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TESTBEREKENINGEN AAN ENKELE ELEMENTAIRE STROMINGSSITUATIES 

J. Horsten, vakgroep WFW, TUE, januari 1988 

1. INLEIDING 

In dit rapport wordt aan de hand van enkele elementaire stromingssituaties 
de tot op heden ontwikkelde programmatuur getest. De programmatuur is 
gebaseerd op het eindige elementen pakket SEPRAN. Beschouwd zullen worden: 
de stationaire en instationaire volledig ontwikkelde stroming tussen twee 
vlakke platen en de stationaire grenslaagontwikkeling aan een vlakke plaat. 
De numerieke resultaten zullen vergeleken worden met analytische, 
experimentele of numerieke resultaten uit de literatuur. Bijzondere aandacht 
wordt geschonken aan de wandspanningen. 

De stroming van een incompressibele Newtonse vloeistof wordt volledig 
beschreven door de dimensieloze Navier-Stokes vergelijking en continulteits- 
vergelij king 

met 3 = (u,v) de snelheid, p de druk, t de tijd en St en Re het Strouhal- 
resp. Reynoldsgetal volgens 

Verder wordt ook wel gedefineerd de Womersley parameter a volgens 

2 ,2 = L-w 
Y 

= 2li Re*St of Re-St 

(1.5) 



2. VOLLEDIG ONTWIKKELDE STATIONAIRE KANAALSTROMING 

In dit hoofdstuk wordt het eenvoudige geval van een volledig ontwikkelde 
stationiare stroming tussen twee vlakke platen geanalyseerd. Plet name wordt 
aandacht besteed aan de invloed van de ruimtelijk discretisatie op de 
berekening van snelheid en wandspanningen. 

2.1 Analytische benaderinu 

Voor een volledig ontwikkelde stationaire stroming geldt dat v=O en $$=O. De 
Navier-Stokesvergelijking (1.1) vereenvoudigt daarmee tot 

met randvoorwaarden 

Integratie van (2.1) levert 

De gemiddelde snelheid over het kanaal is 

hetgeen direct levert 

dg = 12 ax Re 

Eliminatie van #! uit (2.3) levert 

u = $ (1 - 4572) 
De wandschuifspanning is hieruit af te leiden volgens 

- - 1- au (y = -0.5; 
T y X  Re ùy 

6 
= - Re 

De inlaatlengte wordt benaderd door (Schlichting! 1979, ~ 1 8 6 )  

x 0.04 Re h = 0.04 Re ’inlaat 

(2.1) 

( 2 . 3 )  

(2.4) 

(2.5) 

(2.6) 

(2.7) 

(2.8) 
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fig 2.2 Eindige elementenmeshes voor de numerieke benadering van een 
voledig ontwikkelde kanaalstroaning 
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2.2 Numerieke benaderina 

Voor de numerieke berekening wordt uitgegaan van de volledige Navier-Stokes 
vergelijking (1.1) en de continuïteitsvergelijking (1.2) met randvoorwaarden 
zoals aangegeven in figuur 2.1 

$ ; = o ,  v = o  
( 0 , O )  

I 

J I 
(-.5,0) u = v = o  (10,O) 

figuur 2.1 Domein en randvoorwaarden voor numerieke berekening van de 
stroming tussen twee vlakke platen 

Dit probleem wordt opgelost met een eindige elementenmethode zoals 
beschreven door van de Vosse (1987). De berekeningen worden uitgevoerd met 
drie verschillende meshes, gegeven in figuur 2.2. De lengte van de elementen 
is steeds een factor 2 fijner gekozen. Het Reynoldsgetal wordt gelijk 
gekozen aan 40. 

2.3 Resultaten 

Figuur 2.3 laat enkele numeriek berekende snelheidsprofielen zien. Op grond 
van (2.8) is te verwachten dat de stroming na ongeveer x=1.6 volledig 
ontwikkeld is. Dit stemt globaal overeen met de snelheidsprofielen en de 
drukcontouren in fig 2.4. Vanwege de grove elementenverdeling aan de inlaat 
is een nauwkeurige numerieke bepaling van de inlaatlengte niet mogelijk. Op 
x=7.5 (waar de stroming zeker volledig ontwikkeld mag worden verondersteld) 
is het maximale verschil met het analytische verloop (2.6) gelijk aan 0.002% 
(mesha). In figuur 2.5 en 2.6 en tabel 2.2 en 2.3 worden de numeriek 
berekende normaal- en schuifspanningen aan de wand vergeleken met de 
analytische oplossingen. Voor alle meshes is de overeenkomst na x=3.0 zeer 
goed. Hesh 1 is wat minder nauwkeurig, hetgeen gezien de grofheid ervan niet 
verwonderlijk is. Gezien de eigenschappen van het gebruikte element dient de 
afbreekfout in de spanning met een factor 4 en die in de snelheid met een 
factor 8 af te nemen bij een halvering van de discretisatieafstand. Globaal 
wordt dit bevestigt in de tabellen 2.1 t/m 2.3. De afwijkingen van de 
analytische oplossing zijn echter dermate klein. dat de converqentieorde 
niet nauwkeurig bepaald kan worden. 

Y 



Geconcludeerd kan worden dat de wandspanningen in het geval van een 
dergelijk volledig ontwikkelde stroming numeriek goed berekend kunnen 
worden. 



fig 2.3 Numeriek berekende snelheidsprofielen van een ontwikkelde 
kanaalstroming voor drie verschillende meshes 
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fig 2 .4  Numeriek berekende drukcontouren van een ontwikkelde kanaalstroming 
voor drie verschillende meshes 
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fig 2.5 Vergelijking van analytisch (-1 en numeriek berekende 
normaalspanningen aan de wand bij een kanaalstroming 

WALL-SHEAR-STRESS 

0.00 
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 

TUBE-STATIONARY 

MESH-1 
A A  

MESH-2 

MESH-3 

v v  

O 0  

fig 2.6 Vergelijking van analytisch (-1 en numeriek berekende 
wandschuifspanningen bij een kanaalstroming 



tabel 2.1 Analytisch en numeriek berekende snelheid op (7.5,0.25) 

analytisch 1.125000 
mesh 1 1.124558 (0.04%) 
mesh 2 1.124978 (0.002%) 
mesh 3 1.124984 (0.001%) 

tabel 2.2 Analytisch en numeriek berekende normaal spanning aan de wand op 
x = 7.5 

analytisch 0.7500000 
mesh 1 0.7457437 (0.6%) 
mesh 2 0.7499231 (0.01%) 
mesh 3 0.7499868 (0.0018%) 

tabel 2.3 Analytisch en numeriek berekende wandschuifspanning op x = 7.5 

analytisch 0.1500000 
mesh 1 0.1509795 (0,7%) 
mesh 2 0.1500095 (01006%) 
mesh 3 0.1499978 (0.0015%) 



3.  STATIONAIRE GRENSLAAGONTWIKKELING AAN EEN VLAKKE PLAAT 

In figuur 3.1 is de situatie geschetst van een uniforme stroming met 
snelheid U in x-richting die een vaste plaat ontmoet, evenwijdig aan de 
stromingsrichting. In stroomafwaartse richting ontwikkelt zich een 
grenslaag, met dikte 6 op x=L: de vloeistof wordt enigszins afgebogen in de 
richting loodrecht op de plaat. 

rond de vaste wand als van de kracht, die de wand ondervindt van de 
vloeistof, vergeleken worden met analytische resultaten. 

In dit rapport zullen numerieke resultaten van zowel het snelheidsveld 

3.1 Analytische benadering 

Er wordt aangenomen dat viskeuze effecten in de hoofdstroom verwaarloosd 
kunnen worden en dat in de grenslaag deze effecten van de zelfde ordegrootte 
zijn als de traagheidseffecten. Verder kunnen enkele termen afgeschat worden 
volgens: 

Dit leidt tot de algemene grenslaagvergelijking van Prandtl 

(zie Schlichting. 1979, p130 of Batchelor. 1983! ~306). u en Q zijn de 
snelheid in x- resp. y-richtingp p is de druk. Y de kinematische 
viscositeit. Voor de dikte van de grenslaag S geldt 

( 3 . 2 )  

In het geval van een stationaire stroming evenwijdig aan een vlakke plaat 
kan (3.1) nog verder vereenvoudigd worden tot 

met als randvoorwaarden 

y=o: u=v=o 



u 

fig 3.1 Grenslaagontwikkehing aan een vlakke plaat 
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fig 3.2 Snelheid in de grenslaag langs een vlakke plaat volgens Blasius 
(Schlichting, 1979) 

(a)  snelheid parallel aan plaat 
(b) transversale snelheid 



tabel 3.1 Oplossing van de Blasiusvergelijking voor de stroming langs een 
vlakke plaat (Schlichting, 1979) 

7=yvr v x  

O 
0.2 
0.4 
0.6 
0.8 
1.0 

1.2 
1 -4 
1-6 
1.8 
2.0 

2.2 
2.4 
2-6 
2-8 
3.0 

3.2 
3.4 
3.6 
3.8 
4.0 

4.2 
4.4 
4.6 
4.8 
5.0 

5.2 
5.4 
5.6 
5.8 
6.0 

6.2 
6.4 
6.6 
6.8 
7.0 

7.2 
7.4 
7.6 
7.8 
8.0 

8.2 
8.4 
8.6 
8.8 

f 

O 
0.00664 
0.02656 
0.05974 
0.10611 
0.16557 

0.23795 
0.32298 
0.42032 
0.52952 
0.65003 

0.78120 
0.92230 
1.07252 
1.23099 
1.39682 

1.56911 
1.74696 
1.92954 
2.11605 
2.30576 

2.49806 
2.69238 
2.88826 
3.08534 
3.28329 

3.48189 
3.68094 
3.88031 
4.07990 
4.27964 

4.47948 
4.67938 
4.87931 
5.07928 
5.27926 

5.47925 
5.67924 
5.87924 
6.07923 
6.27923 

6.47923 
6.6 7 9 2 3 
6.87923 
747923 

O 
0.06641 
0.13277 
0.19894 
0.26471 
0.32979 

0.39378 
0.45627 
0.51676 
0.57477 
0.62977 

0.68132 
0.72899 
0.77246 
0.81152 
0.84605 

0.87609 
0.90177 
0.92333 
0.94112 
0.95552 

0.96696 
0.97587 
0.98269 
0.98779 
0.99155 

0-99425 
0.99616 
0.99748 
0.99838 
0.99898 

0.99937 
0.99961 
0.99977 
0.99987 
0.99992 

0.99996 
O 99998 
o 99999 
1~00000 
1~00000 

1~00000 
1~00000 
1.00000 
1~00000 

f” 

0.33206 
0.33199 
0.33147 
0.33008 
0.3 2 7 3 9 
0.32301 

0.31659 
0.30787 
0.29667 
0.28293 
0.26675 

0.24835 
0.22809 
0.20646 
0.18401 
0.16136 

0.13913 
0.11788 
0.09809 
0.08013 
O * O 6 4 2 4 

0.05052 
0.03897 
0.02948 
0.02 187 
0.01591 

0.01134 
0.00793 
040543 
0.00365 
0.00240 

0.00155 
0.00098 
0.00061 
0.00037 
0.00022 

0.00013 
0~0000ï 
0~00001 
0~00002 
0~00001 

0~00001 
0~00000 
o 00000 
0~00000 



Ook de drukgradiënt in x-richting is dan immers nul, aangezien in de 
hoofdstroom richting de wet van Bernoulli geldt: 

p + $PU' = constant 

en U constant is. Introduceer een nieuwe variabele 

(3.4) 

rj, kan beschouwd worden als een dimensieloze y-coördinaat, geschaald op de 
lokale grenslaagdikte S (die afhangt van XI. Definieer vervolgens een 
dimensieloze stroomfunctie f volgens 

(3.5) 

De stroomfunctie Y is gedefinieerd volgens en v=- Met deze 
definitie wordt automatisch aan de continuïteitsvergelilking (3.lb) voldaan. 
Door de keuze van (3.4) en (3.5) zal het verloop van de snelheid in de 
grenslaag op iedere plaats gelijkvormig zijn. Dit stemt overeen met het idee 
dat op ieder punt (op enige afstand van de aanstroming) de situatie op een 
schaalfactor na identiek is aan die op alle andere punten. Overal geldt 

E? ?X - 

u/u = f'trj,) 

= 1(ZP)0.5 (r7f' - f) 2 x  V 

(3.6a) 

(3.6b) 

Een accent geeft differentiatie naar q aan. Subsitutie van (3.6) in 13.3) 
geeft de vergelijking van Blasius 

ff" -i- 2f"' = o 

Deze vergelijking kan numeriek geïntegreerd worden. Resultaten daarvan zijn 
gegeven in fig. 3.2 en tabel 3.1. De transversale snelheid in het oneindige 
WOTUL gagever1  UUUL 
- _ _ _ _  1 L  ----_--- d--- 

v, = 0.8604 U 

De lokale wandschuifspanning wordt gegeven door: 

13.8a) 

(3.8b) 



2 -0.5 ftï(O) = PU Re, 

= 0.33206 pU2Re,-0.5 (3.9) 

Een hogere orde benadering van de wandschuifspanning in de buurt van de 
aanstroming (lage waarden van Re,) levert (Van Dyke, 1964) 

(3.10) T = 0.33206 + 0.276 ln(Re,)Re, -1.5 

Vanneer Re,=100 betekent dit een verhoging van de wandschuifspanning met 
3.8%, voor Re,=500 1.0% en voor Rex=2500 0.3%. Ver weg van het aanstroompunt 
wordt de stabiele laminaire stroming geleidelijk instabiel. Peyret & Taylor 
(1983) geven een voorbeeld van een numerieke analyse van dit overgangsgebied 
(Re,=O(lO 5 1)  met behulp van een spectraal-methode. 

3.2 Numerieke benaderinu 

Voor de numerieke berekening wordt weer uitgegaan van de volledige Navier- 
Stokes vergelijking (1.1) en de continulteitsvergelijking Cl-2) met 
randvoorwaarden zoals aangegeven in figuur 3-3 

I 

1 
v = o  u = 1  I 

x=o 
a u = , = o  an u = v = o  

figuur 3.3 Domein en randvoorwaarden voor numerieke berekening van 
aanstroming aan vlakke plaat 

De berekeningen worden uitgevoerd met drie verschillende meshes, gegeven in 
figuur 3.4. De karakteristieke elementenlengte is daarbij steeds een factor 
2 fijner gekozen. Verder is gekozen v=1/500 en p=1.0. Re, varieert daardoor 
tussen O en 5000. 



7.0 

O . (  O 

fig 3.4 Eindige elementen nieshes voor de numerieke benadering van de 
stroming langs een vlakke plaat 

(a) 7x5 
(b) 13x10 
(c9 24x20 
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3.3 Resultaten 

De snelheidsprofielen in fig. 3.5 geven een globaal beeld van de resultaten. 
In grote lijnen zijn deze naar verwachting: de grenslaag groeit aan vanaf 
het begin van de plaat, de hoofdstroom blijft min of meer ongemoeid. In een 
nauwkeuriger vergelijking in figuur 3.6 komen echter afwijkingen tussen 
analytische en numerieke resultaten aan het licht. Het snelheidsverloop 
toont enige oscillaties, minder naarmate de mesh fijner is. Voor de fijnste 
mesh zijn ze niet meer aanwezig. De overeenkomst tussen het snelheidsverloop 
in de grenslaag en ver daarbuiten is goed (voor de twee fijnste meshes). 
Numeriek wordt echter in alle gevallen een maximum op het einde van de 
grenslaag gevonden, dat niet analytisch voorspeld wordt. Het vermoeden zou 
kunnen ontstaan dat niet voldaan wordt aan de continuïteitsvergelijking. 
Integratie van de snelheid over de randen van het domein wijst echter uit 
dat hieraan wel voldaan wordt: dimensieloos instroomdebiet = 7 . 0 ,  
geïntegreerd debiet 2 8.10-6 (meshl), 301O-~ (mesh21 o 3010-~ (mesh3). Ook de 
randvoorwaarde aan de bovenrand lijkt niet van wezenlijke invloed: het 
probleem is tevens berekend met een symmetrie-randvoorwaarde en de 
uitkomsten zijn dan nagenoeg identiek. Vergelijking van figuur 3.2b met 
figuur 3 . 7  laat zien dat ook voor de transversale snelheid analytische en 
numerieke oplossing verschillen. Tot aan het eind van de grenslaag is het 
verloop van de transversale snelheid voor beide vrijwel identiek. De 
analytische uitkomst gaat buiten de grenslaag in limiet naar 0,017288, de 
numerieke oplossing heeft een maximum van 0.017218 (mesh31 en neemt 
vervolgens weer af. In beide gevallen vertoont de oplossing een buigpunt 
halverwege de grenslaag. Het verschil in de beide oplossingen is 
waarschijnlijk te wijten aan het feit dat de Blasius-oplossing slechts 
geldig is in de grenslaag. De aannamen die gedaan zijn bij de afleiding van 
de grenslaagvergelijking (3.1) zijn daarbuiten niet meer geldig. 

Omdat de snelheden in de grenslaag zelf goed overeenkomen, is te 
verwachten dat dit ook het geval zal zijn voor de schuifspanningen. Uit 
figuur 3.8 en tabel 3.2  blijkt dit inderdaad. ver weg van de aanstroming 
(x>8).  het geval te zijn. Dicht bij de aanstroming is alleen het resultaat 
van de fijnste mesh bevredigend. Bij het gebruik van een relatief grove mesh 
is daarom in de buurt van grote spanningsgradienten voorzichtigheid geboden. 
Anderzijds speelt mogelijk ook hier de beperkte geldigheid van de Blasius- 
benadering een rol: dicht bij het aanstroompunt is de druk in x- en y- 
richting niet zonder meer constant. 

de grenslaag aan een vlakke plaat binnen redelijke nauwkeurigheid numeriek 
uitgevoerd kan worden. Vanneer de spanningsgradienten niet al te groot zijn 
geldt dat ook voor de wandschuifspanning. In het geval van grote 
spanningsgradienten moet echter een (zeer) fijne mesh gebruikt worden. In 
een aantal gevallen kan dit mogelijk tot onaardvaardbaar lange rekentijden 
leiden. De rekentijd voor mesh 3 bedroeg meer dan 24 uur. 

Geconcludeerd kan worden dat de berekening van het snelheidsverloop in 
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fig 3.5 Numeriek berekende snelheidsprofieìen langs een vlakke plaat 
(fijnste mesh) 
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fig 3.6 Vergelijking tussen analytisch en numeriek berekende snelheid 
parallel aan een vlakke plaat voor drie verschillende meshes 
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fig 3.8 Vergelijking tussen analytisch en numeriek berekende 
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tabel 3.2 Vergelijking tussen analytische en numerieke oplossing voor de 
wandschuifspanning aan een vlakke plaat (waarden tussen haakjes 
zijn relatieve afwijkingen t.o.v. de analytische oplossing) 

x=l x=4 x=8 

analytisch 1.492 

7 x 5  

13x10 

24x20 

O. 678 
(-55%) 

1.122 
(-25%) 

1.523 
(+2%) 

O. 743 

O. 458 
(-38%) 

O. 766 
(+3%) 

0.785 
(+6%) 

0.526 

O. 493 
(-6%) 

0.535 
(+2%) 

O e 545 
(+4%) 

I 



4. OSCILLERENDE KAPIAALSTROHING 

De beschouwde situatie is geschetst in figuur 4.1. In een lang kanaal tussen 
twee vlakke platen stroomt een vloeistof. Het debiet varieert harmonisch in 
de tijd. Het instroomprofiel is vlak. 

4.1 Analytische benaderina 

Er kan worden uitgegaan van de Navier-Stokes vergelijking. Voor een volledig 
ontwikkelde stroming geldt dan dat de snelheid in radiële richting nul is en 
dat het snelheidsveld niet afhangt van de axiale coordinaat. Hiermee 
vereenvoudigt de beschrijving tot 

(4.1) 

Als instroomvoorwaarde wordt een vlak, harmonisch in de tijd variërend 
snelheidsprofiel, met debiet q l  voorgeschreven volgens 

$! = A expíiwt) 

u = U expliwt) 

Q is hierin reëel! A en U zijn complex. Voer in de dimensieloze grootheden 

y' = y/h 
q '  = q/Q 
u' = u/u 
A' = hA/pU2 
t' = tw 

en 

a = h(f)Oe5 

Re = Uh/v 

(4.3) 

(4.4a) 

í4.4b) 

Sübsitütie vân 4 . 2  t/Ei 4.4  in 4.1 geeft !met veg?atir,g van de accenten! 

d29 - ia 2 u = Re A 
ay 

Als randvoorwaarden geldt (zie figuur 4.1) 

ay 
y=(): au = () 

(4.5) 

(4.61 

o 



y=$: u = o 

Een particuliere oplossing van (4.5) is 

* Re U = 1 ~ 2  A 14.7) 

De oplossing van de homogene vergelijking van (4.5) wordt gevonden uit de 
karakteristieke vergelijking 

Uit (4.7) en (4.8) volgt 

u = alexp(adiy) t a2expí-adiy) t i 5 9  A 

Substitutie van de randvoorwaarden (4.6) in (4.9) geeft 

Voor de snelheid u volgt daarmee 

Een uitdrukking voor A kan gevonden worden door gebruik te maken van 

q = 2 g1I2 ulyldy 

= 2 ,$1’2 U exp(iwt)dy 

= i b 2  h I1 - Pfa)] P 1 a 

met 

P ( a )  = uv ~ 4 :  J. tanh(a$il 

Hieruit volgt voor A 

(4.9) 

(4.10) 

(4.11) 

(4.12) 

(4.13) 

(4.14) 

(4.15) 

en daarmee 



(4.16) 

Een uitdrukking voor de dimensieloze wandschuifspanning kan tenslotte 
gevonden worden uit 

(4.17) 

(4.18) 

(4.19) 

4.2 Numerieke benaderincr 

Het probleem wordt numeriek opgelost op het domein, zoals geschetst in 
figuur 4.1. 

u = o l v = o  
( - 5 , O )  

I I 
u = l  
v = o  

figuur 4.1 Domein en randvoorwaarden voor numerieke berekening van 
een instationaire kanaalstroming 

Er wordt weer uitgegaan van de volledige 
tijdintegratie gebeurt met een 6-methode 

Navier-Stokes vergelijking. De 
die globaal neerkomt op: 

en 

(4.20) 

(4.21) 

(4.22) 

met yn en gn de oplossing van snelheid resp. druk op tijdstip n, 0<8<1 en Mi 
en f aatrices resp. rechterlidvector die volgen uit de ruimtelijke 
discretisatie volgens de eindige elementen methode. Stap 1) komt neer op een 
impliciete integratie van tijdstip n naar nt6: in stap 2) wordt de snelheid 
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fig 4.2 Eindige elementen meshes voor de numerieke benadering van de 

(a) 96 elementen, elementverfijning langs wand 
fb)  96 equidistante elementen 
(c)  128 elementen, elementverfijning langs wand 
(a) 160 elementen, elementverfijning langs wand 

instationaire stroming in een recht kanaal 



expliciet gelntegreerd naar n+l. Voor û=0.5 komt dit neer op een Crank- 
Nicolson schema. Wanneer ook de druk geëxtrapoleerd zou worden, zou deze 
oscillaties gaan vertonen. De waarde op n+û is nauwkeuriger (vd Vosse, 
1987). 

Het Reynoldsgetal wordt gelijk gekozen aan 40, het Strouhalgetal 
gelijk aan 0.1. De Womersleyparameter a is dus ~ 5 .  Het probleem wordt 
opgelost met vier verschillende eindige elementen meshes (fig 4.2). met drie 
verschillende tijdstappen (dt=0.2, 0.1 ,0.05), drie verschillende 
tijdintegraties (1 periode Crank-Nicolson (CN)? 1 periode Euler Impliciet 
(EI) en 1 periode Euler impliciet gevolgd door 4 perioden Crank-Nicolson). 
Verder wordt ook de invloed van de uitstroomvoorwaarde getest door ook een 
berekening met $;=O op de uitstroming uit te voeren. Bij de variaties van 
genoemde parameters is steeds uitgegaan van het standaardgeval: 96 
elementen. dt=O.l, v(x=lO)=O, 1 periode CN. 

4.3 Resultaten 

De snelheidsprofielen (fig 4.3) vertonen vanaf de helft van ket kanaal het 
karakteristieke beeld van een instationaire volledig ontwikkelde 
kanaalstroming: de grenslaag loopt uit fase met de hoofdstroming. de 
profielen zijn gelijkvormig. Ook een nauwkeuriger vergelijking in figuur 4.4 
laat een redelijke overeenkomst zien tussen exacte en numerieke waarden. 
Opvallend is dat de afwijkingen bij relatief kleine snelheden kleiner zijn 
(ca. 1.8%' zie tabel 4.2) dan wanneer het debiet maximaal is (3.8%). Het 
lijkt erop dat niet geheel wordt voldaan aan de continulteitsvergelijking. 
Dit wordt ten dele bevestigd door de waarden van het netto debiet (debiet 
geïntegreerd over de wand, zou theoretisch =O moeten zijn) in tabel 4.1. Dit 
debiet is van de orde 0.7010-~. Dit is een orde groter dan in het 
stationaire geval (0.8*10-5), maar twee orden van grootte lager dan de 
afwijkingen uit figuur 4.4. Compressibiliteitseffecten kunnen daarom niet de 
belangrijkste oorzaak van de afwijkingen zijn. Inschakelverschijnselen 
spelen hier geen rol, aangezien er vijf perioden doorgerekend zijn en het 
verschil tussen de vierde en vijfde periode te verwaarlozen is. De afwijking 
wordt beduidend kleiner wanneer de tijdstap verkleind wordt van 0.1 naar 
0.05 (zie figuur 4.5 en tabel 4.2). Uit figuur 4.5 blijkt ook dat de 
afwijkingen niet het gevolg zijn van faseverschuivingen. 

waarmee de wandschuifspanningen berekend worden, zeer goed, zelfs met een 
relatief grote tijdstap (0.1) na slechts 1 periode. De drukcontouren (fig 
4.6) daarentegen vertonen een merkwaardig beeld. De drukcontouren, die aan 
het eind van de buis nagenoeg vlak zouden moeten zijn, zijn dat in de buurt 
van de symmetrie-as zeker niet. Ook lijkt de uitstroming het verloop van de 
druk te belnvloeden. De randvoorwaarde voor de snelheid aan de uitstroming 
blijkt echter niet van invloed te zijn (vergelijk fig 4.6a met 4.6df. Ook 
het aantal elementen? de tijdstap en de tijdintegratie hebben geen invloed 
op het globale beeld van de druk. Uit figuren 4.8 t/m 4.10 blijkt dat, bij 
een zorgvuldig gekozen integratieschema, de numeriek berekende druk net vbbr 

Ondanks de (geringe) afwijkingen in de snelheid is de nauwkeurigheid 



de uitstroming het analytische verloop toch goed benaderd. In de uitstroming 
is de overeenkomst slecht (figuur 4.101, zeker aan de wand, hetgeen op grond 
van de drukcontouren verwacht kon worden. 

Het gebruikte integratieschema blijkt van grote invloed op de 
nauwkeurigheid waarmee de druk berekend wordt. Een EI-schema vertoont (zoals 
verwacht) weinig oscillaties maar wel grote fase-fouten (fig 4 . 8 ) .  Een CN- 
schema geeft minder fase-fouten, maar is niet in staat 
inschakelverschijnselen te dempen, waardoor oscillaties ontstaan (fig 4.8). 
Een gecombineerd schema kan beide problemen opheffen: eerst enkele 
tijdstappen impliciet integreren om inschakelverschijnselen te dempen en 
vervolgens enkele perioden doorgaan met een CN-schema om een zo nauwkeurig 
mogelijk oplossing te verkrijgen (vd Vosse, 1987). De keuze van het moment 
waarop van integratieschema gewisseld wordt blijkt van grote invloed (fig 
4.9). Wanneer te vroeg of te laat gewisseld wordt ontstaan nieuwe 
inschakeleffecten, die door het CN-schema niet meer gedempt worden. Alleen 
omschakeling op het moment het snelheidsverloop in de tijd een buigpunt 
vertoont (in dit geval dus rond t=0.25, 0.75, 1.25! .... 1, levert het 
gewenste effect. Hogelijk is de expliciete deelstap (4.22) een verklaring 
voor dit fenomeen. Bij een buigpunt in het snelheidsverloop is deze 
extrapolatie een goede benadering van de werkelijkheid. In de buurt van een 
minimum of maximumr! is dit niet het geval. 

gezet. De afwijking van de continulteitsvergelijking is in alle gevallen 
ongeveer even groot, behalve in die gevallen waar de boetefunctie-parameter 
gevarieerd wordt (zoals verwacht kon worden). Het beter of slechter voldoen 
aan de continuïteitsvergelijking heeft echter geen invloed op de berekening 
van de drukgradiënt. 

van de snelheid redelijk nauwkeurig gebeurt: wanneer de versnelling groot 
is, is de nauwkeurigheid wat minder. De wandschuifspanning wordt op alle 
tijdstippen voldoende nauwkeurig berekend. Ook de berekening van de druk is 
redelijk nauwkeurig, mits bepaald v66r de uitstroming en met een goed 
gekozen integratieschema. De precieze redenen voor afwijkingen in andere 
gevallen zijn nog niet met zekerheid vast te stellen. Nader onderzoek 
hiernaar is nog noodzakelijk. 

In tabel 4.1 zijn een aantal karakteristieke resultaten naast elkaar 

Geconcludeerd kan worden dat op dit moment de instationaire berekening 



fig 4.3 Numeriek berekende snelheidsprofielen in een recht kanaal gedurende 
1 periode (t=O.O t/m 1.0, dt=O.l) (96 elementen, dt=O.l, eO.5) 
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fig 4.5 Yegelliking tussen analytisch en numeriek berekende axiale snelheid 
aan de uitstroming op de symmetrieas (10,0,0.0)  voor verschillende 
tijdstappen (96  elementen, 5 perioden: +1.Q (t=O tm 0 . 7 )  H 3 . 5  
(t=0.7 tm 5 . 0 ) )  
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fig 4.6 Numeriek berekende drukcontouren bij een instationaire 
kanaalstroming op t=O.3 

(a) 96 eleaenten, niet-equidistante mesh, dt=û.l, 8=0.5. 1 

(b) als (a), echter equidistante mesh 
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fig 4.8 Vergelijking tussen analytisch en numeriek berekende drukgradiënt 
aan de wand, vlak voor de uitstroming (7 .5 .0 .5 )  

(1) analytische oplossing 
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fig 4 . 9  Invloed van het integratiestrategie op de numeriek berekende 
drukgradikkt aan de wand! vlak voor de uitstroming (7.5,0.53 

(1) analytsiche oplossing 
( 2 )  numerieke oplossing, 96 elementen! niet-equidistante mesh. 

dt=O.l, 2 perioden: +1.0 (t=O tm 1.0) e 0 . 5  (t=1.0 tm 2-61 
13) als (21 ,  echter +l.O (t=O tm 0 . 6 )  e O . 5  (t=0,6 tm 2.0) 
( 4 )  als ( 2 1 ,  echter +l.O ( t = O  tm 0 . 7 )  +0.5 (t=0.7 tm 2.0) 
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iig 4-10 Vergelijking tussen analytische en numeriek berekende drukgradiënt 
op verschillende plaatsen 

(1) analytische oplossing 
12) numerieke oplossing. 96 elenenten, niet-zauidistante mesh, 

dt=O.l, 2 perioden: e 1 . 0  ( t = O  tm 0.7) 8=0.5 It=0,7 tin 2.01, 
aan wand, iets voor uitstroming 

( 3 )  als ( 2 ) .  echter aan wand, in uitstroming 
(4 )  als (21 ,  echter op symmetrieas, in uitstroming 
(5) als ( 2 ) ,  echter op symmetrieas. iets voor uitstroaing 



tabel 4.1 Maximale drukgradiënt (dp/dx) en maximaal netto debiet voor 
verschillende numerieke berekeningen op x=7.5 (N = aantal 
elementen, mesh = mesh-verfijningsfactor, T = 
boetefunctieparameter, rvw = randvoorwaarde op uitstroming, per 
= aantal berekende perioden, per=5: 6=1.0 (t=O tm 0.7) 8=0.5 
(t=0.7 tm 5.0)) 

N mesh T dt B rvw dp/dx 
netto 
debiet 

96 4 
128 4 
160 4 
96 1 
96 4 
96 4 
96 4 
96 4 
96 4 
96 4 
96 4 
analytisch 

lo+ 
10-6 

10-6 
10-6 
10-6 

10-5 
10-6 
10-6 
10-6 

0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.05 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 

0.5 v=o 
0.5 v=o 
0.5 v=o 
0.5 v=o 
0.5 v=o 
0.5 V=O 
0,5 v=o 
0.5 v=o 

1.0 v=o 
1.0+0.5 v=O 

0.5 $;=o 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 

0.923 
O. 923 
O. 923 
O. 922 
O. 468 
0.868 
O. 923 
0.922 
O. 931 
O. 845 
O. 848 
0.811 

0.68 10-4 
0.68 10-4 
0.68 10-4 
0.21 10-4 

0.64 10-4 
0.68 10-5 
0.68 10-3 
0.55 10-4 
0.21 10-4 
0.22 10-3 

0.77  IO-' 

0.00 



tabel 4.2 Axiale snelheid op symmetrieas in uitstroming (10.0,0.0), 96 
elementen, niet-equidistante mesh, 2 perioden: 8=1.0 (t=O tir! 
0.7) 8=0.5 (t=0.7 tm 2.0) 

t=4.8 t=5.0 

analytisch 0.3139 1.4530 
dt=0.2 O. 2860 (-8.8%) 1.8544 (+28%) 
dt=O. 1 0.3083 (-1.8%) 1.5083 (+3.8%) 
dt=O. 05 0.3158 (-0.686) 1.4702 (+1.2%) 

tabel 4.3 Drukgradiënt aan wand iets voor uitstroming (7.5,0.5), 96 
elementen' niet-equidistante mesh, 2 perioden: 8=1.0 ( t = O  tm 
0.7) 8=0.5 (t=0.7 tm 2.0) (De numerieke waarden zijn 
geïnterpoleerde waarden op de genoemde tijdstippen) 

t=4.6 t=4.8 

analytisch 0.1802 O. 8107 
dt=0.2 0.1948 (+8.1%) 0.7458 (-8.0%) 
dt=O. 1 0.1817 (+0.8%) O. 7942 (-2.0%) 
dt=0.05 0.1783 (-1.1%) O. 8066 (-0.5%) 



5. CONCLUSIES 

In stationaire situaties is de berekening van snelheid, druk en 
wandschuifspanning voldoende nauwkeurig. Bij instationaire berekeningen is 
dit over het algemeen ook het geval. Voorwaarde hiervoor is dat het 
integratieschaema zorgvuldig gekozen wordt: ongeveer 1 periode EI + enkele 
perioden CN, waarbij omgeschakeld moet worden op een buigpunt in het 
snelheidsverloop. Verder is de berekening van de druk aan de uitstroming erg 
onnauwkeurig. Elementenverdeling! tijdstap en tijdintegratie lijken daarop 
weinig invloed te hebben. De achtergronden van de onnauwkeurigheden zijn nog 
niet precies duidelijk. 
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