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Samenvat ting. 

Binnen het kader van het atherosclerose-project is begonnen aan het berekenen en 
meten van de stroming in elastische modellen van de halsslagaders. Ten behoeve 
van het verkennen van de mogelijkheden bij het meten van snelheidsvelden in een 
elastische geometrie is er een opstelling gebouwd mamee !aser hppler 

snelheidsmetingen verricht kunnen worden aan een homogene elastische buis. De 
vervaardigde buis is van het siliconenrubber Sylgard 184. Deze buis is opgespannen 
in een plexiglazen bak met evenwijdige wanden. De bak en de buis zijn gevuld met 
een vloeistof waarvan de brekingsindex gelijk is aan die van de buis. Hierdoor is het 
mogelijk om op iedere willekeurige plaats in de buis snelheidsmetingen te 
verrichten. 

Er zijn stromingsprofielen en wandschuifspanningen bepaald met een 
Womersleygetal a Ñ 9 en waarbij de stroming in de buis sinusvormig variëerde 
tussen de Reynoldsgetallen Re = 60 en Re = 485. 
Metingen van snelheidsvelden in een homogene elastische buis bij een instationair 
debiet blijkt over het algemeen zeer goed mogelijk. Er zijn echter plaatsen in de 
buis waar, door verschil in brekingsindexen tussen buis en vloeistof, de 
vloeistofsnelheden niet exact bepaald kunnen worden. 
De gemeten snelheidsprofielen zijn vergeleken met analytische berekeningen van het 
profiel op grond van de analytische theorie van Womersley. Hierbij is uitgegaan van 
zowel de locale druk in de buis en het debiet gemeten aan het einde van de buis als 
de m.b.v. de drie-punts-methode bepaalde propagatie- en reflectiecoëfficiënt, De 
berekende profielen komen niet geheel overeen met gemeten snelheidsprofielen voor 
een elastische buis. Hierbij treedt er een verschil op van zowel de amplitude als de 
fase van de sinusvormige snelheden tussen de gemeten en berekende waarden. De 
reden hiervoor is deels dat de m.b.v. de drie-punts-methode berekende propagatie- 
en reflectiecoëfficiënt niet de gewenste nauwkeurigheid bezitten. Daarnaast is de 
debietmeting op te grote afstand van de elastische buis bepaald zodat mogelijk het 
gemeten debiet niet geheel overeen bomt met het debiet aan het eiode van de buis. 
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Voorwoord. 

Het verslag dat voor U ligt is het resultaat van een tweede stage die is verricht in de 
periode september 1989 en mei 1990. Deze stage is verricht bij de Vakgroep 
Fundamentele Werktuigkunde van de faculteit Werktuigbouwkunde in het kader 
van de studie Technische Natuw-kunde aaiì de Techische Universiteit Eindhoven. 

Omdat ik zeer geïnteresseerd ben in de medische fysica ben ik op zoek gegaan naar 
een stage in deze richting. Al snel ben ik terecht gekomen bij het 
atheroclerose-project waaraan veel natuurkundig onderzoek gedaan kan worden. Ik 
ben bezig geweest met met het bouwen van een opstelling, meten en het schrijven 
van computersoftware. Nu ik terug kijk op deze stage kan ik zeggen dat het een 
schot in de roos is geweest. Deze stage heeft mij een voorproefje gegeven van wat ik 
in de toekomst graag zou willen doen. Ik heb een leuk onderzoek verricht in een 
groep met een uitstekende sfeer en een goede en degelijke begeleiding. 

Ik wil vooral Peter Reuderink en Anton van Steenhoven bedanken voor de goede 
begeleiding. Tevens wil ik Ingrid Kaspori bedanken voor het aanhoren van mijn 
enthousiaste en minder enthousiaste verhalen en haar steun. 

Verder bedank ik alle mensen die op een of andere manier bij mijn stage betrokken 
zijn geweest. 

Guido A.M. Zonneveld 
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Hoofdstuk 1. Inleiding. 

Deze stage is verricht binnen het kader van het atherosclerose-project van de 
faculteit Werktuigbouwkunde. In dit project wordt gewerkt aan de beschrijving van 
de stromingsverschijnselen in de halsslagadervert akking. Bij de bestudering van 
deze stromingsverscnijnseien wordt gebïüik gamakt va2 numerieke m d y s e  m.b:v. 
de eindige elementen met hode en van laser Doppler snelheidsmetingen in modellen. 
Tot dusver is hierbij uitgegaan van 2 en 3 dimensionale starre geometrieën. De 
volgende stap zal de analyse van elastische geometrieën zijn. 

In het verleden zijn reeds een aantal studies verricht waarbij 
stromingsverschijnselen in elastische geometrieën zijn bekeken met behulp van LDA 
(Ku en Liepsch, 1986; Deters e.a. 1986; Duncan e.a. 1988; Friedman e.a. 1989; Shu 
e.a. 1987). Vrijwel alle auteurs nemen bij de interpretatie van hun resultaten een 
slag om de arm in verband met de nauwkeurigheid van hun metingen. Met name bij 
de bepaling van de wandschuifspanningen worden benaderingen en 
veronderstellingen gemaakt. Opvallend is dan ook dat Ku en Liepsch (19S6) tot een 
conclusie over de invloed van de wandelasticiteit op de wandschuifspanning komen 
welke strijdig lijkt met die van Duncan e.a. (1988). 

Deze stage betreft een eerste aanzet tot het verrichten van laser Doppler metingen 
in elastische geometrieën. Dit met als doel om te onderzoeken in hoeverre het 
mogelijk is om in een elastisch model nauwkeurig snelheden en 
wandschuifspanningen te meten. Gekozen is voor een homogene elastische buis 
omdat hierbij verificatie met de theorie mogelijk is. Bij de experimenten is met 
name aandacht gegeven aan de complicaties die de elasticiteit van het modei mei 
zich meebrengt. Hierbij valt te denken aan de positionering van het meetvolume in 
een model dat door zijn elasticiteit zou kunnen bewegen, het voorkomen van 
brekingseffecten aan de wand van het elastische model, en daarmee deels 
samenhangend, het bepalen van de snelheden dicht bij de wand. 

De experimenten zijn gestart met een stationair debiet zodat er geen 
wandbewegingen opt reden. Hierna zijn snelheids-, debiet en drukmet ingen bij een 
instationair debiet verricht. Uit de gegevens van de snelheidsmetingen zijn ook de 
wandschuifspanningen bepaald. Alle resultaten zijn vergeleken met berekeningen 
voor een starre en elastische buis op grond van de analytische theorie van 
Womersley . 



- 7 -  

Hoofdstuk 2. De Theorie. 

§ 2.1 Inleiding. 
In dit hoofdstuk zal als eerste de theorie van de stationaire buisstroming worden 
weergegeven. Hierna za9 de 2-2, theorie van vvornersky wûrclen Vehuwideld &e de 
instationaire stroming in starre resp. elastische buizen beschrijft. Hierbij zal het 
axiale snelheidsprofiel als functie van de druk en als functie van het debiet worden 
vermeld. Voor de complete afleiding van de theorie van Womersley wordt verwezen 
naar het originele werk van Womersley (1957). Een beknoptere afleiding is te vinden 
in Reuderink (1990). Direct hierna zal de wandschuifspanning worden behandeld. In 
de daarop volgende paragraaf zal een 1-D model voor de golfvoortplanting worden 
behandeld met aansluitend de drie-punts-methode voor de bepaling van de 
propagatie- en reflectiecoëfficiënt. 

T T T  

5 2.2 De theorie vm de buisstroming. 
Het snelheidsprofiel van een laminaire, onsamendrukbare, stationaire stroming door 
een lange rechte, cilindrische buis onder invloed van een drukgradiënt wordt 
beschreven door de Poiseuille-stroming (Vossers, 1986): 

-1 dp 
- w(r) = - - ( ~ 2 -  r2), 

4q dx 

waarbij dp/dx de drukgradiënt in de buis, R de straal van de buis en q de 
dynamische viscositeit van de vloeistof in de buis is. Na integratie over het 
doorsnede oppervlak volgt voor het debiet: 

Zodat het verband tussen vloeistofsnelheid en debiet gegeven wordt doos: 

2Q r 2  

TR2 R2 
- w(r) =-( I--) ,  (2-3) 
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Het snelheidsprofiel dat ontstaat onder invloed van een instationaire drukgradiënt 
leidde Womersley af op grond van de Narvier-Stokes vergelijking. Hij 
veronderstelde hierbij een starre cilindrische buis met een incompressibele Newtonse 
vloeistof. Verder veronderstelde hij dat de drukgradiënt (dp/dx) alleen van de tijd 
afhangt. Hij verwaarloosde de voortplantingssnelheid van de drukgolven en zijn 
Keuze viel op sinusvomigv drukgilven zodat oolossen fn het frequentie-domeiïì 
mogelijk is. Door de introductie van de variabele y = r/R en de Womersley 
parameter a? = R2wp/q kan het axiale snelheidprofiel voor een volledig ontwikkelde 
starre buisstroming gegeven worden door: 

Elerbfj is AJ& de tijdsafhankelijke drukgradiënt en JO Besselfunctie van de eerste 
soort en nulde orde. 

Voor de starre buis geldt het volgende verband tussen de druk en het debiet: 

- Q(t) = Re 

Waarbij voor Flo het volgende geldt: 

J 

(2-5) 

Met J1 een Besselfunctie van de eerste soort en eerste orde. 



- 9 -  

Het verband tussen vloeistofsnelheid en debiet in een starre buis wordt gegeven 
door: 

Voor de stromingsprofielen in een elastische buis worden de eigenschappen van de 
wand en de bijbehorende bewegingsvergelijkingen belangrijk. De koppeling van de 
wand- en vloeistofvergelij kingen leveren de bewegingsvergelijkingen van het 
systeem. Een gevolg van het elastisch zijn van de wanden is dat een drukgolf zich 
met een eindige snelheid door de buis voortplant. De wand kan hierbij zowel in 
radiale als in longitudinale richting bewegen. Het elastisch zijn van de wanden 
introduceert demping van een driikgslf en er zullen mogelijk reflecties optreden. Bij 
het oplossen van de wand- en vloeistofvergelijkingen ging Womersley er van uit dat 
de ontstane golfsnelheid in de buis veel groter is dan de snelheid van de vloeistof. 
Verder ging hij er van uit dat de golflengte van de ontstane golven veel groter is dan 
de straal van de buis. Door deze veronderstellingen kunnen niet-lineaire en 
tweede-orde termen verwaarloosd worden. Oplossen kan hierdoor wederom 
eenvoudig geschieden in het frequentie-domein. Bij afwezigheid van reflecties in het 
systeem kunnen voor de vloeistofsnelheid en de druk de volgende relaties opgesteld 
worden: 

- w(t-x/c) - P(X,t> =Po$ 

Hierbij is po de complexe drukgrootheid en WO de axiale vloeistofsnelheid op x=O en 
i = O  en c de complexe golfsnelheid (3 2.3) 
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Voor de instationaire drukverandering in een elastische buis wordt door Womersley 
de volgende vergelijking voor de axiale vloeist :snelheid gegeven: 

7 (2-9) 

Hierbij hangt de grootheid N af van ,u (dwarscontractie van de buis) en X 
(toegevoegde massa). Als er van uitgegaan wordt dat de wand van de buis geen 
axiale beweging heeft of de toegevoegde massa, dit is massa die bij de beweging van 
de wand verplaatst moet worden maar niet deelneemt aan de elastische deformatie, 
groot is, geldt N = -1.(Reuderink, 1990) 

De relatie tussen druk en debiet wordt wordt in het elastische geval gegeven door: 

R 
- Q(t) = Re ( 2-1 0) 

Hierbij is 6 de verandering van de buisstraal veroorzaakt door de instationaire 
drukgolven. Indien de kleine beweging van de wanden in de druk-debiet relatie 
(2-10) wordt verwaarloosd ( e  = O) en er van uitgegaan wordt dat er geen 
longitudinale wandbewegingen aanwezig zijn (N = -1) volgt voor het axiale 
snelheidsprofiel in een elastische buis als functie van het debiet: 

Deze relatie Is het zelfde als (2-7) met dat verschil dat door de elasticiteit van de 
buiswand het debiet niet meer op ieder punt in de buis het zelfde is. 
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Voor de wandschuifspanning in een cilindersymmetrisch systeem geldt de volgende 
relatie (Smulders, 1980): 

dw 

d r  
Tw = q( - )wand- (2-12) 

Voor een instationaire flow in een elastische buis, substitutie van (2-9) in (2-12) 
geldt hierdoor: 

-va 
ay  y=l 2Rpc 

rw(x,t) = q” 1 = - j3$NFlo, (2-1 3)  

2.3 1D golftheorie. 
Als men gebruik maakt van een lineair 1D-model kan de voortplanting van druk- 
en flowgolven in elastische vaten beschreven worden met een complexe 
propagatiecoefficiënt y, die de demping en de snelheid karakteriseert 
(Reuderink, 1988). Bij afwezigheid van reflectieverschijnselen wordt de 
voortplanting van een lopende sinusoïde golf in de lineaire 1D theorie beschreven 
door: 

(2-14) 

waarbij P(x) de amplitude als functie van de plaats x, w de hoeksnelheid en y de 
propagatiecoëfficiënt is. Deze propagatiecoëfficiënt is een complex get al: 

y =  jw/c = a + jb, (2-1 5) 

waar a de dempingscoëfficiënt , b de fasecoëfficiënt wordt genoemd en c de complexe 
golfsnelheid is. Substitutie van (2-15) in (2-14) verduidelijkt dit: 

-ax4 ( wt-bx) - ~ ( x >  JWt = @(O) e (2-16) 
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Hieruit blijkt dat de amplitude van de golf exponentieel afneemt als functie van de 
plaats. De fasesnelheid van de golf wordt gegeven door: 

W - c1 = 6. (2-1 7) 

Een benadering voor de fasesnelheid van een goif in een eiastisehe biis k m  gegeven 
worden door Bramwell-Hill: 

V dP 

p dV' 
- +-- (2-1 8) 

Aan discontinuïteiten treden reflecties op. De golf op positie x kan dan 
gekarakteriseerd worden door een heen- en teruglopende golf (pf(x) resp. pb(x)): 

(2-1 9) 

De reflectiecoëfficiënt is gedefinieerd als de verhouding tussen de heen- en 
teruglopende golven op een bepaalde positie: 

(2-20) 

De theorie van de flowgolven is analoog. Echter wordt aan het einde van de buis de 
flowgolf zo gereflecteerd dat het faseverschil tussen heen- en teruglopende golven 
18OV is. De refiectiecoëffiGfit voor de flowgohen is  hierdoor: 

(2-21) 

Met behulp van de reflectie- en propagatiecoëfficiënt zijn debiet golven op ieder 
willekeurig punt van de buis af te leiden uit het debiet aan het einde van de buis. 
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Daarbij zijn de volgende vergelijkingen van toepassing (zie figuur 2-1): 

- Qtot(Lt) = Qf(L,t) + & b ( k t ) ,  (2-22) 

(2-23) 

Met de propagatiecoëfficiënt kan het debiet in ieder punt van de buis berekend 
worden: 

(2-24) 

waarbij Ax de afstand tot het einde van de buis is (figuur 2.1). Het totale debiet 
Qtot wordt berekend door substitutie van (2-24) en (2-23) in (2-22): 

(2-25) 

Ax 

figuur 2.1: Schematische weergave van de verschillende componenten van het debiet in en 

na de elastische buis. 
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5 2.4 Theorie van de drie-punts-methode. 
Door de aanwezigheid van reflecties in een systeem kan de propagatiecoëfficiënt niet 
direct bepaald worden uit het amplitude- en faseverschil gemeten op twee posities 
in de buis. Door een derde meetpositie is het echter wel mogelijk om de 
propagatiecoëfficiënt te bepalen in een systeem met reflecties. De relaties voor de 
druk- of fiowguhwì OE; deze m e t  psities mrden dan dsvdgt - voorgesteld: 

(2-26a) 

(2-26b) 

(2-26~) 

Hierbij is d de afstand tussen de meetposities, pf(x) de heen- en Pb(X) de 
teruglopende drukgolf. Deze vergelijkingen gelden alleen onder de aanname dat de 
propagatiecoëfficiënt c op het interval [x-d, x+d] constant is en dat er geen 
discontinuïteiten in dit interval aanwezig zijn. Uit (2-26) kan de 
propagatiecoëfficiënt opgelost worden: 

(2-27) 
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Hoofdstuk 3. De experimentele opstelling. 

§ 3.1 Inleiding. 
In dit hoofdstuk komen de experimentele opstelling en de experimentele methode 
aan de orde. Bij de hehailáeiing - van de opstelling zullen de verschillende onderdelen 
nader worden beschreven. Er zal uitgebreid in worden gegaan op de fabrikage van de 
elastische buis en de keuze van de vloeistof. Bij de experimentele methode zullen de 
gekozen experimenten worden toegelicht. Hierbij wordt uiteengezet hoe de 
experimenten met de theorie vergeleken zullen worden. 

3.2 Experimentele opstelling. 
Een schematisch overzicht van de gebouwde opstelling is weergegeven in figuur 3.1. 
De oriëntatie van het bijbehorende assenstelsel is weergegeven in figuur 3.2. 

Figuur 3.1:  Schematische weergave van de opstelling. 

1. buis. 5. druk-opnemer. 

2. meetsectie LDA 6. klein overloopvat 

3. plexiglazen meet bak 7. voorraadvat 

4. flow meter 8. stationaire pomp 

9. instationaire pomp 

10. drie-weg-kraan 

i 1. inloopstroming 
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figuur 3.2: ligging van het assenstelsel t.0.v de buis en de flowrichting. 

De gebruikte elastische buis bestaat uit het siliconenrubber Sylgard 184 
(Dow Corning). De buis wordt vervaardigd in een plexiglazen mal met een 
roestvrijstalen binnenbuis. De mal moet, voordat deze wordt gebruikt, eerst goed 
vetvrij gemaakt worden. Sylgard 184 bestaat uit 2 componenten die in de 
verhouding 1:lO gemengd moeten worden. Nadat het mengsel ontlucht is, wordt dit 
met een spuit in de mal gespoten. Hierbij mogen geen luchtbellen in het mengsel 
aanwezig zijn. Het mengsel in de mal moet op kamertemperatuur 24 uur uitharden. 
Na het voorzichtig openen van de mal kan de buis m.b.v. zeepwater stukje voor 
stukje van de roestvrijstalen binnenbuis worden geschoven. De buis kan hierna 
meteen gebruikt worden. 
Het materiaal is bijna volledig transparant; door geringe absorptie van de buiswand 
is het echter mogelijk om de buiswand te zien. De brekingsindexen van de 
verscheidende buizen die vervaardigd zijn verschillen t.o.v. elkaar, maar zijn allen 
kleiner dan de waarde die de fabrikant opgeeft. De brekingsindex van de buis waarin 
de instationaire metingen verricht zijn, is n = 1.4135 +/- 0.0002. 
De buis, indien deze niet is opgespannen, heeft een lengte van 500 mm, een straal 
van 10 mm en een wanddikte van 1 mm. De plexiglazen bak heeft een binnenmaatse 
afmeting van 470 x 110 x 110 mm. De buis wordt 43 mm ingekort om goed in de 
plexiglazen bak opgespannen te kunnen worden. De dichtheid van het materiaal van 
de buis is kleiner dan die van de vloeistof zodat de buis in de bak met vloeistof gaat 
drijven. Door de opspanning van de buis in de bak, wat een oprekking van ongeveer 
10% veroorzaakt, wordt het drijven van de buis onderdrukt. 
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De as van de buis kan dan als een rechte lijn beschouwd worden. De kant die is 
ingekort moet eerst zeer voorzichtig, met zeepwater, over het aansluitstuk 
geschoven worden. Daarna moet deze met een electriciteitsbinder gefixeerd worden. 
De andere kant van de buis, waar een kraag van ongeveer 5 mm aanwezig is, kan 
hierna voorzichtig met zeepwater over het aansluitstuk geschoven worden. Het 
vidlen va;; de buis met de v!c?eistnf moet vonrzichtig geSewea. Bij ophoping va11 
lucht in de buis kan de buis van een aansluitstuk schieten. 
Het criterium voor de keuze van de vloeistof is dat de brekingsindex van de vloeistof 
gelijk moet zijn aan de brekingsindex van de buis. Bij gelijke brekingsindexen treedt 
er aan de buiswand geen breking op. Bij verschil van de brekingsindexen tussen 
vloeistof in en buiten de buis gedraagt de interne vloeistof zich als een cilindrische 
lens. De gekozen vloeistof die door de opstelling stroomt is een Ñ 30% oplossing van 
CaCl2 in water. De brekingsindex van de oplossing is afhankelijk van de 
concentratie CaClz. Deze vloeistof is goedkoop, pekelig van aard maar verder niet 
giftig of extreem gevaarlijk voor de mens (te vergelijken met een 30% keukenzout 
oplossing). Bij een concentratie van Ñ 30% is de dynamische viscositeit van de 
vloeistof 7 = 3.9 * kg/ms en de dichtheid bedraagt p = 1304 kg/m3. Bij 
nauwkeurig afstemmen van de vloeistofbrekingsindex kon An Ñ 0.1% gehaald 
worden. Om het probleem te verhelpen dat de vloeistof in en buiten de buis 
verschillende concentraties zou krijgen is voor en na de metingen de interne en 
externe vloeistof in één circuit rondgepompt. Aan de Ñ 10 liter vloeistof is ten 
behoeve van een grotere verstrooiing 2.5 gram Fastacryl poeder toegevoegd. Deze 
toevoeging is noodzakelijk om de nauwkeurigheid van de snelheidsmetingen bij met 
name de lage snelheden aan de wand te vergroten. Ondanks dat deze deeltjes het 
het meest geschikt zijn is er toch een dichtheidsverschil. Hierdoor verzamelen de 
deeltjes zich op den duur op de binnenrand, aan de bovenkant van de buis. Dit 
levert voor dit gebied weer een verkleining van de nauwkeurigheid op. 

De vloeistof in de opstelling wordt met behulp van twee pompen gecirculeerd. Een 
pomp levert een stationair debiet en wordt bij alle metingen gebruikt. Deze pomp 
levert samen met het overloopvat een statische druk in de buis. Deze statische druk 
bedraagt Ñ 3000 N/m2. Door deze statische druk treedt er bij een instationaire flow 
geen collapse van de buis op. Het debiet van de stationaire stroming is instelbaar tot 
Ñ 3 l/min. De stationaire pomp wordt ook ingezet om voor en na de metingen de 
vloeistof in de buis en in de bak in één circuit rond te laten pompen. De drie-weg 
kraan krijgt hiertoe een andere stand. 
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Een zuigerpomp is nodig om een instationair debiet te genereren. De verplaatsing 
van de zuiger in deze pomp is afhankelijk van de aangeboden spanning. Tijdens het 
meten is gebruik gemaakt van een sinusvormige spanning met een frequentie van 
0.505 Hz. Het debiet van de instationaire stroming is instelbaar tot N 0.75 l/min. 

Achier de elastische b ~ i s  is na 1.5 meter eep, v~ertr~-mignetisc.EIE! fiowm&er 
opgenomen. Tijdens een aantal metingen is gebruik gemaakt van een 
cathetertip-manometer (Millar, 5F). Deze drukopnemer kon in de elastische buis 
worden geschoven via een aansluiting distaal van de elastische buis. 

Laser Doppler Anemometrie (LDA) geeft de mogelijkheid om snelheid van de 
vloeistof binnen een klein meetvolume te meten. De grootte van dit meetvolume 
wordt bepaald door de grootte van het gebied waar de beide laserbundels elkaar 
snijden. De grootte van het gebied is afhankelijk van de hoek tussen beide bundels 
en de diameter van de bundels. Het veranderen van het brandpunt d.m.v. de 
voorzetlens geeft een verandering van de hoek van de laserbundels en dus een 
verandering van het elliptische meetvolume. Tijdens de metingen is er met twee 
verschillende voorzetlenzen gewerkt. De eerste lens (f = 200 mm) gaf een elliptisch 
meetvolume van 0.83 x 0.12 x 0.12 mm. De tweede lens (f = 80 mm) gaf een 
elliptisch meetvolume van 0.18 x 0.06 x 0.06 mm. De lange zijde van de ellips ligt 
langs de z-as. Het gevolg is dat in de z-richting over een groter gebied de deeltjes 
worden verstrooid zodat de snelheidsmetingen in de z-richting een kleinere 
nauwkeurigheid bezitten dan in de y-richting. Als er voor een een klein meetvolume 
wordt gekozen, is de nauwkeurigheid waarmee de snelheidmetingen worden verricht 
groot maar het aantal deeltjes dat de verstrooiing veroorzaakt is kleiner. Hierdoor 
kan het zo zijn dat de fotodiode niets meer detecteert. Dit kan deels verholpen 
worden door deeltjes aan de vloeistof toe te  voegen. 
Bij de experimenten is de LDA-opstelling gebruikt zoals die is weergegeven in 
figuur 3.3. Bij deze opstelling is de laserbundel gesplitst in een hoofd- en 
referentiebundel. De bundels hebben tot de meetsektie gelijke optische weglengten. 
Beide bundels worden gefocusseerd op het gebied waar ze elkaar kruisen. De 
fotodetector is In de straal van de referentiebundel geplaatst. De fctcdeteetor 
detecteert het signaal van de referentiebundel en kan uit de zwevingsfrequentie de 
snelheid van de strooi-deeltjes afleiden. Om de richting van de snelheid te  kunnen 
onderscheiden wordt een Bragg-cell gebruikt. (Reuderink, 1987) 



- 1 9  - 

B 

referentie bundel + 
verstooiings bundel + 

figuur 3.3: Schematische voorstelling van de gebruikte LDA-opstelling. L is de laser, B de 

bragg-cell en D de detector. 

Om op verschillende posities in de buis de snelheid te kunnen meten moet het 
meetvolume van de LDA-opstelling gepositioneerd kunnen worden. Dit gebeurt bij 
deze opstelling door het gehele LDA meetgedeelte te verplaatsen. Hiervoor zijn 3 
stappenmotoren aanwezig die de opstelling in de x-, y- en z-richting kunnen 
verplaatsen. Deze stappenmotoren worden door de computer gestuurd. De 
verplaatsing wordt? onafhankelijk van de stappenmotoren, zeer nauwkeurig gemet en 
(Al = 0.0005 mm) en door de computer uitgelezen. Men kan d.m.v. de computer een 
verplaatsing opgeven die zowel absoluut als relatief kan worden uitgevoerd. Bij 
iedere opgegeven verplaatsing probeert de computer maximaal 8 keer de 
LDA-opstelling de gewenste verplaatsing binnen de nauwkeurigheid Al = 0.005 111111 

te  laten uitvoeren. Lukt dit niet dan wordt het programma afgebroken. 

In de opstelling wordt de computer als meetslaaf gebruikt. Grootheden als snelheid, 
flow en druk worden als functie van de tijd door de computer gemeten. Dit gebeurt 
d.m.v. de hardware-configuratie PCM2 en het bijbehorende softwarepakket PCM2. 
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Het software-pakket kan de gemeten waarden middelen over een aantal metingen en 
deze gemiddelde waarden met de standaardafwijkingen in een bruikbare file 
plaat sen. 
Omdat het snelheid profiel niet in een keer gemeten kan worden moeten de 
metingen iedere keer op exact hetzelfde tijdstip in de pompcyclus begonnen worden. 
U G L G  nn-,, tiiEj5G;llïïg - n n f i - ~  ~ ~ U ~ U U J U U  nonnhniJt U.XLS. m v. de spnningskast vm de! instatisnaiïe pomp? 
waarbij er van wordt uitgegaan dat de stroming iedere pompcyclus hetzelfde blijft. 

Bij de electro-magnetische flowmeter is er een ijking verricht om te  bepalen of het 
aangegeven debiet ook overeen kwam met het werkelijke debiet. Hierbij is m.b.v. 
een maatbeker een zekere tijd vloeistof afgetapt. Deze methode is echter 
onnauwkeurig omdat de hoeveelheid vloeistof in de opstelling klein is zodat er niet 
over een lange tijd vloeistof afgetapt kan worden. De weergave van de flowmeter 
valt hierdoor ruim binnen de fouten van deze ijking. De nauwkeurigheid die is 
opgegeven door de fabrikant bedraagt 3%. De ijking die voor de metingen moet 
plaatsvinden is welke flow er bij een bepaalde afgegeven spanning hoort (externe 
calibratie). Het apparaat geeft een spanning af als ware de flow O l/min. Vervolgens 
voor een flow van 2 l/min. Na deze ijking rekent de computer de afgegeven 
spanningen direct om naar flowgrootte. 

Bij de LDA opstelling is de calibratiefactor van belang die de gedetecteerde 
frequentie verschuiving omrekent naar een snelheid: 

C = X / 2 sin (0/2), (3-1) 

hierbij is X de golflengte van het ingestraalde licht en O de hoek waaronder de beide 
bundels elkaar kruisen. Deze factor is berekend met een nauwkeurigheid van 0.5%. 

De ijking van de drukopnemer vond plaats door bij een stilstaande stroming de 
afgegeven spanning te laten meten bij een hoge en lage vloeistofstand in het 
overloopvat. Het drukverschil kan via de dichtheid van de vloeistof omgerekend 
worden naar N/m2. De nauwkeurigheid van deze meting bedroeg 1.5%. 
Voor een goede verwerking van de meetresultaten is het noodzakelijk om de 
buisdiameter en de positie van de buisas nauwkeurig te bepalen. Door de geringe 
absorptie van het licht door de buis is de plaats waar de laser-bundel de buiswand 
kruist te zien. Door de lichtbundel te  verplaatsen kan de bundel, met het blote oog, 
op de rand van de buiswand geplaatst worden. 
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Omdat de opstelling met zeer kleine stapjes verplaatst kan worden en deze 
verplaatsing nauwkeurig gemeten wordt is met deze methode de positie van de 
buiswand nauwkeurig te bepalen. Zo zijn beide buiswanden langs de y-as bepaald 
met een nauwkeurigheid van 0.05 mm. Vanwege het groter zijn van het meetvolume 
in de z-richting heeft de positionering van de buiswand in deze richting een 

wandbeweging (Ar/R) te bepalen. Dit omdat bij de gebruikte lage frequentie 
(T N 2 s)de minimale en maximale buisdiameter als gevolg van de instationaire 
debietgolven te bepalen is. Herhaling van de positiemetingen na enkele dagen gaven 
aan dat de buis ook na een langere periode keurig op z’n plaats bleef. De afwijking 
van de buisas bedroeg na deze periode niet meer dan 0.5 mm. Bij het bekend zijn 
van de buiswanden is de positie van de buis-as te bepalen. Bij alle metingen zijn de 
traverseringen vanuit de buis-as begonnen. 

nauwkeurigheid van û. i  mm. x K  lwei, & U L U ~  -I.-=’- *-a- Arin uvde IlldllVU -0 hnrie is mk & relatieve 

5 3.3 Eqeslnamtele methode. 
Aan het begin van iedere meetserie is eerst de brekingsindex van de vloeistof 
afgestemd op die van de buis (n = 1.4135 f 0.01%). De brekingsindex verschilde 
maximaal An = 0.1%. De vloeistof had hierbij een dichtheid van 
p = 1304 kg/m3 f 1%. en een viscositeit van 7 = 3.90 kg/ms f 1%. De buis had bij 
een stationair debiet van 0.73 l/min een straal van 8.85 mm f 0.6%. 

Bij een stationaire flow van 0.73 l/min (Re = 330) zijn in een elastische buis axiale 
vloeistofsnelheden gemeten op positie x = O langs de y- en z-as. Er is langs beide 
assen getraverseerd in het gebied -11.0 5 r(mm) 5 11.0 met tussenruimten van 
Ar = 1.0 mm. Het snelheidsveld is nader onderzocht door de axiale 
vloeistofsnelheden langs de positieve y-as en negatieve z-as in het gebied 
O 5 Ir(mm) I 5 11.0 met tussenruimten van Ar = 0.5 mm te meten. Bij ieder 
snelheidsmeting is ook het debiet als functie van de tijd gemeten. Elk resultaat is 
het gemiddelde van 25 metingen. De experimentele snelheidsmetingen zijn 
vergeleken met de Poiseuille stroming berekend op grond van het debiet (vlg. 2-3). 
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Bij de experimenten met de instationaire flow in een elastische buis is aan het begin 
van de buis een stationair debiet opgewekt met hierop gesuperponeerd een 
sinusvormig debiet met een frequentie van 0.505 Hz (periodetijd T = 1.987 s 
* 0.05%). Het opgewekte debiet variëerde sinusvormig tussen de Reynoldsgetallen 
Re = 60 en Re = 485. Het Womersleygetal was Q 9 *2.2% en de relatieve 
wandbeweging ArjR = 3.3%. 

De druk is als functie van de tijd gemeten op 9 posities in de buis met een 
onderlinge afstand van 5.0 mm. De middelste positie correspondeert met de LDA 
meetpositie. Op al deze posities zijn 10 maal 250 samples genomen met een 
samplefrequentie van 200 Hz. Uit combinatie van drie gemeten drukken op 
equidistante posities is m.b.v. de theorie van de drie-punts-methode (3 2.4) de 
demping, de voortplantingssnelheid, de modulus en de fase van de heen- en 
teruglopende drukgolf op de LDA meetpositie berekend. Hiervoor is het programma 
TRPNT (Appendix B.) ontwikkeld. 

Snelheids- en flowmetingen zijn tegelijkertijd verricht door 10 maal, 40 samples te 
meten met een samplefrequentie van 18.06 Hz. Dit resulteerde in een meetduur van 
2.21 s wat groter was dan de periodetijd (T = 1.987 s). Axiale stromingsprofielen 
zijn bepaald langs de z- en y-as over het gebied -10.0 
tussenruimten van Ar = 1.0 mm. De snelheden in de buurt van de wanden zijn 
langs de positieve en negatieve z- en y-as in het gebied 17.2 I 5 r(rnm) 5 I 9.2 I met 
tussen ruimten van Ar = 0.10 mm gemeten. Er is geprobeerd het secundaire 
stromingsprofiel te meten (snelheden loodrecht op de richting van het debiet). Deze 
secundaire snelheden zijn echter zo gering dat het met deze opstelling niet mogelijk 
is om deze snelheden te meten. 

r(mm) 5 10.0 met 

Er is gecontroleerd of de cilindersymmetrie die in de buis aanwezig moet zijn ook 
daadwerkelijk in de buis gemeten kan worden. Daarbij is gecontroleerd of de 
gemeten snelheden op de buisas hetzelfde zijn indien langs de y- of z-as 
getraverseerd wordt. 
De experimenteel bepaalde snelheidsprofielen zijn vergeleken met verschillende 
theoretische snelheidsprofielen op grond van verschillende modellen. Voor het eerste 
model, Theorie I, is met behulp van vgl. 2-9 voor zowel de heen- als teruglopende 
drukgolf, pf en Pb, de bijdrage aan het snelheidsprofiel berekend. 
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De pf en Pb volgen tezamen met de complexe golfsnelheid uit de 
drie-punts-methode (programma TRIPNT). Hiertoe is gebruik gemaakt van de 
gemeten drukken op de punten x = -200 mm, x = O mm en x = 200 mm. De 
bepaling van de overige gebruikte parameters p, q, w en c zijn triviaal. Deze theorie 
is berekend met programma FLEXPIJP (Appendix C). Ter controle van de 
cirie-punts-niet,huut: t;Vll ucllaueL vm de g~EmeIh&d i1 gevosder, wordeu met 
behulp van Bramwell-Hill. Hiertoe is de diametervariatie tergelijkertijd met de 
druk als functie van de tijd gemeten. Hiermee kan met behulp van vgl. 2-18 een 
benadering voor de golfsnelheid worden bepaald. 
Bij een andere methode, Theorie 11, is het snelheidsprofiel afgeleid uit de heen- en 
teruglopende debietgolven ter plaat se (vgl. 2-1 i). Deze debietgolven zijn met 
behulp van de lD-golftheorie afgeleid uit het debiet aan het einde van de buis, de 
reflectiecoëfficiënt en de voortplant ingscoëfficiënt (vgl. 2-25). Voor deze berekening 
van deze snelheidsprofielen is gebruikgemaakt van het programma STAR2 
(Appendix C). 
De berekening van het profiel aan het einde van de buis is ook vergeleken met een 
berekening van het profiel uit het debiet waarbij de buis wordt opgevat als star, 
Theorie 111. Snelheidsprofiel en debiet zijn dan aan elkaar gekoppeld met vgl. 2-7 
waarbij golfvoortplantingsverschijnselen verwaarloosd worden. Deze berekeningen 
zijn uitgevoerd met behulp van het programma STAR (Appendix B.). 

-L--J- -..n nnm RnnqA 

Tot slot is voor de gemeten instationaire elastische buisstroming de 
wandschuifspanning bepaald. Hiertoe is vgl. 2-12 benaderd met de volgende relatie: 

(3-2) 

met wr de gemeten snelheid aan de wand, wr-1 de snelheid gemeten in het punt 
direct naast de buiswand en Ar de afstand tussen beide meetpunten. 
Op twee manieren zijn de theoretische wandschuifspanningen met de experimentele 
wandschuifspanningen vergeleken. De eerste methode is door het uitrekenen van vgl. 
2-13 (programma WANS). De tweede methode is om de theoretische 
wandschuifspanningen te bepalen uit de berekende snelheidsprofielen door middel 
van vgl. 3-2 .In analogie met de gemeten wandschuifspanningen is de snelheid op 
1.0 mm van de wand genomen en verondersteld dat de snelheid aan de wand nul is. 
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Hoofdstuk 4 De resultaten. 

4.1 Stationaire Flow. 
De resultaten van de buisstroming met Re = 330 gemeten langs de y-as zijn 
weergegeven in figurn 4.1. IE deze figuur is ook de theoretische Poiseüille stroring 
weeïgegeven berekend op grond van het debiet (vgl. 2-3). In het figuur is de 
gemeten en berekende vloeistofsnelheid uitgezet tegen de positie in de buis. Het 
resultaat van de stroming gemeten langs de z-as is weergegeven in figuur 4.2. Bij 
beide figuren zijn in het midden van de buis tot ongeveer 1 mm van de buiswand 
kleine verschillen te const ateren tussen gemeten en berekende snelheidsprofielen. 
Aan de wand is er een duidelijk verschil waarneembaar tussen de beide profielen 
gemeten langs de twee verschillende assen. Vloeistofsnelheden gemeten op de y-as 
in de buurt van de wand kunnen, zoals is te  zien, niet meer gedetecteerd worden. 
Het resultaat van de gemeten snelheden is dan niet meer representatief. 
Vloeistofsnelheden gemeten op de z-as wijken bij het naderen van de buiswand 
steeds meer af van de berekende waarden. Deze effecten zijn duidelijker 
waarneembaar bij de metingen met Ar = 0.5 mm. De resultaten van deze metingen 
zijn voor de positieve y-as weergegeven in figuur 4.3 en voor de negatieve z-as in 
figuur 4.4. Ook in deze beide figuren zijn de berekende (vgl. 2-3) en de 
experimentele vloeistofsnelheden uitgezet tegen de positie in de buis. Vergelijking 
van figuur 4.1 en 4.3 laat zien dat de verkeerd gedetecteerde snelheid aan de wand 
van de buis gemeten langs de y-as zowel te groot als te klein gedetecteerd kan 
worden. Figuren 4.2 en 4.4 laten zien dat de snelheid aan de wand van de buis 
gemeten langs de z-as de neiging heeft groter te zijn dan die van de berekeningen. 
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Figuur 4.1: langs de y-as gemeten vloeistofsnelheden vergeleken met berekende 

vloeistofsnelheden uitgezet tegen de radiale positie in de buis. 
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Figuur 4.2: langs de z-as gemeten vloeistofsnelheden vergeleken met berekende 

vloeistofsnelheden uitgezet tegen de radiale positie in de buis. 
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Figuur 4.3: langs de y-as gemeten vloeistofsnelheden vergeleken met berekende 

vloeistofsnelheden uitgezet tegen de radiale positie in de buis. 
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Figuur 4.4: langs de z-as gemeten vloeistofsnelheden vergeleken met berekende 

vloeistofsnelheden uitgezet tegen de radiale positie in de buis. 
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$ 4.2 Instationaire Flow. 
Het verloop van het debiet is in figuur 4.5 weergegeven. Het gemeten debiet is niet 
geheel sinusvormig en bij iedere periode zijn er bij t = 0.50 s en t = 1.20 s kleine 
knikken aanwezig. De bijbehorende drukken in de elastische buis ter plaatse van de 
LDA-meetsectie (x = O) en op de plaatsen x = -200 mm en x = 200 mm zijn in 
Iiguur 4.6 weergegeven. 1x1 uat: uG a L G ~  uv Lwyv, __-___ 

verschillende drukverlopen minimaal zijn. Uit deze drie karakteristieken is m.5.v. de 
3-punts-methode de propagatie- en reflectiecoëfficiënt berekend: 

y = 5.0 * lo-' + 5.7 * lo-' j 
r = 8.5 * 10-1 + 3.6 * j. 

T.- J--- ----- tn n;n A o t  A D  CaqcVpfqpfijjjpn tiissen de -. 

Deze coëfficiënten zijn ook bepaald uit drie drukken, gecentreerd rond de 
LDA-meetsectie, waarbij de onderlinge afstand tussen de meetpunten 100 mm en 
150 mm bedroeg. Door de verschillen tussen de resultaten van deze drie berekende 
coëfficiënten te  vergelijken is een ruwe schatting van de fout in coëfficiënten 
gemaakt. Uit deze analyse volgt dat de fout bij Re y x loo%, Im y x 25%, 
Re I? x 6% en Im I' N 100% is. Onderzoek naar de nauwkeurigheid van de 
drie-punts-methode (Reuderink, 1988) wijst uit dat als de afstand tussen de 
meetpunten groter wordt de gemeten waarden convergeert naar de werkelijke 
waarden. Dit is de reden dat de coëfficiënten gemeten met een onderlinge afstand 
van 200 mm in de verdere berekeningen zal worden gebruikt. Die delen van de 
coëfficiënten die een grote relatieve onnauwkeurigheid bezitten zijn in absolute 
waarde klein en bezitten een kleine absolute fout. Deze coëfficiënten hebben weinig 
invloed op het stromingsprofiel. Het imaginaire deel van y kan vergeleken worden 
met de Bramwell-Hill benadering voor de golfsnelheid (vgl. 2-18). Deze benadering 
ge2ft vom de golfsnelheid co = 7.28 m/s. De golfsnelheid berekend met vgl. 2-17 
geeft 5.51 m/s. Ook tussen deze twee golfsnelheden zit een fout van N 25%. 
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figuur 4.5: Flow als functie van de tijd gemeten 1.5 meter na de elastische buis. 
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Figuur 4.6: Drukverloop als functie van de tijd gemeten op de posities x = -200 mm, x = O 

rnm en x = 200 mm in de buis. 

In figuur 4.7 is het gemeten snelheidsverloop op 4 coördinaten als functie van de tijd 
weergegeven. De snelheden gemeten op de buisas (coördinaat [x,y] = [O,O])waarbij 
getraverseerd is langs de y- en z-as vallen keurig over elkaar heen. Dit geldt in 
grote mate ook voor de coördinaten [ 0 , 4 ]  en [4,0].  Dit bevestigt dat de 
cilindersymmetrie die in de buis aanwezig is, ook gemeten kan worden en dat er op 
enige afstand van de wand geen verschil is tussen metingen waarbij getraverseerd is 
langs de y- en z-as. In figuur 4.7 is op t = 0.15 s en t = 1.00 s een knik in het 
snelheidsprofiel te zien. Deze knikken zijn in het debiet ook te vinden zij het 
vanwege de go!fvoort,p!anting op andere tijdstippen. 
De berekende vloeistofsnelheden op de buisas bepaald uit de drie theoretische 
modellen en de experimenteel bepaalde vloeistofsnelheden op de buisas zijn als 
functie van de tijd vergeleken. Deze vergelijking is weergegeven in figuur 4.8. In 
deze figuur is te  zien dat zowel de snelheid berekend uit de druk (Theorie I) als de 
snelheid berekend uit het debiet (Theorie II/III) niet met de experimenteel bepaalde 
snelheden overeenkomen. Hierbij is Theorie I in fase voor op de experimentele 
snelheden (-0.8 rad) terwijl Theorie II/III in fase achter zijn (f0.9 rad). De grootte 
van de stationaire snelheidscomponent is bij alle theoretische modellen 9% te groot. 
De grootte van de instationaire snelheidscomponent is bij Theorie 140% te klein, bij 
Theorie I1 25% te groot en bij Theorie 111 35% te groot. 
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Figuur 4.7: Snelheidverloop als functie van de tijd gemeten op de coördinaten [O,O] (A/B), 

[4,01 (c) en [0,-41 (D). 

theo. ---- theo .  
Ill I I  

. . . . . . . 

0.1 5 

'.., ,,'..--.....- 
... y.----. 0.12 - 

...'. 

0.00 ~ 0.80 1 .zo 1.60 2.00 
0.00 0.40 

tijd (SI 

Figuur 4.8: Snelheidsverloop als functie van de tijd gemeten op de buisas en vergeleken met 

berekende snelheden. 
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De berekende vloeistofsnelheden zijn ook als functie van de plaats met de gemeten 
snelheden vergeleken. Deze profielen zijn voor 12 verschillende tijdstappen 
weergegeven in figuur 4.9 a t /m 1. De weergegeven profielen zijn langs de z-as 
gemeten. Als er rekening gehouden wordt met de eerder geconstateerde fase- en 
amplit udeverschillen tussen de gemeten en berekende snelheden kan geconstateerd 
worden dat de gemeten profieh kwaht ie f  z=wd op Thmrie I als op Thmrie II/III 
lijken. De gemeten terugstroomgebieden zijn namelijk te zien bij Theorie II/III en 
de "knik" die in het snelheidsprofiel ontstaat is te zien bij Theorie I. 

De gemeten snelheden langs de negatieve z-as in een klein gebied aan de wanden als 
functie van de buisstraal is weergegeven in figuur 4.10a. In deze figuur is te zien dat 
de snelheidsmetingen langs de z-as tot dicht tegen de wand gedaan kunnen worden. 
Dit in tegenstelling tot de snelheidsmetingen die langs de negatieve y-as zijn 
verricht (figuur 4.10b). Hierbij zijn de gemeten snelheden aan de wand niet 
representatief. Pas bij afstanden van minimaal 1.0 mm van de wand zijn deze 
gemeten snelheden betrouwbaar. 
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gemeten langs de z-as op verschillende tijdstappen. 

,/ - 0.10 - / 
/ 

a: t = 0.111 s 

~ I 
\ 

\ 
. -- - --. 

0.?4 ' 

/ ,/ - 0.10 - / 

aiisstraal imm) 

\ 
\ 
. --. -- - 

c: t = 0.444 s 

0.10 

0.14 

0.10 

0.06 

0.02 

\ 
-. - ,---- . 

/ 

\ 
/ 

\ 
/ 

/ 

-0.021' ' ' ' ' ' " ' ' ' ' ' I " ' ' ' ' 
-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 

buisstraal imm) 

e: t = 0.777 s 

0.14 r I 

-10 -8 -6 -4 -2 O 2 4 6 8 10 

aiisstraal ímm) 

- . 
E 

- . 
E - 

5: t = 0.278 s 

-0.021 " ' I ' ' ' ' ' ' ' I ' ' ' ' ' ' ' ' 
-10 -8 -6 -4 -2 O 2 4 6 8 10 

buisstraal ímml 

d: t = 0.611 s 

0.10 

0.06 

0.02 

-0.021' ' " " " " " " " " " 
-10 -8 -6 -4 -2 O 2 4 6 8 10 

0.14 

buisstraai ímm) 

f: t = 0.944 s 

-10 -8 -6 -4 -2 O 2 4 6 8 10 

buisstraal ímm) 



- 3 2 -  

3 'E 0.10 

theo. -- theo. 
I1 

theo. ' ~ ' " ' ' ' ' ~~  

I 
--- 

Ill 
exper. _c 

- . /--.--\ 
/ 

g: t = 1.111 s 

-0.021' " " " " " " " ' I 

-10 -8 -6 -4 -2 O 2 4 6 8 10 

buisstraal írnrn) 

i: t = 1.444 s 

0.?4 i I I 

3 
E 
. - 

-0.02 " " " " " " " " " ' 1 

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 
bisstraal írnm) 

j: t = 1.611 s 

- 2 0.10 i- 
-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 -10 -8 -6 -4 -2 O 2 4 6 8 10 

bisstraai írnm) buisstraal írnrn) 

1: t = 1.944 s k: t = 1.778 s 

-10 -8 -6 -4 -2 O 2 4 6 8 10 -10 -8 -6 -4 -2 O 2 4 6 8 10 

buisstraal írnrn) 



- 3 3 -  
- n> ... ,30 - - 160 ........ 14) 

210 ---- 240 - - 270 -_- 
0.50 

0.38 

A 2 G.26 
E 

0 1  
-- r 

2L!J - 
0.14 

0.02 

-0.1c 
-9.20 -8.20 -720 

straal buis (m) 

Figuur 4.10a: snelheidsprofielen als functie van de buisstraal gemeten langs de negatieve 

y-as op verschillende tijdstappen. 
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De resultaten van gemeten en berekende wandschuifspanningen uitgerekend met 
vgl. 3-2 als functie van de tijd zijn weergegeven in figuur 4.11. Deze figuur toont 
sterke overeenkomst met figuur 4.8. De fase- en amplitudeverschillen tussen 
theoretische en gemeten wandschuifspanningen hebben precies dezelfde verschillen 
als het geval was bij de snelheidsmetingen. 
De wandschuifspanningen berekend E& programma WANS ( Appeïìdix E.> zljr, een 
factor 10 groter dan de gemeten wandschuifspanningen. 
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Figuur 4.11: Langs de negatieve z-as gemeten en berekende wandschuifspanningen 

(vgl. 3-2) als functie van de tijd. 
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Figuur 4.12: Langs de negatieve z-as gemeten en berekende wandschuifspanningen 

(vgl. 2-13) als functie van de tijd. 
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Hoofdstuk 5. Discussie. 

Met deze opstelling is het mogelijk om stromingsprofielen te bepalen in elastische 
buizen. Als de stationaire stromingsprofielen gemeten in het binnengebied van de 
buis tot 1 mm van de buiswand worden vergeleken met de berekende Poiseuille 
stromiriy dan is er e m  Terschil vaE maximaal 5%. Deze fmt km .rerklsi?rc? worden 
uit het feit dat er foiiten aanwezig zijn bij de LDA metingeo en bij de 
invoerparameters van de Poiseuille stroming. In het gebied van de buiswand tot 
1 mm van de wand zijn snelheidsmetingen langs de y-as niet mogelijk. Een 
minimaal aanwezig verschil tussen brekingsindex van buis en vloeistof veroorzaakt 
in dit gebied breking van de laserbundel. Snelheidsmetingen langs de z-as zijn wel 
mogelijk in dit gebied. De grootte van het meetvolume gaat aan de wand een rol 
spelen zodat de nauwkeurigheid van deze metingen vergeleken met de berekende 
snelheden groter dat 5%. 

Kwalitatieve vergelijking van gemeten instationaire profielen met de berekende 
profielen geeft grote verschillen te zien. De verschillen zijn zowel in de amplitude als 
in de fase. De fouten tussen berekende en gemeten profielen kunnen oplopen tot 
50%. Indien de profielen kwantitatief worden vergeleken, en er rekening gehouden 
wordt met de amplitude- en faseverschillen die bij de kwalitatieve vergelijking 
geconstateerd zijn, dan lijken de gemeten profielen zowel op de berekende profielen 
voor een elastische als een starre buis. 

Het grote verschil bij de kwalitatieve vergelijking kan niet veroorzaakt zijn door een 
grotere fout in de snelheidsmetingen vanwege de instationaire stroming. De 
instationaire verstoring van het debiet is in grootte orde gelijk aan het debiet van de 
stationaire stroming. De frequentie van de verstoring is laag zodat de apparatuur de 
verstoring goed kan volgen. Aangenomen kan worden dat de instationaire metingen 
ook ongeveer een nauwkeurigheid van 5% zullen bezitten. 
De verschillen tussen gemeten en berekende waarden kunnen deels verklaard worden 
door de onnauwkeurigheden van de invoerparameters die bij de berekening van de 
profielen nodig zijn. De nauwkeurigheden varì de invoerparameters p, q, w ea It zijn 
groot. Het debiet, een invoerparameter bij Theorie I1 en 111, is 1.5 m distaal van de 
elastische buis gemeten. De slang tussen elastische buis en debietmeter wordt als 
star verondersteld maar is in werkelijkheid een beetje elastische. Voor deze 
elasticiteit wordt het gemeten debiet niet gecorrigeerd en hierdoor zal er een kleine 
fout optreden. 
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De coëfficiënten y en I', invoerparameters bij alle modellen, zijn berekend m.b.v. de 
drie-punts-methode. Deze methode is niet erg nauwkeurig. Re y en Im ï hebben 
een grote relatieve onnauwkeurigheid. Deze delen van de coëfficiënten zijn in 
absolute waarde klein en hebben weinig invloed op het stromingsprofiel. De relatieve 
fouten van Im y en Re I' (M 25% resp. x 6%) werken bijna lineair door in de 
stromingsprofielen. Aïs alie fouten worden opgeieicl küïinen de iri;oerparam!ters de 
verklaring zijn voor het grote verschil tussen gemeten en berekende profielen. 
Een andere mogelijke verklaring is dat er fouten aanwezig zijn in het programma die 
de snelheidsprofielen berekend. 

De berekende en gemeten wandschuifspanningen geven dezelfde grote afwijkingen 
als bij de vloeistofsnelheden. Dit is niet verwonderlijk omdat de 
wandschuifspanningen gerelateerd zijn aan de afgeleide van de snelheid. 
Verwondelij k is wel dat de wandschuifspanningen berekend met programma WANS 
een factor 10 groter zijn dan de berekeningen waarbij met hetzelfde model de 
wandschuifsnelheden worden berekend uit de snelheden vlak aan de wand. De enige 
verklaring voor dit feit kan zijn dat er in dat er in het programma WANS een fout 
aanwezig is. 

De voortgang van het onderzoek zou kunnen zijn dat de opstelling een paar 
veranderingen zal ondergaan: 
- Het debiet zal direct aan de in- of uitgang van de elastische buis gemeten 

moet en worden. 
De druk metingen zullen met grotere nauwkeurigheid verricht moeten worden 
om de nauwkeurigheden v a  *J e~ I' te vergroten. 
Geprobeerd kan worden om de buiswand dunner te  maken zodat de stroming 
door de buis meer door de elasticiteit van de buis wordt beïnvloed. 

Daarbij zullen de geschreven programma's op fouten getest moeten worden. 

- 

- 
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APPENDIX 



program TRIPNT2 
C 
C verbeteringen uit TRIPNT 
C 201 januari 1990 
C Giiido Zonneveld TUE-N 
C 
C 27 november 1989 
C Pater Reuderink 
C TlJE-WFW 
C 

character*l O FILNAM 
complex CCOF(3,500) ,PBACK,PFORW 
double precision X(4000) ,PRESS(4000), DT 
double precision A(1000),B( 1 OOO),AO 
real TRIDMP,TRICPH,TRIRCM,TRIRCP 
real TPERIO,TIME,DX,FSAM 
integer NCOF,NSAM,ICOF,ISAM,lWORTL,ILOG'TD<,IPOS 

write(*,*) ' geef naam uitvoerfile : ' 
reaid (*,50) FILNAM 
open (1 1 file = FILNAM) 

write(*,*) ' geef aantal coefficienten: ' 
reaid (*,*) NCOF 
write(*,*) ' geef aantal samples : ' 
rend (*,*) NSAM 
wijlte(*,*) ' geef sensorafstand : ' 
reaid (*,*) DX 
write(*,*) ' geef periodeduur : ' 
read (*,*) TPERIO 
write(*,*) ' geef sample frequentie : ' 
read(*,*) FSAM 
D l  = dble(l./FSAM) 

leies NSAM drukken uit de file FILNAM, schrijf de 

naar array PRESS, en maak een tijdarray Xaan. 
bereken met FOUCAL het reeele en imaginaire deel van 

NCOF Fouriercoefficienten, en sla deze op in de array 

c 

C 

C 
C vmr iedere positie IPOS 
C 
drukken weg 
C 
C 
de eerste 
C 
CCOF. 
C 

write(*,*) ' 1 =proximaal; 2= centraal; 3-distaal)' 
do 100 IPOS= 1,3 

write(*,*) 'geef naam drukfile',lPOS,' :' 
read (*,50) FILNAM 
write(l1 ,*)I* ' 

write (1 1 ,*) ............................................... 
write(1 l,*) FILNAM 
open (10,file = FILNAM) 
do 90 ISAM = 1 ,NSAM 

read (lo,*) TIME,PRESS(ISAM) 
X(ISAM) =TIME/TPERlO 

90 continue 
call FOUCAL(X,PRESS,NSAM,DT,AO,A,B,NCOF,tperio) 
do 95 ICOF = 1 ,NCOF 

CCOF(IPOS,ICOF) = cmplx(A(iCOF),-B(iC0F)) 
write(*,*) 'ccof ',ipos,icof,' = ',ccof(ipos,icof) 

95 continue 
100 continue 
C 
C 
uit. 
C 
de wortel- 
C 
eerste 
C 
zodat twee 
C 
voorlopig de 
C 
ss-oso) 
C 

voer voor alle Fouriercoefficienten de driepuntsmethode 

het resultaat van de driepuntsberekening hangt af van 

tak IWORTL, de logtak ILOGTK welke wordt gekozen. In 

instantie zal alleen de worteltak gevarieerd worden 

uitkomsten worden verkregen. Voor de logtak wordt 

hoofdtak gekozen. (zie P.Reuderink, WFW rapport 

ILOGTK = O. 
do 200, ICOF = 1 ,NCOF 

write(*,*) ' coefficient',lCOF 
write(ll,*) ' coefficient',lCOF 
do 190, IWORTL=O,l 

call 
TRl3PM(CCOF,ICOF,DX,TPERIO,IWORTL,ILOGTK,TRIDMP, 

at TRICPH,TRIRCM,TRIRCP,PFORW, PBACK) 
write(*,*) ' --- 
write(*,*) ' worteltak :',WoRTL 
write(*,*) ' logtak :',ILOGTK 
write(*,*) ' demping :',TRIDMP 
write(*,*) ' snelheid :',TRICPH 
write(*,*) ' rc-modulus:',TRIRCM 
write(*,*) ' rc-fase :',TRIRCP 
write(*,*) ' p-forward :',PFORW 
write(*,*) ' p-back :',PBACK 

wfite(1 1 ,*) ' worteltak',lWORTL,' Iogtak'JLOGTK 
write(1 l,*) ' worteltak :',IWORTL 

C 
wvite(1 I,*) ' ---.--.--------' 

write(1 l,*) ' logtak :',ILOGTK 
write(ll,*) ' demping :',TRIDMP 
write(1 i,*) ' snelheid :',TRICPH 
write(1 l,*) ' rc-modulus:',TRIRCM 
write(1 l,*) ' rc-fase :',TRIRCP 
write(1 l,*) ' p-forward :',PFORW 
write(1 l,*) ' p-back :',PBACK 
write(ll,*) I--...-. I-__.--I' 

190 continue 
200 continue 

close(l1) 
C 
50 format(Al0) 
C 

end 

subroutine FOUCAL(X,Y, NSAM, DX,AiJ,A, B,NCOFfperio) 
C 
C Deze subroutine is afgeleid van het pragramma 
FOURIER.F77 
C geschreven door Frans v.d. Vosse. 
C Dit programma maakte eveneens dieel uit van het 
programma 
C F0URIER.W dat gebruikt werd door C.T. van Gemert 
(zie WFW 
C rapport nr 88.013) 
C 

double precision AO,A(lOOO),B(lOOO) 
double precision X(4OoO),Y(4OOO),DX 
integer NSAM,NCOF 

integer ISAM,ICOF 
double precision C 
double precision PI 

PI = 4W*DATAN(lW) 

write (*,*) Yourier analyse' 
write (*,*) 'dx ',dx 

C 

C 

C 

C 
C Bereken A(0): 
C 

AO = (DW2W) * (Y(1) +Y (NSAM)) 
do 100 ISAM = 2,(NSAM-l) 

AO= A0 + DX*Y(ISAM) 
100 continue 

I 

I 

w 
co 



C 
C Bereken A(n) en B(n): 
C 

do 200 ICOF= 1,NCOF 
C = 2W*PI*ICOF 

A(IC0F) = DX*(Y(l)*cos(C*X(l)) +Y (NSAM)bos(C*X(NSAM))) 

B(IC0F) = DX*(Y( l)*sin (C*X( 1)) + Y(NSAM)*sin (C*X(NSAM))) 

A(IC0F) = A(IC0F) + 2W*DX*Y(lSAM)*cos(C*X(ISAM)) 
B(IC0F) = B(IC0F) + ZDO*DX*Y(ISAM)*sin(C*X(ISAM)) 

do 150 ISAM = 2,(NSAM-l) 

150 continue 
Aocof) = A(icof)íiPERIO 

write (*,*) 'A',icof,' = ',A(icof) 
write (*,*) 'B,icof,' = ',B(icof) 

200 continue 
C 

return 
end 

B(ic0f) = B(icûf)/TPERIO 

Subroutine 
Tri3pm (CCOF,ICOF,DX,TPERIO,IWORTL,ILOGTK,TRIDMP, 

& TRICPH,TRIRCM,TRIRCP, PFORW,PBACK) 
C 
C Versie zoals gebruikt in PReudorink, WFWrapport 
88.066 
C Aangepast t.b.v. implementatie in het programma 
C TRIPNT.FOR voor de verwerking van de meetresultaten 
C van Guido Zonneveld, door P.Reuderink d.d. 27 
november 1989. 
C 
C Subroutine Tri3pm berekent met behulp van de 
3-Punts-Methode 
C de propagatiecoefficient (golfdemping (tridmp) en 
-snelheid (tricph)), 
C en de reflectiecoefficient (modulus (trircm) en fase 

C uit een drietal, evt. gestoorde, drukken (nseprs) en de 
onderlinge 
C afstand tussen de posities waarop deze drukken rijn 
'gemeten'. 
C 
C NOTA BENE! bij het uitvoeren van de 
drie-punts-berekening dient 

(trircp)), 

C 
wortel- en logtak 
C 
momenteel op een 
C 
algemeen toepasbaar. 
C 

een aantal malen een keuze gemaakt te worden voor de 

die gebruikt wordt. Deze keuzemogelijkheden zijn 

adhoc wijze geimplementeerd, en derhalve niet 

De sturing wordt momenteel verzorgt door de 

real dx,tridmp,tricph,trircm,trircp 
real pi,sign freq,corr,tperio 
integer icof,iwortl,ilogtk 
complex tripcf, trird 

pi = 4.*atan(I .) 
freq = l./tperio 

C 

C 
C 
C 
gebruikt: 
C 

Bereken het argument van de complexe inverse cosinus 
hyperbolicus zoals die in de 3-punts-methode wordt 

do 55 ipos = 1,3 
prs(ip0s) = ccof (pos,icof) 
write(*,*) 'prs',ipos,' = ',prs(ipos) 

55 continue 
z = @rs(l) +prs(3)) / (2.*prs(2)) 
write(*,*) 'z = ',z 

c 
C 
C en de fasesnelheid: 
C 

Bereken de propagatie coefficient, de demping, 

sign = 1. 
if (iworîl.eq.1) then 
sign =-1. 

endif 

tripcf = (1 ./dx)*clog(z + sign*csqrt(z*zcmplx(l .,O.))) 
tridmp = real(tripd) 
corr = (2.Yioat(iiogtk)*pi)/dx 
tricph = (2.*piYreq) / (aimag(îripcf) i- corr) 

c 
C Bereken pforward en pbackward. 
C Bereken de reflectie coefficient, zijn modulus en fase 
C (zie verslag C.T. v. Gemert, p. 10) 
C 

c 

pback = prs(1) - (prs(2) *cexp(tripcf*dx)) 
pback = pback / ((cexp(-tripcf*dx))-(cexp(tripcf*dx))) 

pforw = prs(2) - pback 
trircf = pback/ pforw 
trircm = cabs(trircf) 
trircp = atan2(aimag(trircf),reai(trircf)) 
trircp = (trircp*360.)/(2*pi) 

C 

C Nodig voor flowberekeningeln. 
c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

open (20,file = 'flm.kar') 
write (20,*) 'tripcf = gammaklein = ',tripCf 
write @O,*) 'trircf = gammagroot = 'frircf 
close (20) 

C **********X****************k~i*************** 

C 
return 
end 

I + 
O 

I 



program starpijp 

C Guido Zonneveld 
C 20jan 1990 
C TUE-N 
C 
C Rekenfuncties overgenomen uit tubetheo 
C van Peter Reuderink 
C 
C 
C 
C 
C 

C 
C 
C 
C declaraties i.v.m. programma instroom: 
C 

geschreven voor berekening van snelhoden 
in een starre uniforme buis 

implicit double precision (A-H,O-2) 

real w(50,50),tim(50) 
double precision 

double precision 

double precision RACTUA,Y ,RBUIS,SFLOW,TACTUA 
double precision 

complex F1OY,FOY,F1O,JO,J1 ,CAUX,CAUXl ,UNIT,IMAG 
complex 

CAUX~,CAUX~,CAUX~,CAUX~,CAUXG,Z,CFLOW,FLOWF,FLOVI 
B 

integer APOS,ATIME,NPOS, NTIME 
character*20 FILE1 ,FlLE2,file3,FILE4 
character*4 FILEXT 

REPROP,IMPROP,FLOW,ETHA,REGAM,IMGAM 

WALPHA,TIME,N,RHOO,OMEGA,REFLOW,UMFLOW 

DELTAX, DELTAR, DELTAT,POSZ, PI,AUXl ,AUX2 

C 
C 
C specificeer systeemparameters: 
C 

PI = 4DO*DATAN(lDO) 
UNIT = cmplx(lD0,ODO) 
IMAG = cmplx(OD0,lDO) 

C 
C 
C INVOER GROOTHEDEN 
C 
C 
C 

C 
open(11,file ='INVSTAR.DAT') 

read(ll,*) NPOS 
read(1 l,*) NTIME 
read(ll,*) DELTAX 
read(1 l,*) REGAM 
read(1 I,*) IMGAM 
read(1 l,*) REPROP 
read(1 l,*) IMPROP 
read(1 l,*) REFLOW 
read(1 l,*) IMFLOW 
read(ll,*) ETHA 
read(ll,*) RHO0 
read(1 l,*) OMEGA 
read(1 l,*) RBUIS 
read(1 l,*) SFLOW 

close(l1) 

REFLOW = REFLOW/60000 
IMFLOW = IMFLOW/60000 

C 
C 

C 

C 
C .......................................................... 

C 
C 
POSITIE VAN DE BUIS 
C 
C 

BEREKENING COMPLEXE FLOW OP DE JUISTE 

.......................................................... 

C 

C 
c 

CFLOW = cmplx(REFLOW,IMFLOW) 

.......................................................... 
* 
c 
6 
POSITIE Z= O 

BEREKENING VAN AXIAAL PROFIEL OP AXIALE 

C 
C OVER DE GEHELE BUISDIAMETER. 
C 
C 
U*********************************************~**~****** 

ir 

C 
C 
C 

geef aan voor welke tijdstappen het profiel 
berekend dient te worden, en op welke radiele posities: 

C 

C 

C 

POS2 = OD0 

WALPHA i- RBUIS*SQRT(OI\EIECiA*RHOO/ETHA) 

C Berekening delta R 
C 

DELTAR = 2*RBUIS/(NPOSl) 
N -lDO 

C 
C 
C 
C 
C 
C 
C BEREKENING SNELHEIDSPROFIELEN 
C 
C 

C 
DO 100ATIME = t,NTIME+l 

RACTUA = -RBUIS 
TIME = (2DO*dble(ATIME-l)/dbIe(NTIME)) 
tim(atime) = time 

DO 200 APOS = 2, (NPOS t 1) 
C 

C 
C BEREKENING STATIONAIRE STROMING 
C 

C 
W(APûS,ATIME) = AUX/(F'I*RBUIS**4) 

C 
C BEREKENING INSTATIOPIAIRE BIJDRAGE 
C 

AUX ~ - i  2*SFLOW*(RBUIS'%?-RACACTUA**2) 

Y = RACTUNRBUIS 
CAUXS = cmplx(Y,ODO) 
2 = ((iMAG**(3/2))WALPHA) 

CAUX1 = cmplx(OW,OMIEGA*TIME) 
CAUX = CFLOW*Cexp(C1îUXl) 

C 
C 

CAUX2 = Z*(JO(Z) - JO(Z"CAUX5)) 
CAUX3 = Z*JO(Z) - 2*Jl (;Z) 
CAUX4 = CAUX2/CAUX3 
AUX1 = dble(CAUX)/(PI*(RBUIS**2)) 
W(APOS,ATIME) = W(APOS,ATIME) -i 

(dbIe(CAUX4)*(AUXl)) 
C 



C 
C VERANDERING POSITIE BUIS 
C 

C 
200 CONTINUE 
C 
C 
100 CONTINUE 
C 
C 

RACTUA = RACTUA + DELTAR 

C c******************************************************** 

C 
C UITVOER NAAR FILE 'STARl.(TIJDSTAP)' 
C c*************************************************** 

C 
C 

ALE1 = 'POSST1' 
FILE2 = 'STAR1' 
FILE3 = 'MMSTI' 
FILM = 'TIMSTI' 

RACTUA -RBUIS0.001 

OPEN (22,FlLE= FILE1) 

00 250 APOS = 1 .INPOS +2ì 
WRITE (22,s) RGCTUA ' 
RACTUA = RACTUA + DELTAR 

250 CONTINUE 

C 

C 
C 

CLOSE (22) 
open (24,FILE= FILE4) 

00 300 ATIME = l,NTIME+ 1 

WRITE(24,N) tim(atime) 
FILE2(5:8) = FILEXT(AT1ME) 
OPEN (21 ,file = FILE2) 

DO 400 APOS = 1 ,(NPOC +2) 

write (21,50) W(APOS,ATIME) 
C 
C 
400 CONTINUE 
C 

close (21) 
C 
300 CONTINUE 
C 
C 

C 
close(24) 

open (25,file =file3) 
do 500 atime = 1 ,ntime+ 1 

write (25,50) w(9,atime) 
500 continue 
C 
50 FORMAT(E12.4) 
C 
C 

END 

INVOER-FILE 

19 :NPOS 
36 : NTIME 
0.22 :DELTAX 
0.8499 :REGAM 
0.0036 :IMGAM 
-0.0504 :REPROP 
-0.0567 : IMPROP 
-0.5709 : REFLOW 
-0.06999 : IMFLOW 
0.0039 :ETHA 
1304 : RHO0 
3.14159 : OMEGA 
0.009 : RBUIS 
0 .m1166  : SFLOW 



program starp2 

C Guido Zonneveld 
C 24 jan 1990 
C TIJE-N 
C 
C Rekenfuncties overgenomen uit tubethoo 
C van Peter Reuderink 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

C 
C 
C 
C declaraties i.v.m. programma instroom: 
C 

geschreven voor berekening van snelheden 
in een starre uniforme buis 
reikening gehouden met dat het debiet 
aan het einde van de buis gemeten is. 

implicit double precision (A-H,O-2) 

reial w(50,50) 
double precision 

double precision 

doii ble precision RACTUA,Y,RBUIS,SFL.QW,TAL N A  
double precision 

complex F1 OY ,FOY, F1 O,&, Jl ,CAUX,CAUXl , UNITJMAG 
complex 

CAU>Q2.,CAUX3,CAUX4,CAUX5,CAUX6,Z,CFLOW,FLOWF,FLOV\ 
B 

integer APOS,ATIME,NPOS,NTIME 
cIiaracter*20 FILE1 ,FILE2,file3,file4 
cliaracter*4 FILEXT 

REPROP,IMPROP,FLOW,ETHA,REGAM,IMGAM 

WALP'HA,TIME,N,RHOO,OMEGA,REFLOW,IMFLOV 

DELTAX, DELTAR, DELTAT, POSZ, PI, AUX1 ,AU= 

C 
C 
C specificeer systeemparameters: 
C 

PI = 4DO*DATAN(lDO) 
UNIT = cmplx(lD0,ODO) 
IMAG = cmplx(Oü0,lW) 

C 
C 
C INVOER GROOTHEDEN 
C 
C 
C 

oipen(11 ,file = '1NVSTAR.DAT') 

read(11,*) NPOS 
read(í l,*) NTIME 
read(ll,*) DELTAX 
read(1 l,*) REGAM 
read(ll,*) IMGAM 
read(ll,*) REPROP 
read(1 I,*) IMPROP 
read(1 l,*) REFLOW 
read(ll,*) IMFLOW 
read(ll,*) ETHA 
read(ll,*) RHO0 
read(ll,*) OMEGA 
read(1 l,*) RBUIS 
read (1 1, *) SFLOW 

close(l1) 

REFLOW = REFLOW/60000 
IMFLOW = IMFLOW/60000 

C 
C 

C 

C 
C .......................................................... 

C 
C 
POSITIE VAN DE BUIS 
C 
C 

BEREKENING COMPLEXE FLOW OP DE JUISTE 

.......................................................... 

C 
CFLOW = cmplx(REFLOW,IMFLOW) 
CGAM = cmplx(REGAM,IMGAM) 
CPROP = c~~Ix(REPROP,IMPROP) 
CAUX = CPROP*cmpIx(DELTAX,ODO) 
CAUX1 = cexp(CAUX) 
CAUX2 = CGAM * cexp(-CAUX) 
CAUX3 = UNIT - CGAM 
CFLOW = (CFLOW/CAUX3)*(CAUXí-CAUX2) 

C 
C 
C 

write (*,*) 'cflow = ',cflow 

.......................................................... 
* 
C 
C 
POSITIE Z=O 

BEREKENING VAN AXIAAL PROFIEL OP AXIALE 

> C 
C OVER DE GEHELE BUISDIAMETER. 
C 
C 

'd 
cb 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 5 * 
C 
C 
C 
C 

C 

C 

geef aan voor welke tijdstappen het profiel 
berekend dient te worden, en op welke radiele posities: 

PoSZ = OD0 

WALPHA = RBUIS*SQRT(OMEGA*FìHOO/ETHA) 

C Berekening delta R 
C 

DELTAR = 2*RBUlS/(NPOS1) 
N = -lDO 

C 
file4 = 'flow2.dat' 
open (25,file =file4) 

C 
C BEREKENING SNELHEIDSPRBFIELEN 
C 
C 

C 
DO 100ATIME = í,NTIME+l 

RACTUA = -RBUIS 
TIME = (2DO*dble(ATIME-l)/dble(lNTIME)) 

write (*i*) 'time = ',time 

DO 200 APOS = 2,(NPOS+ 1) 

C 
C 
C 

C 
C BEREKENING STATIONAIRE STROMING 
C 

C 
W(APOS,ATIME) = AUW(PI*RBUIC**4) 

C 
C BEREKENING INSTATIONAIRE BIdIMGE 
C 

AUX = 2*SFLOW*(RBUIS**2-RACTlJA**2) 

Y = RACTUA/RBUIS 
CAUW = cmplx(Y,ODO) 
Z= ((iMAG**(3/2))rlvALPHA) 

C 
ci 

CAUXl = cmplx(OW,OMEGA*TllME) 

I 
b P  w 
I 



u 

C 

C 
DO 300 ATIME = 1 ,NTIME -i 1 

FILE2(6:9) = FILMT(AT1ME) 
OPEN (21 ,file = FILE2) 

DO400 APOS = l,(NPOS+2) 
C 

C 
C 

C 
C 
400 CONTINUE 
C 

close (21) 
C 
300 CONTINUE 
C 
C 

write (21,50) W(APOS,ATIME) 

open (%,file =file3) 
do 500 atime I- 1 ,ntime + 1 

write (2530) w(9,atime) 
500 continue 
C 
50 FORMAT(E12.4) 
C 
C 

END 

CAUX = CFLOW*oexp(CAUXl) 
CAU)Q Z*(JO(Z) - JO@*CAUX5)) 

CAUX3 = Z*JO(7J - 2*J1 (Z) 
CAUX4 = CAUWICAUX3 
AUX1 = dble(CAUX)/(PI*(RBUIS**2)) 

W(APOS,ATIME) = W(APOS,ATIME) + 

write (*,*) 'snelheid = ',w(apos,atime) 

C write (*,*) 'flow = ',dble(caux)*60000 

C 

(dble(CAUX4)*(AUXl)) 
C 
C 
C 
C VERANDERING POSITIE BUIS 
C 

C 
200 CONTINUE 
C 

C 
100 CONTINUE 
C 
C 
C 

write (*I*) 'w Onst = ',(dbIe(CAUX4)*(AUXl)) 

RACTUA = RACTUA + DELTAR 

write(25,50) (dble (caaix) -i sflow)*60000 

c**********************************************~********* 

C 
C UITVOER NAAR FILE 'STAR2.VIJDSTAP)' 
C 
C**********************n***********************~********* 

C 
C 

FILE1 = 'POST2 
ALE2 = 'CTAR2' 
FILE3 = 'MAXST2 

C 
C 

C 

C 

RACTUA = -RBUIC-0.001 

OPEN (22,FILE= FILE1) 

DO250APOS = 1,(NPOS+2) 
WRITE (2230) RACTUA 
RACTUA = RACTUA -i DELTAR 

250 CONTINUE 
C 

C 
CLOSE (22) 

INVOER-FILE 

19 :NPOS 
36 : NTIME 
0.22 : DELTAX 
0.8499 :REGAM 
0.0036 :IMGAM 
-0.0504 : REPROP 

-0.5709 : REFLOW 
-0.06999 : IMFLOW 
0.0039 : ETHA 
1304 : RHOO 
3.14159 : OMEGA 
0.009 : RBUIC 
0.00001166 : SFLOW 

-0.0567 : IMPROP 



prcsgJram flextest 

C Guido Zonneveld 
C 20dec1989 
C TUE-N 
C 
C Reikenfuncties overgenomen t 
C van Peter Reuderink 
C 

tubetheo 

C gtrschreven voor berekening van snelheden 
C in een elastische uniforme 
C buis, op basis van Womersley's analytische oplossing. 
C 

implicit double precision (A-H,O-Z) 
C 
C iriclude Yube.com' 
C 
C declaraties i.v.m. programma instroom: 
C 

real w(50,50) 
double precision 

double precision 

double precision 

diouble precision DELTAR,DELTAT,Z,PI,AUXI ,AU= 
complex FlOY,FOY, FlO,X),Jl ,CAUX,CAUXl ,UNIT,IMAG 
complex CAUX2,CAUx3,CAUX4,CAUX5,CAUXG,CWAVE 
integer APOS,ATIME,NPOS,NTIME 
character*20 ALE1 ,FILE2,file3 
aharacter*4 FILEXT 

PCOMP1 ,PCOMP2,PAMPL1 ,PAMPW,ETHA 

WALPHA,TIME,N,RHOO,OMEGA,DEMPIN 

SPEED,RACTUA,Y,RBUIS,SFLOW,TACTUA 

C 
C 
C specificeer systeemparameters: 
C 

PI = 4DO*DATAN(lDO) 
UNIT = cmplx(lD0,ODO) 
IMAG = cmplx(OW,lW) 

C 
C 
C INVOER GROOTHEDEN 
C 
C 
C 

C 
open(1 l,file='invoer.dat') 

read(ll,*) NPOS 
read(1 l,*) NTIME 

read(l1, *) PAMPLI 
read(ll,*) PCOMPI 
read(ll,*) PAMPU 
read(1 d ,*) PCOMP2 
read(ll,*) ETHA 
read(ll,*) RHO0 
read(1 Y ,*) OMEGA 
read(1 l,*) SPEED 
read(ll,*) DEMPIN 
read(1 l,*) RBUIS 
read(1 l,*) SFLOW 

close(l1) 

C 
C 

C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
...................................................... 

* 
C 
C 
POSITIE Z= O 
C 
C OVER DE GEHELE BUISDIAMETER. 
C 
C 

BEREKENING VAN AXIAAL PROFIEL OP AXIALE 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

* 
C 
C 
C 
C 

C 
C 
C Berekening CWAVE: 
C 

geef aan voor welke tijdstappen het profiel 
berekend dient te worden, en op welke radiele posities: 

Z = O W  

AUX1 = SPEED*OMEGA 

CWAVE = cmplx(AUX1 ,OW)/cmpIx(OMEGA,AUX2) 
AUX2 = -DEMPIN*SPEED 

C 
C 
C Berekening WALPHA: 
C 

write (*,*) 'cwave = ',cwave 

WALPHA = RBUI$*SQRT[OMEGA*ffl-fC~/€TffA~ 

Berekening delta R en delta T: 

C 
C write (*,*) walpha 
C 
C 

DELTAR = 2*RBUIS/(NPOSl) 
N -100 

C 
C 
C 
C 
C 
C 
C BEREKENING SNELHEIDSPROFIEL.EN 
C 
C 

DO 100 ATIME = l,NTIME+ 1 
RACTUA = -RBUIS 
DO 200 APOS = 2, (NPOS i- 1) 

C 
C BEREKENING STATIONAIRE STFIOMING 
C 

C 
W(APOS,ATIME) = AUW(PI*RBUIS**4) 

C 
C BEREKENING WOMERSLEY'S BIJDRAGE 
C 

AUX = 2*SFLOW*(RBUIS**2-RACTlJA**2) 

Y = RACTUNRBUIS 
CAUX1 = cmplx(RHOO,ODO)*CWWE 
CAUX2 = cmpix(N,OûO)*FOYCN,4LPHA,V 

C 
C WOMERSLEY FORWARD 
C 

TIME = (2DO*dble(ATIME-l)Idbk(NTIME)) 
CAUW = 

CAUX4 = (UNIT +CAUX2)*CAUx3/CAUXl 
cmplx(PAMPL1 ,PCOMPl )*cexp(cmplix(ODO,OMEGA*TIME)) 

C 
C 
C write (*,*) 'atime = ',ATIME 
C write (*,*) 'TIME = ',TIME 
C 
C WOMERSLEY BACKWARD 
C 

cmplx(PAMPL2,PCOMP2)*cexp(cmplx(ODO,OMEGA*TIME)) 

C 

CAUXS = 

CAUXG = (UNIT +CAUX2)*CAlJX!j/CAUXl 

I 



C TOTALE SNELHEID: 
C 

dble(CAUX6) 
C write(*,*) W(APOS,ATIME) 
C 
C VERANDERING POSITIE BUIS 
C 

C 
200 CONTINUE 
C 
C 
100 CONTINUE 
C 
C 
C C******************************************************** 

W(APOS,ATIME) = W(APOS,ATIME) + dble(CAUX4) + 

RACTUA = RACTUA + DELTAR 

C 
C UITVOER NAAR FILE 'FLEX.(TIJDSTAP)' 
C ......................................................... 

C 
C 

FILE1 = 'POSFLEX' 
flLE2 = 'FLEX 
flLE3 = 'MAXFLM' 

c 
C 

C 

C 

RACTUA e: -RBUIS0.001 

OPEN (22,FILE= RLEl) 

DO 250APOS = 1,(NPOS+2) 
WRITE (22,50) RACTUA 
RACTUA = RACTUA + DELTAR 

250 CONTINUE 
C 

C 
C 

C 

CLOSE (22) 

DO 300 ATIME = I,NTIME+ 1 

flLE2(5:8) = FILEXT(ATIME) 
OPEN (21 ,file = FILEP) 

DO400APOS = 1,(NPOS+2) 
C 

C 
C 

C 
C 
400 CONTINUE 
C 
300 CONTINUE 
C 

C 

write (21,50) W(APOS,ATIME) 

CLOSE (21) 

open (25,file =file3) 
do 500 atime = 1 ,ntime + 1 

write (25,50) w(9,atime) 
500 continue 
C 
50 FORMAT(E12.4) 
C 
C 

END 

INVOERFILE 

19 :NPOS 
36 :NTIME 
-212.989 :PAMPLl datavan l.out 
728.3685 :PCOMPl = berekeningen van 

-852.164 :PCOMP2 
0.0039 :ETHA 
1304 : RHO0 
3.14159 :OMEGA 
5.5465 :SPEED 
0.03147 :DEMPIN 
0.009 :RBUIS 
0 . m 1 1 6 6  :snow 

248.607 :PAMPI2 -20,00, 20. 

I 
tP 
05 

I 



program wands 

C Guido Zonneveld 
C 25dec 1989 
C TIJE-N 
C 
C Riskenfuncties overgenomen uit tubetheo 
C van Peter Reuderink 
C 
C 
C in een elastische uniforme 
C 
C 

C 
C include 'tube.com' 
C 
C declaraties i.v.m. programma instroom: 
C 

geschreven voor berekening van wandschuifspanningen 

buis, op basis van Womersley's analytische oplossing. 

implicit double precision (A-H,O-2) 

real w(50) 
double precision 

double precision 

double precision 

double precision DELTAR,DELTAT,Z,PI,AUXl ,AU% 
complex F1 OY ,FOY, F1 O,&, J1 ,CAUX,CAUXl, UNITJMAG 
complex CAUX2, CAUX3, CAUX4, CAUXS, CAUXG, CWAVE 
integer ATIME,NPOS,NTIME 
character*20 FILE1 ,FILE2,file3 
chnracter*4 FILEXT 

PCONIP1 ,PCOMP2,PAMPL1 ,PAMPE,ETHA 

WALPHA,TIME,N,RHOO,OMEGA,DEMPIN 

SPEED,RACTUA,Y,RBUIS,SFLOW,TACTUA 

C 
C 
C specificeer systeemparameters: 
C 

PI = 4DO*DATAN(lDO) 
UNIT = Cmplx(1 D0,ODO) 
IMAG = cmplx(OW,lW) 

C 
C 
C INVOER GROOTHEDEN 
C 
C 
C 

C 
opien (1 1 ,file = 'invoerdat') 

recad(ll,*) NPOS 
reiad(1 l,*) NTIME 

read(ll,*) PAMPL1 
read(1 l,*) PCOMP1 
read(ll,*) PAMPL2 
read(1 I,*) PCOMP2 
read(ll,*) ETHA 
read(ll,*) RHO0 
read(ll,*) OMEGA 
read(ll,*) SPEED 
read(ll,*) DEMPIN 
read(1 l,*) RBUIS 
read(11,*) SFLOW 

C 
C 

C 
close(l1) 

C 
C 
C 
C 
C 
C 
C .......................................................... 
* 
C 
C 
POSITIE Z = O 
C 
C OVER DE GEHELE BUISDIAMETER. 
C 
C 

BEREKENING VAN AXIAAL PROFIEL OP AXIALE 

.......................................................... 
* 
C 
C 
C 
C 

C 
C 
C Berekening CWAVE: 
C 

geef aan voor welke tijdstappen het profiel 
berekend dient te worden, en op welke radiele posities: 

z=ow 

AUX1 = SPEED*OMEGA 

CWAVE = cmplx(AUX1 ,ODO)/C~~IX(OMEGA,AUX~) 
write (*,*) 'cwave = ',cwave 

AUX2 = -DEMPIN*SPEED 

C 
C 
C Berekening WALPHA: 
C 

WALPHA = RBUIS*SQRT(OMEGA*FIHOO/ETHA) 
C 
C write (i*) walpha 
C 
C 

Berekening delta R en delta T: 

DELTAR = 2*RBUIS/(NPOSl) 
N = -lDO 

C 
C 
C 
C BEREKENING wandschuifspanningen 
C 
C 

DO 100ATIME = l,NTIME+l 
RACTUA = RBUIS 

C 
C BEREKENING STATIONAIRE component 
C 

C 

C 
C BEREKENING WOMERSLEY'S BIJDRAGE 
C 

AUX = 2*ETHA*SFLOW*(RBUIS**2-í!*RACTUA) 

W(ATIME) = AUX/(PI*RBUIS**4) 

Y = RACTUNRBUIS 
CAUX1 = cmplx(RHûû,ODO)*CWAXE 
CAW2 = 

~rnplx(N,OW)*(imag**3)*(WALPHA**2)'~F~ O(WALPHA) 
C 
C WOMERSLEY FORWARD 
C 

TIME = (2DO*dble(ATIME-l)/dble~NTIME)) 
CAUW = 

CAUX4 = CAUX3*CAUX2/CAIPXl 
cmplx(PAMPL1 ,PCOMP1)*cexp(cmpix(O~,OMEGArlME)) 

C 
C 
C WOMERSLEY BACKWARD 
C 

cmplx(PAMPL2,PCOMP2)*cexp(cmplx(~3W7,OMEGA*TIME)) 

C 
C TOTALE wandschuifspanning: 
C 

auxl = -ETHN(2*RBUIS) 

CAUX5 = 

CAUXG = CAUXS*CAUX2/CAUXl 

W(ATIME) = W(ATIME) + (dble(CAUX4) +dble(CAUXG))/auxl 
C 



C 
100 CONTINUE 
C 
C 
C 
C******************************************************** 

C 
C UITVOER NAAR FILE 'WAND.(tijdstap)' 
C 
C******************************************************** 

C 
C 

FILE1 = 'WAND.TOT' 
FILE2 = 'WAND' 

C 
C 

C 
DO 300ATIME = l,NTIME+ 1 

FILE2(5:8) = FILEXT(AT1ME) 
OPEN (2l,file=FILE2) 

C 
write (21,50) W(ATIME) 

C 
CLOSE(21) 

C 
300 CONTINUE 
C 
C 

C 

C 

C 
125 CONTINUE 
C 

close(25) 
C 
50 FORMAT(E12.4) 
C 

OPEN(25,file = FILE1) 

DO 125ATIME = l,NTIME+l 

writ8 (2530) W(ATIME) 

END 


