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SAMEHV ATTIHG 

In het Kader van het onderzoeK naar wandwrijvingsvermindering in 
turbulente grenslagen aan gegroefde wanden is onderzoeK verricht 
naar de coherente structuren in turbulente grenslagen. 
Met een laser doppier anemometer (l.d.a.) zijn in een waterKanaal 
een-punt snelheidsmetingen verricht in turbulente grenslagen 
boven 3 verschillende wanden: een gladde wand, een longitudinaal 
gegroefde wand (biJ geschiKte snelheid wrijvingsverminderend) en 
een dwars gegroefde wand (wrijvingsvermeerderend). 
Uit de profielen van de gemiddelde snelheid Kan geen duidelijK 
verschll in wandschuifspanning bij de verschillende wanden 
verKregen worden. De waarden van de tweede orde grootheden Uü, 
uv en vv boven de longitudinaal gegroefde wand zijn ,afhanKelijK 
van de hoogte, tot 50 % lager dan die boven de gladde wand. 

Uit de snelheldssignalen van de l.d.a. ZlJn de zogenaamde 
bursts gedetecteerd. Bursts zijn perioden van heftige turbulente 
acti vi te i t en hangen samen met de in de grenslaag voorKomende 
coherente structuren. 
De afhanKelijKheid van de burst-detectietechnieK van de detectie
parameters is onderzocht. 
Eên parameter, de middelingstijd wordt in verband gebracht met 
de tijdschaal waarop de burstprocessen plaatsvinden. Deze blijkt 
1n alle gevallen groter te zijn dicht bij de wand en groter bij 
de longitudinaal gegroefde wand vergeleKen met de gladde wand. 
De conditioneel gemiddelde snelheden tijdens burstperioden wijzen 
erop dat groeven de met bursts samenhangende stromingsstructuren 
enigszins onderdruKKen. 
Van deze resultaten wordt een interpretatie gegeven in termen van 
de coherente structuren in een turbulente grenslaag. 
De turbulente kinetische energie blijKt dicht bij de wand anders 
over de bursts verdeeld te Zljn dan verder van de wand af. 

mogelijkheden om de 
voor kwantitatieve 

Correcties voor enkele 

Verder is er onderzoek verricht naar de 
waterstofbellentechniek te gebruiken 
snelheidsbepaling in een stromingsveld. 
mogelijKe foutenbronnen worden gegeven. 

2 



SYMBOLENLIJST 

symbool 

a 
c 
d 
D 
Eh 
El 
Et 
ex 
ey 
ez 
f 
fd 
fs 
k 
Nb 
p 
p 

Red 
Rex 
Ree 
t 
Tm 
Ts 
var 
Uo 
U• 
u 
V 
w 
u 
V 

w 
x 
y 
z 

ó 
Ó* 
cp 

" K 
}.. 

V 

p 

Tt 
Ttur 
Tv1s 
Tw 
e 

betekenis 

perspectiefcorrectieconstante 
correctie voor plaatsdefect 
draaddiameter 
burstindica torfunk tie 
hoogfrequente burstenergielmassaeenheid 
laagfrequente burstenergielmassaeenheid 
totale burstenergielmassaeenheid 
eenheidsvector in x richting 
eenheidsvector in y richting 
eenheidsvector in z richting 
burst frequentie 
doppierfrequentie 
preshiftfrequentie 
tresholdlevel 
burstaantal 
druk 
patroonindicatorfunktie 
Reynoldsgetal betrokken op Uo en d 
Reynoldsgetal betrokken op Uo en x 
Reynoldsgetal betroKken op uo en e 
tijd 
middelingstijd 
meettijd 
variantie van het snelheidssignaal 
hoofdstroomsnelheid 
wandsch ui fspanningssnelheid 
snelheidscomponent in x richting 
snelheidscomponent in y richting 
snelheidscomponent in z richting 
turbulente fluctuatie in U 
turbulente fluctuatie in V 
turbulente fluctuatie in W 
plaatscoördinaat in richting Uo 
plaatscoördinaat ~ wand en L Uo 
plaatscoördinaat 11 wand en ...L Uo 

grenslaagdik te 
verplaatsingsdikte 
halve hoek tussen laserbundels 
dynamische viscositeit 
von Karman constante 
golflengte 
kinema tische viscositeit 
soortelijke dichtheid 
totale schuifspanning 
turbulente schuifspanning 
visceuze schuifspanning 
wandschuifspanning 
impulsverliesdik te 

3 

eenheid 

m 
m 

11S 
11S 
11S 

s 
s 
s 
m21sz 
mis 
mis 
m1s 
mis 
miS 
mis 
mis 
mis 
m 
m 
m 

m 
m 
rad 
kglm .s 

m 
m 1 Is 
kglm::s 
Nlm1 

Nlm2 

Nlm 1 

Nlm% 
m 



Aanduidingen bij diverse grootheden 

middeling 

middeling over tijd Tm 

-> vectoriele grootheid 

w coördinaten in het beeld van de camera 

+ dimensieloos gemaal<.t met Uw en v 

rms root mean square waarde van de turbulente fluctuaties 
in de betreffende grootheid 

ld bepaald met de laser doppier anemometer 

bel bepaald met de waterstofbellen methode 



HOOFDSTUK 1 INLEIDING 

In het onderzoeK van de turbulente grenslaagstromingen is in de 
laatste jaren het fenomeen wandwrijvingsvermindering naar voren 
geKomen. Tegen de intuït1eve verwachting in blijKt de wrijving 
die een turbulente stroming aan sommige gegroefde wanden onder
vindt Kleiner te zijn dan aan een gladde wand. 
Bij een juist geKozen geometrie van de groeven blijKt een 
wrijvingsreductie van 5-7 i: haalbaar. 
Deze wrijvingsreductle is o.a. van essentieel belang bij: 
- transport van gassen en vloeistoffen in pijpleidingen 
- scheep- en luchtvaart. 
Door vermindering van de wrijving Kunnen operationele Kosten 
gedruKt worden. 

Het drag-reductie project van de T.U.E. (fac. N, vaKgroep 
transport fysica) heeft zich ten doel gesteld inzicht te 
verKrijgen in de in een turbulente grenslaag voorKomende 
coherente structuren en de invloed van de wandgeometrie op deze 
stucturen. Inzicht hierin is essentieel voor het Kwalitatief 
begrijpen van het fenomeen wandwrijvingsvermindering. Met name de 
!ow-speed streaK, een vlaK bij de wand optredende structuur met 
een positieve bijdrage aan de totale schuifspanning, wordt in 
deze geacht een belangrijKe stromingsstructuur te zijn. 

Bij het onderzoeK zal gebruiK worden gemaaKt van een experimen
teel waterKanaal voor lage snelheden. In dit Kanaal zal gewerKt 
worden met een 2 component laser-doppler anemometer, waarmee in 
ê~n punt van het snelheidsveld de componenten van de snelheid in 
de hoofdstroomrichting en in de richting loodrecht op de wand 
bepaald worden. 
Het snelheidsveld wordt gevisualiseerd met de wa terstofbellen
technieK. 

De indeling van dit verslag is als volgt: 

In hoofdstuK 2 zal worden ingegaan op de theorie van- en de 
literatuur over turbulente grenslaagstromingen. Hierbij wordt 
enKel datgene aangehaald wat van belang is voor dit onderzoeK. 
Allereerst worden enKele begrippen aangaande turbulente 
grenslagen geintroduceerd. Voorts volgt bespreKing van 

visualisatiestudies waarin de !ow-speed-streaK ter 
spraKe Komt 
signaalanalysestudies waar het fenomeen burst 

geintroduceerd wordt 
- de Kennis aangaande drag-reductie tot op heden. 

In hoofdstuK 3 wordt 
de l.d.a. meettechnieK 

de experimentele 
belicht. 

opzet geschetst en wordt 

De mogelijKheden om de waterstofbellentechnieK te gebruiKen voor 
snelheidsbepaling worden besproKen en geanalyseerd in 
hoofdstuK 4-. 
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In hoofdstuk 5 worden de één-punt metingen met de l.d.a. 
gepresenteerd. Hier is onderscheid gemaakt tussen de bepaling van 
de profielen (zowel van de gemiddelde snelheid als van de r.m.s. 
waarden) en de signaalanalyses, waar het verloop van de 
grootheden in de tijd bestudeerd wordt. De resultaten worden 
vergelel<en voor verschillende wandgeometrieën. 

HoofdstuK 6 geeft een discussie over de resultaten, voorts enl<ele 
conclusies uit dit onderzoeK en suggesties voor verder onderzoel<. 
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HQQFDSTUK ' THEORIE i LITERATUUR 

In dit hoofdstuk zal allereerst worden ingegaan op enkele 
basisbegrippen en vergelijkingen aangaande turbulente grenslagen 
[30,45]. Vervolgens worden enkele methoden ter bestudering van 
grenslagen bekeken. Deze ZlJn ruwweg te verdelen in 
visualisatiestudies en signaalanalysest u dies. Als laatste volgt 
een bespreking van het drag-reductie onderzoek met de resultaten 
tot nu toe. 

~ TURBULENTE GRENSLAGEN 

De stroming van een medi urn langs een wand zal invloed van die 
wand ondervinden. Er zal in de buurt van de wand een 
snelheidsveld ontstaan dat afwijkt van het veld van de 
ongestoorde stroming. 
Het gebied met het afwijkende snelheidsveld wordt de grenslaag 
genoemd. In fig 2.1 is dit gebied geschetst en worden de, in het 
navolgende gebruikte, coordinaten gedefinieerd. 

u-0= 
u 

______ u(y +6 y) 

fig. 2. 1 turbulente grenslaag 

z-richting loodrecht 
op de x- en de y
richting 

Als dikte van de grenslaag ó(x) wordt die hoogte genomen waar 
Ü:0.99.Uo. De ongestoorde stroming is het gebied waar de 
snelheid onafhankelijk is van de hoogte boven de wand, eventueel 
nog wel een funktie van x. We schrijven hiervoor: 

- .... u : Uo<•) ex 
In de grenslaag vinden we een plaats- en tijdafhankelijk 
snelheidsveld: 

U • U(~t) ë: + vCt,t) ~ • 'WCw",t) ë: 
We kunnen de verschillende componenten U, V en W spl1 tsen in een 
sta ti on air gemiddelde plus een turbulente fluctuatie (de 
zogenaamde Reynoldse splitsing): 

u 
V 
w 

= 
= 
= 

u 
V 
vr 

+ u 
+ V 

+ w 
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In het geval van een twee dimensionale grenslaag volgt u1 t 
symmetr1e overweg1ngen: 

u = u <x • Y , + u nr, t , 
V = V (x I y ) + V ('Sr, t ) 
w = w (~. t) 

De continuïteits- en 
res peet i eve 1 iJk: 

~u -av 
- = --
~)( i)'( 

de impuls vergelijking 

De totale schuifspann1ng "tt is de som van de visceuze 

luiden 

schuifspanning - ë>UJ 
C..yj~ : 7 . / 'ë)y en de t ur bulen te 

schulfspanning ~tw- = - f'l. w 
De wandschuifspanning is gedefinieerd als : 

Met 
U* 

deze 
als: 

Tw definieren 

( "t"")''.t 
U«= p 

we de wandschuifspanningssnelheid 

Met U• en v worden verschillende grootheden dimensieloos 
gemaakt, de grootheden in zogenaamde pluseenheden: 

snelheid U+ = U/U• 
1+ = l.UM/V lengte 

tijd t+ = t. V I ( Ulf. UIE) 

Als we het snelheidsprofiel voor een zekere x kennen, ofwel we 
kennen U als funktie van de hoogte boven de wand, dan kunnen we 
de verplaatsings- en impulsverliesdikte uitrekenen: 

verplaa tsingsdik te s· = &f (,- M ) dy 
0 "'' 

impulsver liesdik te 

Veel gebruikt 
Ree met: 

zijn 

Rex : UO.X/V 
Ree = Uo .e;v 

de 

a .. 6'M·(1-ll)c~y 
0) ..... u. 

Reynoldse kengrootheden 

Hierin is x de afstand tot het begin van de plaat. 

en 

We onderscheiden in een turbulente grenslaag de volgende 
gebieden: 

1. De viskeuze sublaag: Visceuze krachten domineren het impuls
transport. Het snelheidsprofiel is lineair. (y+ < 5) 
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2. De overgangslaag : Het toenemende afstand tot de wand gaat 
het turbulente transport meer en meer overwegen. 

3. De turbulente kern : De schuifspanning is onafhankelijk van 
de afstand tot de wand en gelijk aan de wandschuifspanning. 
Het snelheidsprofiel is logaritmisch. (30 < y+ < 300) 

4. Een turbulente laag met afnemende schuifspanning bij 

5. 

toenemende afstand tot de wand. 

Een laag 
overgaat in 
verder tot 

met 
de 

nul. 

intermitterende 
vrije stroming. 

turbulentie, die geleidelijk. 
De schuifspanning daalt 

De lagen 1, 2 en 3 worden vaal< het binnengebied van de turbulente 
grenslaag genoemd, de lagen 4 en 5 het buitengebied. 

Uit de literatuur [29) blijKt dat ongeveer 80 Y. van de turbulente 
energieproductie in een gebied van ongeveer 20 Y. van de 
grenslaagdiKte aan de wand plaatsvindt. 

~ VISUALISATIESTUDIES 

In het onderzoek van turbulente stromingen hebben 
visualisatiestudies een zeer belangrijKe plaats. Het blijKt 
namelijk. dat de fluctuerende cernponen ten van turbulente 
grootheden niet random zijn, maar een zek.ere coherentie in plaats 
en tijd vertonen. Deze coherentie leidt tot de veronderstelling 
van het optreden van zogenaamde coherente structuren in de 
stroming. 
Om het ontstaan en de ontwiKKeling van deze structuren te kunnen 
bestuderen is het nodig dat we het stromingsveld als geheel in de 
tijd :Kunnen volgen. Door de stroming te visualiseren :Kunnen we 
globaal de grote stromingspatronen in een turbulente grenslaag 
herKennen. 
Head & Bandyopadhyay en Falco [15,16,17,24] injecteren mist 
of rook. in een windtunnel. Stroomafwaarts wordt met een zogenaamd 
lichtmes een doorsnede door de mist gemaaKt. In de op deze manier 
gevisualiseerde stromingspa tronen zijn wervels herkenbaar, zie 
figuur 2.2. In fig.2.2.a is met een lichtmes in de Uo richting en 
loodrecht op de wand de stroming gevisualiseerd. De 
wervelstructuren worden typical eddies genoemd. Door andere 
orientatie van het lichtmes :Kan de eddy in andere aanzichten 
bek.ek.en worden, die zijn schematisch weergegeven in figuur 2.2.b 
en 2.2.c. 
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fig. 2. 2 wervelstructuren by rook visualisatie 

Falco [17] maakt ook melding van 
pocket noemt . Dit pa troon wordt 
binnengebied tussen de longitudinale 
(of hairpin-) wervel, zie figuur 2.3. 

een structuur 
voorgesteld als 
wervels van een 

die hij de 
zijnde het 

horseshoe 

Utami & Ueno [43] vinden voor dit gebied een relatief lage 
horizontale snelheid en een van de wand af gerichte vertikale 
snelheid. Verder geven zij een model voor het ontstaan en de 
ontwikl<.eling van horseshoe wervels, zie figuur 2.3. 
Zij maken hierbij gebruil<. van een andere techniel<.: deeljes worden 
aan een stromend medium toegevoegd en met l<.orte tussenpozen 
gefotografeerd. Op deze manier l<.an het momentane snelheidsveld 
gereconstrueerd worden. 

(<) 

fig . 2. 3 conceptueel model voor het ontstaan en de ontwikkeling 
van horseshoe wervels 

Een veel gebruik te techniek bij het bestuderen van 
vloeistofstromingen is de waterstofbellen techniek. Aan een dunne 
platina draad worden elektrolytisch kleine waterstofbelletjes 
gegenereerd. De belletjes worden meegevoerd met de stroming. Door 
de spanning op de draad te pulsen ontstaan er de zogenaamde 
tijdlijnen van waterstofbellen. Deze worden door de stroming 
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meegevoerd en als gevolg van een niet uniform snelheidsveld gede
formeerd. 
Met de draad dichtbij en evenwijdig aan de wand en loodrecht op 
de hoofdstroming geplaatst ontstaat er in de turbulente grenslaag 
een tijdlijnenpatroon dat er in bovenaanzicht uitziet zoals 
geschetst in figuur 2.4. 

1IU 

fig .. 2 .. 4 tijdlijnenpatroon in een turbulente grenslaag 

De tijdlijnen vertonen minima in de afstand tot de draad. De 
min1ma in de opeen volgende tijdlijnen blijKen op lijnen ongeveer 
evenwijdig aan de hoofstroomrichting te vallen. De opeenvolgende 
minima indiceren gebieden die langgereKt in de 
hoofdstroomrichting en smal in de dwarsrichting ZlJn. Deze 
gebieden blijKen voor te Komen op hoogten van 0 tot ongeveer 100 
pluseenheden. In de literatuur [8,37,38] worden deze gebieden 
low-speed streak.s genoemd. Low-speed streak.s blijKen met een 
zeKere regelmaat in de z-richting voor te Komen, met een 
gemiddelde onderlinge afstand van ongeveer 100 pluseenheden. 
Verder blijKt de vertiKale snelheid in een low-speed streak. van 
de wand af gericht te zijn. 
Johansen & Smi th [26] beKijKen de streaKafstand boven een 
wand waarop ZlJ in de stromingsrichting dunne lange cilinders 
hebben bevestigd. Zij vinden een verband tussen de onderlinge 
afstand van de cilinders en de gemiddelde streaKafstand en 
concluderen dat met de wandgeometrie de ligging van low-speed 
streak.s te beinvloeden is. 

~ SIGNAALANALYSESTUDIES 

Interpret a tie van metingen van turbulente grootheden via 
puntmetingen levert moeilijKheden op die een gevolg zijn van het 
KaraKter van de stroming. De turbulente grootheden Kunnen gezien 
worden als de som van hun gemiddelde plus turbulente fluctuaties. 
Als we deze fluctuaties willen interpreteren in termen van door 
het veld bewegende coherente structuren moeten we verschillende 
typen fluctuaties onderscheiden. 
Bij het zoeKen naar een bepaald type fluctuatie in een turbulent 
signaal moeten vooraf cri ter ia worden gesteld waaraan het signaal 
over een zeKer tijdsinterval moet voldoen om tot het bepaalde 
type behorend geKaraKteriseerd te worden. Er zijn meerdere 
detectiecri ter ia in gebruik., maar nog geen enKel is tot nu toe in 
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staat gebleKen pa tronen uit het signaal te selecteren die 
eenduidig geKoppeld zijn aan bepaalde coherente structuren in het 
snelheidsveld. 

Bij onze signaalanalyse zoeken we naar tijdintervallen van rela
tief heftige turbulente activiteit. Deze intervallen hebben een 
relatief groot aandeel in de wandschuifspanning, en worden bursts 
genoemd. 

De naam 'burst' is afKomstig uit een visualisatiestudie van Kline 
e.a. [29). Zij injecteerden continu Kleurstof op een punt in 
een turbulente grenslaagstroming. De lijn van Kleurstof die met 
de stroming meebeweegt deformeert geleidelijk totdat op een 
relatief Korte tijdschaal de Kleurstof tot een wolK 'explodeert'. 
Deze laatste fase noemen zij het burstproces. In figuur 2.5 zijn 
de aanloop tot- en het burstproces zelf weergegeven. 

' 100 ~ 

y• 50 

··r y• ~ 
0-

..... A 
. 

fig . 2 . 5 . burstproces volgens Kline e . a . 

Er zal nu een korte bespreking volgen van enKele burstdetectie
technieKen. We dienen ons hierbij te realiseren dat elke technieK 
een ander 'type' burst uit het signaal selecteert. 

-level: Bij deze technieK worden in het signaal perioden gezocht 
waar een bepaalde vooraf gekozen waarde positief of 
negatief overschreden wordt. 

-hole: Er worden perioden gezocht waar het product uv een 
bepaalde waarde overschrijdt waarbij tevens het teKen 
wordt meegenomen. Er wordt geKeken naar perioden van hoge 
of lage (negatieve) shear stress [ 47) . 

-raKe: Er wordt gezocht naar perioden waar de afgeleide naar de 
tijd van een component van de snelheid een bepaalde 
waarde overschrijdt, ofwel perioden van snelle 
acceleratie of decelera tie . 

-TP A V : ( temporal a veraging ) Het signaal wordt opgedeeld in de 
stuKKen tussen de opeenvolgende maxima in du/dt [46 J. 

12 



-VITA: (variable interval time averaging) Deze (meest gebruikte) 
technieK zoekt perioden waar de lokale tijd -variantie een 
waarde overschrijdt. 

Voor een vergelijking van de verschillende detectietechnieken 
wordt verwezen naar de literatuur [9,33,40,42]. De door ons 
gebruikte VITA-techniek zal nader worden toegelicht alsook een 
gemodiflceerde VITA-techniek zoals beschreven door Boguslawski 
[ 1 0 ] . 

VITA-BURSTDETECTIE volgens Blackwelder & Kaplan (7]. 

Het VITA detectieschema bepaalt uit een turbulent signaal die 
perloden waar de lokale tijd variantie van het signaal groter is 
dan een tresholdparameter k maal de variantie van het totale 
signaal. We schrijven voor de lokale tijd variantie: 

t.T",h 

lTa.r lt) c (i, Jutt> cU f 
t-Ttnl.t. 

Hierin is Tm de zogenaamde middelingstijd, een te kiezen 
parameter bij de VITA burstdetectie. De variantie van het totale 

. ~ s1gnaal geven we aan met Urms: 
T~ 

I 
= Ts -( ~ f lAlt>~ t 

0 

met Ts de lengte van het signaal dat 
wordt. We definieren een burstindica tor 

D (t) 
2. 

= 1 als var ( t ) ~ k . Urms 
= 0 als var ( t ) < k . ifrms 

op bursts geanalyseerd 
funktie D(t) als: 

Het tresholdlevel k is een tweede te Kiezen parameter. 
In figuur 2.6 is het burstdetectieproces schematisch weergegeven . 

... ...:;..~-~. 
var(r)~ .~~..o!!::~-

D(t) ______ __.nL.------
fig. 2. 6 burstdetectie volgens Blackwelder & X:aplan 

13 



BOGUSLAWSKI-BURSTDETECTIE 

Bij deze burstdetectie techniek wordt eerst het signaal gefilterd 
door met een zekere middelingstijd Tm de signaal waarde op 
tijdstip t te vervangen door het gemiddelde van het signaal over 
tijd Tm rond t: 

t .. T..,h 

U{t) = !. J U(t) eR 
Tm 

t·Tmh 
.... 

Het Ü ( t) signaal wordt opgedeeld in stukken waar ë>U /é)t :) o 
,.., 

resp. <0 . De stukken met ou/ ot ~o worden als patronen in 
aanmerking genomen. We schrijven een patroonindicatorfunktie als: 

P ( t ) = 1 als aü;at > o 
= 0 als au;at < 0 

Vervolgens wordt van elk patroon de turbulente energie per 
eenheid van massa berekend. Deze energie wordt berekent als de 
som van een laag- en een hoog frequent deel met respectievelijke 
uitdrukkingen: 

met tib en tie het begin en eindtijdstip van het i-de 
pa troon. El wordt gein terpreteerd als de energie die benodigd is 
voor de acceleratie van de vloeistof en Eh als de energie-inhoud 
van de turbulente fluctuatie. 
We herkennen in de uitdrukking voor Eh de lokale tijd variantie 
zoals die bij VITA wordt gebruikt. Afhankelijk van de waarde van 
de totale energie van het patroon ,Et := El+Eh wordt een patroon 
geaccepteerd (Et~ k.Et) dan wel verworpen (Et<k.Ët), met k een te 
kiezen treshold level en Et het over alle pa tronen gemiddelde 
van Et. Vooruitlopend op een resultaat uit hoofdstuk 5 melden we 
hier dat de hoogfrequente energie van bursts een orde hoger 
blijkt te zijn dan de laagfrequente energie. Met dit gegeven is 
het Bogusla wski detectieschema een VIT A burstdetectieschema waar 
een hellingscondi tie aan is toegevoegd. 

Uit het onderzoek [10) bleek dat de geaccepteerde patronen een 
log-normale energieverdeling hebben zoals blijkt uit figuur 2.7. 
Hier is de logaritme van genormeerde energieni vo•s uitgezet 
tegen het cumulatief percentage van het aantal patronen met 
energie lager dan het betreffende nivo. 
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fig . 2 . 7 energiedistributie van pa tronen 

De afhan~elij~heid van het aantal gedetecteerde bursts in een 
signaal van de te ~iezen parameters is onderzocht door Of fen 
[34]. Hij vindt dat het aantal logaritmisch afneemt als fun~tie 

van ~ en 
rond Tm+ 

140 

120 

100 

10 

10 

40 

20 

0 
0.4 

dat het aantal als fun~tie van Tm+ een maximum vertoont 
= 20, zie figuur 2.8. 

A••raatq Tfae 
(eeca) 

0 111 

0 1/4 

D 1/2 

• )/4 

A 

0 

V 4 

t.L./•' 1 

D 0.6 

A o.• 
0 1.0 

~~~~~~uu~1~.0.-~~~~~~10-.0 r.~, 

~ Joo T,: 

b) 

fig. 2. 8 aantal bursts als funktie van 
a ) tresholdlevel k bij verschillende middelingstijd.en 
b ) middelingstijd Tm bij verschillende tresholdlevels 
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Het feit dat het aantal bursts monotoon afneemt, zonder een dui
delijk k-interval waar het aantal nagenoeg gelijk blijft, maakt 
dat het niet erg zin vol is om de burstfrequen tie als een 
kenmerkende grootheid van een turbulente grenslaag te beschouwen. 
Het maximum in Nb(Tm+) duidt op het meer voorkomen van patronen 
met een bepaalde tijdschaal dan met andere tijdschalen. Deze 
karakteristieke tijd kan afhankelijk zijn van de meetsituatie, 
zoals b.v. hoogte boven de wand of wandgeometrie. 
Als we met het Blackwelder-Kaplan of het Boguslawski 
detectieschema met een bepaalde k en Tm de burstperioden uit het 
signaal gefilterd hebben, kunnen we de zogenaamde conditionele 
gemiddelden bepalen. Hiertoe tellen we de signalen tijdens 
burstperioden bij elkaar op en delen door het aantal bursts. De 
op deze manier bepaalde conditionele gemiddelden blijken 
afhankelijk te zijn van de bij de detectie gekozen k en Tm. 
Johanssen & Alfredsson [27) stellen dat het VITA criter i urn het 
gevoeligst is voor pa tronen met een tijdschaal van ongeveer 1.3 
maal de gebruikte middelingstijd. Het andere woorden: een patroon 
geeft de hoogste variantie als we met een Tm waarde rekenen die 
ongeveer gelijk is aan de tijdschaal van het betreffende patroon. 
De conditioneel gemiddelde burst bij verschillende middelingstijd 
is in figuur 2.9 weergegeven. 

fig. 2. 9 Tm-afhankelijkheid van de gemiddelde burst 
signaal 

in het u-

De afhankelijkheid van de gekozen waarde van k is onder andere 
onderzocht door Blackwelder~Kaplan [7] en Johansson & Alfredsson 
[27).Bij vaste middelingstijd is het signaal met verschillende 
waarden van de tresholdparameter k geanalyseerd. 
De bijbehorende conditionele gemiddelden blijken qua vorm gelijk 
te zijn maar qua grootte met de gekozen k te varieren, zoals te 
zien in figuur 2.10.a. Als de conditionele gemiddelden 
genormeerd worden met (k.U~ms)'t':l. blijken de curven behorende bij k 
tussen ongeveer 1.2 en 1.8 samen te vallen, zie figuur 2.10.b. 
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fig . 2 . 1 o k -afhankelijkheid van de gemiddelde burst in het u-
signaal a ) genormeerd met Urms 

b ) genormeerd met ( k . U~ms >"" 
De vorm van het conditionele gemiddelde van een VITA-burst bliJKt 
afhanKelijK te zijn van de hoogte waarop de metingen zijn 
uitgevoerd. Op geringe hoogte (Y+ < 10} is de gemiddelde burst 
geKenmerKt door een plotselinge snelheidstoename in de horizonta
le richting. Op grotere hoogte blijKt de positieve pieK in het 
U-signaal vooraf gegaan te worden door een negatieve pieK, een 
decelera tie. Voor de conditioneel gemiddelde bursts op 
verschillende meethoogte en twee waarden van Ree zie 
figuur 2.11 [2]. 

i 

~I v• :! :J 

a b 

I R, • .1624 ond ~ R, • I 5.401> 

fig . 2 . 11 conditioneel gemiddelde burst op verschillende 
meethoogten 

BlacKwelder en Kaplan [7] analyseerden tegeliJkertijd. d.e 
signalen van 10 verschillende opnemers die op verschillende 
hoogte in de grenslaag waren geplaatst. Triggerend op bursts in 
het signaal van een van deze opnemers wordt het conditioneel 
gemiddelde snelheidsprofiel tijdens bursts bepaald. BlacKwelder & 
Kaplan triggerden op bursts in het signaal van d.e opnemer op y+ = 
15 en vonden een snelheidsprofiel, voor, tijdens en na een burst 
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zoals weergegeven in figuur 2.12. We zien tijdens een burst een 
grote afwijKing van het gemiddelde snelheidsprofiel, tot op een 
hoogte van 100 pluseenheden. Hieruit volgt dat het met een burst 
samenhangende stromingsverschijnsel een vertiKale uitgestreKtheid 
heeft van y+ = 100 of meer. VergelijKbare bepaling van het 
conditioneel gemiddelde snelheidsverloop voor verschillende 
z-waarden laten zien dat het burst-strom1ngspatroon een geringere 
breedte heeft (Y+ « 100). 

loo 
T 1mr drlay ~ ; 

1 ;: i 80 

fig . 2 . 12 conditioneel gemiddeld snelheidsprofiel 

Belangrijke punten uit de literatuur 

-Er bestaan zogenaamde horseshoe wervels met 2 log i tudinale 
wervels liggend in de hoofdstroomrichting. De orientatie is 
zodanig dat het gebied tussen de wervels een gebied is met lage 
horizontale snelheid en positieve vertiKale snelheid. 

-De low-speed streaK is een smalle, langgereKte stromings-
structuur met lage U snelheid en positieve V snelheid. De low-
speed streak geeft een positieve bijdrage aan de 
wandschuifspanning. 

-Het met een burst samenhangende stromingspa troon heeft een 
hoogte van zeKer 100 pluseenheden en is smal in de dwarsrichting 
( «100pl useenheden). 
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~~REDUCTIE 

Uit de literatuur op het gebied van drag reductie is tot op heden 
geen compleet beeld van de oorzaken van dit fenomeen af te 
leiden. Op enkele punten ZlJn de resultaten van verschillende 
onderzoekers zelfs in tegenspraak. Op een punt is men het echter 
eens: door geschikt gekozen wandgeometrie, longitudinaal 
gegroefd, is de wandwrijving te verminderen. De grootste reductie 
die op deze manier te behalen is, is van de orde 5-7 procent. 
De groeven dienen dan in pluseenheden een onderlinge afstand te 
hebben van 10-15. Bij te grote onderlinge afstand wordt de 
wrijving zelfs vermeerderd, zie figuur 2.13 [6]. 

, 15 ~si-

1.10 ~ 0 

_jL 
0 0 

1.05 0 0 

°FP %0 

1.00 -· -·- __,[JQ_.--. 

i ~ 
.95 .~~~ 
.900 20 40 60 

-s+ 
fig. 2. 13 wandwrijving bij een gegroefde wand gedeeld door 

wrijving bij gladde wand als funktie van de dimensieloze 
groefafstand 

Bandyopadhyay [4] en Walsh & Lindemann [48] hebben onderzoek 
verricht naar de wrijvingsvermindering bij diverse rondingen van 
de toppen en dalen van de groeven en concluderen dat afrondingen 
het wrijvingsverminderende effect van een geometrie negatief 
beinvloeden. 
In verschillende onderzoeken werd het snelheidsprofiel (Ü+ als 
funktie van y+) boven een gegroefde wand vergeleken met dat boven 
een gladde wand. Bandyopadhyay [5] en Gallagher & Thomas [18] 
vinden geen significante verschillen in de profielen, terwijl 
Hooshmand e.a. [25] melding maken van een duidelijk kleinere 
waarde van B in het snelheidsprofiel Ü+ = A.ln(y+) + B voor het 
logaritmisch gebied, boven de gegroefde wand. Ook vinden zij een 
lager turbulentiegraad-profiel boven de gegroefde wand. 
Gallagher e.a. en Hooshmand e.a. vergelijken ook de VITA-burst
frequenties boven de verschillende wanden. Hooshmand e.a. vinden 
geen verschillen, terwijl Gallagher e.a. een 30 i: lagere 
burstfrequentie vinden boven een gegroefde wand. 
De visualisatiestudies boven gladde en gegroefde wanden geven ook 
geen consistent beeld. Waar Pulles [35] (technieK: waterstof
bellen visualisatie) zegt dat boven de groeven de stroming 
onregelmatiger is, zeggen Djenidi e.a. [13] (technieK: Kleurstof
visualisatie) dat de stroming door de groeven gestabiliseerd 
wordt. Cl ark [13) (techniek: rook visualisatie) vindt geen 
duidelijke interactie van de groeven met de stromingspatronen. 
Pulles vindt boven een dwarsgegroefde wand een stabielere flow 
met intensere streaKs. 
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HQQFDSTUK ~ EXPERIMENTELE OPZET 

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens beschreven: 
- het waterkanaal waarmee de experimenten zijn uitgevoerd 
- het principe van laser-doppier anemometrie en de gebruikte 

l.d.a. opstelling 

3.1 HEl WATERKARAAL 

Het waterkanaal dat bij de experimenten wordt gebruikt is een 
circulerend Kanaal met een vrij oppervlaK. De hoofdstroomsnelheid 
is regelbaar van 0 tot ongeveer 30 cm;s. 
Het Kanaal heeft een lengte van 6.75 m en een dwarsdoorsnede van 
0.3 x 0.3 m. 
Er is op 12 cm hoogte een meetwand aangebracht waarboven de 
experimenten plaatsvinden. De waterspiegel bevindt zich op 
16.8 cm boven deze meetwand. Het Kanaal is in onderstaande 
figuur 3.1 schematisch weergegeven. Het behulp van de 
Koelspiralen is de watertemperatuur tot op 0.1 °C constant te 
houden. De hoofdstroomsnelheid is continu regelbaar via een 
regelunit met tacho-ui tlezing. 

-~- ------ - -~~ ______ l'fc.c.t;..-._-;e-~'----:------::;..----.......,.,w.Ju•~'ei 
""--..,. ____ __.._(_+-_v. ...... _ ~ ® !eRa nU\ . 

fig. 3. 1 het waterkanaal 

De meetwand is als volgt samengesteld: stroomopwaarts is de wand 
over een lengte van 266 cm glad. Op 60 cm stroomafwaarts van het 
begin van deze gladde plaat is een zogenaamde trippingwire 
aangebracht. Dit is een staafje met een vierkante doorsnede van 
0.5 x 0.5 cm dat langs de zijwanden van het kanaal en op de bodem 
is bevestigd. Aansluitend op de gladde plaat volgt de meetplaat 
met een lengte van 100 cm, een gladde plaat van 232 cm en een 
schuin opstaand "roer" van 11 cm. 
Met dit roer Kunnen we een druKgradien t aan de stroming boven de 
plaat opleggen. 
De stand van het roer en de trippingwire samen fixeren het 
omslagpunt van laminair naar turbulent van de grenslaag boven de 
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fig.3.4 dwarsdoorsnede van het kanaal 
a ) ter plaatse van de glasplaat 
b) ter plaatse van kunststofplaten 

maten in mm 

Ter ple.K.Ke van de meetplaats is de turbulentiegraad van de hoofd
stroming gemeten als funktie van de snelheid op 12 cm hoogte 
boven de wand. Het resultaat hiervan is weergegeven in fig 3.5. 
De turbulentiegraad neemt toe voor lagere hoofdstroomsnelheid. 
Door de grotere dikten van de grenslagen langs de zijwanden en 
boven de bodem is de doorsnede van de "ongestoorde" stroming bij 
een lagere snelheid .Kleiner. De hoofdstroming ondervindt een 
grotere invloed van deze grenslagen, wat zich uit in een hogere 
t urbulen tiegraad. 

s.e~------------------------------------------~ 
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fig 3. 5 turbulentiegraad van de hoofdstroming 
als funktie van de snelheid 

Gedetailleerdere in forma tie over het waterkanaal en over het 
gebruik ervan is te vinden in Appendix A. 
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3.2 LASER DOPPLER AHEHOHETRIE 

Het meten van snelheden in een vloeistof zonder het stromingsveld 
te verstoren is mogelijk met behulp van laser doppier (l.d.) 
anemometrie Voor een gedetailleerde beschrijving van de principes 
van deze manier van snelheidsmeting wordt verwezen naar de 
literatuur [12,14,19,21,22,28]. Hier zal worden volstaan met het 
geven van een gesimplificeerd, maar inzichtelijk model van laser 
doppier anemometrie, het zogenaamde fringe model. 
Bij l.d. anemometrie maKen we gebruiK van 2 coherente 
laserbundels die elkaar onder een kleine hoeK snijden. Het volume 
waar deze bundels elKaar snijden wordt het meetvolume genoemd. In 
dit meetvolume ontstaat een interferentiepatroon. 
Veronderstellen we dat de bundels vlaKKe golffronten hebben dan 
ontstaat een interferentie patroon dat bestaat uit evenwijdige 
vlaKKen. Deze vlaKKen hebben een onderlinge afstand 

~x =V ( 2wsin~) . 

Hierin is 
golflengte 

~ de halve hoeK 
van het laserlicht, 

tussen de twee 
zie figuur 3.6. 

Ax=_!_ 
2 sin'() 

bundels 

fig.3.6 fringepatroon van twee snijdende coherente bundels 

-

en À de 

Een deeltje dat met een snelheid U door dit interferentiepatroon 
beweegt geeft een signaal met een frequentie die evenredig is met 
de grootte van de component van de snelheid loodrecht op de 
interferentievlaKKen. In formule: - ... fd = 2. sin~. U. n/À 

met n de normaalvector op de interferentievlaKKen. 
De richting van de snelheid is op deze manier echter niet te 
bepalen; er is geen onderscheid te maken tussen positieve en 
negatieve frequentie. Door bundels met ongelijke frequentie te 
gebruiKen beweegt het interferentiepatroon in een richting 
loodrecht op de interferentievlaKken. Een deeltje dat door dit 
bewegend patroon beweegt geeft een signaal met een frequentie 
gelijk aan fd +fs· Hier is fs de zogenaamde preshift 
frequentie, het frequentientieverschil van de twee laserbundels. 
Als we fs zodanig Kiezen dat fd+fs in de gebruikte 
configuratie steeds groter dan 0 is, Kunnen we positieve fd 
onderscheiden van negatieve fd en zo de richting van de 
snelheid van het deeltje bepalen. 
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Het door ons gebruike l.d.a systeem is geschikt om twee 
snelheidscomponenten tegelijk te bepalen. Dit is mogelijk door 3 
bundels in hetzelfde meetvolume te laten snijden. We Krijgen dan 
twee interferentiepatronen door elKaar, waarvan de vlaKKen een 
verschillende orientatie hebben. 
We Kiezen de orientatie zodanig dat we metingen tot bij de wand 
:Kunnen uitvoeren, wat inhoudt dat de zogenaamde referentiebundels 
evenwijdig met de meetwand moeten zijn. Op deze manier meten we 
met het ene interferentiepatroon de snelheid U+V en met het 
andere -U+V. Het gebruiKte l.d.a. systeem is uitgebreid 
beschreven in [28]. We geven hier in het :Kort de globale opzet, 
figuur 3.7. 

A B 
I •I. I ... 

• • 
'-t.o •• • • ..... .... 

• • 

ü E 

F 

U referentiebundels c •, ,. 

fig . 3 . 7 opzet van de laser doppler anemometer 

We onderscheiden de volgende componenten: 

-U+V ', , ' U+V VL '?•'\45° 
hoofdbundel 

u 

A) een 5 mW He-Ne laser (golflengte =632.8 nm). 

'·' • ..• 
• 
··-· • 

B) een positieve lens (f=300 mm). Deze convergeert de laserbundel 
zodanig dat de waist samenvalt met het roterend raster (C). 

C) een roterend raster. Deze splitst de bundel in 9 bundels. De 
eerste orde bundels hebben een frequentieverschil van 819 :KHz 
met de nulde orde bundel. 
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D) een positieve lens (f=200 mm), met het brandpunt samenvallend 
met het roterend raster. Na passage van deze lens zijn de 9 
bundels evenwijdig. 

E) een positieve lens (f=140 mm). Drie van de negen 
worden zodanig gebroRen dat ze elRaar snijden 
meet vol u me (MV), dat zich in het midden van het 
bevindt. 

bundels 
in het 
kanaal 

F) fotodiodes. Deze registreren het verstrooide licht afkomstig 
van deeltjes die door het interferentiepatronen bewegen. 

G-H-I) Een positieve lens ( G) (f= 120 mm) convergeert twee bundels 
naar de rand van een stilstaand perspex bloRje (H). Het 
verstrooide llcht wordt opgevangen door een fotodiode (I). Op 
deze manier wordt de preshiftfrequentie (plus de ruis daarin) 
bepaald. 

Al deze componenten ZlJn gemonteerd aan een juk. Dit juR is met 
behulp van een verpaatsingsmechanisme in vertiRale richting te 
bewegen. De hoogte van het meet vol u me boven de wand is zodoende 
te varieren van 0 tot 120 mm. 

We corrigeren het signaal van de diodes F voor fluctuaties in de 
preshiftfrequentie met behulp van het signaal van diode I. We 
Rrijgen dan signalen met frequenties evenredig met de snelheid 
U+V respectievelijR -U+V. Voor nadere bijzonderheden wordt 
verwezen naar [28] en appendix B. De frequenties van de signalen 
worden door de trackers omgezet in een gelijkspanning die 
evenredig is met de frequentie. Deze gelijRspanningen worden, na 
versterRt te zijn, toegevoerd aan een analoog-digitaal converter 
van de computer, die uit de respectievelijke waarden evenredig 
met U+V en -U+V van de beide kanalen de waarden van U en V 
bereRent. Zie ooR appendix B. 
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HQQFDSTUK ~ SHELHEIDS BEPALING HET WATERSTOFBELLEN
VISUALISATIE 

We kunnen stromingen bestuderen door in die stroming "deeltjes" 
te injecteren en de baan van deze deeltjes te volgen (de 
zogenaamde tracertechniek). Een bekende variant hiervan die 
gebruikt wordt bij het bestuderen van waterstromingen is de 
visualisatie met kleine waterstofbellen. We plaatsen een dunne 
platina draad in de stroming en zetten hier een negatief gepulste 
spanning op. 
Het tijdlijnenpatroon dat dan ontstaat zal in een uniforme 
stroming bestaan uit evenwijdige lijnen, in een turbulente 
grenslaagstroming uit gekromde lijnen. Zie figuur 4.1 voor een 
schets hiervan. 

Cl) 

fig. 4. 1 tijdlijnenpatroon in a )uniforme stroming 
b )turbulente grenslaagstroming 

Door de afstand tot de draad van de verschillende lijnen op te 
meten en hun vormen te beschouwen kan het stromingsveld 
geanalyseerd worden. 
De mogelijkheid voor het gebruiken van de waterstofbellen
techniek voor kwantitatieve snelheidbepaling is onderzocht door 
Schra ub e.a. [36). Hun analyse leidde tot de volgende mogelijke 
foutenbronnen: 
1) Er is een onnauwkeurigheid in de meting van de afstand tot de 

draad. 
2) Door diffusie van het waterstof lossen tijdlijnen geleidelijk 

op, waardoor ze gaandeweg minder scherpe grenzen vertonen. 
3) De afstand tot de draad is een cumulatief effect van de 

snelheden die een bel heeft gehad sinds de tijd van loslaten. 
Hierdoor worden korte en snelle snelheidsfluctuaties niet 
gezien. 

4) De bellen kunnen niet alle snelheidsfluctuaties in het veld 
volgen. 

5) Door de lagere dichtheid van de waterstofbellen ondervinden 
zij in water een opwaartse kracht en krijgen netto een 
vertikale snelheid omhoog 

6) De draad beinvloed t het snelheidsveld. 
7) Door vertikale bewegingen in de stroming komen de bellen op 

andere hoogten, met in het algemeen een andere snelheid, 
waardoor de gemeten afstand geen goede maat is voor de 
snelheid ter hoogte van de draad. 
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In het in dit hoo:fdst uk beschreven onderzoek zijn de 
foutenbronnen 6) en 7) nader geanalyseerd. Aangaande de andere 
foutenbronnen merken we op: 
ad 1) Bij de in het navolgende beschreven experimenten bepalen we 

de afstand met een nauwkeurigheid van 0.3 mm. Dit :Komt, 
a:fhan:Kelij:K van de afstand van de lijn tot de draad overeen 
met een relatieve nauwkeurigheid van ongeveer 1 tot 4 
procent. Bij onze analyse, waarbij we over vele tijdlijnen 
middelen zal deze :fout echter ui tmiddelen. 

ad 2) Bij de geringe delaytijden ( <1 seconde) die wij gehanteerd 
hebben blijken de tijdlijnen nog scherpe grenzen te 
vertonen. 

ad 3) en 4) Deze fouten zijn afhankelijk van het precieze 
momentane snelheidsveld. Het de door ons gekozen methodiek 
:Kunnen deze niet geanalyseerd worden. Bij middeling over 
grote aan tallen tijdlijnen veronderstellen we dat deze 
fouten (als ze al significant zijn) uit zullen middelen. 

ad 5) De bellen hebben een diameter van dezelfde grootte orde als 
de draaddiameter (20 tJ.m). Bellen van deze grootte 
krijgen in water een opwaartse snelheid van ongeveer 
0.2 mm1s. Dit :Kan voor sommige meetsituaties (dicht bij de 
wand enlof lange delaytijden tussen het genereren en het 
opmeten van de tijdlijn) leiden tot significante 
hoogteverschillen tussen de draad en de tijdlijnen. Bij onze 
metingen _in de hoofdstroming is deze :fout niet aan de orde 
omdat óUióY = o. Bij de metingen in de grenslaag 
(Y+ = 14 en delaytijden < 400 ms) :Kunnen we de vertikale 
verplaatsing afschatten door Ay < 0.08 mm. In 
pl useengeden is dit :Kleiner dan 0.5 Bij de hOO(te y+ = 14 
i s ó U 1 ó y zo d a n i g I< 1 ei n_ dat A y. ó U 1 ó y te 
verwaarlozen is ten opzichte van U. 

Ons onderzoek aangaande de punten 6) en 7) is uitgevoerd 
sirnul taan met de waterstofbellen-techniek en met de 
snelheden te bepalen. 

door 
l.d.a. 

Hiertoe plaatsen we een Pt draad evenwijdig aan de wand en 
loodrecht op de hoofdstroming. Door op deze draad een negatieve 
pulsspanning te zetten genereren we een tijdlijn. Ha een ze::Kere 
delaytijd meten we de afstand van de tijdlijn tot de draad op. 
Bij het onderzoek ZlJn verschillende delaytijden gehanteerd 
Gedurende de delaytijd bepalen we in ~~n punt van het veld de 
snelheid met de l.d.a. 
De :fout geintroduceerd door de beinvloeding van het snelheidsveld 
door de draad kunnen we apart beschouwen door deze procedure uit 
te voeren met de draad in de hoofdstroming geplaatst. De som van 
de :fouten 6) en 7) vinden we door te meten met de draad in de 
grenslaagstroming geplaatst. 
De metingen in de hoofdstroming zijn uitgevoerd bij versch1llende 
waarden van de hoo:fdstroomsnelheid. 
Omdat in de grenslaag het snelheidveld niet stationair is 
grote fluctuaties vertoont is gemeten bij ~~n waarde van 
hoofdstroomsnelheid. We he.bben dan toch metingen 
verschillende lokale snelheden. 

27 

en 
de 

bij 



We gaan als volgt te werk: een T.V. camera wordt op de 
bellendraad ger1ch t. Vervolgens genereren we een tijdlijn en 
meten de pos i tie van die tijdlijn na een zekere delaytijd in het 
beeld op. 
Voor we dit kunnen doen moeten er coördinaten in het beeld 
gedeflnieerd worden. Hiertoe plaatsen we een rechthoekig metalen 
plaatje op gelijke hoogte, en tegen de draad, zie figuur 4.2.a. 
In het beeld wordt op de aldus gedefinieerde vierhoek een 
coördinatenstelsel gedefinieerd, waarin de vierhoek de 
coördinaten (0,0) (0,49) (99,49) en (99,0) heeft, figuur 
4.2.b. Met de bekende maten van dit plaatje kunnen we van punten 
in het beeld de afstand tot de draad berekenen. 

N.B. In dit hoofdstuk duidt het toevoegsel '*' op coördinaten in 
het beeld van de camera. 

f9J,!f8) (,s,o) rr- _-..,...~-=-·-=~"""""", _.,.,.;J 

' /ûc 
~~~~~~~~ ....... "---

.$. -------. 
t F- · · ;;;;.:J. 

fig. 4. 2 a )situatieschets bij coördinatendefinitie 
b )coördinatendefinitie in beeld 

We belichten de tijdlijnen met behulp van een flitser die door de 
computer wordt gestuurd. Met een spleetdiafragma en een 
cillnderlens produceren we een evenwijdige lichtbundel met een 
rechthoekige doorsnede. De lichtbundel is zodanig gericht dat 
deze evenw1jdig is met de wand en deze niet belicht. 
We hebben gekozen voor flitsbelichting om bewegingsonscherpte te 
voorkomen en om het tijdstip van het beeld nauwkeurig te kunnen 
vastleggen. Bij continue belichting wordt het beeld over een 
zeker tijdinterval gevormd, afhankelijk van het type camera. Bij 
flitsbelichting wordt het beeld gevormd tijdens de flits 
(tijdsduur in de orde van 1 ms). 

Gedurende de delaytijd worden 12 samples van de beide l.d.a. 
signalen genomen. De positie van het meetvolume (MV)ten opzichte 
van de draad is in zij-aanzicht geschetst in figuur 4.3. In de 
dwarsrichting is de positie zodanig dat het binnen het gebied 
valt dat door de camera bekeken wordt ( ~<ZIE~49 ). 
De keuze van de relatieve positionering lichten we toe: enerzijds 
willen we dat het meetvolume zich niet te dicht bij de draad 
bevindt, omdat we anders snelheden meten die beinvloed zijn door 
de aanwez1gheid van de draad ; anderzijds mag het MV niet te ver 
van de draad verwijderd zijn bij metingen in de grenslaag, omdat 
dan door de onderlinge afstand de correlatie tussen de gemeten 
snelheden klein zal zijn. Bij de metingen in de grenslaag is de 
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afstand enkele tientallen draaddiameters. We verwachten hier nog 
maar een geringe invloed van de draad. De correlatie tussen de 
gemeten snelheden bij deze positionering is bij kleine 
delaytijden groter dan 0.9. In het navolgende wordt op de 
correlatie tussen de snelheden verder ingegaan. Bij de hoofd
stroommetingen mag de onderlinge afstand groter zijn omdat het 
snelheidsveld uniform is. 

Uo 
-'J> 

IAo 
~ 

1~ 1,0 

~ ·r~ 1'~ 
• 10·1 @) (i 

A) nv b) nv in mm 

fig .4. 3 onderlinge positie van platina draad en meetvolume in 
zijaanzicht 
a) hoofdstroommetingen b )grenslaagmetingen 

De meetproeed ure is als volgt: 
We zetten een pulsspanning op de draad, wachten een delaytijd, 
activeren de flitser en halen het beeld van de camera binnen. 
Gedurende de delaytijd worden 12 samples van de beide l.d.a. 
signalen genomen. 
Op het beeld wordt voor alle zw e (0,49) die waarde van 
Axw bepaald waar de lichtwaarde op het beeld van licht naar 
donker overgaat. Deze Axw'en corresponderen met het front van 
de gegenereerde tijdlijn. 
Deze procedure wordt een aantal malen herhaald. Er wordt een 
outputfile aangemaakt waarin voor alle plaatjes de 2 x 12 l.d.a.
samples en de 50 Axw waarden van de tijdlijn worden 
weggeschreven. 
Deze gehele meetprocedure is geautomatiseerd (TILIHi,appendix D). 

Met de gegevens uit de output files van metingen met 
verschillende delaytijden kunnen we de correlatie berekenen 
tussen de door de l.d.a. gemeten snelheden en de snelheden zoals 
we die kunnen berekenen met de opgemeten Axw voor alle 
o ,< zw ,< 49. We geven de correlatiecoefficient tussen de op twee 
manieren bepaalde snelheden voor alle zw voor de metingen in de 
grenslaag in figuur 4.4. Voor metingen in de hoofdstroming is dit 
niet interessant vanwege het uniforme snelheidsveld. In figuur 
4.4 zien we een maximum in de correlatie bij zw ongeveer 34. Deze 
zw komt overeen met de positie van het meetvolume van de l.d.a. 
We zien ook dat de maximale correlatie kleiner wordt naarmate we 
langere delaytijden gebruiken. Dit is logisch als we bedenken dat 
bij langere delaytijden de tijdlijn een grotere afstand aflegt, 
waardoor de correlatie verloren gaat. 
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fig. 4. 4 correlatiecoefficient tussen gemeten snelden als funktie 
van de z-coördinaat op de draad bij verschillende delaytijden 

In het navolgende zullen we de snelheid met de waterstofbellen 
bepalen met de Ax• van de tijdlijn behorende bij de Zll met 
maximale correlatie, dus de z• die overeenkomt met de plaats van 
het meet vol urne. 

In het door Pulles beschreven onderzoek [35] werd dezelfde 
meetprocedure gehanteerd, zij het dat de bellen continu belicht 
werden. Er werd gevonden dat de snelheid bepaald met de 
waterstofbellen systematisch ongeveer 25 X lager uitvalt dan die 
bepaald met de Ld.a. 
In Pulles' onderzoek werd Ubel berekend als: 

U bel = AX/At 

met Ax: de afstand van het front van de bellenlijn tot de 
draad 

At: de tijd tussen het begin van de spanningspuls op de 
draad en het tijdstip van het beeld. 

Ax is gelijk aan Ax•.30,8 mm/100 waarbij Ax• de 
coordinaat van de tijdlijn in het beeld is, en 30,8 de breedte 
van het gebruikte plaatje bij de coördinatendefinitie in mm. 
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Wij zullen, in tegenstelling tot Pulles, de opgemeten Ax 
coerigeren voor een perspectieffout. We berekenen Ubel als: ,.. 

Ubel = f(Axw.30.8mm/100)/At 

waarbij Axw het nummer ( 04-4JC•'33 behorende bij het 
front van de tijdlijn is. At is de tijd tussen het begin van 
de blokpuls op de draad en het moment van flitsen. 
De funk tie f(Ax) is een funk tie die de Axw zoals die op
gemeten worden corrigeert voor een perspectieffout. Deze fout 
wordt geïntroduceerd als de camera niet loodrecht boven het vlak 
van het beeld is gepositioneerd. De waarden van Axw zoals we 
die uit de opnamen bepalen moeten we vervangen door: 

f (Axw) = ( i+a/2) .Axw-a. (Axw )2. /200 

De afleiding hiervan is gegeven in appendix c. Voor de 
experimentele situatie geldt a = 0.057 bij de hoofdstroommetingen 
en a = 0.070 bij de grenslaagmetingen. 
In figuur 4-.5 zijn de snelheden vergeleken zoals bepaald met de 
l.d.a. en met de waterstofbellen. De grafieken zijn geordend naar 
plaats van meting ( hoofdstroming en grenslaag(y+=14) ) en naar 
de delaytijd At bij de waterstofbellenmethode. De punten in 
de grafieken van de hoofdstroming zijn gegroepeerd als gevolg van 
de verschillende hoofdstroomsnelheden waarbij we gemeten hebben. 
De metingen in de grenslaag zijn uitgevoerd bij een waarde van 
Uo=10 cm;s. 
We zien dat de snelheid zoals bepaald met de waterstofbellen 
lager is dan die bepaald met de l.d.a. en dat het verschil groter 
is naarmate we kortere delaytijden gebruiken. 
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-fig . 4. 5 Ubel versus Uld bij verschillende delaytijden 
a) -c) hoo-fdstroming d) --f )grenslaagstroming 

Voor het verkrijgen van een beter inzicht in de optredende -fouten 
zijn de hs--files nader bekeken. We berekenen voor elke -file de 
waarde van Ubel.4 t/Uld en zet ten deze uit tegen 4 t. 
Eerstgenoemde grootheid kunnen we zien als d!e ót die we bij 
de berekening van Ubel: 

Ubel : -f (4X )/ót 

hadden moeten invullen om de juiste Ubel te vinden. Op deze 
manier kunnen we achterhalen o-f er bij het begin van de 
blokspanning op de draad meteen H2-bellen loslaten en meegevoerd 
worden. .Als hier een zekere tijd (t') voor nodig is, uit zich 
dit als: 

Ubel.4t = 4t-t• 

In de gra-fiek een niet door de oorsprong gaande rechte lijn met 
een helling gelijk aan 1. 
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Een ander type fout vinden we als we Ax uitzetten tegen 
Uld.At waarbij Ax de afstand is van het front van de 
tijdlijn tot de draad. De ach terliggende gedachte hierbij is de 
volgende. Beschouw een cilinder met diameter d in een uniforme 
stroming Uo, zie figuur 4.6 . 

• 

fig . 4. 6 cilinder in uniforme stroming 

Voor kleine Red = Uo.d;v (in ons 
IJ.m en snelheid orde 10 cm;s: Red = 
snelheldsveld schrijven: 

... ... ~ ... 
U(x) = Uo.f(X/d) 

geval met draad 20 
2) mogen we voor het 

met I f (x;d) \ -> 1 als x ->oo. Voor een H 2 bel die dit snelheicts
veld volgt schrijven we: 

dxbel/dt =Uo. f (x/d) met f ( x;d) -> 1 als x ->oo 

Integreren van deze vergelijking geeft: 

f d(x/d)/f(X/d) : Uo.At 

Uit de voorwaarde f (X/d) -> 1 volgt voor X ->oo : 

Uo.At=Ax-c met een constante c. 

In woorden: de plaats van een H2 bel in het gebied waar de draad 
geen invloed op de snelheid meer heeft is een afstand c dichter 
bij de draad dan wanneer de bel steeds een snelheid gelijk aan Uo 
gehad zou hebben. Nog anders gezegd: de aanwezigheid van de draad 
uit zich in de afstand die bellen afgelegd hebben als een 
plaatsdefect c. In een A x versus Uld.A t grafiek is dit 
een niet door de oorsprong gaande lijn met een helling gelijk 
aan 1. 

In figuur 4.7 ZlJn de hoofdstroommetingen op de in het voorgaande 
besproken manieren uitgezet. 
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fig . 4. 7 metingen in de hoofdstroming 
a )Ax versus Uld .At b )Ubel.At/Uld versus At 

We zien dat bij 
kleine Ax de 
Ax=Uld.At en 
kleinste waarden 

korte delaytijden en/of lage snelheden en dus 
punten , relatief gezien, ver van de lijnen 

Ubel.At/Uld=At af liggen. Bij de 
kunnen de verschillen oplopen tot 100 Y. 

De kleinste kwadraten rechte door de punten van figuur 4.6.a is 
bepaald als: 

Ax = 0.97. (Uld.At) - 4.34 mm. 

Hieruit con cl u deren we dat U bel tot op ongeveer 3 i: zal overeen
komen met Uld als we een zogcorrectie c invoeren met c = 4.34 mm. 
Uit het feit dat de punten in figuur 4.7.b niet op een rechte 
liggen met een helling gelijk aan 1 leiden we af dat we niet 
hoeven te corrigeren voor een zekere loslaattijd van de 
wa terstofbellen. 
Analoge berekeningen aan de metingen uit de grenslaag geven aan 
dat de zogcorrectie c = 4.34 mm zoals gevonden uit de 
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hoofdstroommetingen te groot is voor de grenslaagstroming rond de 
draad. Hier hebben we het plaa tsdefect, of de zog correctie, 
bepaald op c = 1.56 mm. 
We dienen dus Ubel als volgt te berekenen: 

U bel : (f(àX)+C)/At 

met f(Ax) de afstand tot de draad gecorrigeerd voor het 
perspectief, c de zogcorrectie en At de tijd tussen het begin 
van de blokpuls op de draad en het moment van het beeld. 

Vergelijking met de literatuur 

Grass beschrijft in [20) onder andere metingen van de snelheid 
als funktie van de plaats achter een H2 genererende draad. Uit 
die metingen blijKt dat voor Kleine Red (Red < 5) het 
snelheidsveld U/Uo schaalt met X/d, met x de afstand tot de draad 
en d de draaddiameter. De metingen beslaan een gebied in x
richting van 50.d tot en met 750.d, zie figuur 4.8. 
Een benadering van het snelheidsdefect (Uo-U)/Uo als funktie van 
X/d wordt voor 50 < x/d < 750 gegeven door: 

-0.729 
(Uo-U)/Uo : 3.63 (X/d) 

Een continu differentieerbare aansluiting voor X/d < 50 wordt 
gegeven door: 

(Uo-U)/Uo : 0.36 - 0.003 (X/d) 

0·8.----r---r---r---r---r---..----..-----, 

02 -

"/d 

fig. 4. 8 snelheidsdefect als funktie van de plaats 
achter de draad 

Stel het snelheidsveld achter de draad wordt gegeven door 

U(X) = Uo.f(X) ofwel f(X) : 1 (Uo-U)/UO. 

Als we voor X/d > 750 het snelheidsdefect verwaarlozen, en 
stellen dat een bel ter plaatse x ~ 2d zijn weg begint kunnen we 
voor x > 750 de volgende vergelijking opstellen: 
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~"-lel 

dJ cl~ 
: j(x/ol) 

2 
AX + G 

Hieruit volgt voor c: 
~·trJ 

1 ci{JC/cl) 
C : - AX -t c:J. 2. ~) 

Met een draaddiameter d = 20 tJ.m volgt bieruit c = 1.4- mm. 
Deze waarde komt redelijk overeen met onze resultaten voor wat de 
grenslaag betreft. Onze metingen in de hoofdstroming geven een 
grotere waarde voor c, wat mogelijk te verklaren is met de lage 
turbulentiegraad van onze hoofdstroming. Door de geringe 
impulsuitwisseling is de aanwezigheid van de draad tot op grotere 
afstand merkbaar. 

In figuur 4-.9.a-c zijn de snelheden zoals bepaald met de l.d.a en 
met de H2-bellen vergeleken voor de grenslaagmetingen, waarbij we 
een zogcorrectie c van 1.56 mm hebben meegenomen in de berekening 
van Ubel. We zien dat de wolk van punten gekanteld ligt ten 
opzichte van de lijn Ubel=Uld, en wel zo dat bij relatief lage 
Uld we een iets hogere Ubel vinden en andersom. 
Uit metingen van Pulles [35] is gebleken dat relatief lage 
horizontale snelheden in de grenslaag vaak gekoppeld zijn aan 
pos1 tieve vertikale snelheden en hoge horizontale aan negatieve 
vertikale. 
Het verband tussen de vertikale snelheid in het stromingsveld en 
de horizontale snelheid zoals die volgt uit de afstand van een 
tijdliJn tot de draad hebben we onderzocht door het verschil 
tussen Uld en Ubel te bepalen als funktie van <v>. Hier is <v> 
het gemiddelde van de v-component van de 12 l.d.a. samples. in 
figuur 4-.9.d-f is het residu Uld-Ubel uitgezet tegen de gemeten 
<v>, voor de grenslaagmetingen, waarbij we onderscheid maken 
tussen de gehanteerde delaytijden. We zien een verband tussen de 
vertikale snelheid en het residu, zoals we dat verwachtten: 

een negatieve vertikale snelheid doet een bel in een gebied 
terech t:Komen met een lagere horizontale snelheid, waardoor de 
bel een Kleinere afstand aflegt. Ubel zal hierdoor lager 
uitvallen, ofwel het residu is positief. 

36 



I'SO r-------.----------

_eo 
• A 

:7~ 

ISO 
delc:..y .a.'is I'TI) I 

•» 

"l·l ... , JS't ~· I 
lU 

_,. 
• A . 
~~ 

• 12 

~ a 
f'. 
.E 4 

:i • 
'0 
.... -" .. 
~ -a 

-12 

-ti 

e) -lt\. 

.. 

Ä~-----~----------------------~ 
ti eAelo.y ~.syj· 
t2 

i• 

~ 8 • 
E • \. •: ~;: • 
~ 4 • • : r: I._ •• • 

• "' J- ·'~ ." • ~ ·~----.----~~~.~.~~~~~~~-~ .. ~-.----,----4 
..... -4 • - ~ : .;·.. ' •• " . . .. . 
~ -e ... • ... 

.. 

-12: • • 
• ! • . 

-tó . 1 . . 
-4.e -l.t ••• 2 •• • •• ~·· 

T.T 11. 
<.Y> -'• 

7ig . 4. 9 a -c ) Ubel vergeleken met Uld voor de grenslaagmetingen 
d-7) residu als 7unktie van de vertikale snelheid 

37 

• 



I I 

HOOFDSTUK ~ EEN ~ METINGEN 

In dit hoofdstuK worden de condities en de resultaten beschreven 
van de metingen die met de laser doppier anemometer boven de 
verschillende wanden zijn uitgevoerd. De plaats van de metingen 
is, zoals in hoofdstuK 3 reeds is aangegeven, op 350 cm stroom
afwaarts van het begin van de meetwand en 84 cm stroomafwaarts 
van het begin van de betreffende meetplaat. De metingen zijn 
verricht bij twee waarden van de hoofdstroomsnelheid, te weten: 
10 cm;s en 20 cm;s. De temperatuur is tijdens alle metingen 
constant gehouden op 20 °C. Om het vergelijken met de literatuur 
te vergemakkelijken geven we de bij deze meetsituatie behorende 
Reynoldsgetallen, wandschuifspanningssnelheden en de waarde van 
de viskeuze lengte eenheid in tabel 1. 

tabel 1 

Uo 

10 cm;s 
20 cm/s 

1. 0 10
1 

1. 8 1d' 

U• 

4. 7 mm;s 
8. 8 mm;s 

1* :v/U* 

210 IJ,m 
110 IJ,m 

Reynoldsgetallen, wandschuifspanningssnelheid en 
lengteschaal bij de verschillende hoofdstroomsnelheden 

De waarden van Ree en U• zijn berekend met empirische 
formules met een nauwkeurigheid van 10 :1. Deze formules worden 
gegeven in Appendix F. 
De waarde van U• is voor alle 3 de wandtypen gelijk 
verondersteld. Een verantwoording hiervoor volgt bij de 
bespreKing van de profielen. 

5.1 PROFIELEN 

De snelheidsprofielen en de profielen van hogere orde 
snelheidscomponenten ZlJn bepaald door de snelheidssignalen van 
de l.d.a. op verschillende hoogten te samplen. De plaats van het 
meetvolume van de l.d.a. bij de ruwe wanden is gegeven in figuur 
5 . 1 . 

~ lllllllllfi1 
11111 11111 rf ~.."II,.,I"IJ.,.IlMI~/'7'1 ,..,, 

fig.5.1 plaats van de metingen boven de ruwe wanden 

De gehanteerde sampletijd bedraagt 1000 seconden. Binnen deze 
tijd worden 2500 samples genomen. Gedurende de bepaling van een 
profiel dienen de watertemperatuur en de hoofdstroomsnelheid 
constant gehouden te worden. De noodzaaK voor de lange meettijden 
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wordt besproken door Pulles [35] en Kern [28). 
Voor we de dimensieloze profielen kunnen geven dienen eerst het 
de y-waarde waar U de waarde nul verondersteld wordt te bezitten 
(nulpunt), en de wandschuifspanningssnelheid U• bepaald te 
worden. De nulpunts y-waarde wordt bepaald door extrapolatie van 
de metingen. Met de l.d.a. kunnen we metingen verrichten tot in 
het visceuze gebied waar een lineair snelheidsprofiel veronder
steld wordt. Lineaire extra po la tie van deze metingen naar Ü = o 
geeft de offset-fout in de door het verplaa tsingsmechanisme 
aangegeven hoogte. Bij de profielen is voor deze offset 
gecorrigeerd. 
Uit een snelheidsprofiel kunnen we in principe op 2 manieren de 
waarde van U• bepalen: 
1) uit het lineaire snelheidsprofiel dicht bij de wand: 

Per definitie geldt: 

u~ = ( 1 ~ J )'12. 
(J ê)Y ~<>~ol 

2) uit het logaritmisch snelheidsprofiel: 
Hier geldt voor het snelheidsprofiel: 

u l ln (!~.·) + ]) • U• +< V 

met I< de von Karman constante. 

De wanden R en G zijn echter essentieel ruw. De ruwheidshoogten 
zijn, afhankelijk van de hoofdstroomsnelheid en wandtype, 8 tot 
30 pluseenheden. Hierdoor ontbreken de visceuze sublaag en de 
overgangslaag zoals die bij een gladde wand voorkomen. We kunnen 
voor de wanden R en G de wandschuifspanningssnelheid dan ook niet 
op de eerste manier bepalen 
De waarden van U• Z~Jn bepaald voor de 3 wandtypen bij een 
hoofdstroomsnelheid van 10 cm;s, zie tabel 2. 

---------------------------------------------------------------
uit lin . gebied uit log . gebied met K = 0 . 41 

-----------------------------------------------------------------
Plaat U 
Plaat R 
Plaat G 

4. 8 mm;s 4. 7 mm/s 
5.4 
7. 1 

-----------------------------------------------------------------
tabel 2 U• bepaald uit de profielen bij de verschillende wanden 
-----------------------------------------------------------------
De onnauwkeurigheid in deze waarden van U• is een gevolg van: 

1) de meetonnauwkeurigheid 
2) het niet vastliggen van de grenzen van het overgangs gebied en 

het logaritmische gebied 
3) het niet exact bekend zijn van de von Karman constante K 

(0.40 < I< <0.44) 

Aan de bepaling van U11 uit het logaritmisch gebied moet een 
onnauwkeurigheid worden toegekend van minstens 15 :t. , aan die uit 
het lineaire gebied van minstens 5 :t. De relatief grote 
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afwijking van de UIE waarden bij plaat G doet vermoeden dat we bij 
deze plaat een snelheidsprofiel hebben dat essentieel anders is 
dan dat bij een gladde plaat. Om geen fouten te introduceren door 
met verschillende U* te gaan werken is ge:Kozen voor een UIE 
berekend met een empirische formule. Zie appendix F. 
Bij grote afwijkingen van dimensieloze grootheden bij plaat G 
dienen we ons te realiseren dat deze mogelijk veroorzaakt worden 
door een verkeerde waarde van U* voor deze plaat. De onbekendheid 
van de constanten in de 'law of the wall' maakt dat we geen 
betere U* .Kunnen definieren voor de dwars gegroefde plaat. 

We behandelen nu de profielen zoals die gemeten ZlJn bij de 
hoofdstroomsnelheid 20 cm;s. De profielen bij Uo = 10 cm;s 
vertonen globaal gezien het zelfde verloop als die bij 20 cm;s, 
ZlJ het met een grotere spreiding in de gemeten waarden. Deze is 
het gevolg van het minder duidelijk zijn van de l.d.a. signalen 
bij lagere snelheden. Bij lagere snelheden is de tijd die de 
verstrooiende deeltjes nodig hebben om het meetvolume te 
doorkruisen langer. De tijdsduren dat er geen verstrooiend 
deeltje of twee deeltjes tegelijk het meetvolume doorkruisen zijn 
ook langer. In deze situaties ontvangen de trac:Kers geen 
herkenbaar signaal. Als de periode van onher:Kenbaar signaal te 
lang aanhoudt geven de trackers verkeerde uitgangsspanningen 
(trackers 'loeken' niet). Bij lagere snelheid :Krijgen we een 
hoger percentage van deze 'foute' samples. De profielen zoals 
gemeten bij Uo = 10 cm;s zijn gegeven in appendix E. 

In het profiel van de gemiddelde horizontale snelheid, _zoals 
gegeven in figuur 5.2 vinden we geen grote verschillen tussen de 
3 wanden. De helling van het profiel van plaat G is iets groter 
in het gebied 1<log(y+)<2. Dit :Kwam ook al ter spra:Ke bij de 
bepaling van UIE. De verschillen tussen plaat U en plaat R zijn 
marginaal. 
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De profielen van Urms , Vrms en het product üV zijn gegeven in 
figuur 5.3. Urms , Vrms en iM' zijn dimensieloos gemaakt met Uw. 
We zien in het profiel van Urms voor y+<20 een duidelijk lagere 
waarde (30 ï.) voor plaat R vergeleken met plaat U. Dit werd ook 
gevonden door Pulles [35]. De profielen van Vrms en Uv laten ook 
lagere waarden (tot ongeveer 50 :1.) voor plaat R zien, maar dan 
voor het hele gebied O<y+<80. Dit in tegenstelling met wat Pulles 
gemeten heeft. 

Y+ 
0 _10 2.0 c30 '40 GD 6o liro & 

I I I I I I I 

Utm, X X X X X 

u. ~ ... ,,x x x • • • x x 
•• B • • x x 

~ x • 111 
B • .. •a • B • B x • • x 

* x x ~ 
x x 

x 
x x 

B 11 

"ft'"' 
B •• • B • - x x B B • l.C« B • • x B 

Bm • • 1!1 
fiC !11!1 • ~ . ., . . .. 

l x •• 
x 

•• x 

x 
x x 

" x 
ü:"'cr x x 

(I)•>"· x x 
!I 

!I !I !I !I 

!I !I !I !I !I • !I 

x 1!1 • • • • x !1!1 • - • • 'à !I 
tlx • • • 1!1 • Uo• ~0 an/~ XX>ll •• 

)IC • • a , &\)O.nd u 
l • •= ~ 

• J(! (T 
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Volledigheidshalve worden in Appendix E ook de profielen van de 
derde orde grootheden iiüU , üüV , üV'V en 'VïiV gegeven. 
Deze komen globaal gezien overeen met Pulles' re sul ta ten. Het 
verband van deze derde orde grootheden met het impulstransport en 
de wrijving in een turbulente grenslaag is echter te onduidelijk 
om hier nu verder op in te gaan. 

5.2 BURSTS 

Zoals in hoofdstuk 2 reeds is aangegeven verstaan we onder een 
burst een periode van heftige turbulente activiteit. Bij de VITA
burstdetectie hanteren we het cri ter i urn dat gedurende een 
tijdinterval de variantie van het turbulente signaal een bepaalde 
grenswaarde moet overschrijden om het interval als burst te 
l<.aral<. ter iseren. 
In deze paragraaf beschrijven we allereerst de afhankelijkheid 
van het VIT A burst detectiecri ter i urn van de parameters 
mlddelingstijd Tm en tresheldlevel 1<., vervolgens worden de 
condltionele gemiddelden van bursts gepresenteerd en als laatste 
gaan we in op de energieverdeling van bursts en brengen deze in 
verband met het onderzoel<. van Boguslawski e.a .. 

Onder een meting verstaan we in dit l<.ader het samplen van de 2 
laser doppier signalen gedurende een bepaalde tijd met een 
bepaalde samplefrequentie. De samples worden binair weggeschreven 
in een file. De tijdreel<.s van samples wordt naderhand 
geanalyseerd. Een overzicht van de samplemetingen is gegeven in 
tabel 3. De l<.euze van samplefrequentie en meettijd wordt 
toegelicht. Om practische redenen (computergeheugenruimte en 
floppy capaciteit) kent het product van de meettijd en de 
samplefrequentie een bovengrens. De eerste metingen (gladde wand) 
zijn gedaan met meettijd 500 s en samplefrequentie 128 Hz/l<.anaal. 
Deze frequentie is een orde hoger dan alle significante 
frequenties in het Kanaal, voor zowel de gladde als de 
longitudinaal gegroefde wand. Kunen [32] bepaalde het frequentie
spectrum in een turbulente grenslaag in een experimentele 
situatie vergelijbaar met de onze, en vond een sterKe afname 
tussen 1 en 10 Hz. Pulles [35] vindt geen significante 
verschillen in de spectra boven de gladde en de longitudinaal 
gegroefde plaat. Van de dwars gegroefde plaat nemen we aan dat 
het frequentiespectrum hier misschien wel verschilt van de andere 
platen, maar dat de frequenties geen orde hoger zijn bij gelijKe 
hoofdstroomsnelheid. 
Deze samplereeRsen werden geanalyseerd op bursts met enerzijds 
alle samples in de bereKeningen meegenomen, anderzijds van elKe 8 
samples maar ~~n samplepaar meegenomen. Dit laatste Komt overeen 
met het signaal, maar dan met een 4 maal lagere frequentie 
gesampled. Het resultaat hiervan is in beide gevallen gelijK: 
dezelfde bursts worden gedetecteerd. Met dit gegeven werd 
gel<.ozen voor het samplen met een frequentie van 32 Hz/Kanaal bij 
de volgende metingen. De meettijd l<.an dan evenredig verlengd 
worden. 
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Plaat U meettijd 500 sec. samplefreq 128 Hz/kanaal 
filenaam hoogte filenaam hoogte 

Y+ Y+ 
Uo = 10 cm;s: u4sa 10 4.8 Uo = 20 cm;s: u8sa5t 4.5 

u4sa 15 7. 1 u8sa 10 9. 1 
u4sa22 10.5 u8sa 15 13.6 
u4sa 30 14.3 u8sa22 20.0 
u4sa60 28.6 u8sa30 27.3 
u4s 1 Om 47.6 u8sa50 45.5 
u4s 15m 71 . 4 u8s 100 90.9 
u4s22m 105 u8s200 182 
u4s40m 191 u8s300 273 

Plaat R meettijd 3072 sec. sampleffreq . 32 Hz/kanaal 

filenaam hoogte filenaam hoogte 
y+ y+ 

Uo = 10 cm;s r4sa 1 o 4.8 Uo = 20 cm;s r8sa 7t 6.4 
r4sa 15 7. 1 r8sa 10 9. 1 
r4sa22 10.5 r8sa 15 13.6 
r4sa 30 14.3 r8sa22 20.0 
r4sa60 28.6 r8sa30 27.3 
r4s 1 Om 47.6 r8sa50 45.5 
r4s 15m 71.4 r8s 100 90.9 
r4s22m 105 r8s200 182 
r4s40m 191 

Plaat G meettijd 3072 sec. samplefreq 32 Hz/kanaal 

filenaam hoogte filenaam hoogte 
y+ y+ 

Uo = 10 cm;s g4sa 1 o 4.8 Uo = 20 cm;s g8sa5t 4.5 
g4sa15 7. 1 g8sa 10 9. 1 
g4sa22 10.5 g8sa 15 13.6 
g4sa 30 14.3 g8sa22 20.0 
g4sa60 28.6 g8sa30 27.3 
g4s22m 105 g8sa50 45.5 
g4s40m 191 g8s 100 90.9 

g8s200 182 
g8s300 273 

tabel 3 overzicht van de sample -metingen 

Omdat we metingen hebben op verschillende hoogten kunnen we met 
deze sample-metingen de profielen van U, Urms en Vrms bepalen. 
Deze zijn gegeven in figuur 5.4. We geven deze profielen hier 
omdat we deze Urms en Vrms gebruiken bij de burstdetectie en het 
schalen van de conditionele gemiddelden. Deze profielen vertonen 
hetzelfde verloop als die in paragraaf 5.1 zijn besproken. 
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~ PARAMETERAFHANKELIJKHEID 

We illustreren het onderzoek naar de parameterafhankelijkheid van 
de VITA-burst detectie aan de hand van metingen op hoogte y+ = 20 
boven de gladde en de long! tudinaal gegroefde wand. 
Van deze metingen bepalen we het aantal bursts in het U-signaal 
en in het V-signaal voor verschillende combinaties van de 
parameters k en Tm. Het resultaat hiervan is weergegeven in 
figuur 5.5. In deze figuur is uitgezet de dimensieloze 
burstfrequentle (f+ = Nb/Ts+) als funktie van het tresholdlevel k 
met de middelingstijd als parameter, voor zowel detectie van u
bursts als V-bursts (5.5.a1: gladde wand, 5.5.a2: longitudinaal 
gegroefde wand). In figuur 5.5.b zijn de parameters k en Tm 
omgewissseld en worden de U-burst frequenties voor de gladde en 
de longitudinaal gegroefde wand gegeven (5.5.b1), alsook de 
V-burstfrequenties (5.5.b2). 
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Uit deze figuren blijkt: 

1) (figuur 5.5.a) Zowel voor de U- als voor de V-burst zien 
we voor grote Tm+ (Tm+> 36) een toename van het aantal bursts bij 
een toenemende k, voor een zeker k-interval (k < 0.8). Dit is een 
gevolg van de lange middelingstijd; door de low-pass 
fllterwerking van de variantiebepaling wordt het variantiesignaal 
afgevlakt. Hierdoor vinden we minder burstperioden als we met een 
zeker tresheldlevel het var(t);u}ms signaal doorsnijden. Zie 
figuur 5.6 voor een toelichting. 

_Je---------------------------------------~ u-u 
u, .... 0 

-3 

var T•70ms • 
u~"" I - --------1';" -- ---·-----·---~---~~-----···------ ---------------------
0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

var 
;:;;;;I 

var 

u~.... I 

T= 140 ms 
· ------ --;:J'C ---;Je~~---~-, 

2 3 4 s 6 
t(s) 

fig . 5. 6 toelichting bij toenemend burstaantal bij toenemend 
tresheldlevel 

2) Bui ten het gebied besproken in punt 1) zien we een 
logaritmische afname van het burstaantal bij toenemende waarde 
van k. Dit duidt op een Poisson verdeling van de variantie over 
het aan tal als burst ge kenmerk te pa tronen. Dit maakt het 
waarschijnlijk onmogelijk om een k te kiezen zodanig dat alleen 
de fysisch relevante burstperioden uit het signaal gehaald 
worden. 

3) Vergelijken we de logaritmische afname van het burstaantal bij 
toenemende k voor de u- en de V-bursts, dan zien we het aantal U
bursts sterker afneemt dan het aantal V-bursts. Dit geeft aan dat 
V-bursts niet eenduidig in verband te brengen zijn met U-bursts. 

4-) (figuur 5.5.b) Het aantal U-bursts als funktie van Tm 
vertoont een maximum bij Tm+ ongeveer gelijk aan 30. Het aantal 
V-bursts heeft dit ook maar dan bij Tm+<5. De samplefrequentie 
bij de metingen was te laag om de ligging van dit maximum te 
kunnen bepalen. Met de in hoofdstuk 2 besproken selectiviteit van 
het VITA-criterium concluderen we dat er in het u-signaal 
relatief meer patronen voorkomen met een tijdschaal van ongeveer 
30 pluseenheden dan met andere tijdschalen ( <10 en >100). 
In het V-signaal blijkt deze karakteristieke tijdschaal een orde 
kleiner (<10). 
Dit geeft ook aan dat de U- en de V -burst niet eenduidig met 
hetzelfde stromingsverschijnsel en met elkaar samenhangen. 
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Dit laatste volgt ook uit een nader onderzoek op dit punt. We 
bepalen de u- en de V-bursts in het signaal voor verschillende 
waarden van k en noteren van elke burst het begin- en 
eind tijdstip. Hierna bepalen we voor elke waarde van k het 
pereen tage van de U -bursts waar tegelijkertijd een V -burst 
plaatsvindt, en andersom. Het resultaat hiervan voor de metingen 
boven de gladde wand is gegeven in figuur 5.7. In deze figuur 
z1jn de respectievelijke pereen tages uitgezet tegen het 
tresholdlevel. Het verloop van de curven is gebleken 
onafhankelijk te zijn van het wandtype. 

'fO % 

• 

,. ""· .............. ---. ............. l.....&:-
L----+---+----........ ---·_-_..,• ---·-----.·,....__,v- -..a ,.,.t j-a~~-·J- u-~a.d 

··' ,,. . Je •.I ··~ 

fig. 5. 7 percentage gelijktijdige bursts tegen tresholdlevel 

We zien dat het percentage van de U-bursts waar tegelijk een v
burst plaatv1ndt maar ongeveer 30 ï. is en dat dit niet sterk 
verandert bij toenemende k, met andere woorden: met het strenger 
maken van het selectiecriterium (k groter)selecteren we niet 
beter of slechter op U-perioden waarin tevens het V-signaal 
heftige acti vi te i t vertoont. 
Het percentage van de V-bursts met tegelijkertijd een U-burst 
daalt assymptotisch naar 0 bij toenemende k. Dit betekent dat de 
perioden met heftige variaties in het V-signaal voor het 
merendeel niet in verband te brengen zijn met heftige variaties 
in het U signaal. 

De ligging van het maximum in de grafiek van het burstaantal als 
funk tie van de gehanteerde middelingstijd bij de detectie 
(fig.5.5.b) geeft ons informatie over de tijdschalen waarmee de 
burstpatronen in de signalen plaatsvinden. Deze karakteristieke 
tijdschaal is afhankelijk van de meetsituatie (hoogte, wandtype). 
We hebben deze tijdschaal bepaald voor de diverse meetsituaties 
en weergegeven in figuur 5.8. Hier hebben we de middelingstijd 
met het maximum aantal burstdetecties (Tm,max) uitgezet als 
funktie van de hoogte boven de wand. Hierbij dienen we te 
vermelden dat de bepaling van deze grootheid zeer onnauwkeurig 
is, gezien de vorm van de curven in figuur 5.5. De curve behoren
de bij het v-signaal boven de gegroefde wand is niet gegeven 
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omdat het maximum niet te bepalen is als gevolg van de, in dit 
Kader te lage samplefrequentie. 
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Uit figuur 5.8 lezen we af: 

1) De V -bursts hebben :Kleinere :Kara:Kteristie:Ke tijdschalen dan de 
U-bursts. 
2) Dicht bij de wand is de V -burst tijdschaal zeer :Klein, waarbij 
we vermelden dat Vrms hier ooR al :Klein is (profielen). We 
selecteren vermoedelij:K perioden met iets hogere turbulente ruis 
als zijnde de burstperioden. Verder van de wand is de V-burst 
tijdschaal van dezelfde grootte orde als die van de U-burst. 
3) De U-bursts hebben :Kleinere tijdschalen naarmate de hoogte 
boven de wand groter wordt. 
4) De U-bursts boven de longitudinaal gegroefde wand hebben een 
iets grotere tijdschaal dan die boven een gladde wand. 

Deze resultaten interpreteren we in termen van coherente 
structuren. We stellen ons het volgende beeld voor: 

Aan de wand hebben we langgere:Kte smalle low-speed strea:Ks. 
Deze strea:Ks liggen uitgestre:Kt in de hoofdstroomrichting en 
vertonen in de dwarsrichting een golfbeweging (meanderen). 
We meten de snelheid in één 'punt' in het snelheidsveld. 
een strea:K d66r dit punt meandert zullen we 
snelheidsverandering waarnemen. De tijdschaal waarop 
verandering plaatsvindt is omge:Keerd evenredig met 
meandersnelheid. 

Als 
een 

deze 
de 

Dit beeld toegepast op de resultaten in figuur 5.8 leidt tot de 
volgende aannamen: 

1) Dicht bij de wand ZlJn geen structuren met significante 
vertiRale snelheid. Hoger in de grenslaag zijn deze wel aanwezig. 
De meandersnelheid van deze structuren is van dezelfde 
grootte orde als die van de structuren met afwij:Kende u-snelheden 

mogelij:K zijn het dezelfde structuren. 
2) Di eh t bij de wand meandert een strea:K minder snel dan verder 
van de wand af. We zeggen dat een strea:K gefixeerd is aan de 
wand. 
3) Met de wandgeometrie :Kunnen we de fixatie en dus het meanderen 
van strea:Ks beinvloeden. Bij een longitudinaal gegroefde wand 
hebben strea:Ks een lagere meandersnelheid, zijn ster:Ker aan de 
wand gefixeerd. 

~ CONDITIONELE GEMIDDELDEN 

In deze paragraaf vergelij:Ken we de conditionele gemiddelden van 
het u- en het V-signaal tijdens U-bursts voor de verschillende 
wandtypen. Als eerste geven we de conditionele gemiddelden voor 
Uo = 20cm;s en y+ = 20 voor de platen U, R en G in figuur 5.9. De 
U-bursts detecteren we met een middelingstijd gelij:K aan Tm,max , 
zie figuur 5.8. In de grafieRen van figuur 5.9 wordt in de 
bovenste helft het verloop van U tijdens U-bursts gegeven, in de 
onderste helft het verloop van V. De waarden van u en v zijn 
geschaald met .J}{.urms en [i{.vrms. 
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Vergelijlnng van de bursts uit file u8sa22 (gladde wand, 
fig.5.9.a) met die uit file r8sa22 (longitudinaal gegroefde wand, 
fig.5.9.b) leert dat: 
1) Bursts uit r8sa22 hebben een iets langere tijdschaal. Dit is 

in paragraaf 5.2.1 reeds geconstateerd. 
2) U-bursts van r8sa22 hebben een Kleinere amplitude dan die van 

u8sa22. 
3) Tijdens de bursts uit u8sa22 is er een herKenbaar V-patroon 

zichtbaar, terwijl bij r8sa22 nauwelijKs een patroon in het 
V -signaal te herKennen is. 

4-) De conditionele gemiddelden boven de gladde wand schalen met 
Jk. Urms en Jk. Vrms voor 1.4-,<K~1.8 in overeenstemming met 

Blac.Kwelder & Kaplan [7). Boven de longitudinaal gegroefde 
wand vinden we deze schaling niet, ooK niet voor een ander 
K-in tervaL 

In de conditionele gemiddelden van de dwars gegroefde plaat (fig. 
5.9.c) herKennen we geen duidelijKe patronen. Dit is vreemd daar 
uit visualisatiestudies gebleKen is dat de stroming boven deze 
wand in vergelijKing met de gladde wand intensere low-speed
strea.Ks Kent. We vermoeden dat bij de burstdetectie bij deze 
plaat ooK andere perioden met grote variantie vinden die 
wezenlij}{ anders zijn dan de conventionele burst, zoals we die 
}{ennen van de gladde plaat. De verschillende typen patronen 
blij}{ en el}{aar ongeveer uit te middelen, waardoor we geen 
duidelij}{ herKenbaar gemiddeld patroon vinden. Dit is geble}{en te 
gelden voor alle burstgemiddelden uit de metingen boven de dwars 
gegroefde plaat. 

In figuur 5.10 en 5.11 hebben we de conditionele gemiddelden 
uitgezet voor de hoogten y+ = 13.6 en y+ = 9.1 boven de platen U 
en R. Vergelij}{en we 5.9 5.10 en 5.11 dan zien we voor de 
gladde plaat het V-patroon minder duidelij}{ worden voor geringere 
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hoogte, zeKer als we in aanmerking nemen dat Vrms 
normeren sterk afneeemt in de richting van de wand. 
zien we deze teneur van de V -pa tronen bij lagere 
sterker. 

Uit deze conditionele gemiddelden concluderen we: 

waarmee we 
Bij plaat R 

hoogten nog 

Een gegroefde wand legt beperkingen op aan d.e met bursts 
samenhangende strom1ngsstructuren. 

We interpreteren dit als een onderdrukking van de longitudinale 
wervels. Deze onderdrukKing bestaat uit het uitschakelen van de 
dwarscomponent van de stroming door de groeven. Dit uitschakelen 
van w zal ook een beperKing van u en v inhouden. Dit laatste 
volgt uit de contin ui tei tsvoorwaarde. 
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fig . 5 . 10 conditionele gemiddelden op hoogte y+ = 1 3 . 6 
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De conditionele gemiddelden tijdens de bursts in het V-signaal 
geven geen herKenbare patronen, zoals te zien is in figuur 5.12. 
Dit is het gevolg van het gebruiKen van de VITA detectietechnieK 
zon~ er een verdere hellingscondi tie. Zoals Alfredsson & Johansson 
[1rnebben ongeveer 50 z van de VITA bursts in het v-signaal een 
positieve helling en 50 Z een negatieve, het gemiddelde is dan 
ongeveer nul. 
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~ ENERGIE VERDELING 

We hebben de verdeling van de turbulente kinetische energie per 
massaeenheid over de als bursts gekenmerkte patronen :bepaald. De 
energie van een burst berekenen we als de som van de gemiddelde 
laagfrequente energie en de gemiddelde hoogfrequente energie over 
de burstperiode (zie ook paragraaf 2.3). 

Uit de berekeningen aan de metingen 
gehanteerde k-waarden ( 0.4,<1<.,<2.3 ) 
wandtypen de gemiddelde hoogfrequente 
factor in de orde van 7 8 hoger 
energie. 

is gebleken dat voor alle 
en voor alle hoogte en 
energie van de l>ursts een 
is dan de laagfrequente 

Met deze consta tering concluderen we dat de gemiddelde totale 
energie van bursts voornamelijk bestaat uit hoogfrequente energie 
en dat dus de verdeling van de totale energie over de l>ursts 
nagenoeg dezelfde is als de verdeling van de hoogfrequente 
energie. 
De hoog frequente energie zoals we die ui trekenen komt overeen 
met de gemiddelde variantie tijdens een l>urst. De hoogte van de 
variantie gebruiken we bij de VITA burst detectie als het 
criterium om een periode wel of niet als burst te kenmerken. 

In het volgende geven we de energieverdeling van l>ursts :boven de 
longitudinaal gegroefde wand op verschillende hoogten. 
Vergelijkbare plaatjes van de verdeling :boven de gladde wand 
geven hetzelfde beeld. We geven de verdeling :boven de gegroefde 
wand omdat we hier over meer cijfermateriaal :beschikken (langere 
meettijd, meer l>ursts zie inleiding hoofdstuk 5). 

De energieverdelingen zijn gegeven voor 4 verschillende hoogten 
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(Y+ = 6.4 9.1 13.6 en 20) in de figuren 5.13.a-d. We hebben 
de bursts gedetecteerd met de betreffende Tm,max en voor 4 
waarden van K (K = 0.6 , 1.0 , 1.4 en 1.8). In de figuren is de 
logaritme van genormeerde energieni vo's uitgezet tegen het 
percentage van het aantal bursts met energie lager dan het 
betreffende nivo. 
We zien dat de energieverdelingen voor y+ ~ 9.1 
verschillen vertonen en dat de verdeling voor 
noemen en wat Boguslawski geaccepteerde patronen 
2.3) globaal hetzelfde verloop hebben. 

onderling weinig 
wat wij bursts 
noemt (paragraaf 

Voor hogere waarden van k is de energieverdeling vlakker. Dit 
zien we in als we bedenl<.en dat we bij hogere K strenger 
selecteren (alleen de bursts met de hoogste variantie), waardoor 
het verschil tussen de burst met de laagste energie en die met de 
hoogste energie l<.leiner is; we hebben een kleinere range van de 
burstenergie!n. 
In de grafiel<. van y+ = 6.4 zien we een duidelijk andere 
energieverdeling. Uit het verloop van de curven leiden we af dat 
we op deze hoogte te maken hebben met een deel van het totale 
burstaantal dat een d uidelijl<. hogere energie heeft dan de rest. 
We stellen ons voor dat op deze hoogte het U-signaal bestaat uit 
een gemiddelde met daarop gesuperponeerd ruis en de signalen van 
slechts èèn type pa tronen met een grote afwijking in de snelheid. 
De bursts die we dan detecteren kunnen we dan opdelen in: 

perioden van relatief sterl<.e ruis 
- perioden van de afwijl<.ende patronen. 

Het conditioneel gemiddelde verloop van het U-signaal tijdens 
bursts op de hoogte y+ = 6.4 geven we in figuur 5.14. We zien dat 
als we streng selecteren (1<. = 1.8) we patronen overhouden met een 
sterl<.e (negatieve) afwijl<.ing van de U-snelheid. 
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We concluderen: 

Op grotere hoogten (y+ > 9) zijn de snelheidssignalen zodanig dat 
we geen duidelijke scheiding kunnen maken tussen laag- en 
hoogenergetische patronen. Dit kwam ook al ter sprake :bij de 
keuze van het tresholdlevel k waar we geen duidelijke grens 
konden :bepalen waarboven we slechts fysisch relevante patronen 
detecteren. 

Dicht bij de wand hebben we een duidelijk andere 
energieverdeling. De hoogenergetische pa tronen corresponderen met 
perioden met lagere horizontale snelheid dan de gemiddelde. 
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HOOFDSTUK § DISCUSSIE Q..YEB ~ RESULTATEN. CONCLUSIES ~ 
SUGGESTIES YQQB VERDER ORDERZOEK 

We geven enKele belangrijKe punten op het gebied van wand
wrijvingsred uctie. 

- In de literatuur bestaat eensgezindheid over het feit dat met 
een geschikte wandgeometrie een wrijvingsreductie van ongeveer 
5-7 z haalbaar is. Er is echter inconsistentie in de literatuur 
over de invloed van groeven op andere turbulente grootheden. 
Ook uit visuallsatiestudies komt geen consistent beeld van de 
invloed van groeven op de stromingsstructuren in een turbulente 
grenslaag. 
De low speed streak is een belangrijke structuur in de 

turbulente grenslaag wat de wrijving betreft. De invloed van 
groeven op de vorming en;of ontwikkeling van streaks is 
mogelijk een sleutel tot het begrijpen van wrijvingsreductie. 

Re sultaten uit ons onderzoek zijn: 

Uit de verschillen in de gemeten profielen van U voor de 
verschillende wanden kunnen we niet met voldoende zekerheid 
verschillen in de wandschuifspanning aantonen. 

- De waarden van de tweede orde grootheden zijn lager boven een 
longitudinaal gegroefde wand dan boven een gladde wand. 

- Bij het bestuderen van bursts in snelheidssignalen is de keuze 
van diverse parameters van invloed op welke patronen 
gedetecteerd worden. Een eenduidig verband tussen bursts en 
stromingsstruct uren is tot nu toe niet gelegd. 

- Het logaritmisch afnemen van het aantal bursts als 
het bij detectie gehanteerde tresholdlevel k 
onmogelijk een k te kiezen waarmee we enkel 
relevante perioden uit een snelheidssignaal halen. 

funktie van 
maaKt het 
de fysisch 

- Het maximum in de grafiek van het aantal bursts als funktie van 
de bij detectie gehanteerde middelingstijd Tm geeft informatie 
over de tijdschalen van de met bursts samenhangende 
stromingsstructuren. Deze tijdschalen zijn afhankelijk van 
meethoogte en wandgeometrie. 

- De met V-bursts samenhangende stromingsstructure:A hebben klei
nere tijdschalen dan de met U-bursts samenhangende. Het ver
schil is afhankelijk van de hoogte boven de wand. 

- Bij interpretatie van bursts in termen van meanderende streaKs, 
volgt uit de resultaten van de metingen dat streaks gefixeerd 
zijn aan de wand en dat longitudinale groeven de fixatie 
versterken. 
Bursts in het V -signaal zijn niet eenduidig te koppelen aan 
bursts in het u-signaal 
Bij een dwars gegroefde wand hebben we meerdere typen 

structuren die bij VITA burstdetectie als burst geKenmerkt 
worden. Om deze te kunnen onderscheiden zullen nieuwe cr-iteria 
toegevoegd moeten worden aan het VITA detectieschema. 

- De conditionele gemiddelde van U-bursts boven d.e gladde wand 
schalen met fk.urms voor 1..q.,{l{~1.8, waarbij k het bij de 
detectie gehanteerde tresholdlevel. Bij bursts gemeten boven de 
longitudinaal gegroefde wand is dit niet het geval, ook niet 

62 



voor een ander l<.-interval. 
Uit de conditionele gemiddelden tijdens U -bursts volgt een 

afname van de vrijheid van u- en zeker van de v component van 
de turbulente fluctuatie naarmate we dichter bij de wand meten. 
Deze beperking is sterker bij een longitudinaal gegroefde wand 
dan bij een gladde wand. 

- We :Kunnen het voorgaande interpreteren als een belemmering van 
de longitudinale wervels boven een gegroefde wand. 

- De met de VITA techniek geselecteerde bursts hebben een continu 
verlopende energieverdeling voor (Y+ > 9). Dit is niet het 
geval voor geringere hoogten. 

In een deelonderzoek zijn de mogelijl<.heden van het gebruiK van de 
waterstofbellen techniel<. voor l<. wan ti ta tieve snelheidsbepaling 
beschouwd. Resultaten van dit onderzoel<. zijn. 

- We l<.unnen de afstand van bellen tot de platina-draad gebruiken 
voor :Kwantitatieve snelheidsbepaling. We diE>nen de snelheid dan 
te berekenen als: U = (f(4.x) + c)/t..t ,waarbij f(Ax) 
een perspectief-correctiefunl<. tie is en c een zog-correctie 
constante. De waarde van c is afhanl<.elijl<. van de draaddiameter 
en mogelijK van de hoogte boven de wand. Dit laatste maal<.t de 
waterstofbellen snelheidsbepaling een weinig adequate techniek. 

- Er is een verband tussen de fout bij de bepaling van Ubel en de 
vertil<.ale snelheid in het stromingsveld. Dit verband is: Ubel 
is te l<.lein bij negatieve vertil<.ale snelheid en te groot bij 
positieve. Het grootte van de fout is niet eenduidig aan V 
gel<.oppeld en is mogelijl<. nog afhanl<.elijl<. van de hoogte boven de 
wand. Dit maakt eenduidige correctie voor deze fout onmogelijl<.. 

DISCUSSIE 

De wrijving die een turbulente grenslaag boven een longitudinaal 
gegroefde wand ondervindt, wordt in vergelijKing met die in een 
grenslaag boven een gladde wand 
-vermeerderd als gevolg van het grotere contactoppervlal<. tussen 

wand en fl uid urn 
-verminderd als gevolg van wijzigingen in de opbouw van de 
turbulente grenslaag. 

Afhanl<.elijl<. van onder andere de snelheid en de groefafstand is 
het saldo positief of negatief. 
Voor het begrijpen van wrijvingsvermindering is inzicht in het 
tweede punt nodig. We dienen dan ooi<. de invloed van de groeven op 
de stromingsstructuren in een turbulente grenslaag l<.walitatief te 
begrijpen. 
Daar de verschillen in de wrijving in de orde van 5 ï. zijn, 
verwachten we dat de verschillen in de turbulente grenslaag 
tussen gladde en gegroefde wanden niet erg groot zullen zijn. 
In dit onderzoek ZlJn enkele l<. walita tieve verschillen in de 
grenslagen gevonden. Om deze verschillen direct in verband te 
kunnen brengen met stromingsstructuren en met wandwrijvings
vermindering is het noodzal<.elijl<. dat bij toel<.omstig onderzoel<. 
simultaan snelheden gemeten- en de stromingsstructuren 
gevisualiseerd worden. Informatie over de dwarscomponent van de 
snelheid dient ooi<. zeker in het onderzoel<. betrol<.l<.en te worden. 
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SUGGESTIES 

-BeKijK ooK bursts in het uv signaal en de conditionele gemid
delden van uv tijdens u- en;of V-bursts. Bepaal in hoeverre de 
u-, V- en uv-bursts samenvallen in de tijd. 

-Probeer met simultane visualisatie en signaalanalyse patronen 
in het u- en/of het V-signaal te Koppelen aan gevisualiseerde 
stromingsstructuren in de turbulente grenslaag. Deze Koppeling 
Kan afhanKeliJK zijn van de hoogte boven de wand. 

-Probeer bij het vergelijKen van de verschillende wanden 
informatie over de dwarscomponent van de snelheid te betreKKen. 
Deze component is te bepalen met een andere orientatie van het 
l.d.a. meetvolume of door de visualisatie uit te voeren met een 
stuKsgew1js geisoleerde draad. 

-VergelijK de ligging van low speed streaKs voor de 
verschillende wanden. Bepaal de gemiddelde strea:Kafstand als 
fun}{tie van de groefafstand en bepaal de meandersnelheid van 
streaKs. 
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APPENDIX A KANAALCONFIGURATIE 

Het lage snelheden waterkanaal heeft een stroomschema zoals in 
figuur A.1 aangegeven. 
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fig . A . 1 stroomschema waterkanaal 

Er is een faciliteit om de druk in het drukvat extern te regelen 
met behulp van perslucht. Hiervan is geen gebruik gemaakt. 
Met de kranen kunnen we de stromingsweerstand van het totale 
stroomc1rcu1 t be1nvloeden en hiermee ook de hoofdstroomsnelheid. 
WlJ hebben gewerkt met één stand van de kranen (by-pass dicht en 
de rest open) en de snelheid geregeld met het toerental van de 
pompmotor. 
De meetsectie is onder te verdelen in 3 stukken die elk weer uit 
2 secties bestaan (1+2, 3+4- en 5+6), voor de nummering zie figuur 
A. 1. 
We hebben opgemeten hoe goed de echte kanaalbodem horizontaal is. 
Het resultaat hiervan is gegeven in figuur A.2. We concluderen: 
in sectie 5 en 6 1s de bodem waterpas; in de secties 1 t;m 4- is 
hlj in de stromingsrich ting kijkend oplopend, en wel ongeveer 5 
mm over 4-.5 m. 
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fig .. A .. 2 bodem van het waterkanaal 
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We hebben de meetwand zo goed mogelijk horizontaal gemonteerd, 
zie figuur A.3. 

lt I t I I I J,..,Y ••-es-

l 

fig .A. 3 meetwand 

In de dwarsrichting zijn de bodem en de meetwand niet 
horizontaal: we zien een hoogteverschil van 1.2 mm over de 
kanaalbreedte van 300 mm. In stromingsrichting kijkend is de 
rechterkant van de bodem en de meetwand hoger (zie figuur A.4). 

fig. A. 4 niet horizontale bodem in dwarsrichting 

In de (kleine) uitstroombak zijn flappen gemonteerd die de 
overgang van de meetsctie naar de bak rustig doen verlopen. 
Oorspronkelijk hadden deze geen vaste stand. Nadat gebleken was 
dat de stand niet spontaan verandert bij verschillende Uo, zijn 
ze vastgezet onder een hoek van 7° (zie figuur A.5). 

fig . A . 5 flappen in de uitstroombak 

In de (grote) instroombaK zijn v66r de contractie een filterdoeK, 
een gelijKrichter en een gaas gemonteerd. Deze zijn 
turbulentieafbreKend en zorgen voor een zo goed mogelijK 
uniforme, turbulentievrije stroming aan het begin van het Kanaal. 
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TOEVOEGINGEN 
-Een l.d.a. werKt pas als er deeltjes door het 
interferentiepatroon bewegen. Hiertoe worden deeltjes aan het 
water toegevoegd. We gebruiken hier latex bolletjes voor. Als 
bliJkt dat er te weinig deeltjes in het water bevinden voor een 
goede werking van de l.d.a. voegen we enkele druppels latex aan 
het water toe. 

-Als we werken met de waterstofbellen-visualisatietechniek is een 
goede geleidbaarheid van het water noodzakelijk voor een grote 
productie van bellen. Het toevoegen van 200 gram NaS04 aan de 
1500 liter water in het kanaal blijkt afdoende. 

-Om algengreel tegen te gaan lossen we een theelepel CuS04 op. 
Dit is gebleKen goed te voldoen. 

Als we metingen gaan uitvoeren willen we geen grenslaag in het 
water aan het scheidingsvlaK water 1 lucht hebben. Deze grenslaag 
is wel aanwezig als, als gevolg van de oppervlaKtespanning van 
het water in combinatie met vervuiling van het oppervlaK (stof op 
het water), het wateroppervlak niet stroomt. Als we Uo te Klein 
k1ezen stroomt het oppervlak niet mee, we hebben ook een 
grenslaag aan het wateroppervlaK en hebben een soort pijpstroming 
gecre!erd. We voorkomen dit door vooraf het kanaal met hoge 
snelheid te laten stromen (het oppervlaK stroomt dan mee) en dan 
naar de gewenste lagere snelheid te regelen. Het oppervlak blijft 
dan stromen. Regelen we vanaf 0 naar de gewenste snelheid, dan 
komt het oppervlak niet in beweging. 
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APPENDIX B LASER DOPPLER CONSTANTEN 

De twee fotodiodes detecteren signalen met respectievelijke 
frequenties: 

2. .(-u. v > . .s•n wl4) 
~1 : >.CA) 

v1)'l = 2 W + ") . .5•n ~..., + 5s + 65 
>-w 

met "'w de golflengte van 
nm, cpw de hoek tussen de 
preshlftfrequentie = 819 kHz 
frequentie. 

de laserbundels in 
bundels in water 
en L\f de ruis in 

water = 475.8 
= 6.25 ° ,fs de 

de preshift-

De referentie diode detecteerd signaal met een frequentie 

Het signaal van de referentie diode wordt gemengd met twee 
s1gnalen van kristaloscillatoren, met respectievelijke frequen
ties 2.0 en 2 . .2. MHz, en daarna gefilterd. De filtering met een 
low-pass filter en een band-filter is zodanig dat de preshift
fre'luent ie plus cle ruis hier in plu:::: een constante frequent1e van 
o .. ~ MHz overhouden. D1 t s1gnaa1 wordt gemengd met de signalen van 
de andere fotodiodes en low-pass gefilterd. We houden signalen 
over met frequenties evenredig met de gemeten snelheden minus een 
constante (van de oscillatoren afkomstige) preshiftfrequentie. De 
preshlftfrequentle afkomstig van het roterend raster met de ruis 
daarin hebben we op deze manier uit de snelheidssignalen 
gefilterd. De respectievelijke frequenties zijn: 

.P -I ~.(U+ V) .Stn~f.) - Hol I ttn. _ ,. o.:t ' , n K> 

"CA) 
Deze signalen worden toegevoerd 
uigangssignaal gelijkspanningen 
aangeboden frequenties: 

\J 10'/ 
uCl.Clee 1 : ,fa, . J33 lHlt. 

D 1oV 
~ l. ~ Tl>a. . 333 iJ'fi. 

aan de trackers 
hebben evenredig 

die 
met 

als 
de 

Van deze spanningen wordt een constante spanning Vt afgetrokken 
en hierna -4 maal versterkt. Zie figuur B.1 voor de opbouw van 
het elektronisch gedeelte van de signaalverwerking 
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fig .. B .. 1 signaal verwerlUngsschema 

De (versterKte) signalen van de tracKers worden na AD conversie 
chO en ch1 genoemd. Deze chO en ch1 zijn evenredig met -U+V 
respectievelijK +U+V en hebben een zekere offsetwaarde. De offset 
is een gevolg van de 0.2 HHz geintroduceerd bij het mixen, de 
offset's van de beide trackers en de tegenspanning Vt. De 
evenredigheidsconstante is gelijk aan: 

~ 6in ~~ . .a. ___ L • . 
- '1 · ~ · 3o.~.n uc:ac.«:eE • 3a.t.n fiD con~sle 

De versterking (gain) van de trackers is in het door ons 
gebruiKte bereik: 

gain tracker = 10 V/333 kHz 

De uitgangsspanningen van de trackers worden door een AD
con verter omgezet in evenredige getalwaarden. De evenredigheids
factor (gain AD-conversie) is gelijk aan : 

821 1/V. 
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In figuur B.2 is de orientatie van de laserbundels en de 
hieruitvolgende orienta tie van de bepaalde snelheden gegeven. 
Vertaald naar onze situatie vinden we dat we U en V als volgt 
moeten berekenen: 

U = -(ch1+ch0)/scf0 - offsO 

V = -(eh 1-chO )/scfO - vo 

hierin is scfO =-t .sin 'tl>-l<,)·gain tracker.gain A.D.con versie. 
'[i 

offsO is een correctie voor de som in de offset's van beide 
kanalen. 
vo is een correctie voor het verschil in offset van de beide 
Kanalen 

offsO en vo bepalen we proefondervindelijK door in het }{anaal 
een perspex blokje te plaatsen met de rand van het blokje 
snlJdend door het meetvolume. We meten nu de echte snelheid 0 en 
moeten offsO en vo zo kiezen dat de computer ook snelheid 0 
bereKent uit de signalen chO en ch1. Wanneer de absolute waarde 
van de snelheden van belang is moet de l.d.a. op deze manier 
'gelJKt' worden. Door het verloop in de offset van de tracKers 
Kan de fout in de snelheid over enKele dagen enkele mm;s 
bedragen. 

photodlod• 
v1 de tee tors 

fig .. B .. 2 orientatie laserbundels en gemeten snelheden 
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APPENDIX C PERSPECTIEFCORRECTIE 

We schetsen de pos i ticnering van de camera bij de metingen in 
drie aanzichten in figuur C.i. 
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fig . c . 1 positie van de camera 
a ) boven- b ) zij- c ) voor-aanzicht 

Een fout in de bepaling van x wordt geintroduceerd doordat we de 
lijdlijnen schuin van boven bekijken, zie figuur C.i. 
Beschouw een lijstuK AB waar we vanuit punt C naar Kijken (zie 
figuur C.2). Als we in het beeld het lijnstuK AB in 100 gelijKe 
st uKKen opdelen, verdelen we eigenlijK de hoeK c(~- ol 1 
in 100 gelijke hoeKen. We bepalen op deze manier xi met 
0<i<100: 

met 

x i • h I to..n ~i 

• q2. -OI, 
Q(j • 0(, + ··-100 

Uit de figuur volgt: 

Ax, = h. {{waS' - cta.n {~, + Cl(~;:·>r'J 

<11 x:t • h. f (to.n (Cllz- ~~oe,>>-' -(l.at~~zr' J 
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fig . c . 2 a ) toelichting bij perspectiefberekening 
b )idem onder water 

In het geval dat het te bekiJKen 
Krijgen we de volgende situ a t1e, 
figuur C.La. Met de waarden 
~1 , o(2 e n (.34 

object zich onder water bevindt 
figuur C.3, doorsnede A-A in 
van (31 en " berekenen we 

Voor de ex per i men tele 
hoofdstroming geldt: 

(J1 = 
" = 3 0° 
h1 = 240 mm 
h2 = 50 mm 

c.os ? . AB = 30.8 mm en 
AD = 229 mm 

We Kunnen 
.:1X1/.:1X2 

berekenen dat 
de waarde 

situatie bij de metingen in 

opdelen van 
1. 0 5 7 
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B1J de met1ngen in de grenslaag hebben we: 

De 

ta 1 = LtSO 
f) = 3 0° 
h1 = 125 
h2 = 165 

to6f ·AB = 30.8 mm en 
AD = 229 mm 

waarde van is dan gelijk aan: 

Veronderstellen we deze perspectieffout llneair tussen 
wat gezien de geringe openingshoek van het lijnstuk in 
enKele graden gerechtvaardigd 1s, dan kunnen we 
perspect1effout corrigeren. 

Noem a 

1.070 

A en B, 
beeld van 
voor de 

Waarden van xw zoals we die uit de beelden bepalen, moeten we 
vervangen door f(AX~t) met: 

~(~x•), A7{-,;
0
.x • (, .. f>}dx :- .t~(6'1C.)~ + (•" ~).~x• 

0 

Voor de experimentele s1tuatie geldt: 
a = 0.057 bij metingen in de hoofdstroming en 
a = 0.070 blj metingen 1n de grenslaag. 
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APPENDIX D PROGRAMMATUUR 

We geven hier een korte beschrijving 
dit onderzoek gebruikt werd. We 

van de programmatuur die biJ 
onderscheiden een assembler 
in PEP (extensie .PUC) en programma programma's geschreven 

programma's in c (extensie .C). 

Assembler: 

PEP: 

C: 

SAHPLG . SA V Neemt samples van de analoog-digitaal 
converter na opgave van een aantal parameters. De 
data worden binair weggeschreven in file 
DK :SAMPLE . DAT . Deze file naderhand copieren naar 
een file met de gewenste filenaam. 

VT 125 .PUC 
beeldscherm I 

printer. 

tekenroutines voor grafieken op het 
met mogelijkheid tot afdrukken op de 

PEPPLO .PUC : tekenroutines voor de digitale plotter. 
REGEL . PUC : rou tin es voor het besturen van het kanaal 

(snelheid en watertemperatuur e .d). 
DOPPLC .PUC : declaratie van doppierconstanten 1 dient 

geladen te worden bij gebruik van de l.d .a. 
PROF2.PUC : Meet na beantwoording van enkele vragen 

( outputfilenaam 1 meettijd per punt 1 meethoogten) 
een snelheidsprofielen schrijft in 2 outputfiles 1 

met extensie . PUD en . PUE de profielen van U , Urms 
Vrms 1 u . v en 3e orde grootheden plus al hun 
standaardddeviaties. Verder wordt meegenomen: 
precense van de trackers, snelheid gemeten door de 
molen en de watertemperatuur. 

TIAMEA .PUC : Berekent gemiddelden van en correlaties 
tussen snelheden gemeten met de 1 .d .a. en met de 
waterstofbellen. Maakt gebruik van een file 
aangemaakt door TILIN 1 . C . 

UVVERG .PUC Vergelijkt twee files met begin en 
eindtijdstippen van bursts (aangemaakt door BKEN .c) 
en bepaald de mate van samenvallen van deze bursts. 

ENVERD .PUC Tekent de energieverdeling van bursts 
(energienivo logaritmisch uitgezet tegen het 
cumulatief percentage op waarschijnlijkheidsschaal) 
uit een file aangemaakt door BKEN .c. 

PLPR. PUC Tekent de profielen met gegevens Uit 
files aangemaakt door PROF2 .PUC. 

PLBU .PUC Tekent de conditionele gemiddelden van 
bursts met behulp van een file aangemaakt door 
BKEN . c en de bijbehorende file met meetsamples . 

PLNB .PUC Tekent de burstfrequentie als funktie van 
Tm of k met de andere varabele als parameter I na 
beantwoording van een aantal vragen. Maakt gebruik 
van een file aangemaakt door BK .C. 

TILIN 1 .c Na coordinatendefinitie en beantwoording 
van een aantal vragen wordt een op te geven aantal 
maal de procedure gevolgd: tijdlijn genereren, tijd 
wachten , 1 . d . a . samplen 1 flits genereren op het 
beeld tijdlijnpositie opmeten. In een outputfile 
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wordt weggeschreven 1 voor elK plaatje : 
l.d .a. samples en 50 punten van de tijdlijn. 

ANASA . C Bepaalt uit een file met 
(aangemaaKt door SAMPLG . SA V ) de waarden 
Urms 1 V I Vrms . 

2 x 12 

samples 
van Ü1 

BK . c Bepaalt uit een file met meetsamples het 
aantal bursts 
waarden van K 
een outputfile. 

als gereKend wordt met verschillende 
en Tm. Schrijft de resultaten weg in 

BKEN . C Bepaalt uit een file met meetsamples alle 
bursts en schrijft voor elKe burst in een 
outputfile: nummer 1 begintijdstip 1 eindtijdstip, 
hoogfrequente energie en laagfrequente energie. De 
gewenste waarden van K en Tm moeten opgegeven 
worden. 
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APPENDIX E PROFIELEN 

We geven hier de profielen van U, Urms, u.v en Vrms zoals die 
gemeten zijn bij Uo = 10 cm/s en de profielen van de derde orde 
grootheden bij Uo = 10 cm;s en Uo = 20 cm;s. 
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fig.E.1 snelheidsprofiel a)y+ lineair b)y+ Iogari tmisch uitgezet 
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APPENDIX F EMPIRISCHE FORMULES 

De volgende formules geven benaderingen voor grootheden in een 
turbulente grenslaag aan een gladde wand. Hun nauwkeurigheid 1s 
ongeveer 10 ï. . Alle waarden in SI eenheden 

water van 20°C, x = 3.75 m 
Uo=10 cm/s Uo=20 cm;s 

óo.99 = 0.36 vo.~. xo.8;u oo.a_ 110 mm 94 mm 

ÓIE = 0.0475 vo--1.. xo.8/U oo.a. 14.4 mm 12.5 mm 

e = 0.033 vd~. xo.S;u~-l- 10.9 mm · 8.8 mm 

U11 = 0. 17 yO.I, U 8-9 /XO.I 4. 7 mm/s 8. 8 mm/s 

Reó* 1440 2500 

Ree 1010 1760 
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