongestoorde vloeistofsnelheid. 
a straal van de cylinder doorsnede. 
1!1' gemiddelde straal.., 
a+ maximale straal. 
a- minimale straa.l .. 
A verhouding • straal' van de wa.terba.k. en de draad. 
d grenslaagd.ikte .. 

y 
yd 
fly 
q 
z 
p 
pd 
Rea 
Red 
Redk 
ReaA 
Res 
Vo 
n 
v 
"( 

'tO 

a 
w 

K' 

e 

K1B. 
Jo(x} 
EI(x} 
R( y1B) 
F(B) 
v 

a.:t'wijking in de bepaling van de radiale a:f'sta.nd. 
relatieve grenslaagd.ikte. 
lo~i tme van de relatieve radiale a:f'sta.nd .. 
lo~i tmische grensleagdikte. 
correctie term voor de lo~itmische grenslaagd.ikte. 
verhouding van y en yd. 
twee m.a.a.l de lo~itmische grenslaagdikte. 
kwa.draat van de relatieve radiale afsta.nd. 
kwa.draat van de relatieve grensla.a.gdikte + 1. 
Reynoldsgetal van de dread. 
Reynoldsgetal van de grenslaagdikte. 
kritische Reynoldsgetal van de dread voor omslag. 
Reynoldsgetal van de waterbak. 
Reynoldsgetal van de stuwbuis. 
draadsnelheid .. 
kinematische viscositeit. 
~sche viscositeit .. 
schuifspanning. 
schuifspanning a8:n de 'dread .. 
schuifspanningscoefticient. 
badweersta.nd .. 
ba.d.weersta.ndstactor. 
zuurtoevoerco§fficient. 
kengetal van de draad. 
reciproke van bet kengetal van de dread. 
haltwaarde tijden bij niet-stationaire verschijnselen .. 
a.tsta.nd tussen stuwlijn en middelpunt van de voork.ant 
van de stuwbuis. 
integra tie constantes. 
Besselfunctie van de nulde orde. 
Exponetiele integraal. 
Reeks in met B als consta.nte. 
Ui tdrukking in B .. 
varia.ntie 

s standasrddeviatie 
bo .... b; coefticienten van de regressie vergelijkingen. 
a 

ps 
contacthoek water-glas-lucht. 
stuwdruk. 
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pQ1,pn drukverandering voor de ingang van de stuwbuis. 
M hellingshoek van de meniscus. 
u a.shoeken in de manaoeterbuis. 
a.2 ca.pilla.riteitsconstante. 
he ca.pUla.ire stijghoogte. 
h verendering in de stijghoogte door drukverandering. 
Kr(K1 1 K2)kra.cht op de rand van de meniscus. 
Vl Volume vera.ndering bij uitbuiging van de meniscus. 
V2 Volume verandering bij verpla.a.tsing van de meniscus. 
A verhouding van Vl en V2. 
tN volume wa.ter1 da.t door de stuwbuis opening stroomt. 
R stre.a.l. van de doorsnede van de manometerbuis. 

st:raaJ. van de opening van de stuwbuis o 

S oppervla.ktespanning van water. 
0 oppervla.kte van de mensiscus. 
Ci correctie coefficient voor de stuwdruk. 
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Summary. 
In this thesis a description is given of laminar, cylinder~t""' · 
rieal boundary" layers around continuous cylinders. These bounda ... 
ry layers occur in the various baths used in the spinning of ray
on. 
In spinning, the thread emerges fran a hole or leaves a guide rol• 
ler as an infinite cylinder.It is pulled through a liquid ba.th,:tn 
which it drags along a la¥er of liquid, thus causing a circulating 
flow in the spinning bath. A stu(b' bas been mde of ·the· relevant 
interaction ot forces -bath drag of the thread- and the growth· of 
the boundar.Y J.8.1er, which is important to the process of diffusion· 
of acid fran the bath into the thread. 
Fran the eydrod;y:mmic boundar;y ].eyer equations an approxima;te so
lution of the velocity profile can be derived. The accuracy with 
which this loga.ri thmic velocity profile describes the boundaJ:'¥ 
layer has been investigated.. An effort bas also been made to de• 
scribe the profile ot the bounda.r;y layer by a po1ynanial end to 
approximate to the characteristic quantities ot the boundar;y lay-·. 
er by employing the manentum integral of Von KsJ:oman. It was found 
usetul first to transform the relative radial distance into a 
logarithmic coordinate. 
For cylinders of small diemeter(where the boundary layer is thick 
with respect to the thread diameter) the boundary layer is best 
described by the loge.ri thmic velocity distribution, whereas for 
cylinders ot large diameter ( where the boundary la¥er is thin in 
respect of the thread diameter ) a polynomial gives the best re ... 
sults., 
The fluid velocity as a function of the radial distance has been 
determined with the aid of a measuring technique - specie.l.ly de
veloped for the purpose - by which the impaet pressure in front 
of a Pitot tube with a flat nose is recorded while this tube is 
slow:cy- displaced in radial direction. Use is me.de of the ,cystere
sis at a water meniscus in a glass capillary tubeJ the change in 
pressure during recording is measured fran the change in CUl"Vtt.tu
re of the water meniscus in the n:ananeter tube while the edge··Qf· 
the meniscus remins stationary. In this 'W8¥' the impa.et pressure 
is measured without 'eysteresis'. 
When developing this method of measurement and checking the the~ 
oretice.l relations which can be established for the relationship 
between the curvature of the meniscus and the contact a:ngle at 
the wa.ter-gla.s-a:tr interface in a capillary, 1 t appeues possible 
to determine this contact angle accurately. 
For determining the velocity profile and, from this, the ·shear 
streas on the thread it was necessary to stuczy- two complications 
more closely,viz: 

the relation between the impact pressure and the fluid velocity 
e.t small values of Res; 

the position of the stagnation line before the opening of the 
flat nose of' the impaCt tube. 

- 125 -



Both phenanena were investiaa.tedJ:f'or the flat impact tube a rela
tion between the pressure a.nd the fluid velocity was found which 
holds for all vaJ.ues of Res. · 
Quite independently of· these measurements the bath drag was also 
measured direct oFor this purpose the model thread was guided over 
a specia.l.l.;r designed measuring barJ the difference in thread ten
sion fran beginning to end of the bath travel acts as a ~suring 
signal on the measuring ba.'r .In this wey the th:t"ea.d tension could 
be eliminated a.nd the bath d:rsg could be determined accurately o 

This is important, because the thread tension is much higher than 
the bath drag. 
The results of' measurement have verified the result of' the theory 
for thin cylinders. For spinning in practice the logarithmic vel
ocity profile is a sufficiently close e.pproxi:DBtion of the actual 
flow 1 and the simplified expressions for the va:rious cha.racteris~ 
tic que.t'ltities derived fran this solution are quite usetul.. 
Also the region of tnmsition fran a lamimtr to a turbulent boun
da:cy' layer ·could be determined by the same measuring methode 
The results of these measurements were found to be in good agree= 
ment with those reprding the transition of other flows, provided 
the cri tice.l Reynolds number is cal.culated fran the thickness of 
the laminar boundary layer. 
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1 • De be:nadering volgens de methode van Pohlhausen en Von Karman 
van de - voor de grensleagstraning ka.:rakteristiek.e - grootheden 
wordt beter, nae.rmate men meer - uit de grensl.aagvergelijking a:r 
te le1den ra.ndvoorwaa.rden - in de berek.ening betrekt. De op deze 
vijze Terk.regen grootheden vijk.en nog a.1 tijd ·in niet voorspelba:re 
mate at van de juiste grootheden. Dit moet worden toegescbreven 
aan: 
a. Het niet meer dan twee punten gemeen hebben van het bena.derde 

en het werkelijk.e snelheidsprof'iel. 
b .De plaatsbepsJ.ing van een van de gemeenschappelijke snijpu;nten 

is onzek.er 1 indien de exacte oploseing onbekend is. · 

Th. vcm Karman Z.A.M.M. 1 (1921) 2331 
K.Pohlhausen Z.A.M.M. 1 (1921) 252, 
Th. Stiel tjes Oeuvres Caapletes pa.g 1-11 1 
Dit proef'schrif't hoof'dstuk 2. 

2. De metingen, die in di.t proefschrif't beschreven zijn, onder
schrijven de mening van Davies, dat de stuvlijri in een niet hano
gene atraning wel door het midden van de opening van de stuwbuis 
gaat en dat de interprete.tie van de e.fwiJkingen in de stuwdruk 
die door Young en Maas gevonden zijn1 foutief is. /_. 

A.D.Young,J .N.Maas,Aer. Res. Counc. Lond. Rep.Mem.1770 ( 1936). 
P .o.A.L.I8vies1Journ.Fluid.Mech. 3 ( 1958) 441. · 
Dit p:roefschritt,hoofdstuk 4. 

3. Het is mogelijk an met een vloeistofma.:naneter drukverschillen 
nauwkeurig te bepsJ.en, indi.en veranderingen in de hoogte van de 
bolkap van de meniscus in rek.ening gebracht worden. 

Di t proefschritt, hoofdstuk 3. 

4 .Bij het projecteren van nieuwe bedrijven wordt het economisch · 
bela.ng van· de voorwae.rden, wae.:raan in het bedrijf vold.aan moet 
worden in verband met handhaving van de bedrijfshygiene en in 
verba:nd met de verwezelijking van automatische date. processing 
veelal onderschat. 

5 .Een vera.ntwoorde bedrijfseconomie in een bedrijf van enige cm
vs.ng is niet mogelijk zonder een goed functionerende bedrijfsau
tomatisering. Investeringen ten behoeve van deze automatisering 
(aanscha.f van cc:mputers e.d .. )dienen op een andere vijze beschouwd 
te worden als investeringen voor meer conventionele apparatuur. 
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5~ Het verdient aanbeveling bij de bestudering van industriele 
:.!lengprocessen twee begrippen te onderscheiden: 

Mangen: Een stof is ideaaJ. gemengd9 indien de ru:i.mtelijke verde
ling van de kleinste 1vaste' deel tjes :na de menging aselect is 
t~o. v .. de verdeling van deze deeltjes voor de menging. 

Homogeniseren: Een stof is idea.al gehomogeniseerd, indien de ei
genschappen van macro hoeveelheden van die stof :na homogenisatie 
gelijk zijn en onafhankelijk zijn van de beschouwde hoeveelheden. 

P.Hemelrijk Sigma 1 (1955) 123. 
J.P.Baudr,y Chem.Eng. 55 (1948) 112 (Juli)~ 

7. De onderzoekers, die de f'iltratiewetten van Hermans en Bredee 
aan een kritisch onderzoek bebben onderworpen1 bebben onvoldoende 
aandacht geschonken aan de opmerking van Hermans en Bredee., da.t 
de dimensie van de verstoppingsconstante efhankelijk is van de 
toegepaste filtratiewet., 

P .. H.Hermans1 H.L .. Bredee1Rec.Trav .Chim. ·-54 ( 1935) 680. 
V.E~Gonsalves Rec.Trav.Chim. 69(1950) 873. 
H.Vosters, dissertatie Gent 1955. 

8 .. De a.anname1 dat in viscose z.g. primaire geldeeltjes voorkomen1 
wordt niet gesteund, door betrouwbaar bewijsma.teriaal. Onder pri
ne.ire geldeel tjes worden in d1 t verba.nd verstaa.n, deel tjes die 
nog wel een zekere structuur bezi tten maar geen dubbele breking 
meer vertonen., 

9. Bij metingen van deel tjes verdelingen volgens het principe van 
de electriscbe stroomgeleiding - Coulter Counter - wordt ten on
rechte geen rekening gehouden met warmte ruis. Deze warmteruis is 
het gevolg van pla.atselijke verhitting van de vloeistof en geeft 
in sarmige gevallen een aanzienlijke verstoring van de metingeno 

L.R.Parks1 K.A.JurbergsaJo~.Appl.Po.Sc~ 11 (1960) 193. 
F .. Kolos,Svensk Papper Tidn. 15 ( 1961) 533. 

10, De waa.rde van de individueJ.e sportbeoefening door studenten 
wordt in bet algemeen sterk onderschat. 

11 .. Het enthousiasmeren van alle werknemers in een groot bedrijf' 
heeft belangrijkere sociale en economische aspecten dan bet in 
toenemende mate verlenen van medenzeggenschap aan de werknemers 
in bet bedrijfsbeleid. Een bevredigende oplossing van deze proble
ma.tiek is essentieel voor een goede canmunicatie van beneden naa.r 
boven. 
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