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Samenvatting 

Het stage-onderzoek naar instabiliteiten in vloeistofstromingen in divergerende buizen 
is uitgevoerd in het kader van het samenwerkingsproject "Atherosclerose". Uit een 
vooronderzoek is gebleken dat iristabiliteiten in de vorm van verstoringssnelheden in een 
divergerende buis op kunnen treden. In dit onderzoek is een divergerende biiis met e m  h d r e  
taperhoek van 1.5' beschouwd. 

Het onderzoek is begonnen met een visualisatie van de instabiliteiten. Daartoe is met 
behulp van een inktinjektie in het laminaire aanstroomgedeelte van de divergerende buis een 
strijklijn zichtbaar gemaakt. Bij een waarde voor het Reynoldsgetal Re = 247 (gebaseerd op 
de grootste staal van de buis) zijn oscillaties in de strijklijn waargenomen. Als Re toeneemt, 
dan zullen de oscillaties meer stroomopwaarts in de buis ontstaan en uitgroeien naar een 
turbulent gebied waar de strijklijn niet meer zichtbaar is. Bij Re = 409 zijn de oscillaties in 
twee aanzichten onderzocht. De uitwijking van deze oscillaties in de twee aanzichten is 
gedurende tien seconden op twee posities opgemeten. Gebleken is dat de oscillaties in het 
bovenaanzicht op dezelfde positie groter zijn dan de oscillaties in het vooraanzicht. De 
frequenties van de oscillaties, die geïdentificeerd kunnen worden met de frequenties van de 
verstoringssnelheden, zijn met behulp van een Fast Fourier Transformatie bepaald. Er 
blijken geen frequenties hoger dan 5 Hz voor te komen. Tevens blijkt f = 3.8 Hz als meest 
karakteristieke frequentie op te treden. Overigens is het niet mogelijk gebleken een verband 
te leggen tussen de oscillaties in beide aanzichten. 

Vervolgens zijn met behulp van de Laser Doppler-opstelling snelheden in de 
divergerende buis gemeten als functie van de tijd. Bij een bepaalde waarde voor Re ontstaan 
instabiliteiten, die vervolgens groter worden met toenemend Reynoldsgetal. Het te meten 
signaal blijkt echter sok slechter te worden met toenemend Reynoldsgetal. Voor de situatie, 
die voor het onderzoek interessant is, blijkt niet meer gemeten te kunnen worden. 

De verstoringsfrequenties worden gIobaal vergeleken met een theoretisch model. Dj t 
model, gebaseerd op de lineaire stabiliteitstheorie, gaat echter uit van fysisch niet-reële 
snelheidsprofielen in een twee-dimensionale divergerende buis. Ook het Reynoldsgetal is in 
het twee-dimensionale theoretische model anders gedefinieerd dan in het experimentele 
drie-dimensionale geval. Zodoende kunnen geen absolute vergelijkingen tussen model en 
experiment gemaakt worden. De experimentele waarder, yoor de vers&ol.Sngsfïeliuentiei; 
blijken dan ook slechts in orde-grootte overeen te komen met de theoretisch voorspelde 
waarden. 
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1 Inleiding 

1.1 Probleemstelling 

Binnen het s~~enwerk,ir,gs=rnject, "Atherosclerose" van de medische faculteit van de 
Rijksuniversiteit Limburg en de faculteiten Werktuig-bouwkunde en Technisehz Nat~l :r t ;u~de 
van de Technische Universiteit Eindhoven wordt onderzoek gedaan naar de effecten van 
vernauwingen in bloedvaten op de stromingseigenschappen. In het bijzonder wordt daarbij 
gekeken naar de halsslagadervertakking. 

Uit een vooronderzoek [ter Huurne,'88] is gebleken dat twee fenomenen een 
belangrijke rol kunnen spelen: grenslaagloslating en vloeistofinstabiliteiten. In deze stage 
wordt de aandacht gericht op het laatstgenoemde fenomeen. 

Omdat de stroming en de geometrie van een (vernauwde) halsslagadervertakking erg 
complex zijn, wordt in eerste instantie gekeken naar de eenvoudige geometrie van een 
divergerende buis. De redenen waarom naar een dergelijk sterk vereenvoudigde geometrie 
gekeken wordt zijn als volgt: 

in het beginstuk van de sinus van de halsslagadervertakking is een divergerende 
geometrie te herkennen (zie figuur 1.1); 

1 

fit? 1.1: geometrie van de halsslagader, zoals deze bepaaìd is door 
Bharadvaj [ 11. De getippelde !ijnstukken geven be divergerende 
geometrie weer. 

2 uit experimenteel onderzoek is gebleken dat in divergerende buizen reeds bij 
lage Reynoldsget allen inst abili teiten optreden [ter Huurne, 'SS] ; 
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3 ook uit ana iC e beschouvc igen b ijken instabiliteiten bij deze geometrie op 
te treden fEagles,'65]. 

Verder wordt uitgegaan van een stationair debiet, starre wanden en een Newtonse 
vloeis tofst roming . 

Het doei van &ze stage Is om vloeistofinstabiliteiten, die onder bepaalde condities in 
de divergerende buis blijken op te treden, experimenteel ie kar&teriseren. D e  V P T W ~ U P I ~  

kennis omtrent de Pnstabiliteiten in divergerende stromingen kan het inzicht in de 
vroegtijdige detectie van atherosclerose vergroten. 

1.2 Overzicht van de stage 

In hoofdstuk 2 wordt de lineaire stabiliteitstheorje zoals deze in Schlichting [ill 
behandeld wordt, weergegeven. Deze theorie geeft een wiskundige verklaring van het 
ontstaaaa van instabiliteiten. Ook volgt in hoofdstuk 2 de theoretische achtergrond van het 
numerieke model van Eagles [SI. Met dit model is een globale vergelijking met de 
experimentele result aten mogelijk. 

Experimenteel zijn de instabiliteiten in eerste instantie zichtbaar gemaakt in een 
divergerende buis met een halve taperhoek van 1.5'. Door middel van een inktinjektie in het 
laminaire aanstroomgedeelte is een strijklijn in het divergerende kanaal gevisualiseerd. 
Gedurende een aantal seconden is de strijklijn waargenomen. Indien het Reynoldsgetal 
voldoende groot is, worden oscillaties in de strijklijn waargenomen, die uitgroeien tot een 
turbulente stroming. Deze visualisatieexperimenten worden beschreven in hoofdstuk 3.  

Vervolgens zijn metingen met behulp van Laser Doppler Anemometrie (LDA) 
uitgevoerd. Met LDA kunnen lokale vloeistofsnelheden in een stroming gemeten worden. Op 
vergelijkbare posities met de visualisatie-experimenten en bij hetzelfde Reynoldsgetal is 
getracht de axiale en de secundaire snelheidscomponenten als funktie van de tijd te meten. 
De LDA-experimenten worden beschreven in hoofdstuk 4. 

De vergelijking van de experimentele resultaten met de numerieke resultaten van 
Eagles wordt weergegeven in hoofdstuk 5. 

In hoofdstuk 6 volgen tenslotte de conclusies en enkele suggesties voor verder 
onderzoek. 



2 Theorie 

2.1 Inleiding 

in  dit hmfdstuk wmdt de theoretische achtergrond van de stage behandeld. In 
paragraaf 2.2 wordt de lineaire stabiliteitstheorie zoals deze in Sclrlichting [i i] behur~deld 
wordt, weergegeven. Deze theorie geeft een wiskundige verklaring voor het ontstaan van 
instabiliteiten. In paragraaf 2.3 wordt het theoretisch model van Eagles [5] beschreven. Bij 
dit model worden neutrale stabiliteitscurven voor temporele instabiliteiten bepaald. 

2.2 De lineaire stabiliteitstheorie 

In deze paragraaf volgt een weergave van de lineaire stabiliteitstheorie zoals deze in 
Schlichting [li] beschreven is. Hiermee wordt een beschrijving gegeven voor het groeien van 
verstoringen in stromingen. Er volgen condities waaronder instabiliteiten (het 
interessegebied voor dit onderzoek) kunnen optreden. 

We nemen aan dat laminaire stromingen beïnvloed worden door kleine verstoringen 
die op de hoofdstroom gesuperponeerd worden. Van belang is de vraag of die verstoringen 
groeien of uitsterven. Als de verstoringen groeien, spreken we van een instabiele 
hoofdstroom, wanneer ze uitsterven spreken we van een stabiele hoofdstroom. Het grensgeval 
noemen we neutrale stabiliteit. 

Om de lineaire stabiliteitstheorie te vereenvoudigen maken we gebruik van het 
theorema van Squire. Het blijkt dat een tweedimensionale (2D) stroming met daarop een 
driedimensionale (3D) verstoring gesuperponeerd pas bij hogere Reynoldsgetallen instabiel 
wordt dan wanneer de verstoring 2D geacht wordt [Schlichting,'79]. Daarom zullen we de 
verstoring 2D veronderstellen. 

Stel dat we te maken hebben met een laminaire, parallelstroming in de x-richting. De 
stationaire hoofdstroom met carthesische coördinaten U, V en W en de druk P zijn constant 
in de tijd. Het parallelzijn van de stroming houdt het volgende in: 

U is alleen afhankelijk van y, dus U = U(y); 
V en W zijn gelijk aan nul, dus V = W = O; 
P is alleen &ankeiijk van x en y, dus ? = P(x,y) 

Voor de totale snelheid (som van de hoofdstroomsnelheid e~ de verstoring) kan dan 
geschreven worden: 
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(2.1) 
u = WY) + U'(X,Y,t) 
v = v'(x,y,t) 

p = P(x,y) 4- y'(x,y,t) 
w = o  - 

waarin U', v'en p' respectievelijk de storingssnelheden in de x- en y-cömpoiîeni eiì de 
storingsdruk zijn. 
Uitgangspunten voor de linaire stabiliteitstheorie zijn de volgende twee vergelijkingen: 

+ 
continuïteitsvergelijking div u = O (2.2) 

(2.3) 
-t 1 

P 
a ; +  + 

Navier-Stokesvergelijking ai; + u,grad u = - - grad p + vC2u 

waarin p en v respectievelijk de dichtheid en de kinematische viscositeit van de vloeistof zijn. 
Het stelsel vergelijkingen (2.1) wordt in bovenstaande vergelijkingen gesubstitueerd. 
Veronderstellen we de verstoringssnelheden klein, dan kunnen we de kwadratische termen 
verwaarlozen ten opzichte van de lineaire termen. Dit levert het volgende stelsel 
vergelijkingen op: 

a v + i a p + i  1 d*U -8 = + Clu'] 
al' al' 
Bt + uax * v'a- Y P a x  P 

au' + 

ak T = O  

Vervolgens eisen we ook dat de hoofdstroom aan de Navier-Stokesvergelijking voldoet, dus 

zodat het stelsel vergelijkingen (2.4) als volgt geschreven kan worden: 

. -  al' + av' 
(3x 

De randvoorwaarden die bij het bovenstaande stelsel differentiaalvergelijkingen gehanteerd 
worden zijn: u' = v' = O aan de wand. 

De laminaire stroming in de x-richting met snelheid V(y) wordt beïnvloed door een 
verstoring, die samengesteld is uit een aantal discrete fluctuaties. Deze fluct,uaties 
beschouwen we nu als  golven met een bepaalde frequentie die zich in de x-richting 
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voortplanten. Omdat de verstoring 2D verondersteld is, is het mogelijk een 
verstoringsstroomfunctie @ in te voeren volgens de definitie 

(2.7) 

Geschreven als een lopende golf in de x-richting heeft de stroomfunctie T) de volgende 
gedaante: 

[ik( x - ct)] 
@= dY)*e  

met dy), k en c respectievelijk de amplitudefunctie, het golfgetal en de 
voortplantingssnelheid van de golf. 

De componenten u' en v' van de verstoringssnelheid volgen eenvoudig uit vergelijking 
(2.8) en de definitie (2.7): 

[ik(x - ct)] u' = y'(y)*e 
[ik(x - ct)] 

V I  = -ikcp(y).e 
(2.9) 

(2.10) 
d met @(y) de afgeleide van ~ ( y ) :  ~ ' ( y )  = 8 

Vergelijkingen (2.9) en (2.10) worden tenslotte gesubstitueerd in het stelsel vergelijkingen 
(2.6) en zo wordt na eliminatie van de druk de volgende differentiaalvergelijking verkregen: 

(U - c)( v'' - k2p) - U''p = - i Y'"' - 2 k * ~ "  + k 4 ~ )  (2.11) 

met 
Leu, Re = - v (2.12) 

Hierin zijn L en U, respectievelijk een karakteristieke lengte en de maximale 
hoofdstroomsnelheid. Voor L kan bijvoorbeeld in het geval van een kanaalstroming de 
diameter van de buis genomen worden. 

Vergelijking (2.1 1) wordt de Orr-Sommerfeldvergelijking genoemd. Deze vergelijking 
is dimensieloos gemaakt door alle lengtes en snelheden te delen door respectievelijk L en U,. 
Het golfgetal k en de voorealanilng3~"1?~~!hejd c zijn in het. algemeen complex. Bij het oplossen 
var? de Or~-§ol?il?;er€~ld.JefgelIjking is  het vaak te gecompliceerd om ze allebei zonder meer 
complex te beschouwen. Daarom worden twee aparte gevallen bekeken: 

- 1 k ímsitief) reëel, c comdex (c = cr + i c 3  
u' kan geschreven worden als 

[ik{x - (Cr + ici)t}] 
[kcit] .e[ik(x - crt)] 

U' = cp'e 
= cp'e (2.13) 

Uit de factor e[kcit! blijkt dat WI verstoringen beschouwd worden die groeien 
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dan wel uitdempen in de tijd: temmrele instabiliteit. 
Geldt Ci < O, dan dempt de verstoring uit, 
geldt Ci  = O, dan spreken we van neutrale verstoring en 
geldt Ci > O, dan groeit de verstoring. 
h d e ï  de vmrmaarde ci = O kan k als functie van Re bepaald worden. Op deze 
wijze wordt de vorm van het instabiiiteitsgebied bpaCt:d. Een rr,=gd.,ijle VEE 

wordt weergegeven in figuur 2.1. Het kritische Reynoldsgetal Re, is die waarde 
voor Re waaronder alle verstoringen stabiel zijn. 

fig 2.1: k als functie van Re. Voor de getrokken lijn geldt Ci = O 
zodat deze de neutrale stabiliteitscurve heet. 

- 2 k en c beide comdex (k = k, + iki. c = cr + ici) zodanig: dat k * c  = w (reëel) 
u' kan geschreven worden als 

(2.14) 

- -  7 

Uit de factor e[-kix] blijkt dat nu verstoringen beschouwd worden ciie groeien 
dan wei uitciempen in de plaats: srPôtiEle insfzbiliteit. 
Geldt ki > O, dan dempt de verstoring uit, 
geldt ki  = O, dan spreken we van een neutrale verstoring en 
geldt ki < O, dan groeit de verstoring. 
Ook hier kan de vorm van het instabjliteitsgebied bepaald worden. Om dit te 
verkrijgen moet onder de voorwaarde dat ki = O, w als functie van Re bepaald 
worden. Een mogelijke vorm wordt weergegeven in figuur 2.2. Het kritische 
Reynoldsgetal Re, is ook hier die waarde voor Re waaronder alle verstoringen 
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stabiel zijn. 

fig 2.2: w als functie van Re. Voor de getrokken lijn geldt ki = O zodat 
deze de neutrale stabiliteitscurve is. 

De Orr-Sommerfeldvergelijking kan vereenvoudigd worden door een wri jvingsloze 
situatie te beschouwen. Als u -+ O (en dus Re -I m) dan volgt uit de 4e orde 
differentiaalvergelijking (2.11) de eenvoudigere 2e orde differentiaalvergelijking van 
Rayleig h: 

(U - c)(c~" - k*p) - U"p = O (2.15) 

2.3 Theoretisch model van Eagles 

Eagles analyseert de stabiliteit van de stroming in een 2D divergerend kanaal. Voor de 
stationaire hoofdstroming wordt een Jeffery-Hamel (J-H) profiel aangenomen, waarbij het 
profiel geen functie is van de axiale positie. De stabiliteit van deze profielen wordt 
ûndeïzocht dwr de ^rr-~~mnlerfP,ldvergeiijkine;: die wordt afgeleid voor de J-H profielen, 
numeriek op te lossen en de neutrale stabiliteitscurve voor temporele instabiliteiten te 
bepalen. In deze paragraaf worden de afleidingen van de Orr-Sommerfeidvergeiijking en de 
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neutrale stabili tei tscurve beschreven. 

y+ I 

ZL- 

f i g  2.3: het divergerende kanaal. De lengte van 
de gestippelde cirkelboog op t = O is 2b. 

In figuur 2.3 is het kanaal schematisch weergegeven, waarbij de wanden eerst parallel 
zijn, daarna langzaam divergeren met halve taperhoek cy. Het 2D debiet is 2M, waarbij 

(2.16) 

met p e r  O br Flaire coördinaten en u de axiale snelheid. 
Het Reynoldsgetal Re is gebaseerd op het halve debiet M en de kinematische viscositeit v, 
zodat Re overal in het divergerende kanaal dezelfde waarde heeft. Voor Re geldt dan: 

M Re = - U (2.17) 

Eagles maakt gebruik van de gemodificeerde polaire coördinaten t en 7, waarbij: 

< = ,in(crr) 1 (2.1s) 

q = -  8 (2.19) 
cy 

ii lerh is ï de met b UimemSekm gemadde polcoördinaat p: r = ( U 

De wmdeIi vm het kanaal worden gegeven O o m  = +I er? Q = -1. Be tijd t wordt 
dimensieloos gemaakt met b 2. 

t M  
7 = v  (2.20) 

De stroomfunctie ?JJ wordt dimensieloos gemaakt met M: 
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* = &  (2.21) 

De vort ici t ei tsvergeli jking wordt dan: 

De randvoorwaarden zijn: 

$ ( q =  1) = 1 '(i?= -1) = -1 

(2.22) 

('2.23) 

(2.24) 

Voor de hoofdstroming worden de J-H profielen genomen die de stationaire, 

o.Re 5.46- 8' 
kelijke oplossingen van (2.22) vormen. Volgens Eagles zijn deze geldig voor 

De stroomfunctie voor de hoofdstroming is QO en het snelheidsprofiel is g( q) = fl. 17 

Voor a-, O en o .Re  constant, geldt 

(2.25) 

(2.36) 

Vervolgens wordt er op QO een kleine verstoring $1 gesuperponeerd: 

Deze wordt in vergelijking (2.22) gesubstitueerd. Na verwaarlozing van de 2e orde termen in 
volgt hieruit: 

(2.28) 

Omdat er wordt uitgegaan van een quasi-parallelle theorie, wordt de limiet voor Q' 

genomen. \'ergelijking (2.28) verwe~?i7o~digt daarmee aanmerkelijk. 
O 
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Vervolgens wordt voor de verstoringsstroomfunctie \kl een oplossing van de volgende 
vorm gesubstitueerd in vergelijking (2.28): 

7 (2.29) 
ik( ( - cr) 

*l(t7%4 = cP(r1)e 
waarin het gsifgetd k r&l wordt vermderste!d (er wirdt, diis naar temporele instahiliteiten 
gekeken, zie ook paragraaf 2.2). 

Dit levert uiteindelijk de Orr-Commerfeldvergelijking op (zie voor uitwerking 
appendix A): 

+7"" - 2k249" + k4p = ikRe[{w(v;-y) - ~ } { ' p ' ~  - k*q} - w"(q;y)p] 

De meest instabiele eigenwaarde c behoort volgens Eagles bij een eigenfunctie p, die 

(2.30) 
Een accent betekent de afgeleide naar 7. 

even is in 7. De randvoorwaarden worden dan: 

p(-1) = Cp'(-i) = p'(0) = pya) = o (2.31) 

Het eigenwaardeprobleem (2.30) voor c met Re, k en 7 gegeven en met de 
randvoorwaarden (2.31) is door Eagles numeriek opgelost. Wanneer we de 
voortplantingssnelheid c schrijven als c = cr + ici, dan kan voor vaste 7 in elk R e k  vlak de 
neutrale stabiliteitscurve bepaald worden. Tevens kan het kritisch Reynoldsgetal Re, als 
functie van y bepaald worden. In figuur 2.4 tot en met figuur 2.7 zijn de neutrale 
stabiliteitscurven met bijbehorende snelheidsprofielen voor vier waarden van y gegeven. 

r= 1.09 K '  
'-4" 

I .O- 

O. i 

1000 fOÒO S0.b q b b  

fig 2.4: snelheidsprofiel en neutrale stabiliteitscurve voor y = 1.09. 
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fig 2.5: snelheidsprofiel en neutrale stabiliteitscurve voor 7 = 2.06. 

r= 4-31 

C:O.BS t 

fig 2.6: snelheidsprofiel en neutrale stabiliteitscurve voor 7 = 4.71. 

fie 2.7: snelheidsprofiel en neutrale stabiliteitscurve voor 7 = 5.45. 
De gestippelde lijn komt overeen met er = O. 
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Bij de neutrale stabiliteitscurven in figuur 2.4 tot en met figuur 2.7 zijn ook de 
limietwaarden voor c en k gegeven voor het geval dat Re naar oneindig gaat. Deze 
limietwaarden zijn bepaald door het invisceuze Rayleighprobleem op te lossen. Wanneer er 
in het snelheidsprofiel een buigpunt S voorkomt (figuur 2.5 - 7), gaat de limietwaarde voor c 
van de bveriste tak vm de neutrak stabiliteitscurve naar w6 (de snelheid in het buigpunt) 
met ks de bijbehorende waarde voor het golfgetal. Voor de onderste tak van de ciïw gaan c 
en k beide naar O. Alleen bij 7 = 5.45 (figuur 2.7) blijkt cr naar een negatieve waarde te 
gaan, namelijk c = Cr -, - 0.737. 

Tenslotte is in figuur 2.8 ook nog het kritisch Reynoldsgetal Re, tegen de halve 
taperhoek Q van het divergerende kanaal uitgezet. 

fig 2.8: Re, tegen a. 



3 Visualisatie van de instabiliteiten in een divergerende stroming 

3.1 Inleiding 

Voor het onderzoek naar instabiliteiten in een stroming in een divergerende buis is 
eerst een visuaiisatie-experimeni uiigevwrb. D a ï t E  js ;i? de stroming met hehdp VUT! 

inktinjektie in het laminaire aanstroomgedeelte voor de divergerende buis een strijklijn 
gevisualiseerd. Zo kunnen verstoringen in de vorm van oscillaties in de strijklijn 
waargenomen worden. 

In paragraaf 3.2 volgt een beschrijving van de meetopstelling en de meetprocedure. De 
meetsectie bestaat uit een divergerende buis met een halve taperhoek van 1.5'. 

In paragraaf 3.3 worden de resultaten voor de metingen aan de strijklijn gegeven. 

. .  

3.2 MeetoDste1h-x en meetmocedure 

De omtelling 
De gebruikte opstelling is in figuur 3.1 schematisch weergegeven. 

inktinjekt ie 

Eul meet sect ie 

fig 3.1: schematische weergave van de visualisatie-opstelling. 
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Door middel van een pomp wordt het water omhooggepompt naar overloop 1 .  Tussen 
overloop 1 en overloop 2 wordt een constant hoogteverschil aangelegd zodat er ook een 
constant drukverschil heerst. Met de klep wordt dan een constant volumedebiet door de 
meetsectie ingesteld. De vloeistof stroomt van overloop 1 via de klep naar een buffervat 
vr7 d k e  e m  aantu! !arne!1en POI zeven bevat om eventuele werveis uit te dempen. 

Om de stroming volledig te laten ontwikkelen in een laminaire Poiseuille-stroming is 
voor de meetsectie een aanstroombuis gemonteerd met een lengte van 70.0 CIII en een 
diameter van 10.2 mm. Het maximale Reynoldsgetal dat aangelegd kan worden volgt dan uit 
de volgende vuistregel voor de intreelengte opdat de stationaire stroming volledig ontwikkelt 
in een Poiseuille-stroming [Vossers,'86]: 

L = 0.056.Re.D ( 3 4  
waarin L, Re en D respectievelijk de intreelengte, het Reynoldsgetal en de diameter van de 
buis zijn. Dan is het maximale Reynoldsgetal 1225, welk voldoende groot is voor de 
experiment en. 

De meetsectie bestaat uit een divergerende buis met halve taperhoek van 1.5', een 
begindiameter van 10.2 mm, een einddiameter van 40.0 m en een lengte van 570 mm. 
Figuur 3.2 is een weergave van de meetsectie. De oorsprong i s  op de as van het kanaal 
gekozen bij x = ô, de positie waar het kanaal begint te divergeren naar een grotere diameter. 

Y 

Z &Fx 
x = o  

I 

I. I 

fig 3.2: de meetsectie. 

Door gedurende 1 minuut tussen overloop 2 en het reservoir het water op te vangen, i s  het 
vohmedebiet door de meetsectie bepaald. Voor het Reynoldsgetal in de meetsectie geldt de 
volgende relatie: 
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Re = $ a v  
waarin Q, R en v respectievelijk het volumedebiet, de grootste straal van de divergerende 
buis en de kinematische viscositeit zijn. 

In de iaminaiie Poisedik-stroming vmr de meetsectie wordt met behulp van een 
constante inktinspuiting een strijklijn gevisualiseerd. Door nu zowei het voor- als het 
bovenaanzicht van de meetsectie met videocamera's te filmen, kunnen oscillaties in de 
st ri j kli j n  onderzocht worden. 

De inktinjektie is zodanig ingesteld dat de strijklijn goed zichtbaar is. De inkt mag 
ook niet te hard ingespoten worden, anders treden al voor het divergerende kanaal 
verstoringen ten gevolge van de inspuiting op. 

De inktlijn in de meetsectie wordt zo goed mogelijk in het midden van het xz-vlak 
(zie voor keuze van het assenstelsel figuur 3.2) gepositioneerd. In het xy-vlak (vlak dat 
evenwijdig is aan de richting van de zwaartekracht) moet de inkt onder het midden (de as 
van het kanaal) ingebracht worden. De reden hiervoor is dat langs de as van het kanaal de 
snelheid te groot is en zo de inktlijn niet meer zichtbaar is in de meetsectie . De inspuiting is 
nu zodanig ingesteld dat de inktlijn door de punten gaat met coördinaten 

x = 36.5 i 0.1 cm 
y = - 0.51 0.02 cm 
z = - 0.05 f 0.05 CM 

en 
x = 38.1 0.1 cm 
y = - 0.53 f 0.02 cm 
z = - 0.Q5 0.06 cm 

Bij deze posities wordt later ook gemeten. De fouten in de x-coördinaten zijn afieesfouten. 
De y- en z-coördinaat worden gevonden door een gemiddelde uitwijking van de oscillatie te 
nemen zodat de fouten in de y- en de z-coördinaten de standaarddeviaties zijn. 

Tegelijk met het bovenaanzicht wordt een stopwatch gefilmd. Met een derde camera 
wordt de stopwatch gefilmd van het televisiescherm waarop het bovenaanzicht is 
weergegeven. Door dit bij het beeid van het vooraanzicht te mengen, kunnen boven- en 
vooraanzicht synchroon met video vastgelegd worden. De oscillaties in de strijklijn kunnen 
met behulp van de beeld voor beeld weergave onderzocht worden. 

De meeturocedure 
Ten eerste is een algemeen overzicht van de plaats van het ontstaan en het verdere 

verloop van de oscillaties in de de strijklijn gegeven bij verschillende waarden voor het 
Fxynrzldsgetal gegeven. 
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Dan wordt het Reynoldsgetal op een waarde van 409 * 10 ingesteld (de 
onnauwkeurigheid in het Reynoldsgetal wordt afgeschat in Appendix B). Deze waarde is 
gekozen om een goede oscillatie waar te kunnen nemen en om verband te kunnen leggen met 
het vooronderzoek [ter Huurne,’88] waar onder andere bij een Reynoldsgetal van 410 
sne!heidsprof!ekn  va^ de stroming in de divergerende buis gemeten zijn. 

Tijdens de experimenten worden de twee aanzichten gefilmd gedmende !V seco~den. 
Vervolgens wordt de uitwijking ten opzichte van het midden van de buis met behulp van de 
beeld voor beeld weergave opgemeten a a n  de televisieschermen. Dit wordt gedaan voor de al 
eerder genoemde twee posities op x = 36.5 * 0.1 cm en x = 38.1 * 0.1 cm. Zo worden 237 
meetpunten per positie per aanzicht verkregen. Om de metingen in een algemeen kader te 
plaatsen, zijn de uitwijkingen genormeerd op de gemiddelde uitwijking van de strijklijn. 

Om vervolgens Fast Fourier Transformatie (FFT) toe te kunnen passen op de 
meetseries, moet het aantal meetpunten per serie een macht van 2 zijn. Om toch zo veel 
mogelijk punten te kunnen gebruiken, is tussen de meetpunten lineair geïnterpoleerd zodat 
473 punten verkregen worden. Voor FFT worden 256 punten gebruikt, zodat van de 
werkelijke meetpunten de eerste 128 gebruikt worden. 

Er wordt zo een frequentiespectrum verkregen waarvan alleen de eerste helft fysisch 
relevant is. De tweede helft frequentiewaarden moet buiten beschouwing gelaten worden 
omdat interpolatie de mogelijke frequentiewaarden van de originele meting verdubbelen kan. 

Om nu een mogelijk verband tussen de oscillaties in beide aanzichten te onderzoeken 
zijn overdrachtskarakteristieken bepaald. Daarbij is de Fouriergetransformeerde van de 
genormeerde uitwijking van de strijklijn in het vooraanzicht als ingangssignaal I(w) en de 
Fouriergetransformeerde van de genormeerde uitwijking van de strijklijn in het 
bovenaanzicht als uitgangssignaal U(w) genomen. Dan kan een faserelatie en een 
amplitudeoverdracht per frequentiecomponent & bepaald worden. Er geldt namelijk: 

overdracht (3.3) 

3.3 Resultaten van de visualisatiemetinaen 

Ten eerste zijn bij verschillende waarden voor het Reynoldsgetal, dus bij verschillende 
waarden voor het volumedebiet, de oscillaties in de strijklijn bekeken. In tabel 2.1 volgt een 
beschrijving van de oscillaties. 
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Re 2.5% 

146 

247 

338 
409 

523 

822 

987 

- 
beschrijving van de strijklijn 

De strijkljjn is een stabiele rechte lijn door de gehele meetsectie en het 
uieseroomgedeeite, mk wanïìeeï de inkt cp de as van het kanaal 
ingebracht wordt. 
Kleine oscillaties kunnen waargenomen worden in de laatste 5 cm van het 
divergerende kanaal. De inktlijn kan niet meer op de as van het kanaal 
ingespoten worden. Hier moet de inkt dus al onder de as ingespoten 
worden. 
Goed zichtbare oscillaties in de laatste 10 cm van de meetsectie. 
Oscillaties ontstaan in de buurt van x = 30 cm en groeien uit tot in de 
laatste 10 cm van de meetsectie, waar ten gevolge van turbulentie de 
zichtbaarheid van de inktlijn verdwijnt. 
Oscillaties ontstaan in de buurt van x = 25 cm en groeien uit tot in de 
buurt van x = 35 cm, waar de zichtbaarheid van de inktlijn verdwijnt. 
Oscillaties zijn zichtbaar van x = 20 cm tot x = 30 cm. De inktlijn is op 
een laag gelegen stroomlijn nog net zichtbaar. 
Vanwege de hoge snelheden wordt de inktlijn vlak na de inspuiting 
verstoord. De inktlijn is hierdoor niet meer zichtbaar in de meetsectie, 
zelfs niet op laag gelegen stroomlijnen. 

I 

-3.1: overzicht van de oscillaties. 

Vervolgens is het Reynoldsgetal ingesteld op een waarde van 409 f 10. De inktlijn 
wordt nu in twee aanzichten onderzocht. Van zowel het boven- als het vooraanzicht is eerst 
een foto genomen. Hierop is het oscillerende gedeelte van de inktlijn zichtbaar. 
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fie; 3.3: foto van het bovenaanzicht. 
~ . .... .. . . .-. . _. 

. .. 

fig 3.4: foto van het vooraanzicht. 
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Vervolgens zijn boven- en vooraanzicht gefilmd en gedurende 10 seconden is de 
uitwijking van de inktlijn ten opzichte van de as van het kanaal op twee posities opgemeten. 
Figuur 3.5 i s  de meting voor x = 36.5 cm en figuur 3.6 is de meting voor x = 38.1 cm. 

R~ = Ana 

positie op x-as = 36.5 cm 

(laws y-as) ( J a w  z-as) 

-Tv iI 

+ verstoring -8- verstoring 

s 5 -3 

P -4 2 -5 
+. .- ’ -6 

-7 
O 1 2  3 4 5 6 7 8 9 1 0  

ttJd (s) 

fig 3.5: visualisatiemeting voor x = 36.5 cm. 

Re = 409 
positie op x-as = 38.1 cm 

+ verstoring * verstoring 
(langs y-as) (lam z-as) 

3 -7 I I I I I I I I I 

O 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 

tijd (SI 

fie: 3.6: visualisatiemeting voor x = 38.1 cm. 



20 

De onnauwkeurigheden bij deze metingen zijn in de uitwijking 0.2 mm en in de tijd 0.02 s, 
beide afkomstig van de afleesonnauwkeurigheden. Systematische onnauwkeurighedeii ten 
gevolge van vertekening van het beeld kunnen buiten beschouwing gelaten worden oindat 
alleen het patroon van de oscillaties, dus de uitwijkingen relatief ten opzichte van elkaar, 
v m  belang is: Wanneer de metingen op de twee verschillende posities met elkaar vergeleken 
worden, vallen twee dingen op. 

Ten eerste is een spatiële groei van de amplitudes van de oscillaties waarneembaar. De 
amplitudes op positie x = 38.1 cm zijn relatief groter dan die op positie x = 36.5 cm. 

Ook is een translatie van het oscillatiepatroon in positieve x-richting te zien. Door de 
tijd te bepalen die de toppen van de oscillaties nodig hebben om van positie x = 36.5 cm 
naar x = 38.1 cm te komen, kan de translatiesnelheid bepaald worden. Er zijn hiervoor 13 
toppen van de oscillatie in het bovenaanzicht genomen. Zo wordt een gemiddelde 
translatiesnelheid v = 11.1 f 0.7 (onnauwkeurigheid is de middelbare afwijking) S 

verkregen. 
Ook valt bij deze visualisatiemeting op dat de oscillaties langs de y-as (dus iii het 

vooraanzicht) reIatief minder groot zijn dan die langs de z-as. 
De metingen worden vervolgens genormaliseerd op hun gemiddelde uitwijking (dat wil 

zeggen van de gemeten uitwijkingen wordt de gemiddelde waarde afgetrokken). Vervolgens is 
tussen de meetyunten van de vier gerkregen meetseries (per positie twee aanzichten) lineair 
geïnterpoleerd, zodat er meer punten gebruikt kunnen worden voor de Fast Fourier 
Transformatie (FFT). 

FFT levert vervolgens een frequentiespectrum per meetserie op. Dit spectrum bevat 
frequenties van O Hz tot 24 Hz. Alleen de eerste helft van dit spectrum is relevant. De 
tweede helft frequentiewaarden (van 12 Hz tot 24 Hz) moet buiten beschouwing gelaten 
worden vanwege de eerdergenoemde interpolatie. 

In figuur 3.7 zijn de Fourierspectra voor de vier meetseries weergegeven. 



21 
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fig 3.7: Fourierspecta van de visualisatiemetingen. 

Opvallend bij deze frequentiespectra is dat bij bijna ieder spectrum de grootste piek 
afgezien van de &component bij f = 3.8 Hz ligt. Bij het Fourierspectrum langs de z-as voor 
x = 36.5 cm is voor f = 3.8 Hz de tweede hoogste piek gevonden, die echter weinig verschilt 
van de hoogste piek bij f = 4.2 Hz. De frequentie f = 3.8 Hz lijkt dus de meest 
karakteristieke frequentie voor de verstoring van de inktlijn. 
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Verder is te zien dat frequenties hoger dan 5 Hz bijna niet meer voorkomen. De 
waarden van de grootte van de Fouriercomponenten is voor frequenties hoger dan 5 Hz 
relatief klein. 

Opvallend is echter ook dat in ieder aanzicht het Fourierspectrum dezelfde vorm 
‘behoudt ais een positie verdei. gekekeïì wûïdt. Ue hxgte van de pieken groeit spatieeel, 
hetgeen ook te verwachten is aangezien de oscillaties ook spatieel groeien. De hoogte van de 
pieken relatief ten opzichte van de nulcomponent zijn: 

hre1 in vooraanzicht is 1.1% 
hre1 in bovenaanzicht is 18.7% 
hrel in vooraanzicht is 1.2% 
hre1 in bovenaanzicht is 21.9% 

x = 36.5 cm 

x = 38.1 cm 

Hieruit volgt ook dat de pieken in het bovenaanzicht groter zijn dan die in het vooraanzicht. 
Dit valt te verklaren uit het feit dat de amplitudes van de oscillaties in het bovenaanzicht 
ook veel groter zijn dan die in het vooraanzicht. De frequenties zullen dan ook duidelijker 
naar voren komen in het spectrum. 

Om een mogelijk verband tussen de oscillaties in boven- en vooraanzicht te 
onderzoeken, zijn overdrachtskarakteristieken met behulp van de formules (3.3), (3.4) en 
(3.5) bepaald. De uitwijking van de strijklijn in het vooraanzicht is daarbij als 
ingangssignaal genomen en de uitwijking in het bovenaanzicht als uitgangssigilaal. In figuur 
3.8 zijn de amplitudeoverdracht en de faserelatie voor beide posities weergegeven. 
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fig 3.8: overdrachtkarakteristieken voor de twee posities. 

Uit deze figuur volgt geen duidelijk verband voor de uitwijking van de strijklijn in beide 
aanzichten. 



4 Laser Doppler snelheidsmetingen in een divergerende buis 

4.1 Inleiding 

Na de visuô'isatiemetingen waar instabiliteiten aan de hand van oscillaties in een 
strijklijn onderzocht zijn, zijn verstoringen va2 snelhedel? in een divergerende buis bekeken. 
Met behulp van de Laser Doppler Anemometrie (LDA)-methode zijn nauwkeurige 
snelheidsmetingen mogelijk. In paragraaf 4.2 wordt het principe van deze methode 
aangegeven. 

In paragraaf 4.3 volgt een beschrijving van de meetopstelling en de meetprocedure. De 
meetsectie bestaat uit een divergerende buis met een halve taperhoek van 1.5'. Paragraaf 4.4 
bevat een weergave van de voornaamste foutenbronnen. In paragraaf 4.5 zijn tenslotte de 
result aten van de snelheidsmetingen weergegeven. 

4.2 LDA-metingen - voìgens de referentiebundelmethode 

In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de principes van LDA-metingen met het 
DISA-LD A systeem. Deze en volgende paragrafen aangaande de LD A-meetopst elling zj jn 
verkorte weergaven van overeenkomstige paragrafen in het verslag van het al eerder 
genoemde vooronderzoek [ter Huurne,'88]. 

De referentiebundelmet hode 
De loop van de laserbundeis is  geschetst in figuur 4.1. 

fie: 4.1: de loop van de laserbundels bij de LDA-metingen. 
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De hoofd- en de referentiebundel snijden elkaar onder een hoek 6 in het meetvolume. De 
hoofdbundel heeft een frequentie fo en de referentiebundel een frequentie f i  = fo + fv, inet f, 
de voorverschuivingsfrequentie. 

Door het meeivoliime bewegen zich Echtverstrooiende deeltjes met een snelheid Vd die 
gelijk is aan de vloeistofsnelheid. Ten gevolge van deze dee1ijesne:heid h e f t  het verstrooide 
licht van de hoofdbundel een frequentieverschuiving fd, de zogenaamde Dopplerverschuiving. 

Het verstraoide licht valt samen met het onverstrooide licht van de referentiebuildel 
op de detector. Deze levert een fotostroom die evenredig i s  met de intensiteit van het 
opvallend licht. De fotostroom blijkt de volgende vorm te hebben: 

met 

waarin c en A0 respectievelijk de voortplantingssnelheid en de golflengte van het laserlicht 
zijn en Vdx de snelheidscomponent van de deeltjes in de x-richting. De detector kan 
intensiteitsvariaties met frequenties van de ordegrootte van het laserlicht niet volgen en 
levert ten gevolge van deze bijdrage een constante fotostroom. 

Met deze methode wordt dus de snelheidscomponent in het vlak van de laserbundels, 
loodrecht op de bissectice van de scherpe hoek van de twee snijdende bundels gemeten. Door 
een voorverschuivingsfrequentie te gebruiken kan tevens de richting van de 
snel hei ds component bepaald worden. 

Figuur 4.2 is een schematische weergave van het optische en electronische gedeelte 
van het DISA-LDA systeem. 
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fi- 4.2: schematische weergave van het optische en electronische 
gedeelte van het DISA-LDA systeem. 

De oDtica van het DISA-LDA svsteem 
Een 5 mW He-Ne-laser (A0 = 632.8 nm) produceert een monochromatische 

lichtbundel, die gesplitst wordt in twee bundels van gelijke intensiteit en onderling 
loodrechte polarisatierichting. E é n  van de bundels, de referentiebundel, ondergaat in een 
Braggcel een frequentieverschuiving van 40 MHz. De andere bundel, de hoofdbundel, wordt 
door een glazen staaf geleid om de optische weglengte gelijk te maken. Beide bundels worden 
vervolgens met behulp van prisma's evenwijdig verschoven, zodat ze symmetrisch ten 
opzichte van de optische as door een lens met een brandpuntsafstand van 80 mm gaan. 

Na deze lens zouden de bundels elkaar in lucht onder een hoek van 25.5' snijden. Door 
breking neemt deze hoek in het perspexmodel af tot 17.1' [van den Brand,'88]. Volgens de 
specificaties van de fabrikant (DISAj is het meetvoiume dam 0.4 mm lazg ei; heeft em 
diameter van 0.66 mm. 

De lichtintensiteit in de richting van de referentiebundel wordt gemeten met een 
fotodiode. Het licht dat op deze detector valt, bevat twee orthogonale componenten: 
- het verstrooide licht van de hoofdbundel met frequentie fo + fd 
- het onverstrooide licht van de referentiebundel met frequentie fo + fv 
Door een instelbaar polarisatiefilter in de detector worden beide componenten met een 
gelijke intensiteit doorgelaten. Door het detectorsignaal op een oscilloscoop weer te geven 
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wordt de optimale stand gevonden. Met deze oscilloscoop kan ook de kwaliteit van het 
signaa! bekeken worden. 

De signaalverwerking en besturing 
- 7  voor de frequentie fp,j vaii het fûtodiodesignm! geldt: 

fpd = fv  - fd (4.3) 

In de mixerunit wordt het fotodiodesignaal vermenigvuldigd met een signaal met frequentie 
fi0 van de frequencyshifter. Voor deze frequentie geldt: 

f10 = fv  - fs (4.4) 

De frequencyshift fs is instelbaar tussen 10 kHz en 9 MHz. De grootte van fs wordt gekozen 
met betrekking tot het gewenste meetsignaal. Het uitgangssignaal van de mixerunit met 
frequentie f t  gaat zowel naar de tracker als naar een display. Voor ft  geldt nu: 

1.434 
Op het display wordt de snelheidscomponent Vdx weergegeven als calibratiefactor 

gekozen wordt. Deze waarde volgt uit formule (4.2) waaruit blijkt dat: 

vdx = = 1.434 fd sin 

Bij de tracker wordt het meetbereik ingesteld. De tracker vergelijkt nu de frequentie f t  
met de frequentie van een inwendig gegenereerd signaal en bepaalt zo de frequentie van het 
meetsignaal. Volgens de specificaties kunnen snelheidsvariaties tot een frequentie van 5 kHz 
gevolgd worden. 

Evenredig met de frequentie van het meetsignaal geeft de tracker een analoge 
spanning v d c  ai tussen i en i0 Vdt.  Deze wordt rertz;l!b ma een snelheid door het PCM2 
(Feïsûnd Computer Measurment 2) metsysteem. Met het PCM2 meetsysteem worden na 
een ijking de gemeten snelheden in datdiles ingelezen. Voor een uitgebreide handleiding van 
PCM2 wordt verwezen naar Massuger [SI. 

Alvorens te meten worden eerst de specificaties ingesteld: de samplefrequentie, het 
aantaf samples en de low-pass filterfrequentie. De meetprocedure begint met een testmeting. 
Door een instelbare gain en offset wordt het meetsignaal aangepast ma het meetbereik van 
-5 tot $5 Volt. Hierna kan de eigenlijke meting beginnen. De meetdata worden ingelezen en 
weggeschreven naar de meetfiles. 

Voor het meten van de snelheid op een andere plaats ir, het mde! wmdt het model 
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getraverseerd met behulp van een drietal stappenmotoren. De traversering wordt uitgevoerd 
door de gewenste verplaatsing in het meetprogramma in te voeren. 

Voor het direct verwerken van de metingen is het programma BIASCO gebruikt, dat 
de binaire meetfiles omschrijft naar een door het plotprogramma SLIDE leesbare file. Op 
deze manier kunnen de metingen in Figuren worden weergegeven. 

4.3 MeetoDsteiline; en meetmocedure 

De o~stelling 
De gebruikte opstelling is  in figuur 4.3 schematisch weergegeven. 

O 

fie: 4.3: schematische weergave van het stromingsgedeelte voor de LDA-opstelling. 

De meetvfoeistof wordt door een Verder-tandradpomp met debietregeling uit het 

instroombiiis van de meetsectie gevoerd. Deze instroombuis heeft een lengte L van 400 rnm 
en een diameter D van 2.1 mm. Het maximale ReynoldsgetaP dat aangeiegcl kan worden 
volgt uit de al eerder genoemde vuistregel (3.1) voor de intreelengte. Het maximale 
Reynoldsgetal is dan 3401, welke voldoende groot is voor de experimenten. 

Via de instroombuis komt de meetvloeistof in de meetsectie. Deze bestaat uit een 
divergerende buis met een halve taperhoek van 1.5', een begindiameter van 2.1 mm, een 
einddiameter van 8.0 mrn en een lengte van 112 mm. Figuur 4.4 i s  een weergave van de 
meetsectie. 

-.-A.... vuur mdvat gemgen. Vir, gei_'soleesde flexibele slangen wordt de vloeistof naar de 
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fin 4.4: de meetsectie. 

De vloeistof wordt weer via geïsoleerde flexibele slangen van de meetsectie naar het 
voorraadvat teruggevoerd. De instroming is op halve hoogte van het vat geplaatst om een 
goede circulatie in het vat te waarborgen. 

Op de weg van de meetsectie naar het voorraadvat passeert de vloeistof een 
rotameter. Het debiet kan met de positie van de vlotter en de door de leverancier 
bijgeleverde tabellen en omrekenfactoren worden bepaald. Uit het debiet volgt dan met 
formule (2.2) het Reynoldsgetal, gebaseerd op de grootste straal van de divergerende buis 
(zie Appendix C voor ijkgrafiek). 

De meetvloeistof 
De meetvlaeistof is een mengsel van "Shellflex"-olie en kerosine. Door een geschikte 

verhouding van deze componenten te kiezen, kan de brekingsindex van de vloeistof gelijk 
gemaakt worden aan die van het perspexmodel (n = 1.493). De meetvlaeistof bestaat dan 
voor 79.3% uit olie en voor 20.7% uit kerosine. De brekingsindex wordt regelmatig 
gecontroleerd met een Abbe-refractometer en eventueel gecorrigeerd door kerosine toe te 
voegen om verdamping te compenseren. Correcties in de positie vanwege niet loûdïechte 
overgange~ küonen hierdew acht e r ~ e g e  biijven. 

De meetvloeistof in de meetsectie heeft een constante temperatuur van 40' C, 
waardoor de kinernatische viscositeit Y van het mengsel een acceptabele waarde van 
(8.8 f 0.2)aîO-6 heeft. De soortelijke massa van het mengsel is (0.883 f 0.003).103 d. 
Voor de bepaìing van de viscositeit en de dichtheid wordt verwezen naar het eerder 
genoemde verslag van het vooronderzoek [ter Huurne,'88]. 

Het voorraadvat met het mengsel hangt in een thermostaatbak welke gevuld is met 
water. De keuze van de instelling van de thermostaat volgt, met het oog op de benodigde 

k 
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temperatuur in de meetsectie, uit de volgende beschouwing. De vloeistof wordt via 
geïsoleerde slangen naar de meetsectie gepompt, waarna de vloeistof weer via geïsoleerde 
slangen naar het voorraadvat teruggevoerd wordt. De afstand van het voorraadvat naar de 
meetsectie is ongeveer even groot als de weg terug. Nu wordt de temperatuur zowel iii de uit- 
ais in Be instr~rnopeîìiïìg va;; het vwrrmhat, qgemeten. De isstelling van de thermostaat 
moet nu zodanig gekozen worden, dat het gemiddelde van de twee gemeten temperaturen 
40' C is. 

Bij lage pompsnelheden is het verschil tussen de temperaturen in de in- en 
uitstroomopening behoorlijk (bij Re = 180 is Ti, = 3 7  C en Tuit = 43' C). Ook de pomp 
kan de vloeistof opwarmen. Dit blijkt vooral bij hoge snelheden wanneer Ti, > Tuit 
(bijvoorbeeld bij Re = 360 met Ti, = 40.5' C en Tuit = 39.5' C). 

Het olie-kerosine mengsel is optisch helder. Als lichtverstrooiende deeltjes wordt een 
bepaalde hoeveelheid silica gel (Lichosorp) gebruikt. De deeltjes hebben een geschatte 
diameter van 10 pm en een soortelijke massa van 2.103 d. Doordat de vloeistof constant 

wordt rondgepompt, blijven de deeltjes goed over het mengsel verdeeld en zullen de 
deeltjesbanen voor de deeltjes en de doeistof samenvallen. De snelheidsvariatiec die de 
deeltjes in het mengsel kunnen volgen, zijn afhankelijk van de diameter en de soortelijke 
massa van de deeltjes. Wanneer we uitgaan van sinusvormige snelheidwariaties, wordt de 
maximale frequentie waarbij de deeltjes de stoming nog goed kunnen volgen, gegeven door 
[Welling,'81]: 

O 

k 

fmax = 0.023 - K 
met 

K = 
Pd -k Pv 

(4.7) 

waarbij q, pv,pd en d respectievelijk de dynamische viscositeit en de soortelijke massa van de 
meetvloeistof en de soortelijke massa en de diameter van het deeltje zijn. invullen geeft een 
maximale frequentie van 13 kHz, welke voldoende hoog is voor de experimenten. 

Een nadeel van het werken met het gekozen mengsel is dat er geen water in de 
opstelling aanwezig mag zijn. De pomp verdeelt water in zeer kleine druppeltjes, waardoor 
de vloeistof troebel wordt. 

De meetmocedure 
Bij de LDA experimenten is geprobeerd snelheden te meten onder dezelfde condities 

als bij de visualisatiwxperimenten. Er zijn metingen verricht op overeenkomende posities 
in het model, bij hetzelfde Reynoldsgetal (Re = 409) en er zijn snelheden in meerdere 
richt i ngen kschou wd. 

Het is gebleken dat snelheden in het gebied waar de instabiliteiten al ver gegroeid zijn, 
niet goed meetbaar zijn. Het trackersignaal, weergegeven op de oscilloscoop, i s  van slechte 
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kwaliteit en verdwijnt lange tijd uit "Lock", hetgeen betekent dat het door de tracker 
gegenereerde signaal niet meer betrouwbaar is. Door met verschillende hoeveelheden 
lichtverstrooiende deeltjes te werken blijkt dit probleem niet te kunnen worden opgelost. 

Ondanks bovengenoemde problemen is toch met de LDA-opstelling de axiale snelheid 
als functie van de tijd bij verschi!!ende ...rarben vmr het, Reynoldsgetal gemeten. Het begin 
van het instabiliteitengebied, welke bij toenemend Reynoldsgetal meer naar de kieinste 
doorsnede van de divergerende buis schuift (hetgeen is gebleken tijdens de visualisatie- 
metingen), kan zo toch onderzocht worden. Door op het oscillerend patroon van de axiale 
snelheid FFT toe te passen, kan de frequentie-inhoud gevonden worden. De metingen zijn 
gedaan bij een positie van het meetvolume overeenkomend met de positie bij de visualisatie- 
metingen voor x = 36.5 cm. De coördinaten van het meetvolume zijn dus: 

x = 71.73 mm 
y = -1.00 mm 
z = 0.10 mm 

De metingen zijn met twee verschillende samplefrequenties uitgevoerd, namelijk 500 Hz en 
2000 Hz. 

4.4 Foutenbronnen 

In deze paragraaf zullen de voornaamste systematische foutenbronnen behandeld worden. 

De DlaatsbeDaling van het meetvohme 
De beginpositie van het meetvolume is  op de as van de buis bij x = O. De symmetrieas 

wordt bepaald door het meetvolume net in de wand te plaatsen. Door zo de grenzen van de 
buis te detecteren, volgt de symmetrieas uit het midden tussen de twee grenzen. De positie 
x = O komt overeen met de positie waar het meetvolume vanuit de wand in de vloeistof 
terecht komt, wanneer het meetvolume in de bovenwand ten opzichte van het vooraanzicht 
van het model geplaatst is en het model vervolgens in positieve x-richting getraverseerd 
wordt (zie figuur 4.5). 

fig 4.5: plaatsbepaling x = O. 
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Door nu het meetvolume naar deze beginpositie te traverseren, is de oorsprong vali het 
model vastgelegd. De positie van de buisas wordt u) bepaald met een afwijking van 0.05 mm 
in de y- en z-richting. De axiale positie kan met een onnauwkeurigheid van 0.2 mm worden 
-bepaaid. 

Bij de traversering van het model wordt een fout gemaakt doordat de stappen van de 
stappenmotoren discreet zijn. De fout in de verplaatsing in de x-, y- en z-richting bedraagt 
daardoor respectievelijk 3 ,  8 en 8 pm. Van de as tot aan de buiswand (= 8 stappen) wordt 
dan een fout van maximaal 0.06 mm in de y- en z-richting gemaakt. In axiale richting 
wordt de meetsectie over een grote afstand getraverseerd, maar slechts in maximaal 4 
stappen. De hierdoor ontstane fout in de axiale richting is verwaarloosbaar. 

Voor de positie van het meetpunt wordt het midden van het meetvolume genomen. De 
waarde van de snelheid in dat punt is het gemiddelde over het meetvolume. Vooral wanneer 
in de lengterichting van het meetvolume (= 0.4 mrn) grote snelheidsgradiënten voorkomen, 
zal de gemeten snelheid een gemiddelde zijn van een relatief groot bereik aan snelheden. 
Aangezien er slechts op één positie gemeten wordt, kan dit effect buiten beschouwing gelaten 
worden. 

De instelling yap de oDtica 
- Indien de polarisatierichting van de detector niet goed is ingesteld, wordt er een 

snelheid gemeten die lager is dan de werkelijke snelheid. Bij het meten van de axiale 
snelheid bij lage waarden van het Reynoldsgetal (dus nog voordat instabiliteiten 
kunnen optreden) is het Dopplersignaal goed te onderscheiden van de 
voorverschuivingsfrequentie van 40 MHz. Hierdoor mag worden aangenomen dat 
fouten ten gevolge van een verkeerde detectorinstelling voor iedere waarde van het 
Reynoldsgetal verwaarloosbaar klein zijn. 
Fouten ten gevolge van afwijkingen in de stand van de optische as en het al dan niet 
volledig snijden van de bundels blijken verwaarloosbaar te zijn [van den Brand,'88]. 
De fout in de bepaling van de snijhoek van de bundels geeft aanleiding tot een 
miximale afwijking in de snelheid van 0.5% [van den Brand,'88]. 
De fout die gemaakt wordt als de te meten snelheidscomponent niet exact in het 
bundelvlak ligt, wordt toegelicht in figuur 4.6. 

- 

- 

- 
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fig 4.6: fouten in de snelheidsmetingen ten gevolge van een afwijkende stand van 
het bundelvlak. 

Uit figuur 4.6 blijkt dat bij een (kleine) fouthoek van 53 graden tussen de t e  meten 
snelheidscomponent u1 (de axiale snelheid) en het bundelvlak in werkelijkheid een 
snelheid u gemeten wordt waarvoor geldt: 

u = UICOS p +uzsin p (4-9) 

Bij metingen van de axiale snelheid is deze fout verwaarloosbaar omdat de 
snelheidscomponent UZ, afkomstig van de secundaire snelheid, in het algemeen veel 
kleiner is dan de axiale snelheid. 

De instelling van de stroming 
De metingen worden uitgevoerd bij een Reynoldsgetal dat varieert tussen 180 en 400. 

Het Reynoldsgetat wordt gegeven door formule (3.2). De maximale onnauwkeurigheid bij het 
instellen van het Reynoldsgetal bedraagt 6.2% (zie Appendix C). 

4.5 Resultaten van de snelheidsmetineen 

In deze paragraai worden de resultaten van de snelheidsmetingen met de 
LDA-opstelling gegeven. Bij verschillende waarden voor het Reynoldsgetal is met twee 
verschillende samplefrequenties (500 Hz en 2000 Hz) een axiale snelheid als fuctie van de tijd 
gemeten. Bij de eerste metingen, voor waarden voor het Reynoldsgetal tot 300, is nog geen 
verstoring in de snelheid zichtbaar. Deze metingen zijn weergegeven in de figuren 4.7.0 tot 
en met 4.7.9. Bij iedere meting wordt de standaardfout van de snelheid gegeven. Ook wordt 
de gemiddelde snelheid met bijbehorende standaarddeviatie gegeven. 
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fig 4.7.0 
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standaarddeviatie: 0.008 

1.Re = 180 
samplefrequentie 2000 Hz 

+ snelheid 

I I 

0.09 0.12 0.3 5 0.03 0.06 o 
0.00 

tijd (sec) 

fig 4.7.1 
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fig 4.7.4 
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gemiddelde snelheid: 1.30 $? 
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5,Re = 230 

fig 4.7.5 
standaardfout: 6.10-4 

gemiddelde snelheid: 1.29 y 
standaarddeviatie: 0.01 
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fig 4.7.7 
standaardfout: 7.10-4 

gemiddelde snelheid: 1.39 

standaarddeviatie: 0.01 y 
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fig 4.7.8 
standaardfout: 1 10-3 f 
gemiddelde snelheid: 1.51 T 
standaarddeviatie: 0.02 7 9.Re = 300 
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fig 4.7.9 

standaardfout: 1 10-37 

gemiddelde snelheid: 1.52 

standaarddeviatie: 0.02 7 



39 

Voor een Reynoldsgetal tot 300 is op deze positie in de meetsectie nog geen 
noemenswaardige verstoring in de snelheid zichtbaar. Wel is duidelijk dat de gemiddelde 
snelheid toeneemt met het Reynoldsgetal, hetgeen ook te verwachten is. Bij een 
Reynoldsgetal van 320 is een verstoring in het snelheidspatroon zichtbaar. De metingen bij 
Ee = 320 worden weergegeven in de figuren 4.7.10 en 4.7.11. 

A n n- -on iu.ne = 3LU 

samplefrequentie 500 Hz 
-f- snelheid 

21 I 

0.00 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15 

tijd (sec) 
fir 4.7.11 

standaardfout: 3.10-3 y 
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Bij de meting met samplefrequentie (sf) 500 Hz is een licht oscillerend patroon in de 
snelheidsmeting in de snelheid zichtbaar (bij de meting met sf = 2000 Hz is dit minder het 
geval). Er is één relatief grote piek naar beneden zichtbaar. Dit kan een onbetrouwbaar 
meetpunt betreffen, doordat er bijvoorbeeld nabij het model een lichte trilling optreedt. 

Op beide metingen is FFT toegepast. De Fourierspectra zijn weergegeven in de figuren 
4.8 en 4.9. 

Fowierspectrwn LDA Fwiwspectrm LDA 
Re = 320, sf = 500 Hz Re = 320, sf = 2000 Hz 

+ - grootte 
C F-cMponent 

+ - grootte 

6 F - c w t  c i: 
o 3  
I 

L L *  
Q '  w 

t o x y > 1 x , 1 0 0 2 5 0  

frequentie (Hz) b frequentie (Hz) 

fis 4.8 fig 4.9 

In deze Fourierspectra zijn de grootte van de ongenormeerde Fouriercomponent,en uitgezet 
tegen de frequentie. Als maximale frequentie moet daarbij de halve sf beschouwd worden 
(theorema van Shannon [Rademaker,'87]). Uit deze Fourierspectra blijkt dat frequenties 
hoger dan 100 Hz vrijwel niet optreden in de oscillaties. 

Bij de meting met sf = 2000 Hz komt één frequentie f = 23.5 Hz naar voren vanwege 
de hoge piekwaarde. Deze zou dus als meest karakteristieke frequentie genomen kunnen 
worden, hoewel dit niet uit de meting met sf = 500 Hz volgt. De hoogte van deze piek ligt op 

1.2% van de nulcomponent. Uit deze nog relatief lage waarde blijkt dat de instabiliteiten pas 
beginnen te ontstaan op deze positie bij dit Reynoldsgetal. 

Ook bij een Reynoldsgetal van 360 zijn de metingen gedaan. Deze zijn weergegeven in 
de figuren 4.7.12 en 4.7.13. 
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fig 4.7.12 
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Uit deze figuren blijkt dat het signaal verschillende keren uit "Lock" is. Dit valt te zien door 
het feit dat er in het oscillerend patroon meerdere malen rechte plateau's voorkomen. De 
tracker houdt namelijk het signaal vast voordat deze uit "Lock" gaat. Het snelheidssignaal is 
dus onbetrouwbaar. Toch is ook hier FFT toegepast. De Fourierspectra zijn weergegeven in 
de figuren 4.10 en 4.11. 
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fig 4.10 

Ook uit deze spectra blijken de frequenties in 
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fig 4.11 

het oscillerend snelheidspatroon zich te 
beperken tot 100 Hz. Tevens i s  ook hier een grote piek (8.5% van de nulcomponent) bij een 
frequentie van 23.5 Hz gevonden. De groei van de relatieve hoogte impliceert een groei van 
de inst abilitei ten. 

De volgende metingen zijn verricht bij een Reynoldsgetal van 400. De metingen zijn 
weergegeven in de figuren 4.7.14 en 4.7.15. 
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Uit deze figuren blijkt dat bij deze waarde voor Re het signaal vaak uit "Lock" is. Het 
signaal op de oscilloscoop is ook niet meer zichtbaar. Het blijkt dus dat snelheden niet 
meetbaar zijn in het gebied waar instabiliteiten optreden. Metingen in het laminaire en 
turbulente gebied zijn wel mogelijk. 



5 Vergelijking met de literatuur 

5.1 Inleiding 

In de hoofdstukken 3 en 4 zijn vloeistofinstabiliteiten in een divergerende stroming 
onderzocht. In hoofdstuk S i s  dit gedaaïi dûûï osci!!aties in een gevlsoaliseeide strijklijn te 
bekijken en met name de frequenties van deze oscillaties zijn bepaald. Deze frequenties 
kunnen geïdentificeerd worden met de frequenties van de verstoringssnelheden. In hoofdstuk 
4 zijn instabiIiteiten met behulp van LDA snelheidsmetingen onderzocht. De axiale snelheid 
is in de tijd opgemeten en verstoringen in het snelheidspatroon worden geïdentificeerd met 
de vloeistofinstabiliteiten. 

In dit hoofdstuk worden de frequentiespectra van de verstoringen vergeleken met 
theoretisch voorspelde waarden voor een 2D visceuze stroming in een divergerend kanaal 
fEagles,'65]. In paragraaf 2.3 zijn de theorie en de resultaten van dit model gegeven. In 
paragraaf 5.2 worden de experimentele resultaten voor de frequenties van de verstoringen 
vergeleken met de theoretisch voorspelde waarden. 

5.2 Vereeli ik i ne; exDerimentele resultaten met de theorie volczens Eaales. 

De resultaten van de metingen aan de visualisatie- en aan de LDA-opstelling kunnen 
vergeleken worden met de resultaten van het numeriek opgeloste model van Eagles. Enkele 
belangrijke verschillen tussen de experimentele en de theoretische situatie dienen van te 
voren in acht genomen t e  worden. Bij het theoretisch model is  namelijk een 2D stroming 
onderzocht, terwijl in het experimentele geval uitgegaan wordt van een 3D stroming. Ook 
het Reynoldsgetal is in beide situaties anders gedefinieerd. Het 2D kanaal van Eagles 
hanteert een Reynoldsgetal gebaseerd op het 2D volumedebiet, namelijk 

M R e = -  v' (2.17) 

terwijl het experimenteel gehanteerde Reynoldsgetal gebaseerd is op het 3D volumedebiet Q 
en de grootste straal R van het divergerend kanaal, namelijk 

Re = % T V  

Een vergelijking tussen absolute waarden zal daarom moeilijk zijn. 



45 

Het gebruikte divergerende kanaal heeft een halve taperhoek Q van 1.5O = 0.0262 rad. 
Hieruit zou volgens figuur 2.8 een kritisch Reynoldsgetal Re, van ongeveer 130 volgen. 

Wanneer Re = 409 uit de visualisatiemetingen toegepast zou worden op het model van 
Eagles, dan zou y = o -Re  een waarde krijgen van 10.7, welke groter is dan de maximaal 
twgestane waarde vm 5.46. Hieruit blijkt al de moeilijkheid van de vergelijking door de 
twee op andere wijze gedefinieerde Reynoicisgeidien. Ûûk ilitegïatie v m  een a i a d  
snelheidsprofiel en het daaruit volgend 2D volumedebiet levert niet de gewenste waarde voor 
het door Eagles gehanteerde Reynoldsgetal (zie Appendix D). 

Om de experimenten toch met de theorie van Eagles te vergelijken, is voor de theorie 
het limietgeval y = 5.45 (figuur 2.7) gehanteerd. Uit het vooronderzoek [ter Huurne,’SS] is 
immers bekend dat het snelheidsprofiel op de experimenteel onderzochte plaatsen 
terugstroomgebieden bevat, hetgeen ook voor y = 5.45 te zien is. 

Wanneer de asymptotisclie waarden uit figuur 2.7 genomen worden, kan de 
frequentieband voor de verstoringen gevonden worden. Met de volgende twee betrekkingen 
wordt de frequentieband dan bepaald: 

w f=2x  

De asymptotische waarden zijn: c + WS = 1.72 
k -i ks = 4.29 

Dus w = ws.k, = 1.38 en F = L!- = 1.17. F is de grootste dimensieloze verstoringsfrequentie. 

Deze wordt als volgt dimensievol gemaakt: 
2 n  

rig f = Fab2 (zie paragraaf 2.3) 

Voor de halve Booglengte b wordt de lokale straal R genomen en voor het halve 2D 
volumedebiet M wordt Re v gesubstitueerd, zodat voor de visualisatiemetingen met: 

R(x = 36.5 cm) = 1.46 cm 
Re = 409 i i0 
v = (i.û5 i 0.02) * 10-6 m2s-! 

geldt voor de maximale verstoringsfrequentie f = 2.00 f 0.06 Hz. 
Voor de LDA experimenten met: 

R(x = 72 mm) = 2.95 mm 
Re = 360 22 
b/ = (8.8 0.2) -10-6 1~123-1 

geldt voor de maximale verstoringsfrequentie f = 364 24 Hz. 
Bij deze vergelijkingen is dus het experimenteel gehanteerde Reynoldsgetal genomen, 
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hetgeen eigenlijk niet toegestaan is. Voor de visualisatieopstelling is daarmee een 
frequentieband gevonden van O Hz tot 2 Hz, terwijl experimenteel een frequentieband 
gevonden is van O Hz tot 5 Hz. 

De experimentele frequentieband bij de LDA-opstelling bevat frequenties van O Hz 
tot, 100 Mai terwijl de theoretische frequentieband frequenties bevat van O Hz tot 364 Hz. De 
experimentele frequentieband vait hier dus wei Dinrien tiet themetiseh vûûïspdde bereik, 
maar dit kan ook liggen aan de ondervonden problemen bij de LDA metingen. Tevens moet 
opgemerkt worden dat de experimentele resultaten zijn verkregen door metingen aan 
beginnende instabiliteiten, die minder goed ontwikkeld zijn dan bij de visualisatie- 
experi ment en. 

De conclusie uit deze vergelijkingen is dus dat de experimenteel bepaalde 
frequentiebanden voor de verstoringsfrequenties in orde-grootte overeenkomen met de 
theoretisch voorspelde waarden. Vergelijkingen tussen absolute waarden zijn niet mogelijk. 



6 Conclusies en discussie 

6.1 Inleiding 

In deze stage is onderzoek gedaan naar vloeistofinstabiliteiten in divergerende buizen. 
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stabiliteitstheorie. De geldigheid van deze theorie wordt in paragraaf 6.2 bekeken. 
Het experimentele onderzoek is begonnen met de visualisatie van instabiliteiten in een 

divergerende buis. Aan de hand van de met de visualisatie-experimenten verkregen 
resultaten zijn Laser Doppler snelheidsmetingen verricht. In de paragrafen 6.3 en 6.4 worden 
van deze twee deelonderzoeken de belangrijkste resultaten gegeven en bediscussieerd. 

De resultaten zijn vergeleken met de resultaten van een model op basis van de lineaire 
stabiliteitstheorie. In paragraaf 6.5 wordt nog eens ingegaan op de belangrijkste beperkingen 
bij deze vergelijking. In paragraaf 6.6 volgen tenslotte enkele suggesties voor verder 
onderzoek. 

6.2 Lineaire stabiliteit st heor ie 

De lineaire stabiliteitstheorie verklaart het ontstaan van instabiliteiten aan de hand 
van kleine verstoringen die groeien dan wel uitdempen in de tijd. E r  wordt uitgegaan van 
kleine verstoringen, zodat kwadratische termen in de verstoringssnelheden verwaarloosbaar 
klein zijn ten opzichte van de lineaire termen. Stelsel (2.4) wordt dan als oplossing gevonden 
(zie paragraaf 2.2). Wanneer de kwadratische termen niet verwaarloosd worden, worden de 
volgende twee vergelijkingen gevonden: 

al' al' Ten opzichte van stelsel (2.4) wordt dus in vergelijking (6.1) de factoren U'= en v ' ~  extra 

verkregen en in vergelijking (6.2) de factoren u (3x en v 

en t worden de vergelijkingen (6.3) en (6.4) verkregen: 

t ' w . 5- 
Wanneer de vergelijkingen (6.1) en (6.2) afgeschat worden met U, U', V I ,  P, p', L, R 
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- U' + u L U' + V I R  U + l P  - + - 1 ' + U'$ + v'&$ ' v[F u + p u' + $1 
!c + uv' + 1 P  -k - 1 g ' + + v'gPv[& + 4 
t P L  P 

t L P R p  
I 

Verwarlozing VBE de kvadïatiszhe termen in de verstûïingssne!heden zal düs tvegest aan 
zijn indien U >> u' en U >> v'. 

De orde-grootte van de snelheden kan gevonden worden uit de experimenten van het 
vooronderzoek [ter Huurne,'88]. Bij de LDA-experimenten voor Re = 270 en x = 82 mm 
wordt een maximale secundaire snelheid v' gevonden van 0.015 y voor y = -1 mm. De 

hoofdstroomsnelheid U heeft hier een waarde van 2 7, zodat voldaan wordt aan de 

voorwaarde. 
Wanneer we de eigen visualisatiemetingen willen gebruiken om een schatting voor de 

orde-grootte van de snelheden te geven, kan voor de verstoringssnelheden u' en v' het 
differentiequotiënt in de metingen van de uitwijking tegen de tijd (figuren 3.5 en 3.6) 
genomen worden. Zo worden u' en v' in de orde-grootte van 0.01 y gevonden. Als schatting 

voor de hoofdstroomsnelheid U kan de translatiesnelheid genomen worden. Deze bedroeg 
m 0.1 - 
S' 

Hoewel bij de visualisatiernetingen slechts ruwe schattingen voor de snelheden U, u' 
en v' genomen zijn, blijkt toch dat de verwaarlozing in kwadratische termen van u' en v' in 
het stelsel vergelijkingen (2.4) toegestaan is. 

6.3  De visualisatiemetingen 

Met behulp van een inktinspuiting is een strijklijn van een stroming in een 
divergerende buis met halve taperhoek Q = 1.5' gevisualiseerd. Instabiliteiten worden 
zichtbaar door oscillaties in de strijklijn. De frequenties van deze oscillaties zijn dezelfde als 
de frequenties van de verstoringssnelheden. 

Gedurende 10 seconden is de uitwijking van de strijklijn ten opzichte van de as van de 
L..:" vu13 iïì * 

hiiisdiameter). Uit deze metingen b!ijkt dat de amplitudes van de Gitwijkingen en dus mk de 
instabiliteiten spatieel groeien. 

Van de genormeerde metingen (genormeerd ten opzichte van hun gemiddelde 
uitwijkingen) worden met behulp van Fast Fourier Transformatie (FFT) frequentiespectra 
bepaald. E e n  kanttekening die we moeten plaatsen bij het toepassen van FFT is de volgende. 
De uitwijking van de inktlijn wordt op discrete tijdstippen gemeten. Van het tijdscontinue 
signaal x(t) wordt dus een tijdsdiscreet signaal Xb(t) gemaakt, waarvan daarna een discrete 
Fouriergetransformeerde x b (  f) wordt berekend. In figuur 6.1 wordt dit schematisch 
weergegeven. 

twee  zichten upgeirieten ûp twee pûsities ijij Re = 40s (gebased ûp de grootste 
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fig 6.1: schematische weergave van de Fouriertransformatie voor 
ti jdscont inue en ti jdsdiscrete signalen. 

Wanneer de Fouriergetransformeerde van Xb( t) wordt bepaald met behulp van het 
FFT-algoritme kunnen fouten ontstaan ten gevolge van "aliasing", een effect dat nauw 
samenhangt met het bemonsteren van het oorspronkelijk continue signaal op discrete 
tijdstippen. De Nyquistvoorwaarde geeft aan in welke gevallen deze fouten voorkomen 
kunnen worden [de Kraker,'89]: 

indien de maximale frequentie (fmax) die in het oorspronkelijke signaal x(t) voorkomt, 
kleiner of gelijk is aan de Nyquist- oftewel de vouwfrequentie (ffold = zFIT, waarin 
1 de bemonsteringsfrequentie voorstelt), dan zal de Fouriergetransformeerde van 

het bemonsterde signaal Xb(f) exact overeenkomen met de "theoretische" 
Fouriergetransformeerde. 

Tijdens de visualisatie-experimenten is de uitwijking van de inktlijn bemonsterd met een 
gemiddelde bemonsteringstijd van AT = 0.019 sec, zodat ffold = 25.8 Hz. De maximale 
frequentie die in het ingangssignaal voorkomt is fmax = 5 Hz (zie figuur 3.7). Aan de 
voorwaarde fmax 6 ffold wordt daarmee voldaan, zodat wiskundig gezien verwacht mag 
worden dat het Fourierspectrum exact bepaald is. 

Uit de verkregen frequentiespectra blijkt een spatiële groei van de oscillaties, 
aangezien de absolute waarden van de Fouriercomponenten groter worden naarmate de 

1 



axiale positie in de buis toeneemt. Verder blijken frequenties hoger dan 5 Hz bijna niet meer 
voor te komen in de oscillaties. De grootste Fouriercomponent (afgezien van de 
nulcomponent) ligt bij een frequentie van 3.8 Hz. Deze frequentie lijkt dus het meest 
karakteristiek te zijn voor de oscillatie. Verder is er geen verband tussen de oscillaties in 
boven- en vooraanzicht gevonden. 

6.4 LDA snelheidsmetinaen 

Door gebruik te maken van de LDA-opstelling is bij verschillende waarden voor het 
Reynoldsgetal de axiale snelheid als functie van de tijd gemeten. Gemeten is op een positie 
voor x = 71.73 mm bij een totale lengte van het divergerend kanaal van 112 mm, waarbij 
x = O bij het begin van het divergerend kanaal is gekozen. 

Bij Re = 320 blijkt het gemeten snelheidspatroon een oscillerend verloop te krijgen. 
Hieruit valt af te leiden dat de instabiliteiten op die positie bij die waarde voor Re ontstaan. 
De frequentie van de verstoringen blijken tussen O Hz en 100 Hz te liggen. Wanneer Re 
groter wordt en dus het instabiliteitengebied meer stroomopwaarts zal gaan liggen, blijkt het 
meten met de LDA-opstelling niet meer mogelijk. De kwaliteit van het te meten signaal 
verslechtert dermate dat de tracker het signaal niet kan volgen. Variaties van de 
concentratie van de lichtverstrooiende deeltjes blijkt geen invloed te hebben op het signaal. 
De oorzaak van dit probleem is niet achterhaald. 

6.5 Veraeliikine; met de literatuur 

In een artikel van Eagles [5] worden voor een 2D divergerend kanaal de neutrale 
stabiliteitscurven numeriek berekend. Voor de stationaire hoofdstroming wordt een 
Jeffery-Hamel profiel aangenomen, waarbij het profiel geen functie is van de axiale positie. 
Deze twee beperkingen kunnen in de experimentele situatie niet nageleefd worden. In de 
metingen is een 3D stroming onderzocht, waarbij het snelheidsprofiel wel een functie is van 
de axiale positie. 

Tevens hanteert Eagles een Reynoldsgetal Re = y' waarbij M de helft van het 2D 

debiet is. Voor het experimenteel gehanteerde Reynoldsgetal geldt Re = g, waarbij Q en 

R respectievelijk het 3D volumedebiet en de grootste straal van de buis zijn. E e n  
kwantitatieve vergelijking tussen de numerieke resultaten volgens Eagles en de 
experimentele resultaten wordt daardoor ernstig beperkt. 

Eagles voorspelt voor de stroming in een divergerend kanaal met halve taperhoek 
u = 1.5' een kritisch Reynoldsgetal van 130. Voor een kanaal zoals in de 
visualisatiemetingen gebruikt is, wordt door Eagles een frequentieband voor de toegestane 
frequenties van de verstoringen van O Hz tot 2 Hz gevonden. Experimenteel is bepaald dat 

M 
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deze band frequenties van O Hz tot 5 Hz bevat. De orde-grootte van de theoretische waarden 
komt dus overeen met de experimenteel gevonden waarden, maar vergelijking van absolute 
waarden is, zoals eerder genoemd, niet mogelijk. 

6.6 VoortFang van het onderzoek 

Bij deze stage zijn instabiliteiten onderzocht in een stroming in een divergerend 
kanaal met halve taperhoek Q = 1.5'. Omdat in de geometrie van een (vernauwde) 
halsslagadervertakking grotere waarden voor Q voorkomen, zou het onderzoek zich kunnen 
uitbreiden naar instabiliteiten in stromingen in divergerende modellen met andere waarden 
voor Q. Ook zouden meer metingen in het gebruikte visualisatiemodel uitgevoerd kunnen 
worden, eventueel gebruik makend van meer geavanceerde meettechnieken. De 
betrouwbaarheid van de oscillatiefrequenties in de twee aanzichten zou dan nader onderzocht 
kunnen worden met behulp van de coherentiefunctie. 

Verder kan op meerdere axiale posities in de buis gemeten worden om zo de spatiële 
groei van de instabiliteiten beter te karakteriseren. 

Tenslotte kan het onderzoek zich meer gaan toespitsen op een meer realistische 
situatie. Zo kunnen elastische wanden, een niet-Newtonse vloeistof zoals bloed en een 
pulserende (nietstationair) volumedebiet in rekening gebracht worden. 
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Appendix A: Afleiding Orr-Sommerfeldvergelijking bii het model van Eagles. 

Hier volgt de afleiding van vergelijking (2.30), uitgaande van vergelijking (2.28). 

Limiet & = a + O 

Daarmee wordt (2.28): 

(Toegestaan indien I <I < m ) 

ik( t - cr) Substitueer Q~( t ,v , r )  = p(p).e 

De termen a, b, c en d worden nu apart uitgewerkt. 

a 

b a 
*v2*1 

met k reëel 

(2.28) 

(2.29) 
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We schrijven nu de termen als a = b + c + d en krijgen dan 

E [k<W - 2 k 2 3  + 31 = -ikc[-h2y + @] + g[-k2p + $1 -ik - i k p . 3  
77 17 77 

Anders rangschikken levert vergelijking (2.30): 

(2.30) 

(2.25) 

I 
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Appendix B: 

Het Reynoldsgetal wordt bepaald met behulp van formule (3.2): 

BeDahg van de onnauwkeurigheid van het Reynoldsgetal. 

Re = $& 

De onnauwkeurigheid in Re wordt dus bepaald door de onnauwkeurigheden in het 
volumedebiet Q, de grootste straal R van de meetsectie en de kinematische viscositeit v van 
het water. De onnauwkeurigheid in R wordt verwaarloosd. 

De onnauwkeurigheid in Q wordt bepaald door de onnauwkeurigheid waarmee de tijd 
bepaald wordt gedurende het opvangen van het volume. Deze wordt op 1 seconde geschat, 
zodat = 60' 1 

De onnauwkeurigheid in v wordt bepaald door temperatuurvariaties. Voor de 
1)" C. Dan volgt voor de viscositeit en de temperatuur van het water geldt: t = (18 

dichtheid van water [GI: 

Voor de kinematische viscositeit v geldt dan: v = (1.05 0.02). 10-6 m2 s-1. 

De onnauwkeurigheid voor Re volgt dan uit: 

q = (1.05 0.02).10-3 kg m-1 s-1 
p = 998.6 * 0.2 kg m-3. 

De onnauwkeurigheid voor Re is dan 2.5%. 
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Appendix c: BeDaling van het, Revnoldsgetal bii de LDA-exDerimenten. 

Achter het uitstroomstuk van de meetsectie is een rotameter geplaatst. De waarde voor het 
debiet kan met de door de leverancier bijgeleverde tabellen en omrekenfactoren bepaald 
worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de waarden voor de dichtheid p en de 
kinematische viscositeit v van het gebruikte mengsel zoals deze bij het vooronderzoek 
bepaald zijn [ter Huurne,'88]. Deze waarden zijn: 

p = (0.888 * 0.003).103 kg m-3 

v = (8.8 * 0.2).10-6 in* s-1 
Met het uit de stand van de rotameter omgerekende debiet Q kan met behulp van formule 
(3.2) het Reynoldsgetal bepaald worden. Zo volgt een ijkgrafiek voor het Reynoldsgetal bij 
een bepaalde stand van de rotameter. Deze is in figuur C.l weergegeven. 

Re als functie van de stand van de 
rotameter, bepaald m.b.v. de tabellen 

-0- Re 

500 

400 

300 

200 

1 0 0  

O' I t I I I 

5.00 7.50 10.00 12.50 15.00 17.50 20.00 

stand rotameter (cm) 
fig C.1: ijkgrafiek voor het Reynoldsgetal. 

Met behulp van de ijkgrafiek kan het Reynoldsgetal met een onnauwkeurigheid van 6% 
bepalcl woïde;;. Hierbij is echter g e n  rekel?lng gehoüden met eventwle temperat aar- 
variaties (0.3' C), die een viscositeitsvariatie van 0.1 . lo -6  m* s-1 tot gevolg kan hebben. Het 
Reynoldsgetal is hiermee in te stellen met een maximale onnauwkeurigheid van 6.2% (zie 
Appendix B voor berekening). 
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Appendix D: BeDaliny van 2D volumedebiet 2M met b e h u l ~  van een axiaal 
snelheidsmofiel en de waarde van het daaruitvolgend Revnoldsgetal Re. 

Om een vergelijkbaar 2D volumedebiet te berekenen, is een axiaal snelheidsprofiel genomen, 
li.,t I-,, ,,IA ;a I,;: hnt ..nn-n rfnrmAnir r+n- u ....__ ,. io01 n-4 --A- i _-_- -- - u a u  -p&aiu 10 uij  i i c b  vwiuI iuc iUucn lbci i i u u i i i c ,  OOJ. u i c  piuiiei is wmrgcgevcsil iri 

figuur D. 1. 
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fig D.l: axiaal snelheidsprofiel voor x = 52 mm, Re(3D) = 410, bepaald met 
behulp van de LDA-opstelling. 

Nu geldt (zie formule (2.16)): 2M = - daurd6  

De polaire coördinaat r wordt constant verondersteld. De waarde hiervoor volgt uit het 
extrapoleren van de wanden naar een snijpunt (zie figuur D.2). 

fig D.2: de polaire coördinaat r wordt gevonden door extrapolatie van de 
divergerende wanden van het kanaal. 
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Uit figuur D.2 volgt voor de polaire coördinaat r = 92 mm. Het snelheidsprofiel wordt 
geïntegreerd voor constante r. De fout die hierdoor gemaakt wordt, is te verwaarlozen 
aangezien het verschil tussen de booglengte 2b en de locale diameter 0.5% is. 

(1.25 f 0.05).10-2 m2 s-1. Hieruit volgt voor het 2D Reynoldsgetal gebaseerd op 

Dan zou 7 = Re. CU = 18.7 0.9. Voor deze waarde van y zou het model van Eagles niet meer 
gelden. 

Met behulp van de profielplot volgt nu een 2D debiet 2M welke gelijk is  aan 

formiik (2 .U):  Re = ?I2 33.  


