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Samenvatting 

Tijdens de afstudeerperiode is een stationair axiaalsymmetrische 

stromingspatroon rond een bol onderzocht. De bol is hierbij geplaatst op de 

as van een cylinder en wordt uniform aangestroomd door incompressibele 

visceuze lucht. Met de eindige elementen methode en gebruikmaking van de 

boetefunktie methode voor het snelheidsinterval 1mm/s<U<92mm/s is de Navier

Stokes vergelijking opgelost. 

Daar direkte vergelijking van de snelheidsprofielen nabij de bol met 

literatuurwaarden niet mogelijk was, is een indirekte verificatie van de 

resultaten toegepast. Dit is gedaan door uit het snelheidsveld de 

weerstandscoëfficiënt, wakelengte en loslaathoek te berekenen en die te 

vergelijken met literatuurwaarden. De overeenkomst is zeer goed. 

Voorts blijkt uit de berekeningen dat voor de huidige experimentele 

ykopstelling de invloed van de cylinderwand verwaarloosbaar is voor 

snelheden groter dan 1mm/s. 

Met betrekking tot de bouw van een micro-anemometer kan gesteld worden dat 

het wenselijk is het vaantje verder dan drie maal de bolstraal vanaf het 

bolmiddelpunt te plaatsen. In dat geval is de invloed van de bol op de 

stroming ter plaatse van het vaantje <= 4% 

Met gebruikmaking van de snelheidsprofielen nabij de bol en de 

meetresultaten met de micro-anemometer in de ykopstelling is verder een 

model opgesteld ter bepaling van het moment op de balansarm van de micro

meter. Het model blijkt de metingen voor loodrechte aanstroming met 

snelheden >= 8mm/s binnen 2\ te beschrijven. In het geval echter van een 

meerdimensionale meter, waarbij de balansarm onder verschillende hoeken met 

de aanstroming is geplaatst, is het model beperkt geldig. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

§1.1 Het samenwerkinqsproiekt micro-anemometrie 

In het kader van een samenwerkingsprojekt tussen de faculteiten Bouwkunde en 

Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit te Eindhoven, wordt er 

in de vakgroep Analyse van Fysische Meetmethoden gewerkt aan het 

ontwikkelen, vervaardigen en testen van een micro-anemometer, welke geschikt 

is voor windsnelheids~etingen lager dan 10 cm/s. 

Als toepassingsgebieden wordt gedacht aan bijvoorbeeld het meten van 

luchtstromingen in steriele ruimtes, onderzoek naar behaaglijkheid in 

werkruimtes, controle van windstille ruimtes in laboratoria en detektie van 

eventueel gevaarlijke luchtstromingen in mijnen. 

Het samenwerkingsprojekt heeft tot nu toe een tweetal prototypes en een 

ijkopstelling opgeleverd. 

§1.2 Het peetprincipe en deykopstelling 

In een eerder stadium van het onderzoek is reeds een meetprincipe bedacht, 

dat berust op de meting van de weerstandskracht die een in een stroaing 

geplaatst object ondervindt (van der Hagen 1984). Deze weerstand is een maat 

voor de luchtsnelheid waarmee aangestroomd wordt. Voor de volledigheid volgt 

hier een korte beschrijving van de meter (zie ook Grupa 1986). 

De basis van de anemometer wordt gevormd door een draaispoelmeter waarbij 

aan de achterzijde de balansarm verlengd is en voorzien is van een strip 

(figuur 1.1). Aan het uiteinde van de wijzer is een vaantje bevestigd 

loodrecht op het vlak van draaiing van de wijzer. Met een optisch 

nuldetectiesysteea dat bestaat uit een infrarood LED, twee fotocellen en een 

PI-regelsysteem wordt een uitwijking van de arm ten gevolge van een flow 

rond de ara en het vaantje teruggeregeld in de nulstand. 

Oe spanning nodig om de arm in de nulstand te regelen is een aaat voor de 

windsnelheid waarmee aangestroomd wordt. Ter bescheraing van de aeter en oa 

verstoring door de meter op de te meten stroming zo klein aogelijk te houden 

is de aeter geplaatst in een bol (met doorsnede 5.2ca) waaruit enkel het 

deel van de balansarm met daaraan het vaantje steekt. 
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figuur 1.1 schematische weergave van de micro-anemometer. 

Om de meter te kunnen yken is verder een ykopstelling gebouwd welke een 

uniforme aanstroming kan genereren voor het gewenste snelheidsgebied (zie 
figuur 1. 2). 

figuur 1.2 de ykopstelling. 

-02-



De opstelling bestaat uit een cylinder (lengte 6m, doorsnede 1.25m) die 

geplaatst is op een chassis. Het geheel kan met een motor worden 

voortbewogen op 10 meter lange rails. De cylinder is aan beide zijden 

afgesloten met een vlakke plaat. Door kleine gaten in deze platen zijn 

stalen kabels gespannen, waarop een statief met het metertje rust (pijl 

figuur 1.2). Door nu de cylinder een bepaalde gewenste snelheid te geven zal 

de lucht erin dezelfde snelheid aannemen als de cylinder. Aldus zal een 

uniforme aan-stroming ten opzichte van het stilstaande metertje zijn 

gerealiseerd. 

§1.3 Het doel yan het afstudeerwerk 

De micro-anemometer (prototype 1) bestaat stroaingstechnisch gezien slechts 

uit 3 delen, te weten: de bol welke dient als behuizing, het deel van de 

balansarm dat uit de bol steekt (een staafje met een lengte van 6ca en een 

diameter van 0.4mm) en het vaantje (diameter 10mm). Onze interesse gaat uit 

naar de weerstand van het vaantje tengevolge van de aanstroaing. Het is . . 
belangrijk de verstorende invloed van vooral de bol op het stromingspatroon 

rond het vaantje en hierdoor op de weerstand van dit vaantje te onderzoeken. 

Verder is uit de bevindingen van van der Hagen vast komen te staan dat ook 

de afmetingen van de ykopstelling invloed op de weerstand kunnen hebben en 

dus onderzocht moeten worden. Daar de bovenstaande punten experimenteel 

slechts met zeer veel inspanning onderzocht kunnen worden (de invloed van de 

ykopstelling onderzoeken houdt bijvoorbeeld in dat met cylinders met 

verschillende diameters gewerkt moet worden) is eind 1985 gestart met een 

numeriek onderzoek met als doel: 

- het verkrijgen van meer inzicht over het stromingspatroon rond een bol 

geplaatst op de rotatie-as van de cylinder en aangestroomd door een 

uniforme stroming. 

- het bepalen van de invloed van de cylinderwand op het stroaingspatroon 

lokaal bij de bol. 

Hiertoe is met behulp van nuaerieke methoden de stationaire incompressibele 

axiaalsymmetrische visceuze stroming rond een bol doorgerekend bij 

verschillende aanstroomsnelheden en cylinderdiameters. 

Nadat uit de experimenten van Pilmeyer 1987 kwam ~ast te staan dat de 

weerstandskracht op alleen de balansarm reeds voldoende signaal opleverde en 
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hiermee het vaantje overbodig werd (prototype 2), is één punt toegevoegd aan 

de doelstellingen: 

- uitgaande van het berekende stromingsveld rond de bol het moment op een 

fictief aanwezig veronderstelde balansarm bepalen. 

§1.4 Het huidige verslag 

Voordat de theorie van de gebruikte numerieke methoden in hoofstuk 3 aan de 

orde komt worden in Hoofdstuk 2 eerst een aantal stromings technische zaken 

behandeld. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met de Stokesoplossing voor een 

bol in een uniforme aantstroming. In hoofdstuk 4 worden de voorbereidingen 

om tot de oplossing van de stroming rond een bol te kunnen komen beschreven. 

Hoofdstuk 5 geeft de resultaten welke betrekking hebben op de eerste twee 

doelstellingen van het onderzoek te weten : invloed bol en cylinder op de 

stromingspatronen lokaal bij de bol. Het model ter bepaling van het aoaent 

op de balansarm komt in hoofdstuk 6 ter sprake. Enkele eindconclusies en 

suggesties voor verder onderzoek stuiten in hoofdstuk 7 dit v~rslag af! 

-04-



Hoofdstuk 2: Theorie bij de stroming rond een bol geplaatst in een cylinder. 

§2.1 Inleiding 

In hoofdstuk 1 staat beschreven dat de anemometer bestaat uit een bol 

waaruit een balansarm steekt en verder dat dit geheel zich in de 

ykopstelling bevindt bestaande uit een cylinder van 6 meter met een diameter 

van 1.2Sm. Uitgaande van deze geometrie kan men zonder aannames te doen en 

verwaarlozingen te maken, niet rekenen aan het stromingsprobleem zoals zich 

dat in de cylinder voordoet. Door allereerst de invloed van de balansarm op 

het stromingsveld te verwaarlozen en alleen de stroming rond een bol 

geplaatst op de rotatieas van de cylinder als uitgangspunt van het 

stromingsprobleem te beschouwen, is het probleem axiaalsymmetrisch geworden 

en hiermee aanzienlijk vereenvoudigd. Verder nemen we aan dat de stroming 

stationair is over een groot deel voor en achter de bol zodat volstaan kan 

worden met de stationaire oplossing. 

De laatste aannames die we maken hebben betrekking op het med~um ,luchtJ 

waarmee de bol wordt aangestroomd. De eigenschappen van de lucht zijn 

temperatuur onafhankelijk, Q;o(T) en n;n(T), lucht heeft een Newtons 

karakter en is verder incompressibel. In !2.2 worden de beschrijvende 

vergelijkingen voor een bovenbeschreven stroming gegeven tesamen met de 

randvoorwaarden zoals die gelden in de ykopstelling. 

Om de stroming te kunnen beschrijven worden in 12.3 en !2.4 een aantal in de 

literatuur veel gebruikte karakteristieke variabelen geintroduceerd. 

Als startpunt voor het onderzoek naar de stromingsverschijnselen voor 

stroming rond bollen wordt in §2.5 voor een speciaal geval een analytische 

oplossing gegeven. 
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§2.2 Het fysisch model van de stroming in de ykopstelling. 

De vergelijkingen, waarmee het stromingsprobleem zoals gesteld in §2.1 
beschreven wordt, luiden: 

i) de continuiteitsvergelijking 

(V.y)=O 
2. 2 .1a 

ii) de Navier-Stokes vergelijking 

p(y.V)y = -Vp + ndy 2.2 .1b 

hierin is y = (uR,O,uz) de snelheidsvektor in cylindercoordinaten (Voor 

coordinaatstelsels en tensoroperaties zie Appendix I.) 
p de druk 

n de dynamische viscositeit van lucht: 18.4~10-6 kg/ms 
ode dichtheid van lucht bij kamertemperatuur: 1.21. kg/m3 

Vanwege axiaalsymmetrie geldt: u =0 en ~ = 0 en behoeft men de oplossing 
Ij) a, 

slechts in een tweedimensionaal halfvlak (R,z) te bepalen. 

Definieert men nu de volgende dimensieloze grootheden 
R'=R z'=~ u·=~ en p'=_e_ 

a a u ou2 

waarin a de straal van de bol 

U de z-component van de snelheidsvektor aan de inlaat y=(O,O,U) en 
tevens de snelheid van de ykopstelling. 

dan geeft substitutie hiervan in vergelijkingen 2.2.1 en weglating van de 
accenten: 

(V.y)=O 
2.2.2a 

(y.V)y = -Vp + 1 All 2.2.2b 
2 Ua Re 

Met Re = _0 __ het getal van Reynolds. 2.2.3 
n 

Dit getal geeft de verhouding weer van de traagheidskrachten ten opzichte 
van de visceuze krachten. 
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Voor de eenduidige oplossing van de tweede-orde vergelijkingen 2.2.2a en 

2.2.2b zijn twee randvoorwaarden (RVW) noodzakelijk voor de snelheid en of 

de druk. Omdat alleen de eerste afgeleide van de druk in 2.2.2b voorkomt 

dient men minimaal één lokale (rand)voorwaarde voor p vast te leggen opdat 

de druk éénduidig bepaald kan worden. 

De RVW zoals die gelden in de ykopstelling worden nu aan de hand van figuur 

2.1 besproken. De straal van de cylinder wordt hierbij met b aangegeven. 
z 
~ 

®· 0 
-·----~---·-·--·-

® 

b 
a 

figuur 2.1 RVW zoals die gelden in de ykopstelling. 

instroming: hier wordt de snelheid voorgeschreven ~=(0,0,1) (plugflow) 

2 meebewegende cylinderwand ~=(0,0,1) 

3 uitstroming: gelijk aan instroming. 
4 en 6 ~=0 en öuz = 0 vanwege axiaalsymaetrie 

a a 
5 oppervlak van bol: .u=Q 

2.2.4 

Zowel de tangentiele (no-slip voorwaarde) als de norsale coaponent van de 

snelheid (ondoordringbaarheid) zijn gelijk aan 0. 
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§2.3 Karakteristieke variabelen waarmee de stroming kan worden beschreven. 

Het snelheidsinterval waarin gewerkt wordt met de ykopstelling is 

1mm/s<U<150mm/s. Dit komt overeen met een Reynoldsinterval van 3.4<Re<510. 

Uit literatuuronderzoek (Taneda 1956, Magarvey 1965 en Schlichting 1979) 

komt naar voren dat juist in het voor ons interessante Reynoldsinterval een 

aantal in het oog springende veranderingen in het stromingsveld voorkomen: 

Voor Re<20 is het stromingsveld ten opzichte van het vlak 9=w/2 in de 

nabijheid van de bol bij benadering symmetrisch (voor introductie 9 zie 

figuur 2.2). 

Tussen Re~20 en Re~340 zie we het ontstaan van een in grootte toenemend 

recirculatiegebied achter de bol (in stroomafwaartse richting). De stroming 

is hiermee asymmetrisch geworden ten opzichte van het vlak 9=w/2. In het 

recirculatiegebied bevindt zich een torusvormige wervel welke onder andere 

door Taneda 1956 is aangetoond (zie figuur 2.3a). Het verschijnsel 

recirculatie wordt in de literatuur beschreven met onder andere twee 

karakteristieke variabelen te weten: de wakelengte ,W, en de loslaathoek l 

(zie figuur 2.2). In A geldt dat uz= 0. In het punt B, ook wel stagnatiepunt 

genoemd, is de vorticiteit, gedefinieerd door ~=Vxy, gelijk aan 0. 

u 

figuur 2.2 wakelengte W en loslaathoek l voor een stroaing rond een 

bol. 

Voor Re>340 gaat de stroming geleidelijk over in een niet meer als 

axiaalsymmetrisch te beschrijven stroming doordat wervelafschudding 

plaatsvindt aan de achterzijde van de bol. Er ontstaat een vertexstraat 

achter de bol welke onder andere onderzocht is door Magarvey 1965, zie 

figuur 2.3b. De stroming is instatienair geworden en aoet verder beschreven 

worden met de tijdsafhankelijke Navier-Stokes vergelijking in 3 diaensies 

hetgeen buiten het kader van afstuderen viel. 
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Een laatste karakteristieke variabele welke in de literatuur uitvoerig 

beschreven wordt is de weerstandscoëfficiënt Cd. De verschillende overgangen 

in het stromingsveld zoals die hierboven staan beschreven zijn ondermeer in 

een cd-Re curve terug te vinden (Pruppacher 1970). De afleiding van cd uit 

het snelheidsvektor- en drukveld zal nu uitvoerig besproken worden in §2.4. 

Re=25.5 Re =73.6 

figuur 2.3a De stromingspatronen achter de bol voor diverse Re waarden. 

Vanaf Re=25.5 is voor het eerst een stationaire wervel achter 
de bol waar te nemen (Taneda 1956). 
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figuur 2.3b Het instationaire recirculatie gebied achter de bol op een 

gegeven tijdstip T1 gezien vanuit 2 1 op elkaar staande kijk 

richtingen voor een stroming bij Re=340; Magarvey 1965. 
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§2.4 De weerstandscoëfficiënt van een bol in een uniforme stroming. 

Ter bepaling van cd heeft men de normaal spanning (t ) en de rr r=a 
schuifspanning (tra>r=a nodig, welke aangrijpen op het oppervlak van de bol. 

Beide spanningen zijn componenten van de spanningstensar Sra in 

bolcoördinaten. De eerste index in trr en tra heeft betrekking op de 

normaalvector op het oppervlak. De tweede index geeft aan de richting waarin 

de spanning werkt. De totale weerstand van de bol bestaat uit 2 delen: 

2. 4. 1 

hierin is OP de weerstand veroorzaakt door de normaalspanningen ook wel 

drukweerstand genoemd en Of de wrijvingsweerstand ten gevolge van de 

schuifspanningen op het oppervlak. 

Voor OP en of gelden nu de volgende uitdrukkingen. (zie figuur 2.4) 

11' 

Op= Qf{ T rr)_r=a .COS8. 2Ta. Sin8 .a.d8 2:4.2a 

Ir 

Of= -
0
J(tre)r=a .sin8.2wa.sin8.a.d8 2.4.2b 

De tweedimensionale uitdrukkingen voor deze spanningstensar componenten 

zijn: 

trr = -p + 2rJaur 
ar 

2.4.3a 

a 
~ + 1 au 

tre = 11 [ r_( ----' ] 
ör r r 38 

2.4.3b 
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Op de bol geldt dat c3ur)r=a = 0 zodat OP feitelijk bepaald wordt door de 
ar 

integratie van de drukkrachten over de bol. Verder geldt op de bol dat 

rr9= n<vx~) 8 =n~ zodat men Of verkrijgt door integratie van de vorticiteit 

over de bol. 

u 

I 
I 
I 

8 I 
_ _J_ ___ f 

11 sin 8 

figuur 2.4 spanningen op de bol 

De weerstandscoëfficiënt, Cd= CP+ Cf, is gedefinieerd als: 

Cd = 2.Drag/oU2wa2 

met: 
11' 

CP = =2_ I p sin29d8 = 
QU2 0 

T 

-2 I p'sin29d8 
0 

• 2 11' 2 
Cf = ~ f ~ sin 9 dB ==i f ~'sin 8 d9 

00
2 0 Re 0 

~·= 2* ~ a 
u 

12.5 Snelheidsyelden waarin traagheidskrachten verwaarloosbaar zijn. 

2.4.4a 

2.4.4b 

2.4.4c 

Als startpunt voor het onderzoek naar de stromingsverschijnselen van een 

stroaing rond een bol in een oneindig medium (b._) zal eerst voor Re<<1 de 

Stokes oplossing bepaald worden, gevolgd door de uitbreiding hierop van 

. Oseen (Langlois I 964). 
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2.5a oe Stokes oplossing voor de- stroming rond een bol in een- medium. 

Voor stromingen waarvoor het Reynoldsgetal<<1 is kan men het linkerlid van 

vergelijking 2.2.2b verwaarlozen. De massatraagheidskrachten (~.V)~ spelen 

een ondergeschikte rol ten opzichte van de visceuze krachten 1 ~u. 

Men houdt nu de Stokes vergelijking over. 
Re 

1 
Q = -Vp + - ~y 2 • 5 • 1 

Re 
Vergelijking 2.5.1 is lineair in yenpen de oplossing hiervoor is exact te 

bepalen. In een bolcoordinaatstelsel kan dit als volgt verlopen: 

Het uitprodukt nemen van 2.5.1 geeft bij gebruikmaking van de 

Stokesstroomfunktie 's welke gedefinieerd is volgens 
1 1 

ur = 3'1' en uo= - -- n 
2 . 39 rsinO 3r r SlnO 

2.5.2 

de vergelijking: ~ 215 = 0 2.5.3 

De oplossing van 2.5.3 samen met de RVW, y=Q op de bol en y is ongestoord 
voor r._, luidt: 

'f = s 
4 

2.5.4 
r 

De onbekenden .Yen p zijn hiermee uit 2.5.1 en 2.5.2 te bepalen en luiden 
dimensieloos uitgeschreven in bolcoordinaten: 

u = cos9[1 - :_ + ___ 1 
3

] 
r 2r 2r 

u = -sin9[1 - :_ - ___ 1 
3

] 9 
4r 4r 

p = 3 cos& 

Re r 2 

Zoals in §2.3 voorspeld zien we aan 2.5.4 dat deze symmetrisch is ten 
opzichte van het vlak 9=T/2. 
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2.5.6 
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Uitgaande van vergelijking 2.5.5 t/m 2.5.7 zijn met gebruikmaking van de 

kennis gegeven in §2.4 de weerstandscoëfficiënten Cf,Cp en Cd te bepalen. 

Dit levert: 

c = c + c = 16 + 8 = 24 2 5 8 d f p -- -- . . 
Re Re Re 

Deze cd waarde is de wel bekende Stokesweerstandscoëfficiënt voor een bol en 

zal in de rest van dit verslag aangeduidt worden met c5 . 

Relatie 2.5.8 laat zien dat voor Stokesstromingen de drukverdeling 1/3 van 

de totale cd oplevert en het overige deel door de visceuze krachten ontstaat 

2.5b Oseen's verbetering op bovenstaande 

Uitgaande van vergelijking 2.5.4 is af te leiden dat de verhouding van de 

traagheidskrachten ten opzichte van de visceuze krachten gegeven wordt door: 

O(massatraagheidskracht) Ur r 
= 0 = Re._ 2.5.9 

O(visceuze kracht) n a 

Dit betekent dat de traagheidskracht alleen klein is ten opzichte van de 

visceuze kracht indien het Reynoldsgetal vermenigvuldigd met de radiale 

afstand r klein is. Voor grote r zal de Stokes oplossing dus niet voldoen. 

Het idee achter Oseen's techniek (om te komen tot een uniforme benadering 

van de verstoringen op de stroming rond de bol) is het in rekening brengen 

van de traagheidskrachten in die gebieden waar deze krachten vergelijkbaar 

zijn met de visceuze krachten en het verwaarlozen ervan in de andere 

gebieden in de stroming. Voor ons is het verder alleen interessant de 

weerstandscoëfficiënt te geven welke vernoemd is naar Oseen, c0 : 

c = c ( 1 + 1 Re 
0 s 16 

2.5.10 
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I 

Hoofdstuk 3: twee numerieke methoden voor het oplossen van de 

Navier-Stokes vergelijking. 

§3.1 Inleiding. 

Met behulp van analytische oplossingsmethoden is men tot op heden niet in 

staat gebleken de niet lineaire Navier-Stokes vergelijking voor een stroming 

rond een bol in een cylinder exact op te lossen. In dit hoofdstuk nu zullen 

een tweetal technieken besproken worden waarmee men in staat is de oplossing 

te benaderen. Als eerste techniek zal in §3.2 voor het totale snelheidsveld 

een benadering gegeven worden in analytische vorm door gebruik te maken van 

een test stroomfunktie polynoom met willekeurige coefficienten. Deze methode 

is echter in eerste instantie alleen toepasbaar op een oneindig medium. Om 

ook cylinderwandinvloeden in rekening te kunnen brengen wordt als tweede 

techniek in §3.3 de eindige elementen methode (EEM) beschreven. Bij deze 

methode wordt het definitiegebied Q in een eindig aantal elementen 

onderverdeeld welke ieder een aantal knooppunten telt. De variabelen ~ en p 

in de Navier-Stokes vergelijking worden nu geschreven als lineaire 

combinaties van een set basisfunkties waarvan de coefficienten in ieder 

knooppunt de waarden van de benaderingsoplossing aannemen. 

In §3.4 vergelijken we tot slot de beide technieken met elkaar. 

§3.2 De Galerkin methode 

De oplossingsvektor y wordt met een continue funktie in de vorm van een 

polynoom met willekeurige ontwikkelingscoefficienten benaderd (zie 

bijvoorbeeld Kawaguti 1955 en Chuen-Yen Chow 1979). 

Beschouw de stroming rond een bol in een • medium voor het Reynoldsinterval 

Re 1-350. Laat (r,9,•) de bolcoordinaten zijn in een punt, waarbij het 

middelpunt van de bol met straal a de oorsprong is {zie ook appendix I). 

Ver weg van de bol geldt dat de stroming ongestoord is (snelheid U in de 

z-richting). Vanwege axiaalsymmetrie geldt voor de oplossing van het 

snelheidsveld dat deze onafhankelijk is van de azimutbale coordinaat •· De 
incompressibele tijdsonafhankelijke Navier-Stokes vergelijking in dit 

coordinaat stelsel is te schrijven als : 
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Q[yx(~xy)] = V(p+1ou2> + n~x~xy 
2 

3. 2. 1 

Ter vereenvoudiging van het rekenwerk introduceren we hier een nieuwe 

variabele~= cos&. Het uitprodukt nemen van 3.2.1 bij gebruikmaking van de 

Stokesstroomfunktie 's gedefinieerd volgens 2.5.2 geeft nu na transformatie 

met ~=cos& en dimensieloos maken: 

2 04'1' 1 a'!' a alf! a 2~ a's a'f 
+ (_·s s 2 5)02, 0 = 5 - - - --- -- s Re r2 a~ ar ar a"' 1- ~ 

2 ar r a~ 

2 1-~2a2 met 02=_a_ + --
ar2 2 a 2 r IJ 

Als randvoorwaarden nemen we op de bol de antislip voorwaarden 

'!' (1,~)=0 s 
a't'5 

en är (1,~)=0 

en ver van de bol de uniforme flowvoorwaarde 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

De eerste stap bij de toepassing van de Galerkin methode houdt nu in dat de 

stroomfunktie 's benaderd wordt door een lineaire ontwikkeling naar een set 

basisfunkties +. met het polynoom: 
l 

n 
"' 't' = r +. Cr,~o~> s . 1 l l= 

3.2.6 

Voor de funkties +i moet gelden: 

- onderling lineair onafhankelijk in het definitiegebied Q 
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- differentieerbaar tot en met de orde van de differentiaalvergelijking en 

de randvoorwaarden. 

- moeten voldoen aan de randvoorwaarden 3.2.4 en 3.2.5 

- de funkties +i vormen een complete set orthogonale funkties zodat voor n~-

de ontwikkeling 3.2.6 overgaat in de exacte oplosssing. 

Gekozen is voor de volgende set basisfunkties. 

met Pm(~) de Legendre polynomen die met de formule van Rodrigues 

geformuleerd zijn volgens: 

3.2.7 

3.2.8 

1 Daar geldt dat I+. (r,~)+.(r,~)d~ = 86 .. , met 6 .. de Kroneckerdelta en Been 
-1 l J lJ l) 

willekeurige constante, vormen de funkties +iinderdaad een volledige set 

orthogonale basisfunkties. 

Als probeerfunktie fi(r) nemen we de keuze volgens Kawaguti (1955) waarbij n 

in 3.2.6 gelijk aan 2 wordt genomen. Dit resulteert in: 

~ = s 

Aan de RVW 3.2.5 voldoet ~s nu autosatisch. 

De 8 coefficienten A· en a. (i = 1 t/m 4) zijn de onbekenden en worden als 
l .l 

volgt bepaald: 

Allereerst zal ~s moeten voldoen aan de 3.2.4, hetgeen 4 onafhankelijke 

vergelijkingen geeft. 
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I 

Als tweede eis stellen we dat het residu (e), dat ontstaat bij invulling van 

het polynoom in 3.2.2, gelijk moet zijn aan 0 op de bol en dat t gewogen 

over het definitiegebied van de differentiaalvergelijking 3.2.2 volgens de 

residu-verdelingsintegralen 3.2.10 en 3.2.11 ook gelijk 0 is. 

.. 1 1 
f I _ t [P0 (~) - P2 (~)]d~dr = 0 

1 -1 r 

.. 1 1 
I I _

2 
t [P 1 C~) - P 3 (~)]d~dr = 0 

1 -1 r 

3. 2.10 

3. 2. 11 

Deze tweede eis is tevens de tweede en laatste stap in de Galerkin methode 

en geeft de resterende 4 onafhankelijke vergelijkingen zodat nu de 8 

onbekenden in 3.2.9 uit dit stelsel opgelost kunnen worden. 

We zullen hier volstaan met de einduitdrukkingen van de voor ons 

interessante variabelen. In Appendix II zijn deze 8 onafhankelijke 

vergelijkingen opgenomen. 

Allereerst zijn dit de snelheidscomponent benaderingen: 

u = ( 1 r 

u = ( -1 8 

+ ( 91 -
r3 

+ A1 + 

3 r 

+ 2 92 + 

r4 

2 A2 + 3 A3 + 

r4 5 r 

3 93 + 4 94 
5 6 r r 

Voor CP en Cf geldt: 

4 A4 )sine 
6 r 

)sin8cos8 
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De wakelengte als funktie van Re is af te leiden uit 3.2.12 daar moet gelden 

dat u = 0 voor 9=0; dit geeft: r 

~ + A1 + 81 + A2 + 82 + A3 + 83 + A4 + 84 = O 3. 2. 15 

2 3 4 5 r6 r r r 

Met een Newton Rhapson methode is de oplossing hiervan bepaald. 

. aue 
De loslaathoek 1 is te bepalen uit 3.2.13 door te stellen dat __ = 0 op de 

bol bij 9=y; dit geeft: 

S( 3A1 + 8A2 + 15A3 + 24A4 
l = arco - ----------

381 + 882 + 1583 + 2484 

ar 

3.2.16 

Voor Re < 1 is bovenstaande methode ook toepasbaar. De probeerfunktie zal 

dan echter anders gekozen moeten worden. De keuze zal zodanig_moeten z~jn 

dat voor Re~o de benadering 's overgaat in de Stokesoplossing zoals die in 

§2.5 gegeven is. 

§3.3 De eindige elementen methode 

§3.3.1 Inleiding. 

Om het stelsel differentiaal vergelijkingen 2.2.2 tezamen met de RVW 2.2.4 

om te zetten in een eindig stelsel van vergelijkingen met even veel 

onbekenden wordt de eindige elementen methode toegepast. Als start wordt de 

methode beschreven uitgaande van de Stokes vergelijking (Re~) daar dit 

mathematisch eenvoudiger is en niet essentieel anders dan met de niet 

lineaire Navier-Stokes vergelijking. In §3.3.4 zal ter afsluiting van de 

theorie de niet lineaire traagheidsterm verdisconteerd worden. Voor een 

uitvoerige beschrijving van deze theorie zie o.a Cuvelier 1986, Steenhoven 

1982 en Chung 1978. 
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§3.3.2 De Galerkin methode volgens de EEM. 

We gaan uit van de Stokesvergelijking en de continuiteitsvergelijking in 

cylindercoordinaten (R,z) (zie Appendix I) gedefinieerd op het twee

dimensionale domein Q met randen r1 t/m r6 en RVW: 

r1 t/m r3 y = (0,1), r4 en r6 uR=O, ~=oen rs y = Q 
3R 

Verder wordt de druk in één punt van rand r3 gelijk aan 0 gesteld. 

De Galerkin methode met behulp van de EEM verloopt nu als volgt: 

i) vermenigvuldigen van DV met basisfunkties 'i en •i en integratie over Q 

f _1_ 6y 'idQ + f Vp 'idQ = Q i = 1, ....... N 3. 3.1a 
2 Re Q 

f (V.y)lflidQ = 0 i = 1, ....... M 3. 3 .1b 
Q 

waarbij 'i(R,z) en •i(R,z) de basisfunkties voor respectievelijk de snelheid 

en de druk zijn, welke moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: 

- ze zijn tenminste één-maal differentieerbaar; met 'i zelfs continue 

differentieerbaar. 

- iedere willekeurige funktie kan volledig beschreven worden als een 

lineaire combinatie van deze basisfunkties voor N en M ~ •. 

- •i= 'i= 0 voor (R,z) e r en iFQ (geldt hier omdat de RVW allen homogeen 

zijn. 

ii) partiële integratie en invullen van de Dirichlet RVW geeft het volgende 

stelsel: 

- 2z( f[ oy 3•i R + öy 3•i R + 2 öy •. ]dRdz + JpV(•iR)dRdz) = Q 
Re Q öz oz 3R ÖR ÖR L Q 

i= 1, .... ,N 3.3.2a 

J (UR 0.i + UZ 0.i)RdRdz = 0 
3R oz 

i= 1, .... ,M 3.3.2b 
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Om een benaderingsoplossing voor dit stelsel te construeren wordt y en p 

geschreven als een lineaire combinatie van de basisfunkties 'i en ~i volgens 

N ... ... 
y(R,z) = y + r y.,.(R,z) met y=y

0 
voor (R,z)er 

0 j=1 J J 

... 
p(R,z) 

M 
= r 

j=1 

... 
p.~.(R,z) 

J J 

3.3.3a 

3.3.3b 

Door nu volgens de EEM verstandige basisfunkties te kiezen kan men er voor 

zorgen dat de coefficiënten yjen pj de gezochte onbekenden zijn in een 

eindig aantal punten op 2. 

De EEM verloopt nu als volgt: 

Verdeel het definitiegebied 2 waar de vergelijkingen gelden in deelgebieden. 

In het twee-dimensionele geval zijn dat bijvoorbeeld driehoeken of 

vierhoeken (zie figuur 3.1). Deze deelgebieden worden elementen genoemd en 

moeten aan de volgende eisen voldoen: 

i) het zijn er een eindig aantal, ek met k = 1, ..... ,K 

ii) er vindt geen overlap plaats. Bovendien hebben twee aanliggende 

elementen minimaal één punt of een gehele zijde met elkaar 

gemeenschappelijk; 

iii) het gehele gebied Q=Qvr wordt opgespannen door alle elementen tezamen. 

Q 

figuur 3.1 Verdeling van het gebied 2 in elementen. 

In ieder element worden nu een aantal punten gekozen (zie figuur 3.2), 

bij voorkeur op de rand, de zoge:naamde basis-of knooppunten. 
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figuur 3.2 voorbeeld van knooppuntsverdeling. 

De knooppunten zullen met ~j= (Rj,zj) j = 1,2 .... worden weergegeven. 

Tot slot kiest men de ·basisfunkties ~j en ~j zodanig dat: 

i)~- de waarde 1 heeft in de snelheidsknooppunten ~ie Q i=1,2, .. N en l 

verdwijnt in alle andere punten: ~i(Xj) = 6ij; Voor +i geldt hetzelfde 

maar dan in de druk knooppunten xie 2 i=1,2, .. M 

ii) beide een voorgeschreven gedrag per element hebben, bv lineair of 
kwadratisch 

iii) beide continu op Q zijn. 

De basisfunktie ~j in het knooppunt xjmet een lineair verloop is in figuur 

3.3 weergegeven. 

figuur 3.3 De basisfunktie ~j in het knooppunt xj aet een lineair 

verloop. 

Toepassing van de EEM in bijvoorbeeld vergelijking 3.3.3b voor een 

drukknooppunt ai geeft nu inderdaad de benadering van de druk p in dat punt: 
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M ... i 
p(~ > = r 

j=1 

M 
... i "' "' p.IIJ.<x > = r p.ö .. = p. 

J J j=1 J lJ 1 
3.3.4 

"' Keren we nu terug naar de vergelijkingen 3.3.2 en vervangen we~ door u en 

p door p volgens 3.3.3 dan gaan deze over in een stelsel van 2N + M 

vergelijkingen. Het getal N komt overeen met het aantal onbekende 

snelheidsknooppunten, M met het aantal onbekende drukknooppunten. 

Deze 2N+M vergelijkingen worden wel de Galerkin-vergelijkingen genoemd. 

In matrixnotatie zijn deze als volgt te schrijven: 

Lll = Q 

met hierin: 

S de 2N X 2N stijfheidsmatrix 

L de M X 2N divergentiematrix en LT zijn getransponeerde,2N x M 

en als onbekenden : 

ll een 2N X 1 vektor met de te bepalen ·snelheidsonbekenden in de N 

snelheidsknooppunten; f een M X 1 vektor met de te bepalen drukonbekenden in 

de M drukknooppunten. 

De integralen die in deze matrixvergelijkingen voorkomen, kunnen per element 

worden berekend met behulp van numerieke integratieregels en vervolgens 

gesommeerd worden op de juiste posities in de matrices S en L. Voor de 

eerste component uit 3.3.2a is deze berekening uitgevoerd en weergegeven in 

Appendix II I. 

Snelheden en druk worden op deze wijze gekoppeld berekend. Omdat de 

drukonbekenden niet in de continuiteitsvergelijking voorko•en, verschijnen 

er nullen op de hoofddiagonaal van de matrix, waardoor het tijdrovende 

partial pivoting (rijverwisseling) moet worden toegepast. 

Een veel betere methode om de Stokes vergelijkingen op te lossen is die van 

de boetefunktiemethode. Deze methode wordt in de volgende paragraaf 

toegelicht. 
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§3.3.3 De boetefunktiemethode 

Bij deze methode wordt de continuiteitsvergelijking verstoord door de druk 

gedeeld door een grote parameter t. In plaats van het oorspronkelijke 

stelsel wordt dan het volgende stelsel opgelosd: 

- 1 tau + Vp = Q 3 . 3 . Sa Re -

P/T + V.y = 0 3.3.5b 

De RVW blijven onveranderd. 

Voor het bewijs dat de oplossing van het boetefunktiestelsel voor t•• naar 

de oplossing van het oorspronkelijke stelsel convergeert wordt verwezen naar 

Teman 1977. 

De Galerkinvergelijkingen in matrixnotatie worden nu: 

Sl! + LT.f = Q 

D.f = TLl! 

met T de boetefunktieparameter en D de M X M drukmatrix. 

Nu kan men de drukterm in 3.3.6a als volgt elimineren: 

.f = T D- 1L l! 

SY + tLTD- 1LQ = Q 

3.3.6a 

3.3.6b 

3.3.7 

3.3.8 

Het grote voordeel van deze constructie is dat de snelheids- en drukbepaling 

ontkoppeld zijn. Met vergelijking 3.3.8 bepaalt aen eerst de 

benaderingsoplossing voor del! waarna vervolgens f uit vergelijking 3.3.7 te 

bepalen is. De condities van de matrices zijn nu veel beter waardoor de 

methode numeriek sneller is. Een nadeel van de boetefunktiemethode is echter 

de aanwezigheid van de parameter t in de vergelijkingen. Indien deze te 

groot gekozen wordt kan hij aanleiding geven tot het singulier zijn van de 

matrix ( S + t LTD- 1L ) terwijl bij een te kleine T de berekeningen 

onnauwkeurig worden daar men niet meer het oorspronkelijke stelsel oplost. 

Voort wordt een waarde tussen 105 en 106 aanbevolen (Cuvelier 1986). 
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§3.3.4 Navier-Stokesyergelijkinqen met de boetefunktie methode 

Indien de Re-waarden > 1 worden gekozen moet men de niet-lineaire 

convectieve termen in rekening brengen. 

Daar alleen lineaire stelsels van vergelijkingen oplosbaar zijn zal de 

convectieve term (~.V)y eerst gelineariseerd worden alvorens de EEM toe te 

passen. Bij deze linearisering wordt gebruik gemaakt van het Newton 

iteratieproces: 

I I-1 I~1 
~ = ~ + 6~ 

Indien de Ie iteratie ~I in de buurt van de oplossing y ligt zal 

ö~I- 1 << ~I- 1 zijn. Bij verwaarlozing van de termen 0(6 2) geldt nu: 

I I I I-1 I-1 I 
(~ .V)~ = (~ .V)~ + (y .V)~ -

Invullen in N.S en continuiteitsvergelijking geeft voor de I-de 

iteraties lag: 

Dit proces convergeert in het algemeen kwadratisch. 

Als startoplossing voor het iteratieproces kan de oplossing van de Stokes 

vergelijking worden genomen. Indien deze oplossing de werkelijke oplossing 

te slecht benadert, treedt er divergentie op. Het is dan aan te raden eerst 

het probleem op te lossen voor Reynoldswaarden waarvoor het proces wel 

convergeert en deze oplossing vervolgens als beginschatting voor het 

iteratieproces bij grotere Reynolds waarden te neaen. 

De gelineariseerde N.S vergelijking wordt vervolgens met behulp van de 

methode van Galerkin omgezet in een stelsel lineaire vergelijkingen: 

Na toepassing van de boetefunktie methode wordt het stelsel in 

matrixnota tie: 
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3.3.9 

3. 3.10 

Met hierin T de 2N X 2N convectiematrix 

Met behulp van numerieke matrix-oplos-methoden wordt dit lineaire stelsel 

opgelost ter verkrijging van de N snelheidsvektorbenaderingen in de N 

snelheidsknooppunten èn de M drukbenaderingen in de M drukknooppunten. 

§3.4 Enkele opmerkingen over de beide methoden 

De overeenkomst tussen de beschreven technieken is dat beide gebruik maken 

van de Galerkin methode, hetgeen inhoudt dat de oplossing benaderd wordt 

door een ontwikkeling van de onbekenden in basisfunkties en de fout die door 

deze benadering wordt gemaakt verdeeld wordt met weegfunkties welke gelijk 

zijn aan de basisfunkties. Het grote verschil is dat de eerste methode-de 

totale oplossing geeft als één funktie die vrij onnauwkeurig is in 

tegenstelling tot de EEM, die slechts de oplossing geeft in een eindig 

aantal punten met een veel grotere nauwkeurigheid. De eerste methode is in 

feite de EEM toegepast op een definitiegebied verdeeld in 1 element met 8 
onbekenden. 
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Hoofdstuk 4 Praktische aspecten bij de oplossingsmethode volgens de EEM. 

§4.1 Inleiding 

Het eindige elementen pakket 'SEPRAN' waarmee gewerkt is, levert een aantal 

subroutines waarmee men in staat is stromingsproblemen op te lossen. De 

mogelijkheden van het pakket zijn zeer uitgebreid en staan beschreven in 

drie manuals te weten; User Manual, Standard Problems en Programmers Guide; 

zie Segal 1984. In grote lijnen moeten bij het oplossen van een probleem de 

volgende stappen doorlopen worden: 

i het definitiegebied Q moet in een eindig aantal elementen verdeeld worden 

met voor ieder element een voorgeschreven aantal knooppunten. Het netwerk 

dat al deze punten onderling verbindt wordt de 'mesh' genoemd. 

ii deze elementen en knooppunten moeten genummerd worden. 

iii na het aanmaken van de mesh en het inlezen van de randvoorwaarden volgt 

dan het rekenproces. 

iv de berekende oplossing, gekarakteriseerd door de snelheidsçomponent~n uR 

en uz in ieder snelheidsknooppunt en de druk p in ieder drukknooppunt, kan 

vervolgens op verschillende manieren gepresenteerd worden en indien gewenst 

op file worden gezet in verband met latere data verwerking. 

De elementkeuze bij het rekenproces is een van de belangrijkste stappen en 

zal in §4.2 aan bod komen. In §4.3 worden eerst een aantal eisen opgesteld 

waaraan de mesh en het definitiegebied Q moeten voldoen. Vervolgens wordt de 

mesh gegeven waarmee in het huidige numerieke onderzoek gerekend is. Voor de 

berekende benaderingsoplossing worden in §4.4 een aantal eisen opgesteld 

welke vervolgens punt voor punt belicht worden. Een aantal niet eerder 

besproken mogelijke foutenbronnen gaan vooraf aan een opsomming van de 

uitgangspunten bij het uiteindelijke rekenwerk. 
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§4.2 De elementkeuze bij het rekenproces en zijn nauwkeurigheid. 

Het element dat voor de opbouw van de mesh gebruikt wordt is van het type 

Crouzeix-Raviart en ziet er als volgt uit: 

figuur 4.1 Crouzeix-Raviart element P;- P1 

Eigenschappen van dit element: 

Snelheid: 7 knooppunten voor de snelheid ~i 
uitgebreid kwadratisch verloop 

nauwkeurigheid O(h3) 

Druk 1 knooppunt voor de druk (het zwaartepunt 0) 

lineair verloop voor de druk (zwaartepunt en twee afgeleiden in 

het zwaartepunt, dus de benadering is discontinu over de 

elementgrenzen). 

nauwkeurigheid O(h2) 

Met h: de maximale driehoekszijde van het element. 

De basisfunkties uitgedrukt in barycentrische coordinaten (zie appendix III} 

worden als volgt gekozen: 

·i= Äi(2Äi- 1) + 3Ä1À2À3 1<=i<=3 

~ij= 4ÄiÄj - 12Ä1Ä2Ä3 1<=i<=3 

~123= 27Ä1Ä2Ä3 
liJ ·= 1 , liJ = ~ - B 123 en liJ - z - z 123 1 2 3-

De benaderingsfunkties 3.3.3 voor de snelheid en druk worden hiermee: 
~ 3 13 
y(R,z) = r .Y.·•· + r Y· ·~· · + Y123"123 

i=1 1 1 ij=12 1 ) 1 ) 

Met Mi' Yij en y 123 de knooppuntswaarden voor de snelheid en p123 de 
drukwaarde in het zwaartepunt ~123=(R 123 ,z 123 ). 
Hiermee kunnen de matrices van stelsel 3.3.9 en 3.3.10 expliciet bepaald 

worden. 
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Verdere eigenschappen van het element. 

- Per element wordt aan de continuiteitsvergelijking voldaan, immers de 

eerste Galerkinvergelijking voor de continuiteitsvergelijking luidt: 

f(V.y), 1d2 = 0 
Q 

en daar, door de keuze van de basisfunkties voor de druk, voor , 1geldt: 

, 1=1 binnen het element en • 1= 0 buiten het element geldt voor elk element: 

f(V.~)d2 = 0 
e 

Vanuit een fysisch oogpunt bezien is dit erg gunstig. 

- Het element heeft veel vrije parameters zodat veel rekentijd nodig is 

(14 onbekenden voor de snelheid, 3 voor de druk). Op grond van de specifieke 

structuur van de basisfunkties voor de druk kunnen de beide 

snelheidscomponenten in het zwaartepunt geelimineerd worden. De afgeleiden 

van de druk in het zwaartepunt kunnen ook in de andere onbekenden worden 

uitgedrukt terwijl de nauwkeurigheid behouden blijft. Voor het element, dat 

het gemodificeerde Crouzeix-Raviart element wordt genoemd, resteren nu 12 

snelheid~onbekenden en 1 drukonbekende waardoor rekentijd en het 

geheugengebruik sterk afnemen (Cuvelier 1986, Htst 8). 

- De druk verloopt discontinu bij overgang van element naar element. Als 

gevolg van deze discontinuiteit ligt de waarde in de hoekknooppunten niet 

automatisch vast. Een benadering voor de druk in een hoekknooppunt van een 

element wordt gevonden door de waarden van de druk in alle in dat punt 

samenkomende elementen te middelen zie figuur 4.2. 

figuur 4.2 middeling in elk knooppunt ~k over alle in dat punt 

samenkomende elementen, om zo een continu drukverloop bij 

Crouzeix-Raviart elementen te bepalen . 

Door dit voor elk knooppunt toe te passen is het drukverloop alsnog continu 
over 2. 
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§4.3.1 Eisen waaraan de meshen het definitiegebied g moeten voldoen. 

Bij het kiezen van een mesh waarmee qerekend zal worden dient men zich aan 

de volqende eisen te houden: 

- Voor de afmetinqen van de mesh moet aanqeknoopt worden bij de qeometrie 

van de experimentele opstellinq. de bolstraal a=26mm en de cylinderdiameter 

b=125mm. 

- De in- en uitlaatlenqte, dit is de afstand van respectievelijk de inlaat 

en de uitlaat tot de bol, moeten voldoende qroot zijn (§4.4.3). 

- De mesh moet, daar waar fysisch qezien de qrootste qradienten in het 

snelheidsvektorveld optreden, de kleinste elementen hebben. 

- De mesh moet zo weiniq moqelijk naaldvormiqe en stompe elementen bevatten. 

De beste elementen voor het rekenproces zijn qelijkzijdiqe driehoeken. 

- Het totaal aantal elementen moet <= 450 zijn daar anders de maximale 

arraylenqtes in het softwarepakket overschreden worden. 

§4.3.2 oe mesh. 

Rekeninq houdend met de eisen zoals die zijn opqesteld in §4.3.1 wordt nu in 

fiquur 4.3 a en b de totale mesh en een lokale uitverqrotinq hiervan rond de 

bol qeqeven waarmee de resultaten zijn bepaald (Hoofdstuk 5). 
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(a) 
z -

1 1 3 

(b) 

Figuur 4.3 De totale mesh (a) en een uitvergroting hiervan lokaal bij de 

bol (b). De belangrijkste afmetingen in de mesh zijn hierbij uitgedrukt in 

termen van de bolstraal. 

Daar lokaal bij de bol en in het bijzonder achter de bol (vanwege het 

recirculatiegebied dat hier onstaat) de grootste gradienten in de stroaing 

optreden, zijn hier de meeste elementen geplaatst. Binnen het gestippelde 

gebied bevinden zich 250 van de totaal 402 eleaenten waaruit de aesh is 

opgebouwd. 
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§4.4.1 Eisen waaraan de benaderingsoplossing moet voldoen. 

- De benaderingsoplossing moet, uitgaande van de mesh in §4.3.2, reeds dicht 

naar de exacte oplossing geconvergeerd zijn. 

- De resultaten verkregen met de mesh moeten in goede overeenstemming zijn 

met beschikbare gegevens uit de literatuur en moeten in overeenstemming zijn 

met wat men op fysische gronden kan voorspellen. 

In hoofdstuk 5 zijn hiertoe cd, W en l onderzocht. 

- Numerieke oscillaties die ontstaan ten gevolge van het met een eindig 

aantal elementen doorrekenen van het probleem mogen niet lokaal bij de bol 

voorkomen. Met lokaal bedoelen we hier het gebied waar zich in de 

experimentele opstelling de balansarm kan bevinden. Naar dit gebied gaat 

uiteraard onze grootste interesse uit. De mesh en de RVW in combinatie met 

de in- en uitlaatlengte dienen hiertoe goed gekozen te worden. 

§4.4.2 Convergentie van de benaderingsoplossing naar de exacte oplossing. 

Met convergentie wordt bedoeld dat, indien de afmetingèn van de elementen 

h~o de benaderingsoplossing gelijk wordt aan de exacte oplossing. Daar we 

niet in het bezit zijn van de exacte oplossing is convergentie onderzoek in 

de zuivere zin van het woord niet mogelijk. Om toch iets over deze 

convergentie te kunnen zeggen is de oplossing bij nog twee andere meshes met 

respectievelijk 103 en 207 elementen bepaald en zijn de oplossingen 

onderling met elkaar vergeleken. De lokale meshverdelingen rond de bol zijn 

voor alle drie de meshes in figuur 4.4 weergegeven. 

(a) (b) 

figuur 4.4 Lokale meshverdeling rond de bol bij de meshes met 

402 (a), 207 (b) en 103 (c) elementen. 
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Binnen de stippellijn bevinden zich respectievelijk 250,92 en 31 elementen. 

Voordat de resultaten gegeven worden introduceren we eerst de dimensielose 

snelheidscomponenten u en u en de relatieve afstand ~ tot het middelpunt 
n 2P 2 

van de bol volgens: ~=I &:±_I (zie figuur 4.5 en Appendix I) 4.1 
a 

u -
figuur 4.5 coordinaatsysteem waarmee un, up en ~ geintroduceerd worden. 

Voor de onderlinge vergelijking van de resultaten wordt allereerst gebruik 

gemaakt van un en up in het punt B (coordinaten in cm R=8. en z=6.) daar dit 

punt in alle drie de meshes een snelheidsknooppunt is in het binnengebied 
van Q. In tabel 4.1 zijn de gegevens verwerkt. 

Tabel 4.1 (un,up) in het punt B 

Re = 3.4 Re = 54.5 
aantal 

elementen un up un up 

402 0.728 0.493 0.814 0.611 

207 0.726 0.494 0.817 0.611 

bij een aantal Re-waarden. 

Re = 211. Re = 313. 

un up un up 

0.824 0.610 ,0.828 0.615 

0.823 0.611 0.827 0.615 

103 0.724 0.489 0.809 0.604 0.803 0.613 ,o.8oa o.624 

We zien dat de onderlinge verschillen in een kolca aaximaal 3\ zijn. Het 

verschil tussen de resultaten met 402 en 207 elementen is zelfs < 1\ 

Als tweede controle of convergentie plaats vindt zullen nu ook de 

snelheidsprofielen van ~ over de lijn A-B (zie figuur 4.4) gegeven worden; 
figuur 4.6. 
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figuur 4.6 De snelheidsprofielen un over de lijn A-B uit figuur 4.4 bij de 

Re-waarden: 3 . 4 (a) , 211. ( b) en 313 . ( c) 

voor de meshes met 402 (---),207 (*) en 103 (0) elementen: 

Voor opklimmende Re-waarden nemen de onderlinge verschillen toe. Beschouwen 

we het profiel verkregen met 402 elementen als een goede benadering van het 

exacte profiel, dan zien we dat bij toenemend aantal elementen de 

snelheidsprofielen convergeren naar deze benadering. 

§4.4.3 Numerieke oscillaties in de benaderingsoplossing. 

Een aantal oorzaken voor het onstaan van numerieke oscillaties in de 

benaderingsoplossing en de remedie hiervoor, zullen in deze paragraaf 

besproken worden. 

- Bij het opstellen van de Galerkinvergelijkingen komt men uiteindelijk op 

een matrixstelsel uit dat we hier gemakshalve als A&=h zullen weergeven. 

Hierin stelt A een reguliere matrix voor, x de eenduidige oplossing die uit 

dit stelsel opgelost moet worden en h een bekende rechterlidvektor (hierin 

zitten termen afkomstig van de RVW). Voor dit stelsel geldt nu algemeen dat, 

indien de matrix A niet diagonaal dominant is de mogelijkheid aanwezig is 

dat de oplossing x oscilleert. 
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Met diagonaal dominant wordt bedoeld: 

r IA .. 1 <= IAiil i,j=1, .... n met voor minstens 1 rij de geldigheid 
j;f:i l) 

van de ongelijkheid 4.2 

Het diagonaal dominant zijn van de matrix A is in ons geval bij benadering 

te vertalen in de eis: __ 1 > Ch 4.3 
Re 

waarin C een constante is, die o.a. van de oplossing y, de vorm van de 

elementen en van Q afhangt, en h de maximale zijde van de driehoek. 

Deze eis houdt in dat gegeven een mesh, vanaf een bepaalde Reynoldswaarde 

numerieke oscillaties kunnen ontstaan in de oplossingsvektor y. Deze 

oscillaties zijn ook gevonden en zullen middels de snelheidsprofielen up 

over de as achter de bol gepresenteerd worden,figuur 4.7. 

XI lil-I 

u l:l 
p 

+ 

a 

6 

4 

2 

lil 

-2 

-4 

-6 
lil llil 15 21il 25 Jlil 35 41il 45 51il 

... Ç-1 

Figuur 4.7 Het verloop van de snelheidscomponent up over de cylinderas 

achter de bol voor de Re-waarden; 3.4 (a),6.8 (b),13.6(c),27.2(d), 

54.4(e),109.(f),160(g),211(h) en 313(i) met daaronder de verdeling van de 

knooppunten over deze as vanaf ~=6.* driehoekspunt;o mid-driehoekszijde punt 

Voor Re<=6.8 zijn nog geen oscillaties zichtbaar aaar van.af Re=13.6 ontstaat 

bij ~-1=13 de eerste oscillatie (zie pijl in figuur 4.7). De oscillatie koat 

voor stijgende Re steeds dichter bij de bol. Dit is logisch daar h lopend 

naar de bol toe afneemt en relatie 4.3 steeds dichter bij de bol pas opgaat. 

We zien verder in figuur 4.7 dat het verloop tussen twee hoekpunten van een 

element, in het gebied waar de oscillatie optreedt, parabolisch is. Dit is 
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het gevolg van de parabolische basisfunkties waarmee de snelheid benaderd 

wordt. 

Om bovenstaande oscillatie te onderdrukken moet men de mesh verder 

verfijnen. Daar de huidige mesh echter al 402 elementen telt met 873 

knooppunten is dit echter niet mogelijk. Omdat de verstoring voor afstanden 

van Ç>6 pas aanwezig is en hiermee buiten het voor ons interessante gebied 

valt kan mesh 402 toch voldoen aan onze eisen. 

- Een tweede oorzaak voor de oscillaties, die vaak samenhangt met de eerste, 

kan zijn: het te kort ·kiezen van de in- en uitlaatlengte van de cylinder 

waardoor de numeriek opgelegde RVW uR= 0 en uz= 1 fysisch incorrect zijn. 

Het doorrekenen van het probleem bij een aantal in- en uitlaatlengtes 

leverde als resultaat op dat een inlàatlengte van 75cm en een uitlaatlengte 

van 300cm voor het Reynolds-interval 3.4-313 volstaan. 

Kiest men aan de uitlaat in plaats van Dirichlet RVW de Neuaann RVW: uR= 0 
au 

en ___ z = 0 dan kan men de uitlaatlengte korter nemen zonder dat hierdoor 
az 

oscillaties ontstaan en de oplossing rond de bol verandert. 

§4.5 overige foutenbronnen. 

- Het rekenproces om te komen tot de benaderingsoplossing bestaat uit vele 

stappen. Afrondfouten, doordat gerekend wordt met computers die getallen 

slechts met een eindig aantal cijfers achter de komma opslaan, komen in elke 

stap voor en kunnen hierdoor een rol gaan spelen. 

- De boetefunktieparameter moet zo groot mogelijk gekozen worden daar anders 

de benaderingsoplossingen onnauwkeurig worden daar men niet meer het 

oorspronkelijke stelsel oplost (zie ook §3.3.3). Uit doorrekenen met waarden 
voort= 104+i i=0,1,2,3 blijkt dat het onderlinge verschil tussen de 

oplossingen zeer klein is. De snelheidsprofielen voor un in het vlak z=10cm 

verschillen onderling maximaal 1 procent. 
Voor waarden t>106 zijn de matrices in §3.3.3 bij Re>300 singulier. 

- De bol in de cylinder wordt door 14 vlakke segmentringen gediscretiseerd. 

De invloed hiervan zal wellicht op de resultaten, welke over de bol bepaald 

worden, merkbaar zijn. 

- De NS vergelijking wordt gelineairiseerd door een Newton iteratieproces. 
Door ons wordt deze iteratie beeindigd indien IQI- yi- 11<= 10-5. 
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§4.6 De uitgangspunten bij het rekenwerk nog eens bij elkaar. 

Als element wordt het gemodificeerde Crouzeix-Raviart element gebruikt. 

Bij het rekenwerk zal uitgegaan worden van de mesh met 402 elementen. 

Het definitiegebied heeft een in- en uitlaatlengte van respectievelijk 75cm 

en 300cm en een bol- en cylinderstraal van respectievelijk 2.6cm en 125cm. 
Voor de boetefunktieparameter nemen we T=10 6. 

Aan de uitlaat zijn de Dirichlet RVW: uR= 0 en uz= 1 gebruikt. 
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Hoofdstuk 5: Resultaten. 

§5.1 Inleiding 

Voor het stromingsprobleem zoals dat beschreven staat in §2.2 zijn uitgaande 

van de numerieke oplossingsmethode volgens de EEM voor diverse Re-waarden 

het snelheidsvektorveld en de drukwaarden in een eindig aantal punten 

berekend. Tevens is voor dezelfde Re-waarden m.b.v. de Galerkin methode 

(§3.2) een semi-analytische uitdrukking voor de snelheidscomponenten en de 

druk bepaald. De resultaten hiervan zijn naast enkele andere variabelen in 

appendix II opgenomen. 

Kijken we naar het doel van de presentatie van de resultaten, dan is de 

volgende deling te maken: 

1e De resultaten moeten ons in staat stellen uiteindelijk numeriek momenten 

te bepalen zodat vergelijking met de experimenten mogelijk wordt 

(hoofdstuk6) en verder moeten ze ons inzicht verschaffen over de 

experimentele opstelling. Deze resultaten noemen we de primaire resultaten. 

2e De resultaten worden in een zodanige vorm gepresenteerd dat ze getoetst 

kunnen worden aan vergelijkbare resultaten in de literatuur en hierdoor 

indirekt als bewijs gelden voor de eerder vermelde primaire resultaten; Dit 

zijn de afgeleide resultaten. 

Een voor dit onderzoek zeer belangrijk primair resultaat is de invloed van 

de bol op het snelheidsveld in de buurt van de bol. Dit komt in §5.2 

uitvoerig ter sprake. In §5.3 komen achtereenvolgend de druk- en 

vorticiteitsprofielen, de hieruit te bepalen Cd waarden en de wakelengte met 

de loslaathoek aan de orde. 

Een tweede primair resultaat zijn de wandinvloeden ten gevolge van de 

cylinderwand. Daar wanden een sterke invloed hebben op de 

weerstandscoefficient van een aangestroomd object is deze coëfficiënt bij 

uitstek geschikt om wandinvloeden te karakteriseren. De 

weerstandscoëfficiënt van de bol is zelf een afgeleid resultaat maar dient 

in dit geval wel om te komen tot een primair resultaat. In §5.4 wordt de 

wandinvloed van een cylinder op deze cd en op de bijbehorende 

snelheidsprofielen voor verschillende cylinderdiameters gegeven. Alle 
afgeleide resultaten zullen met een aantal in de literatuur voorkomende 
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resultaten vergeleken worden. Een aantal conclusies, die naar aanleiding van 

het huidige werk getrokken kunnen worden, sluiten in §5.5 dit hoofdstuk af. 

§5.2.1 Snelheidsvektorvelden met bijbehorende snelheidsprofielen. 

Voor een aantal Re-waarden tussen 3.4 en 313 zijn de snelheidsvelden 

berekend. Dit Reynolds interval wordt bepaald door twee criteria: 

- De ondergrens, Re=3.4, komt overeen met de minimale snelheid van de 

ijkopstelling waarbij met de huidige micro-anemometer nog gemeten wordt: 

te weten 1 mm/s bij een boldiameter van 5.2cm. 

- De bovengrens, Re=313, is een Reynoldswaarde waarvoor ik veronderstel dat 

de stroming rond de bol nog als stationair en axiaalsymmetrisch beschouwd 

mag worden zodat de RVW beschreven in §2.2 fysisch korrekt zijn 
(zie §5.2.2). 

Voor een viertal Re-waarden volgen nu de bijbehorende snelheidsvektorvelden 
lokaal bij de bol (figuur 5.1). 

4 3 2 I) 2 

4 3 2 0 2 

3 4 5 

3 4 5 

I;; ~ 

4 3 2 

ç ~ 

4 3 2 

0 2 

0 2 

figuur 5.1a t/m d snelheidsvektorvelden lokaal bij de bol voor: 

Re= 3.4 (a), 13.6 (b), 109 (c) en 313 (d). 
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Zoals in §2.3 reeds vermeld, zien we voor opklimmende Re-waarden de stroming 

een steeds meer asymmetrisch karakter krijgen ten opzichte van het vlak 

B=w/2. De stationaire wervel achter de bol welke volgens de experimenten 

door Taneda vanaf Re~24 ontstaat, is in figuur 5.1c end waarneembaar. 

Vervolgens worden nu een aantal voor dit onderzoek relevante 

snelheidsprofielen gegeven. Een profiellijn door het middelpunt van de bol 

kan beschreven worden met de hoek 8 en de relatieve afstand~ (figuur 4.5). 

De snelheidsprofielen van zowel un als ook de up-component langs de lijn 

B=w/2 met 0<~<5 bij diverse Re-waarden zijn weergegeven in figuur 5.2a en b. 
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figuur 5.2: Snelheidsprofielen: un(a) en up(b) als funktie van ~ bij B=T/2. 

a: Re = 3.4, b: Re = 6.8, c: Re = 13.6, d: Re = 27.2 

e: Re = 54.4 f: Re = 109, g: Re = 313 

Zoals men verwachten mag, loopt voor ~~Q=24 ,u asymptotisch naar 1 en a n 
up naar 0. Beide curven vertonen een maximum dat voor toenemende Re toeneemt 

en dichter bij de bol komt te liggen. Figuur 5.2a geeft duidelijk aan dat de 

invloed van de bol op de stroming voor 9=T/2 en ~>=3 klein is.(de u-n 
component verschilt maximaal 4\ met de dimensieloze aanstroomsnelheid 1). In 

tabel 5.1 vindt men een overzicht van de gegevens over de plaats en de 

waarden van de maxima voor de vermelde Re-waarden. 

-40-



Tabel 5.1 Plaats en waarde van de maxima voorun en up in figuur 5.2. 

Re 3.4 6.8 13.6 27.2 54.4 109. 313. 

max un 1.008 1. 015 1.030 1.054 1.083 1. 109 1. 118 
~ in max >5 4.7 2.6 2. 1 1. 7 1.5 1. 3 
max up 0.074 0.094 0. 114 0.128 0. 142 0.152 0. 161 
~ in max 2.7 2.2 2.0 1.8 1. 6 1.5 1.4 

Voor iedere hoek 9 kunnnen nu in feite un en up als funktie van ~ uitgezet 

worden. Daar dit hier echter te veel plaats zou vergen wordt de invloed van 
de bol op de uniforme storming als volgt in kaart gebracht: 

Van het vektorveld zijn alleen die vektoren waarvoor geldt dat hun 

z-componenten meer dan H \ afwijken van de aanstroomsnelheid uz= 1 geplot. 

Voor een aantal percentages zijn bij Re=3.4 en 313 de resultaten in figuur 
5.3a t/m f weergegeven. 

H is 5% 

(e) 
H is 10% 

(c) (f) 

H is 20% 

Figuur 5.3a t/m f De vektorvelden bij percentages H van 

5, 10 en 20\; voor Re=3.4 (a,b,c) en 313. (d,e,f). 
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De invloed van de bol op de uniforme aanstroming is nu middels figuur 5.3 

eenvoudig te bestuderen. Naast de al bij figuur 5.1 opgemerkte 

verschijnselen valt hier op dat voor toenemende Reynoldswaarden de invloed 

van de bol voor hoeken B>w/2 afneemt. Verder neemt de invloedssfeer in de R

richting af. 

Opmerking: Het eilandje in figuur 5.3d en e is het gevolg van de 

'overshoot' zoals die in figuur 5.2 voorkom~. Indien men het percentage H 

groter dan deze oversboot kiest, verdwijnt dit eiland. Bij Re=3.4 hebben 

alle geplote vektoren een uz component die kleiner is dan 1-H/100 zodat 

hiervoor geen eiland zal ontstaan. 

Een aantal snelheidsprofielen verkregen met behulp van de Galerkin methode 

zijn vergeleken met die volgens de EEM. Voor Re= 3.4,109. en 313. zijn de 

profielen voor un bij B=w/2 in figuur 5.4 weergegeven. 

x1a-1 X11i1- 1 X11i1- 1 

" "! 
u 12 u 13 

n '121 . n " 
n1 

t q t '" t !! 

'I 
8 
, 8 

figuur 5.4: Snelheidsprotiel un als funktie van ~bij B=w/2. 

a: Galerkin b: EEM. 

De verschillen zijn aanzienlijk en lopen op tot wel 30\. Verder ligt de 

oplossing verkregen met de Galerkin methode afwisselend boven en onder die 

volgens de EEM. Voor ~>4 convergeren beide methoden naar 1. 
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§5.2.2 Discussie 

Tot op heden is niet eenduidig vast komen te staan vanaf welke 

Reynoldswaarde voor het eerst wervelafschudding van de bol 

plaatsvindt, waardoor de stroming instationair wordt en zijn 

axiaalsymmetrisch patroon verliest. In de literatuur vindt men 

hiervoor Reynoldswaarden tussen Re=300 en 450. Experimenteel hebben Taneda 

1956 en Goldburg 1966 respectievelijk 300 en 340 gevonden. Pruppacher 1970 

verkrijgt uit het fitten van experimentele bepaalde Cd(Re) curves als waarde 

Re=400. 

Als mogelijke oorzaken voor deze uiteenlopende waarden gelden: 

- Verschillende experimentele opstelling waarmee gewerkt is (wandinvloeden 

zijn anders). 

- De onnauwkeurigheid bij de interpretatie van het gevisualiseerde 

stromingsveld (bijna altijd wordt een visualisatie techniek gebruikt bij de 

bepaling van de hier bedoelde Reynoldswaarde). 

Indien men voor Reynoldswaarden boven deze grens het vektorve~d bepaalt dan 

heeft men in feite een labiele oplossing gevonden die in een experimentele 

opstelling nooit zal voorkomen: een geringe verstoring ,welke altijd wel zal 

optreden, groeit aan tot een instationaire niet axiaalsymmetrische stabiele 

situatie. 
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§5.3.1 De karakteristieke variabelen; Yorticiteit. druk. Cd wakelengte. 
loslaathoek en Rec. 

Omdat de Cd waarden van een bol als funktie van Re zo uitvoerig onderzocht 

zijn in de literatuur, zullen deze in de rest van dit hoofdstuk ondermeer 

dienen als toetssteen bij het beoordelen van de resultaten. De afleiding van 

Cd uit het snelheidsvektorveld en het drukveld is beschreven in §2.4. Daar 

bij de bepaling van cd de druk- en vorticiteitsprofielen over de bol 

geintegreerd dienen te· worden zullen we nu eerst voor een aantal Reynolds 

waarden deze profielen op het oppervlak van de bol geven (figuur 5.5). 
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figuur 5.5 Drukverdeling (a) en vorticiteitsverdeling (b) over de bol voor 

de Reynoldswaarden a: 3.4, b: 6.8, c: 13.6, d: 27.2, 

e: 54.4 f: 109. g: 313. 

Voor Re~ • is de dimensieloze stagnatiedruk ,2p(8=w,~=1), gelijk aan 1 

hetgeen overeenstemt met een druk van ~ ou2 (druk volgens Bernoulli, zie 
2 

Schlichting 1979). In figuur 5.5a nemen we dit ook waar. 

Bij de vorticiteitsprofielen valt op dat tegen de verwachting in de 
vorticiteit in 8=w en 0 ongelijk nul is. 
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Uitgaande van de druk- en vorticiteitsprofielen worden nu de cd waarden 

bepaald. Deze resultaten zijn samen met de experimentele, numerieke en 

analytisch verkregen resultaten van Maxworthy 1965, Perry 1950, Jenson 1959, 

Rimon 1969, Stokes en Oseen in figuur 5.6 weergegeven. 

LOG 1 0 (a) LOG!0 (b) 

2l I 

cd Cd/C
9
-I 

t t 

0 

-I 

-·~-------~--------~--------~ -2+-------~--------~------~ à 0 2 3 2 
LOG!0 

+ Re Re 

figuur 5.6 (a): cd als funktie van Re; (b): Cd/c5- 1 als funktie van Re 

Experimenteel: Maxworthy (*); Perry (1). 

Numeriek: Jenson (o); Rimon (Q); Galerkin (2); huidig werk EEM (+) 

Analytisch: Stokes theorie (3) 2.5.8; Oseen's theorie (4) 2.5.10 

Daar onderlinge verschillen in figuur 5.6a slecht zichtbaar zijn is tevens 

figuur 5.6b gegeven. In deze figuur is derhalve de relatieve afwijking van 

c5 als ordinaat gebruikt. 

Oe resultaten verkregen met de Galerkin methode wijken significant af 

,ongeveer 16\, ten opzichte van de EEM voor het gehele onderzochte Re

interval. Oe Cd waarden berekend door Jenson liggen systematisch te hoog. 

Dit kan het gevolg zijn van de door Jenson gebruikte cylinder welke een 

straal heeft van slechts 3.5 maal de bolstraal. 

3 

Vergelijking van CP en Cf afzonderlijk met experimentele gegevens is niet 

mogelijk, daar in een experiment altijd Cd gemeten wordt. Numeriek zijn deze 

gegevens echter wel afzonderlijk voor handen. In tabel 5.2 worden de CP en 

.cf verkregen met de EEM en de Galerkin methode onderling met elkaar 

vergeleken. 
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Tabel 5.2 CP, Cf' cd en Cf/CP als funktie van Re. 

EEM Gal er kin 

Re CP Cf cd Cf/Cp CP Cf cd Cf/ CP 
5 2.49 4.56 7.05 1. 83 3.22 6.41 9.63 1. 99 

10 1. 55 2.70 4.25 1. 74 1. 65 3.22 4.86 1. 95 

20 1.03 1. 65 2.68 1.60 0.89 1. 64 2.53 1. 84 

40 0.73 1.03 1. 76 1. 41 0.58 0.87 1. 45 1.50 

De verhouding Cf/CP gaat voor dalende Re inderdaad naar 2 {2.5.8). 

Als laatste onderdeel in deze paragraaf zal het verschijnsel recirculatie 
beschreven worden met de karakteristieke variabelen wakelengte W , 

loslaathoekyen kritisch Reynoldsgetal Ree {zie ook §2.3). 

Ter bepaling van de wakelengte wordt het snelheidsprotiel voor up over de 

profiellijn 8=0, 1<=~<=4 berekend. De afstand, Ç=1 tot aan het punt Ç 

waarvoor geldt dat up=O, gedeeld door 2 is de wakelengte W. Deze wakelengte 

is als funktie van Re in figuur 5.7 weergegeven. 

I lO 

w 

.. . .. 
• 

-·-qj·-·-
2W 

.. 
• • 

' 
.. .. . 

• ... ... 
• 

• 1 

.. 
0oL---~~o----2~o~~----~--~~--~~--~--~--~----.~--~ 

Re 

figuur 5.7 Wakelengte als funktie van het Reynoldsgetal. 

Numeriek: ! Pruppacher 1970, •Rimon 1969, ( 1) Galerkin 

* huidig werk EEM 

Experimenteel: • Taneda 1956. 

De loslaathoek y is de hoek tussen de lijn 8=0 en de lijn waarvoor geldt dat 
aun = 0 {de vorticiteit) in het punt Ç=1. 

a~ 
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Ter bepaling van l wordt nu om de 2.5° het snelheidsprofiel voor un bepaald. 

In figuur 5.8 zijn een aantal profielen uitgezet. Situatie 2 geeft hierbij 
het profiel onder hoek l aan. 

·-·-·-·-·-· 
~ 

u 
3 

Figuur 5.8 Profiellijn 1,2 en 3 met bijbehorend snelheidsprofiel un voor 

hoeken van respectievelijk B>l, B=l en B<l. 

De loslaathoek is als funktie van Re is figuur 5.9 weergegeven. 

100 

y -·-61>- • 
I • 

50 

• 
• 

• 
2 5 10 100 soo 

Re 

figuur 5.9 Loslaathoek als funktie van het Reynoldsgetal. 

Nuaeriek: • Pruppacher 1970,.Rimon 1969, (1) Galerkin 

* huidig werk EEM 

Experimenteel: • Taneda 1956. 

• 

Uit figuur 5.7 en 5.9 is verder nog de kritische Re waarde Ree te bepalen. 

Tot aan deze waarde is W=l=O. Als Ree vindt Pruppacher 20 en Taneda 24. De 

EEM geeft voor Ree~ 20 en met de Galerkin methode Ree= 40. 
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§5.3.2 Discussie 

(i) In figuur 5.2 vallen twee zaken op die nadere toelichting behoeven. Ten 

eerste het niet overal gelijk aan nul zijn van u en u voor ~<=1. De 
n P 

oorzaak hiervan kan zijn dat de bol benaderd is door 14 ringsegmenten (§4.5) 

Als tweede punt valt de oscillatie op van de snelheidsprofielen bij Re=313. 

De oorzaak hiervan is numeriek en staat in §4.4.3 beschreven. 

(ii) In figuur S.Sb zien we dat de vorticiteit niet voldoet aan hetgeen 

fysisch moet gelden, namelijk ~=0 op de bol voor ~=0 en w. Een verklaring 

hiervoor is wederom de benadering van de bol door 14 ringsegmenten. Verder 

is de vorticiteit 1 orde minder nauwkeurig bepaald in vergelijking tot de 

snelheidsvektoren, doordat ze berekend wordt volgens ~=VXy. Doordat juist 

rond bovenstaande punten de snelheid sterk varieert zal hierdoor een fout 

kunnen ontstaan in beide punten welke voor stijgende Re-waarden zal 

toenemen. 

(iii) Het druk- en vorticiteitsprofiel bij Re=313, curve g in figuur 5.5b, 

heeft een afwijkende vorm in vergelijking met de profielen bij lagere Re 

waarden. Dit verloop vinden we onder,meer ook terug in het numerieke werk van 

Rimon 1969 vanaf Re=300. Als mogelijke oorzaak hiervoor is te denken aan 

het numeriek bepalen van een labiele oplossing (zie §5.2.2). 

(iv) Doordat de vorticiteit slechts in 15 snelheidsknooppunten op de bol 

berekend wordt, is het niet mogelijk de loslaathoek met een nauwkeur~gheid 
kleiner dan A9=180/14 ~ 13° uit de vorticiteitsprotielen over de bol (figuur 

5.5b) te bepalen. Met de door ons gebruikte methode is de fout in l ± 2.5° 

hetgeen ongeveer gelijk is aan 1*69. Verdere verkleining van de stapgrootte 
5 

is niet zinzal daar hiervoor het snelheidsvektorveld niet nauwkeurig genoeg 
berekend is. 

(v) De resultaten verkregen met de Galerkin methode zijn slecht te noemen in 

vergelijking met die verkregen volgens de EEM. Dat in dit hoofdstuk de 

Galerkin resultaten zijn gegeven is slechts gedaan om aan te tonen dat met 

zeer weinig rekenwerk (1 seconde voor alle gebruikte Re waarden) toch een 

redelijke schatting van het snelheidsveld mogelijk is. De rekentijd bij de 

EEM bedraagt ongeveer 3600 seconde per doorgerekende Re waarde. Indien men 

in de toekomst bij de berekeningen volgens de EEM gebruik maakt van een 
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startoplossing verkregen met de Galerkin methode, kan men wellicht hiermee 
veel rekentijd besparen. 

§5.4 Invloed van cylinderwand op snelheidsprofielen en Cd. 

Een van de doelstellingen van het numerieke onderzoek is, een afschatting te 

maken van de cylinderwandinvloeden zoals die in de ykopstelling voorkomen. 

Hiertoe zijn bij a/b verhoudingen van: 1/24,1/16,1/10,1/8,1/6 en 1/5, voor 

Re-waarden in het interval 3.4-109. de snelheidsvektor- en drukvelden 

bepaald. De verhouding a/b=1/24 geeft de verhouding weer van de bolstraal 

met de cylinderstraal (5.2cm:125cm), zoals die in de huidige experimentele 
opstelling geldt. 

De invloed van de cylinderwand op het snelheidsveld rond de bol wordt 

middels de snelheidsprofielen bij O=w/2 en 0<~<4 als funktie van a/b bij een 

aantal Re-waarden weergegeven (figuur 5.10a). Naast elke figuur is tevens de 

absolute (figuur 5.10b) en relatieve afwijking ten opzichte van het profiel 
bij a/b=1/24 gegeven (figuur 5.10c). 
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figuur 5.10 Het snelheidsprotiel un(~) en de absolute en relatieve afwijking 

hiervan in procenten, ten opzichte van het profiel bij a/b=1/24, 
voor de Re-waarden: 3.4 (a); 13.6 (b); 109 (c) bij 

.verhoudingen van a/b: 1: 1/5; 2: 1/6; 3: 1/8; 4: 1/10; 5: 1/16; 6: 1/24. 

Met langs de assen respectievelijk un(~), 6un=(un(~,a/b) - un(~,1/24)] 
en 6un/un(~,1/24). 
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Uit figuur 5.10 zien we dat de invloed van de cylinderwand op de 

snelheidsprofielen sterk afneemt bij stijgende Re-waarden. Het absolute en 

relatieve verschil bij Re=3.4 voor de verhouding a/b=1/16 is slechts 1\. Tot 

slot zal nu ook de invloed van de cylinderwand op Cd van de bol onderzocht 

worden. In figuur 5.11 is het resultaat weergegeven waarbij langsdey-as 

het quotient c~/b/cJ' 24 als funktie van a/b uitstaat. Het superscript geeft 

de bol-cylinderdiameter verhouding weer. 
130 

. 3. 4 
N 125 

J::: (1) 
·.-l 

120 • • s. 8 ...:r 
N - 115 -""ö 

u • •13.S - • ,..c 11 0 - . • 27.2 
ctl""ö • I u r 54. S 

lOS • . 
t • I • 109 • I I 100 • RE 
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-+ 
(a/b) ld 00 -+ 

figuur 5.11 De invloed vana/bop ~/b/C~/ 24 bij verschillende Re-waarden. 

Curve (1) geeft het verloop i.h.g van een Stokesstroming weer; relatie 5.1 

In het geval van 5tokesstromingen is de invloed van wanden op de 

weerstandscoëfficiënt van een aangestroomd object aanzienlijk. 

Voor een bol op de as van een cylinder geldt: (Happel en Brenner 1973} 

~/b/c1/24= c1- 2.105*1/24) 
5 5 (1- 2.105*a/b) 

5. 1 

Met ca/b en c1124 respectievelijk de Stokesweerstand op de bol bij een bol-s s 
cylinderdiameter verhouding van a/b en 1/24. 

In figuur 5.11 is deze relatie door curve (1) weergegeven. We zien nu aan 

figuur 5.11 de tendens dat voor dalende Re-waarden de numerieke resultaten 

naar curve 1 toe gaan. Wat echter belangrijker is voor het huidige 

onderzoek is het gegeven dat de curve voor Re=3.4 vrijwel vlak loopt voor 

· a/b = 1/24: het verschil tussen ~/b/C~/ 24 voor respectievelijk a/b=1/16 en 

1/24 is slechts 1\ bij Re=3.4, en neemt af voor stijgende Re-waarden. 
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§5.5 Conclusies. 

De vergelijking van de weerstandscoëfficiënt de wakelengte, de loslaathoek 

en het kritisch Reynoldsgetal uit het huidige numeriek werk volgens de EEM, 

met de gegevens uit de literatuur geeft een goede overeenkomst. 

Daaruit concluderen we dat de resultaten betreffende de snelheidsprofielen 

up en un gepresenteerd in §5.2.1 ook betrouwbaar zijn. 

Uitgaande van de snelheidsprofielen un(~) bij S=v/2 (zie figuur 5.2) 

concluderen we dat ter plaatse van het vaantje (2.9<~<3.3) de snelheid 

binnen 4\ gelijk is aan de ongestoorde aanstroomsnelheid. 

Verder stellen we op grond van de resultaten uit §5.4 dat in de huidige 

experimentele ijkopstelling de cylinderwandinvloeden verwaarloosbaar zijn 

voor U > 1mm/s. 

Met betrekking tot de Galerkin methode kan gesteld worden dat ~eze slecp~s 

beperkte nauwkeurigheid heeft. Als startoplossing in het iteratieproces ter 

verkrijging van het vektorveld bij de EEM kan de Galerkin methode wel 
toegepast worden. 
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Hoofdstuk 6 Een model ter bepaling van het moment op de balansarm. 

§6.1 Inleiding 

Zoals in Hoofdstuk 1 is beschreven, bestaat het tweede prototype micro

anemometer uit een bol (de behuizing) waaruit een cylindrische balansarm 

steekt welke als krachtopnemer fungeert. Bij de numerieke berekeningen is de 

verstoring van de bol, zonder deze balansarm, op het uniforme stromingsveld 

bepaald. In dit hoofdstuk zal nu, uitgaande van het werk door Bateheler 1970 

en Cox 1970 en de snelheidsprofielen rond de bol (Hoofdstuk 5), een semi

emperisch model opgesteld worden ter bepaling van het krachtprofiel over de 

balansarm. Uit dit krachtprofiel zal vervolgens een benadering voor het 

moment op het draaiasje van de balansarm bepaald worden zodat vergelijking 

met de experimenten verricht door Pilmeyer 1987 en Sars 1987 mogelijk wordt. 

In §6.2 volgt eerst de theorie gevolgd door de resultaten in §6.3. Enkele 

conclusies en een discussie ronden dit hoofdstuk in §6.4 af. 

§6.2 Theorie 

Ter bepaling van het moment M op het deel van de balansarm dat uit de bol 

steekt introduceren we een kracht per lengte eenheid ls(s) die aangrijpt op 

een afstand s vanaf het draaipunt van de balansarm (zie figuur 6.1). Voor de 

norm ,M, van het moment geldt algemeen: 

met L0 en L de afstand van het draaipunt tot aan respectievelijk de 

bolwand en het einde van de balansarm, 

Fn(s) de normaalcomponent van fsCs), 

FP(s) de parallelcomponent van fsCs}. 

6.1 

Verder introduceren we: g de draaias van de balansarm, steekt uit het vlak 

van tekening in figuur 6.1 

9 de hoek tussen de balansarm en de 

aanstroomrichting u. 
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figuur 6.1 Verklaring van de gebruikte symbolen. 

exp. gegevens: 

L = 14 mm 
0 

L = 74 mm 

a = 26 mm 

Dcyl= 0.4 mm 

Om integraal 6.1 te kunnen bepalen is allereerst een vertaling van 

snelheidsprotiel naar krachtprofiel noodzakelijk immers het numerieke werk 

levert alleen y. Daarbij zijn twee aanknopingspunten gebruikt bij de 

modelvorming, te weten: 

Het werk van Bateheler 1970 en Cox 1970 en de resultaten van Pilmeyer .. 

a) Bateheler en Cox hebben een uitdrukking afgeleid voor het krachtprofiel 

,Fn(s), over een lange dunne cylinder die geplaatst is in een uniforme 

Stokesstroming (Recyl < 1) door gebruik te maken van de slender body 

theorie. Het basisprincipe van deze theorie is dat de verstoring die door 

een lang dun object op het stromingsveld wordt veroorzaakt, beschreven kan 

worden door een Stokesletverdeling aangebracht over de lijn waar zich het 

object bevindt. Een Stokeslet is een singulariteit in de Stokesstrominq en 

beschrijft het effect van een kracht op een vloeistofelement in één punt van 

deze stroming. De Stokesverdeling is dus in feite het krachtprofiel over de 

cylinderarm en neemt de plaats in van de cylinder. 

Het krachtprofiel is dan te schrijven als: 

6.2 

met t = {ln(2(L-L
0

)/Dcyl)l- 1, O(t) de orde van de fout, un de component van 

de aanstroomsnelheid loodrecht ten opzichte van de cylinder: ~= sine.u. 
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b) Pilmeyer heeft een model opgesteld hetgeen een goede beschrijving geeft 

voor het moment op de balansarm bij loodrechte aanstroming (9=v/2). Als 

uitgangspunt neemt hij aan dat de relatie tussen krachtprofiel over de 
balansarm en aanstroomsnelheid U te schrijven is als: 

F (s) = eu + fu2 
n 

De uitdrukking voor M, verder aangegeven met Mexp' wordt hiermee: 

6.3 

De waarden voor e en f ZlJn experimenteel bepaald uit de ykcurve M(U) en 
bedragen respectievelijk 9.4*10-5 kg/ms en 5.8*10-4 kg/m2. 

Het verschil tussen de experimentele waarden en het model is <= 5\ voor 
U>=10mm/s en <= 1\ voor U>=20mm/s. 

Het numerieke model. 

We zullen nu gebruik maken van bovenstaande punten en de kennis over de 

snelheidsprofielen un om te komen tot een numerieke bepaling van het moment 

~um op de balansarm. Hiervoor nemen we aan: 

Aanname 1: De kracht per lengte eenheid ,Fn(s), op de balansarm is te 

bepalen uit de snelheidsvektor ter plaats s, zoals die berekend is bij 
afwezigheid van de balansarm. 

Aanname 2: Alleen de snelheidscomponent un(s) draagt bij tot de 

momentcomponent op de balansarm welke door de meter wordt gemeten. 

Aanname 3: Het krachtprofiel Fn(s) is te schrijven als: 
F (s) = e'u (s,9) + f'u (s,9) 2. n n n 

Hierin staat un(s,S) voor het snelheidsprotiel un(s) over de balansarm onder 
een hoek 9. 

Uitgaande van deze aannames wordt het numerieke model ter bepaling van het 

moment M, verder aangegeven met Mnum' gegeven met: 

L 
Mnum(8) =LJ(e'un(s,8) + f'un(s,8) 2)sds 

0 

6.4 
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§6.3 De Resultaten 

De volgende tweedeling bij de presentatie van de resultaten is aangehouden: 

- Het eerste deel heeft betrekking op de loodrechte aanstroming van de 

balansarm en deze resultaten worden met het werk van Pilmeyer vergeleken. 

- Het tweede deel betreft de resultaten indien de balansarm onder een hoek 8 

met de aanstroming U staat en de vergelijking hiervan met de resultaten 

verkregen door Sars. 

§6.3.1 Loodrechte aanstroming van balansarm 

Volgens 6.4 is Mnum voor een hoek B=w/2 met behulp van de Simpsonregel 

numeriek bepaald voor snelheden in het interval 1mm/s<U<92mm/s. 

Als startwaarden voor e' en f' zijn de experimenteel bepaalde waarden e enf 

uit §6.2 genomen. Ter vergelijking van Mexpmet Mn~m is het relatieve 
(M - M } verschil RV = num exp als funktie van U uitgezet in figuur 6.2. 

4 

2 

121 
s-e 
J: -2 
·~ -4 

::> 
-6 0::: 

-6 

+-1121 

-12 

- ~ 4 

-16 

-~d 

"exp 

( 1) 

(2) 

2 J 4 5 6 7 d 0 '121 
X1121 1 

-+ U :n ~m/s 

figuur 6.2 RV als funktie van de aanstroomsnelheid U:(1) e=9.4*10-5kg/ms, 

f=5.8*10- 4kgtm2; (2} e'=9.3*10-5kg/ms, f'=5.5*10-4kg/a2. 

Het verschil RV voor curve 1 is kleiner dan 4\ voor U > 8ma/s. We kunnen dit 

ook inzien met behulp van de snelheidprofielen voor un(s} in §5.2 (figuur 

5.2). Voor snelheden> 8mm/s verlopen ze vrijwel vlak en liggen ze 

gemiddeld 4\ hoger. Nemen we in Nnum un(s,w/2)=(U+AU) dan wordt hiermee 
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Met 

RV = 6U* (1 + 2fU/e) 6.5 

6U U (1 + fU/e) 
__ = 0.04 en f/e=6 is RV voor U=8mm/s en 92mm/s respectievelijk 4.2\ en 
u 

5.4\ hetgeen bij benadering ook door curve 1 wordt gegeven. 

Om RV voor U >= 8mm/s zo klein mogelijk te krijgen worden e en f beide iets 

kleiner genomen en weer met e' en f' aangegeven. Met voor e' en f' 

respectievelijk 9.3*10-Skg/ms en 5.5*10-4kg/m2 wordt het verloop van RV dat 

van curve 2 (zie figuur 6.2). 

§6.3.2 De afhankelijkheid van M met hoek o 

Om de hoekafhankelijkheid te presenteren is gebruik gemaakt worden van het 

quotient Q(9) = M(O) en van V(9) = Q(9) - sine. V(O) is geintroduceerd 
M(w/2) 

omdat we verwachten op grond van de resultaten van Cox en Batchelor dat Q(O) 

in eerste benadering als een sinus zal verlopen. 

In figuur 6.3 is het verloop van V(9) zoals dat gemeten is door Sars 1987 

voor een aantal snelheden weergegeven. 

figuur 6.3 V(9) als funktie van 9 (Sars 1987). 

We zien dat het verloop van de V(9) curves vrijwel onveranderd blijft bij 

varieren van de snelheid. Het ongelijk aan nul zijn van V(9) voor 8=0 en w 

is het gevolg van een experimentele fout bij de meting van 9 (69=2°). 

Om numeriek een benadeting voor Q(9) en V(O) te vinden gaan we wederom uit 

van 6.4. Daar in de ykopstelling momenten gemeten zijn voor hoeken 8=0 in 

stappen van w/12 tot 9=w is numeriek ook bij deze hoeken gewerkt. 
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Verwaarlozen we in eerste instantie de invloed van de bol dan is hiermee 
u (s,9)=Usin9 en wordt 6.4: n 

6.6 

Met M
0

(9) een nulde orde approximatie voor het moment op de balansarm. 

Introduceren we de constante g=f/e~f'/e' dan wordt V(9) uitgaande van 6.6: 

Vo(B) = Usin8(sin8-1) 
g + u 

6.7 

In figuur 6.4 is nu V0 (8) voor verschillende snelheden als funktie van 8 
uitgezet. 

.~ 0·-r::::----..---::::::=~~::::::""':::::::------:::~ 
--1 
CD 

o-_; -z 
> -3 
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-8 

-7 

-8 

-9·+-~~~~~-r--~~-~~--~ 

iT rr/2 
-+ e 0 

figuur 6.4 V(9) als funktie van 8 voor de snelheden in mm/s: 

1 : U=1; 2 : U=4; 3 : U=16; 4: U=32; 5 U=62; 6 0=92. 

Voor u~- is V(8) = sin8(sin8-1) hetgeen in figuur 6.4 direkt is terug te 

vinden. Indien u~ geldt dat V0(8} = 0 hetgeen fysisch voor de hand ligt, 

geen wind geen kracht. 

Nemen we de invloed van de bol mee in de berekeningen om te komen tot een 1e 

orde benadering van het moment dan wordt hiermee v1(9}: 
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L 2 ' 

V 1 ( 9) Q 
1 ( 9) - sine 

L f (un(s,9) + gun ( s , 9 ) ) sds 
- sin9 6.8 = = 0 

L 
+ gu (s,!) 2)sds L J(un (s,~) 

0 2 n 2 

In figuur 6.5 is voor g=6, L
0
= 14mm en L = 74mm (deze komen overeen met de 

1 experimentele waarden) V (9) voor een zestal snelheden gegeven. 
~ te 
r:: 
·~ 5 -ea~----:::::~iiitlro.... 
>-s 
t 

-te 

-15 

-29 

-25 

-~+-~--~~~~--~~--~~--~ 

rr rr/2 + e 0 

figuur 6.5 (a): v1(9) als funktie van 9 voor snelheden in mmts van 

1: U=1; 2: U=4; 3: U=16; 4: U=32; 5: U=62; 6: U=92 

In tegenstelling tot het verloop van de experimentele curves veranderd hier 

het verloop sterk bij veranderende snelheden. 

Tot slot vergelijken we voor een tweetal snelheden de numeriek en 

experimenteel bepaalde curves voor Q(9) en V{9) middels figuur 6.6. 

Bij deze rechtstreekse vergelijking van de resultaten zal gelijktijdig de 

invloed van g op v1ca) onderzocht worden. Als keuzes voor q nemen we de 

beide uiterste grenzen g=• en g=O en verder twee waarden rond de 

experimenteel gevonden waarde g=6. 
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figuur 6.6 Q(9) en V(9) als funktie van a voor de snelheden: . 

(a): U=32mm/s; (b): U=92 mm/s 

experimenteel : * ; Q1
(a) : o 

v1(a) bij waarde vang: 1, g=-; 2, g=7; 3, g=6; 

4, g=S; s, g=O (getrokken lijnen in V(9)). 

0 

0 

In de grafiek voor Q(9) is tevens het verloop van de sinus weergegeven 

(getrokken lijn). Zaken die we waarnemen zijn: 

- Varieren van g heeft een relatief kleine invloed. Alleen voor g~- wijkt de 

curve sterk af (invloed van e'un in Fn is verwaarloosd}. 

- Oe gemeten resultaten liggen altijd boven de numerieke resultaten. 

- Voor hoeken voor de bol (9>=w/2) is V(8} positief. Bij de numerieke curves 

is v1(8) alleen voor snelheden< 16mm/s positief op dit a-interval (zie 

figuur 6.5}. Achter de bol (9<•/2) is er altijd teken overeenkomst. 
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§6.4 Conclusies en discussie 

Conclusies 

* Bij loodrechte aanstroming is na herschaling van e en f het relatieve 

verschil RV tussen Mnum en de meetresultaten Mexp <= 2 \ voor 

snelheden > 8mm/s. 

* Het model voor de bepaling van V(9) is voor hoeken w/4<9<7w/12 en 

snelheden >= 16mm/s binnen 5\ betrouwbaar. 

* De discrepanties tussen het experimentele en numeriek werk zijn niet te 

verklaren met de variabele g. 

Discussie 

-Dat voor snelheden<= 8mm/s RV, zoals gegeven in §6.3.1, sterk afwijkt van 0 

(tot 18\ bij U=1mm/s) heeft als oorzaak dat de bolinvloed voor deze 

snelheden groot is en hiermee un(s) sterk afwijkt van U. Er zal een 

modeluitbereiding voor Fn nodig zijn die juist voor kleine snelheden en 

waarden van s dicht bij de bolwand groot is. Bateheler en Cox.hebben in Fn 
een term van de vorm ln( 1 - (s/L0 )2) opgenomen om te komen tot een hogere 

orde benadering van het krachtprofiel O(e3). Een soortgelijke gewichtsfactor 

kan ingebouwd worden in het model. 

-rndien Q1(9) en v1(9) een goede benadering geven voor Q(O) en V(O) bij een 

snelheid >= 8mm/s en een hoek 9 dan betekent dit dat ook M(8) goed benaderd 

is. rn §6.3.1 is namelijk vastgesteld dat Mnum(w/2) binnen 2\ correct is. 

-De verschillen die optreden tussen de numerieke en de experimentele 

resultaten zijn vooral voor hoeken 8>2w/3 en O<w/3 aanzienlijk. 

Deze verschillen moeten toegeschreven worden aan de keuze van het model. 

-om een indruk te krijgen van de verstoring die de micro-anemometer (bol + 
arm) in de stroming veroorzaakt is gerekend aan een bol in een cylinder 

waarbij in stroomop- en afwaartse richting de balansarm is meegenomen. Dit 

probleem is namelijk cylindersymmetrisch waardoor het nog met de hier 

toegepaste EEM op te lossen is. Uit de verschillen van de snelheidsprofielen 

un(s,9) verkregen met en zonder balansarm, blijkt dat de invloed van de arm 

lokaal bij de arm slechts merkbaar is. Voor hoeken > w/4 gerekend vanaf de 

·balansarm is geen invloed meer merkbaar. 

-Verder kan de invloed van de armlengte (L-L
0

) op Mnum(9) onderzocht worden. 
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Hoofdstuk 7 Eindconclusies en suggesties voor verder onderzoek 

De belangrijkste conclusies van Hoofdstuk 5 en 6 nog eens bij elkaar: 

* De goede overeenkomst tussen de variabelen W,1 en Cd bepaald met de EEM 

voor het snelheidsinterval 1 mm/s<U<92 mm/s en de gegevens uit de 

literatuur vormen het indirekte bewijs voor de betrouwbaarheid van de 

snelheidsprofielen un e~ up lokaal bij de bol. 

* Voor de huidige experimentele ykopstelling is de invloed van de 

cylinderwand verwaarloosbaar voor U >= 1mm/s. 

* Voor metingen met prototype 1 (vaantje aan balansarm) bij loodrechte 

aanstroming en snelheden >= 4mm/s is het geoorloofd ter plaatse van het 

vaantje de ongestoorde snelheid te veronderstellen. 

* Voor metingen met prototype 2 (alleen balansarm als aangestroomd object) 

is een model ter beschrijving van het moment op de arm als funktie van de 

aanstroomsnelheid geintroduceerd. Bij loodrechte aanstroming is het verschil 

met de experimentele waarden <= 2\ voor snelheden >= 8 mm/s. Voor hoeken 

w/4<9<7w/12 bij snelheden >= 16mm/s is dit 5\ Buiten dit interval is een 

sinusvormig verloop een betere benadering voor M(9). 
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Suqqesties voor verder onderzoek 

* Als inlaatprofiel is in het huidiqe werk in overeenstemminq met het 

profiel in de ykopstellinq een uniforme aanstrominq qenomen. Ook andere 

snelheidsprofielen kan men met de EEM doorrekenen mits deze maar 

axiaalsymmetrisch zijn. Een profiel dat in windtunnels vaak qebruikt wordt 

als aanstroomprofiel is het paraboolprofiel. Voor dit profiel zijn de 

qeqevens reeds bepaald en op file beschikbaar. 

* Het is moqelijk om numeriek de wandinvloeden van de voor- en achterplaat 

in de ykopstellinq te onderzoeken. Hiervoor dient men dan wel de 

tijdsafhankelijke Navier-Stokes verqelijkinq op te lossen, waarbij voor 

iedere tijdsstap een andere mesh nodiq is. De beide platen verplaatsen zich 

namelijk ten opzichte van de bol zodat het definitieqebied telkens anders 

wordt. 

* Het model dat in Hoofdstuk 6 qeintroduceerd is dient verder bekeken te 

worden. Een uitqebreide literatuurstudie over het qebruik van Stokeslets in 

Stokesstrominqen kan hierbij van belanq zijn. 

* Buiten het kader van dit onderzoek om is het verder interessant de invloed 

van de cylinderwand op de variabelen W en 1 te onderzoeken. 
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Appendix I: De in dit verslag gebruikte coordinaatstelsels met enkele 

hierin voorkomende tensoroperaties 

Het stromingsprobleem dat beschreven. moet worden is axiaalsymmetrisch 

verondersteld. Hierdoor zijn slechts 2 onafhankelijke coordinaten nodig om 

het probleem te kunnen beschrijven. Vanwege de geometrie zijn twee 

coordinaatstelsels uitermate geschikt te weten: het bol- en 

cylindercoordinaatstelsel. Voor een bol in een oneindig medium heeft het 

bolcoordinaatstelsel de voorkeur. Voor een bol op de as van een cylinder is 

het cylindercoordinaatstelsel het meest geschikt. In figuur A1.1 zijn beide 
stelsels weergegeven. 

0 z ---t--
! 

R ----

R 

figuur A1.1 Coordinaatstelsels voor axiaalsymmetrische stromingsproblemen. 

(~,~) en (~r'~a> zijn respectievelijk de eenheidsvektoren in 
een cylinder- en bol coordinaatstelsel. 

- Enkele tensoroperaties in een cylindercoordinaatstelsel. 

Een snelheidsvektor ~is te schrijven als~= uR~ + uz~= (uR,uz) A1.1 
Vetder is de divergentie,de rotatie en de gradient te schrijven als: 

(V.y) = 1 ö (Ru ) + öuz 
R ÖR R öz 

A1.2 

(Vxy) = (0, 00R- öuz,O) A1.3 
öz öR 
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vs = (as, 0 ,as) 
öR 3z 

met s een scalar. 

- Hetzelfde voor een bolcoordinaatstelsel. 

A1.4 

De snelheidsvektor ~ is hierin te schrijven 
1 a 2 1 a . 

als~ =u~+ u8~9 = (ur,u9) A1.5 
(V.ll) = __ (r ur} + ___ (u

9
Hn8) 

r2 ar rsin8 ae 

(Vxy) 1 a = (0,0, ___ . (ru
8

} 
r ar 

vs = (as,~ as,O) 
ar r ae 

1 aur) ---
r ae 

A1.6 

A1.7 

A1.8 

In het verslag wordt voor ur ook de benaming up gebruikt. Voor (-u9) 

gebruiken we verder un. Oe vektoren en tensoroperaties uitgedrukt in het ene 

stelsel kunnen in termen van het a.ndere stelsel uitgeschreven worden. Voor 

de snelheidsvektoren in cylindercoordinaten geldt: 

~= cos8 u8 + sine ur 

uz= -sine u9 + cos8 ur 

verder geldt dat R=rsinB,z=rcose en r=IR2+ z2 

Tot slot zal nu de vorticiteit ~=(Vxu)=(O,~,O} uitgedrukt in 

cylindercoordinaten worden omgezet in bolcoordinaten. 

· A1. 9 

A1.10 

A1.11 

A1.12 

Toepassen van de ketting,produkt en somregel bij het differentieren geeft 

nu: 

~ = ~ ~(ru8 ) _ ~ aur) hetgeen zoals verwacht A1.7 opleverd. 
r ar r as 

Voor een uitvoerige behandeling van de in stromingsproblemen voorkomende 

tensoroperaties zij verwezen naarStreeter 1961. 

-69-



Appendix II Het stelsel vergelijkingen behorend bij de Galerkin methode §3.2 
en de oplossingen hiervan. 

De 8 onafhankelijke vergelijkingen uitgedrukt in termen van A1 en 81. 

A2 = - ~(8+5A1) 82 = - 23 81 
29 9 

A3= !._(17+7A1) 83 = 19 
- 81 

29 9 

A4 = - _1 ( 9 5 + 3 4A 1 ) 84 = 5 
- 81 

58 9 

9· 931035 A1 + 0.01171381 - 0.002546A181 + 44 · 689656 = 0 
Re Re 

0.050148 A1 + 2· 201058 81 + 0.002421A1 2- 0.00037681 2 + 0.379018 = 0 
Re 

. -
Doordat Ai,8i i = 2 t/m 4 in termen van A1 en 81 gegeven zijn zullen we hier 

volstaan met het geven van alleen de waarden voor A1 en 81 bij de door ons 
onderzochte Re-waarden. 

Tevens zijn de resultaten cp,cf,cd,W en 1 in Tabel A1 opgenomen. 
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Tabel Al Resultaten Galerkin methode voor stroming rond een bol. 

Re Al BI c Cf cd w y 
p 

1.0 -4. 4r;•98 -0.0919 16.0046 32.0019 48.0065 -0.0001 0.0000 
5.0 -4.4946 ·0.4599 3.222!5' 6.409~ 9.6320 -0.0002 0.0000 

10.0 -4.4796 -0.9208 1. 6449 3.2189 4.8639 -0.·0002 0.0000 
15.0 -4.4518 -1.3R36 1. 1340 2. 1617 3.2957 -0.0003 0.0000 
20.0 -4.4145 -1.8494 0.8896 1. 6377 2. 5273 -0.0004 0.0000 
25.0 -4.3667 -2.3191 0. 7518 1. 3271 2.0788 -0.0005 0.0000 
30.0 -4.30H6 -2.7936 0.6671 1. 1230 1. 7901 0.0007 0.0000 
35.0 -4.2403 -3.2737 0.6127 0. 9798 1. 5925 0.0011 0.0000 

I 39.0 -4. 1785 -3.6625 0. 5831 0.8933 1. 4764 0.0034 0.0000 ......, 
40.0 -4. 1621 -3.7604 0. 5771 0.8746 1. 4517 o.ooao 11. 1336 -I 45.0 -4.0742 -4.2542 0.5539 0.7946 1. 3485 0.0452 27. 5633 
50.0 -3 97/1 -4.7560 0. 5393 0. 7323 1. 2716 0.0787 35. 7083 
55. 0 -3.8710 -5.2661 0. 5307 0.6828 1. 2135 0. 1094 41.2276 
60.0 -3 75.-'.1 -5. 7851 0. 5265 0.6427 1. 1693 0. 1380 45.32~6 
65.0 -3 63~3 -6.3130 0. 5256 0.6100 1. 1355 0. 1649 48.5199 
70.0 -:J.50:-:i8 -6.8~00 0. 5270 0.5828 1. 1097 0. 1906 51. 0895 
7~.0 -3.3670 -7.3959 0. 5301 0. 5600 1. 0901 0.2153 53.2041 
80.0 -3. 22•1-2 -7.9502 0.5344 0. 5408 1. 0751 0.2390 54.9752 
85.0 -3 0761 -8. 5123 0.5395 0.5244 1. 0638 0.2619 56.4798 
90.0 -2.9235 -9.0813 0. 5450 0. 5102 1. 0552 0.2841 57. 7733 
95.0 -2. 7673 -9.6562 0. 5508 0. 4979 1. 0487 0.3056 58.8968 

100.0 -2.6033 -10.2357 0. 5566 0.4870 1.0436 0.3265 59.8813 
150.0 -1. 0417 -15.9390 0.5900 0·. 4169 1. 0069 0.5035 65.5592 
200.0 0. 1931 -20.6758 0.5709 0.3667 0.9376 0.6263 68.0306 
250.0 1. 0337 -24.2068 0. 5281 0.3234 0.8515 0.7089 69.3744 
300.0 1.62é39 -26.8160 0.4816 0.2870 0. 7687 0. 7661 70.2055 
3~0.0 2.0607 -28. 7876 0.4387 0;2569 0.6956 0.8074 70. 7664 



Appendix III: Introductie van barycentrische coordinaten voor het opstellen 

van de basisfunkties ~i en •i en een voorbeeld van het gebruik hiervan bij 

de bepaling van een matrixelement uit de stijfheidsmatrix S. 

In deze appendix zullen barycentrische coordinaten geintroduceerd worden 

waarmee op eenvoudige wijze lokale lineaire en kwadratische basisfunkties ~~ 

en ·~ te construeren zijn. De stap om te komen tot de globale basisfunkties 

~i en •i in het punt xi bestaat uit een sommatie van alle '~ of ·~ funkties 

in de direkte aangrenzende elementen. Als voorbeeld volgt nu de constructie 

van ~j met lineair verloop voor driehoekige elementen met 4 knooppunten zie 

figuur A3.1 (voor andere elementen gelden analoge beschouwingen}. 
3 

figuur A3.1 Een vier-knoops driehoekig element. 

definieer de knooppunten &i= (Ri,zi) i=1,2,3 &123= ~(&1+ A2+ K3) en de 
3 

polynomen À.(X) zodanig dat À. (Xj) = 6 .. en À· (X}= lineair in element e 
1. l l.J 1. 

3 
voor i= 1,2,3 en [ À.(x)=1 voor alle x Ce. 

. 1 1. 1.= 

Deze polynomen Ài kunnen als volgt bepaald worden: 

Neem als voorbeeld À1. 

Omdat À1 een lineair verloop kent zal het de volgende vora hebben: 

A3.1 

A3.2 

Met gebruikmaking van A3.1 wordt dan À1cx) = a0+ a1R + a2z voor i=1,2 en 3 

respectievelijk 1,0 en 0. 
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Oplossen van dit stelsel geeft: 

- R2z3 - R3z2 z2- z3 - R3- R2 
~0- 6 ~1= 6 a2- 6 

met 6 = (R3- R2)(z 1- z2) - (z2- z3)(R2- R1)= ±A 

en A het oppervlak van de driehoek. 

Op analoge wijze worden À2 (~) en À 3 (~) verkregen. Ook de afgeleiden kunnen 

worden bepaald. Met d~ funktiewaarden À1, À2en À3 kan nu elk punt in het 

element worden gekarakteriseerd. Deze funktiewaarden worden barycentrische 

of zwaartepuntsecordinaten genoemd. Zo geldt bijvoorbeeld: 

1 2 3 12 1 1 123 1 1 1 ~: (1,0,0) I ~: (0,1,0) 1 ~: (0,0,1) 1 ~ :(21210) en~ :(3,
3

,
3

> 

Kiest men nu de lokale basisfunkties ~~ gelijk aan deze Ài in de 

snelheidsknooppunten à 1 ,~2en ~3 en stelt men •i= 1 in het drukknooppunt ~ 123 

dan is men in staat de integralen, die in 3.3.2 voorkomen, op te lossen. 

Voor de eerste component uit 3.3.2a geldt bijvoorbeeld: 

K K 
I! I a~; a~i RdRdz = 2! r I a~; a~i RdRdz = 1 r rk 
Re Q az az Re k=1 ek az az Re k=1 

A3.3 

Hierin staat K voor het totaal aantal elementen ek dat gebied Q omvat. 

Bepaling van Ik voor bijvoorbeeld i=1 en j=2 geeft nu: 

Kies ter illustratie het element volgens figuur A3.2 met R=À
2
R2 

en dRdz = 2A dÀ 1dÀ2. 
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' ' ~+d~~----~--~~~ 

~,_--~~~--~~ 

sym.a ---------1 

Fiquur A3.2 Element waarvoor qeldt dat R=À 2R2 en dRdz = 2AdÀ 1dA2 

met A het oppervlak van de driehoek. 

2 1 1-À 1 2 2 2 
Ik= 2T.~2 I I À2R 2AdA dA2= Zw ~2 A R 

0 0 3 

Het produkt 2T A R2is, zoals men direkt verwacht volqens A3.4, qelijk aan 
3 

het volume dat ontstaat bij rotatie van de driehoek in fiquur A3.2 om de as 

R=O. Opmerkinq: De 2 in R2 is de waarde. van de index i in Ri en qeeft dus 

qeen kwadraat aan. 

Elke inteqraal is nu analooq te bepalen 
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