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De figuur op de vorige pagina is ontleend aa.n "A first course in Turbulence" 

van "Tennekes H. and Lumley J.L.".De figuur representeert een dwarsdoor

snede door een turbulente grenslaag.De belangr~kste grootheden z~n in de 

figuur aa.ngeduid,zoals hoofdstroomsnelheid (U
0
),snelheidsprofiel (U(x,y)), 

locale snelheid (u,v) en de grenslaagdikte (B(x)).De grenslaag zelf wordt 

gerepresenteerd door het geschaduwd getekende deel boven de wand.Het illu

stratieve van de figuur is dat zij duidelijk maakt dat de rand van de turbu

lente wandgrenslaag een grillige kromme is,die ligt in de omgeving van de 

mathematisch gedefinieerde tijdgemiddelde grenslaagdikte. 



Samenvatting. 

In het kader van onderzoek naar de dynamica va.n de turbulente wandgrens

laag is een generator ontwikkeld en gebouwd waarmee een waternevel met 

hoge dichtheid (n ~ 1013 deeltjes/m 3) en kleine druppelstraal (r ~ 1 ~m) 
gep:rvdto.cae:::-d. ka~ ~c::-d.::::~ • .D:::: ~-~~ i:'=!'!;'?'!''?l wnrn.t. e~hrui kt voor het zichtbaar 

maken van bepaalde wervelstrukturen (coherente strukturen) in de turbulen

te wandgrenslaag van de stroming in een windtunnel.Van de waternevel z~n 

een aantal aspecten bestudeerd zoals:druppeldistributie,coagulatiesnel

heid,extinctie van licht door de waternevel. 

Voor het zichtbaar maken van de struktuur van de turbulente wandgrenslaag 

wordt de waternevel door een sleuf in de wand in de stroming geïnjecteerd. 

Met behulp van een laser als lichtbron en een veelvlakkige roterende spie

gel wordt de geïnjecteerde waterneveldeken door een dun ( < 1 mm) lichtvlak 

belicht.Door de lichtverstrooiing is een doorsnede van de struktuur van 

de stroming zichtbaar.Het grote voordeel van deze techniek hierb~ is dat 

geen vervuiling van de tunnel optreedt alsook geen giftigheideproblemen 

ontstaan.De diverse aspecten van de techniek komen in dit rapport aan de 

orde. 

In een kleine windtunnel zijn eerst proefonderzoekingen uitgevoerd om de 

kwaliteit van de techniek te beoordelen.Door het gunstige resultaat dat is 

voortgekomen uit dit onderzoek is in een grote windtunnel een visualisatie

studie uitgevoerd naar de struktuur in het binnengebied van de turbulente 

wandgrenslaag.Gelijktijdig is ook literatuur bestudeerd over dit onderwerp. 

Dit rapport behandelt gedetailleerd de opstelling en de resultaten die in 

de literatuur worden vermeld. 

Met de visualisatietechniek z~n de low speed streaks zichtbaar gemaakt,waar

van foto's z~n genomen.De transversale streakafstand en -verdeling z~n in 

overeenstemming met resultaten van andere onderzoekers.Diverse andere karak

teristieke patronen z~n met de techniek zichtbaar gemaakt,zoals onder an

dere pocketstruktuur en intermittentie. 

Door middel van een gel~kt~dige belichting met twee lichtvlakken is het mo

gelijk twee doorsneden op één foto vast te leggen.~aaruit is het duidelijk 

geworden dat in streaks de stroming van de wand af is gericht,dit in over

eenstemming met ander onderzoek.Verder is duidelijk geworden dat ongeveer 

20 %van alle waargenomen strukturen een rolwervelvorm hebben. 

Uit deze eerste resultaten kan geconcludeerd worden dat de techniek veel 

mogelijkheden biedt om de dynamica van de turbulente wandgrenslaag te bestu

deren. 



Summa.ry. 

For visualising coherent structures in the wall region of a turbulent 

boundary layer,a fog generator,with which a water fog with a high densi

ty (n ~ 1013 part./m3) and small draplets (ra 1 ~m) can be produced,has 

been developed and built.Some ~spects of the fog,~uûL ~8 droplet dist~i-

bution,coagulation rate,light extinction and ethers have been studied. 

The visualization is made possible by injecting the fog in the flow 

through a slot in the wall.By using a laser as a light souree in combi

nation with a polyhedral rotating mirror the injected fog layer is illu

minated by a thin light sheet ( < 1 mm).Because of the light scattering a 

sectien of the flow structure is made visible.The advantage of this tech

nique is that the flow system is not fouled and presente no toxic dangers. 

This report describes various aspects of the technique. 

After the technique was used satisfactorily in a small windtunnel,it was 

implemented in a large windtunnel for a visualization study of the struc

ture in the wall-layer of the turbulent boundary layer.In the meantime 

some literature about the subject has been studied.This report treats,in 

detail,the results which are described in the literature and the present 

experimental set-up. 

The lew speed streaks have been made visible by the visualization tech

nique and photographs were made.The transverse streak-spacing and -dis

tribution are in agreement with the results obtained by other investiga

tors.Other characteristic patterns,principal among which are pocket struc

ture and intermittency,have been made visible. 

By means of simultanecue illuminance with two light planes it is possible 

to record two different sections on ene photograph.It has become clear 

that in the streaks the flow is directed off the wall,which is in agree

ment withether research.Besides it has beoome clear that about 20% of 

all the observed structures show a vortex-roll structure. 

From these first results,it can be concluded that the technique offers 

prospects for studying the dynamics of the turbulent wall-boundary layer. 
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snelheidefluctuaties in de y-richting 

luchtdebiet door de filters 

debiet vloeibare stikstof 

snelheidsverschil grote en kleine druppels 

een volume 

gemiddeld volume van éên druppel 

volume van de verstrooier 

stromingssnelheid van lucht 

injectie snelheid 

dimensieloze injectie snelheid ( v5 • u•- 1) 

snelheid waarmee een struktuur beweegt 

snelheid waarmee de laserbundel beweegt 

snelheid in de z-richting 

snelheidefluctuaties in de z-richting 

longitudinale afstand (in stromingsrich
ting),afstand tot voorrand van de wand 

afstandeverschil in de x-richting 

Dimensie 

T 

G 

e 

e 
e 
e 
e 
1 T- 1 

1 T- 1 

1 T- 1 

1 T-1 

1 T- 1 

1 T- 1 

1 T- 1 

1 T- 1 

1 T- 1 

1 T- 1 

1 T- 1 

1 T-1 

1 T- 1 

13T-1 

13T-1 

1 T- 1 

13 
13 

13 

1 T-1 

1 T- 1 

1 

1 T- 1 

L T-1 

1 T- 1 

1 T- 1 

1 

1 

S.I.eenh. 

s 

K 

K 

IC 

IC 

IC 
-1 m s 
-1 

m s 
-1 

m s 
-1 

m s 
-1 m s 
-1 m s 
-1 m s 
-1 m s 
-1 m s 
-1 

m s 
-1 m s 
-1 

m s 
-1 

m s 
3 -1 m s 
3 -1 m s 

-1 m s 
m3 
m3 

m3 
-1 m s 
-1 m s 

-1 m s 
-1 m s 
-1 m s 
-1 m s 

m 

m 



+ 
~x 

x 

+ 
~y 

+ y 

z 

+ 
~z 

dimensieloos afstandeverschil in de 
x-richting (~x ·1*- 1 ) 

grootteparameter (2·rr·a·À-
1

) 

hoogte boven de wand 

afstandeverschil in y-richting 

Dimensie 

1 

1 

L 

L 

dimensieloos afstandeverschil in de 
y-richting (~y·l*- 1 ) 1 

dimensieloze hoogte boven de wand (y.l*- 1
) 1 

transversale afstand 

: afstandeverschil in z-richting 

dimensieloos afstandeverschil in de 
z-richting (~z·l*-1) 

L 

L 

1 

Griekse symbolen. 

E 

constante 

grootte parameter (2.rr.a·À-1
) 

constante 

warmteoverdrachtscoëfficiënt belwand 

constante 

constante 

hoek waaronder de injectie plaatsvindt 

constante 

snelheidegradiënt 

grenslaagdikte 

dimensieloze grenslaagdikte ( ó ·1* - 1
) 

verplaatsingadikte 

dissipatieachaal 

snelheideverhouding (V5 • ~~ 1 ) 
dynamische viscositeit 

lengteachaal 

dynamische viscositeit van lucht 
(19,35·10-6 kg m- 1a- 1) 

dynamische viscositeit van de suspensie 

dynamische viscositeit van de druppels 

dynamische viscositeit van het medium 

impulsverliesdikte 

waarnemingsboek 

1 

1 

1 

M T-38- 1 

1 

L-3M T- 1 

1 

T-1 

L 

1 

L 
L2T-1 

1 

L- 1M T- 1 

L 

L-1M T- 1 

L- 1M T- 1 

L- 1M T-1 

L-\ T- 1 

L 

1 

S.I.eenh-.. 

m 

m 

m 

m 

-2 -1 W m K 

-1 
s 

m 

m 
2 -1 m s 

-1 -1 kgm s 

m 

-1 -1 kgm a 
-1 -1 kgm s 
-1 -1 kgm s 
-1 -1 kgm s 

m 

rad. 
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V 

1t 

golflengte van het licht 

streakafstand 

dimensieloze streakafstand (À•l*-1) 

wervelafstand 

dimensieloze wervelafatanti (À ·l•-1) 

gemiddelde dimensieloze streakafstand 

warmtegeleidingscoëfficiënt van water 
(0,6 Wm- 1K-1) 

lengteschaal 

kinematische viscositeit 

kinemattsche viscositeit van lucht 
(15·10-ó m2s- 1 ) 

: kinematische viscositeit van het medium 
waarin de bol beweegt 

tPmpera tuur 

getal van Pi (3,141592653) 
soortelijke massa vloeibare stikstof 
(808 kg m -3) 

soortelijke massa van de bol 

soortelijke massa van het medium waarin de 
bol beweegt 

soortelijke massa van water (1000 kg m-3) 

soortelijke massa van lucht (1,29 kg m-3) 

soortelijke massa 

soortelijke massa vloeistof 

soortelijke massa damp 

soortelijke massa op t = 0 

extinctie coëfficiënt 

gemiddelde druppeldoorsnede 

standaarddeviatie streakafstand 

standaarddeviatie hoogte boven de wand 

tijdschaal,tijdconstante 

wandschuifspanning 

karakteristieke tijdechaal 

tijdschaal 

snelheideschaal 

dimensieloze hoogte boven de wand 

hoek die de strukturen met de wand maken 

beldiameter 

Dimensie 

1 

1 

1 

L 

1 

L-3M 

L- 3r.i 
L-~ 

L-3M 

1-~ 

L-~ 

L-3M 
L-1 

12 

1 

1 

T 

L-1M T- 2 

T 

T 

L T- 1 

1 

1 

1 

S.I.eenh. 

m 

m 

m 

m 
2 -1 m s 

2 -1 m s 

2 -1 m s 

K 

kg m-3 

kg m-3 

kg m-3 

kg m-3 

kg m-3 

kg m-3 

kg m-3 

kg m-3 

kg m-3 
-i m 
2 m 

s 

s 
-1 m e 

rad. 

m 



Dimensie 

Cl>, lp hoek die de opeenvolgende spiegel facet-
ten met elkaar maken 1 

x stroomafwaartse afstand tot de sleuf (di-
mensieloos) 1 

Ijl hoek die de snelheidevector met de wand 
waakt 

X-ae -1 
Wx vorticiteit evenwijdig aan de T 

Wy vorticiteit evenwijdig aan de Y-as T-1 

-1 
Wz vorticiteit evenwijdig aan de Z-as T 

Hierin is M = massa ; L = lengte ; T = tijd ; 8 = temperatuur . ' 
N = hoeveelheid substantie (molen of deeltjes). 

En verder kg = kilogram ; s = seconde ; m = meter . J = Joule 
' 

K =Kelvin ; rad •• radiaal ; N =Newton 

mol =mol ; deeltje =aantal deeltjes. 

W = Watt ; 

S. I. eenh. 

rad. 

~ad. _, 
s 
-1 s 
-1 s 

De laatste eenheid "het deeltje" is geen S. I. eenheid. Deze eenheid is ge-

bruikt omdat vaak het afwezig zijn van deze eenheid als een tekortkoming 

wordt ervaren. 

Omrekeningafactor voor druk 1 atmf.= 1,01325·105 N m- 2 = 1,01325 bar 

= 7,6·10 2 torr • 7,6·102 mm Hg. 



Toevoeging symbolenlijst. 

m 

nt 

M .. -··nzu 
0( 

ob 

Po 

Pb 

Pt 

K 

hoeveelheid massa waterdamp in de bel 

eindmassa hoeveelheid waterdamp 

aantal molen lucht in de bel 

1 '·'"' .. ~-1, mo. rn::t.~ !'la van water 1. 1 o Kg KmO.J.. 1 

orde grootte symbool 

Dimensie. 

M 

M 

N 

beloppervlak 1 2 

een zekere druk 1-1M T- 2 

barometerdruk 1-1M T- 2 

luchtdruk in de bel 1- 1M T- 2 

dampdruk in de bel 1-1M T- 2 

afgegeven vermogen voor verdamping 12M T-3 

beginstraal bel 1 

begintemperatuur van de bel 8 

een zekere temperatuur 8 

dimensieloze snelheid (u.u•- 1
) 1 

belvolume 13 

massa waterdamp M 

massaverandering waterdamp per tijdseenheid M T-1 

constante 1 

S.I.Eenh. 

kg 

kg 

mol 
, __ 
~e 

2 
m 

-1 ;;;cl 

N m- 2 

~r m - 2 

N m- 2 

~T m - 2 

w 
m 

K 

K 

-1 kg s 
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Hoofdstuk 1 Inleiding. 

Uit velerlei onderzoek uitgevoerd in de laatste 30 jaren is komen vaat 

te staan dat de processen die zich in een turbulente wandgrenslaag af-

spelen niet volledig aan willdkeur zijn gebond~ü.~iat alleen zee= ii~~t-

bij de wand (afstand kleiner dan 1/100 grenslaagdikte),doch ook in het 

buitenste deel van de turbulente wandgrenslaag treden bepaalde karakte

ristieke wervelstrukturen op.Deze patronen staan momenteel bekend onder 

de term "coherente strukturen van de .turbulente wandgrenslaag". 

De ontwikkeling van de ideëen rond de coherente strukturen van de tur~ 

bulente wandgrenslaag dateert uit de jaren '60 en is vooral te danken 

aan het onderzoek uitgevoerd op Stanf.ord Universi~y en Ohio State Uni

veraity.Hier heeft men door de stroming plaatselijk te markeren via spe

ciale technieken,de basis gelegd voor al het verdere onderzoek dat na

dien is uitgevoerd.Behalve dat coherente strukturen optreden in turbu

lente wandgrenslagen komen zij ook voor in stralen,menglagen en zoggebie

den.Echter op deze drie stromingstypen zal in dit rapport niet worden 

ingegaan.Men wordt hiervoor verwezen naar overzichtsartikelen (33),(87), 
(111). 
De uiteindelijke doelstelling van al bet onderzoek aan turbulente wand

grenslagen is dat een goed gedef~nieerd beeld wordt verkregen van de 

processen die zich afspelen in de turbulente wa.ndgrenslaag. Hoewel de 

vergelijkingen die de turbulente wandgrenslaag beschrijven op dit moment 

zowel analytisch als numeriek onoplosbaar zijn is het wellicht toch mo

gelijk door middel van zo'n "goed gedefinieerd beeld" de processen te 

beschrijven met een theoretisch model. 

Indien dit laatste te verwezenlijken is,is er bMvoorbeeld de mogelijk

hejd om zowel via modelmatige aanpak als via verdere experimentele re

search weerstandsreductie te voorspellen aan gladde en ruwe wanden.Hier 

treedt dus een meer toepassingsgericht doel naar voren. 

In de werkeenheid wordt zowel in water-als in luchtstromingen onderzoek 

verricht op het gebied van turbulente wandgrenslagen.Dit wordt onder an

dere uitgevoerd met hete-draad anemometrie en hete-film wandopnemers 

(10),(154),(194). 
In het voorjaar van 1982 is gestart met de ontwikkeling van visualisa

tietechnieken voor luchtstromingen.Daarbij zijn de volgende stromingsvi

sualisatietechnieken onderzocht (chronologisch): 
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1) Visualisatie door toevoeging van ozon aan de stroming. 

2) Visualisatie door toevoeging van kleurstof aan de stroming. 

3) Visualisatie door toevoeging van een waternevel aan de stroming. 

ad.1. Als eerste zijn in een kleine windtunnel experimenten uitgevoerd, 

waarbij ozon (03) door een dun pijpje in· de luchtstroming werd ingebracht. 

Door te belichten met kortgolvig u.v.licht,dat door de ozon wordt 

geabsorbeerd,en gebruik te maken van een fluorescentiescherm,kan een 

projectie van het stromingspatroon worden verkregen.De techniek ver

toont analogie met de shadowgraphtechniek (125).Echter vanwege diffusie-, 

uitzak- en giftigheidsproblemen,alsook de beperkte mogelijkheden,zoals het 

twee-dimensionaal zijn van de waargenomen projectie is gestopt met de ver

dere ontwikkeling van deze techniek,zie ook (193),(195). 

ad.2. Op basis van het artikel van Sieverding et.al.(196) is daarna ge

start met een visua.lisatietechniek, waarbij een verfachtige substantie op 

een verhitte Kantha.lband wordt verdampt.Op zich is di:!: een techniek waar

mede gedetailleerdere stromingspatronen kunnen worden verkregen,doch 

hier treedt op den duur vervuiling van de tunnel op,hetgeen zeker in ge

sloten windtunnels zo veel mogelijk moet worden vermeden. 

ad.}. De basisgedachte was daarom een techniek te ontwikkelen die niet 

vervuilend werkt,niet giftig is en de stroming goed volgt.Op basis hier

van is gekozen voor een waternevel techniek (11). 

In dit rapport wordt de volledige ontwikkeling van deze methodiek en van 

d.e eerste experimenten, die zijn uitgevoerd. om de turbulente grenslaag

stroming boven een gladde wand zichtbaar te maken,beschreven. 

De globale opzet van het rapport is als volgta 

Hoofdstuk 2 gaat in op de produktie van de waternevel en de apparatuur 

die daarvoor is ontwikkeld.Verder bevat dit hoofdstuk een aantal aspec

ten die te maken hebben met de waternevel op zich en verstrooiing van 

licht aan de waternevel. 

Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de via experimenteel onderzoek ge

vonden karakteristieke strukturen in turbulente wandgrenslagen. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de experimenten die in eerste instantie uitgevoerd 

zijn in de kleine windtunnel ":Benjamin". Deze experimenten vormden de 

aanzet van het onderzoek. 

Hoofdstuk 5 beschrijft de experimenten uitgevoerd in de grote windtun

nel "Goliath".Dit zijn de eerste experimenten waarmee het karakter van 

de turbulente wandgrenslaag is onderzocht.In dit hoofdstuk wordt ~evens 
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de meetopstelling beschreven. 

Hoofdstuk 6 vormt de afsluiting van het ra.pport en bevat conclusies en 

enige suggesties voor verder onderzoek. 
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Hoofdstuk 2 Produktie en karakterisering van een waternevel. 

2.1 Inleiding. 

Dit hoofdetuk beschriJft dP ontwüci<eling van d.e apparatuur waaz·,lJo:h:! de 

waternevel geproduceerd wordt.Het karakter,doch niet alle details,van 

deze onderzoeksfase wordt weergegeven.Behalve dit wordt ook nog in 

enige paragrafen informatie gegeven omtrent de waternevel zelf en as

pecten die een rol kunnen spelen b~ het gebruik ervan in visualisatie

experimenten. 

2.2 Basisprincipe van de nevelproduktie. 

2.2.1 Het apparaat van Bisplinghoff. 

Het gebruik van een waternevel voor visua.lisatied.oeleinden is niet hele

maal nieuw.McGregor(119) paste dit al toe in supersone windtunnels (va

por screen method).Echter voor het gebruik in subacne stromingen is de 

techniek nieuw. 

Voor de waternevelproduktie gebruikt Bisplinghoff een mengkamer,waarin 

zowel vloeibare stikstof als waterdamp worden ingelaten.Verder wordt de 

temperatuur van de mengkamer en de toevoerleidingen geregeld.Een en ander 

is weergegeven in Fig.1. 

Mixinq 
Kon la 

beietanee 
Beatinq 
Junctione 

LN2 Tube 

Cold 
'l'llezmopile 
Junction 

'!-perature 
COfttrol 

Unit 

Fine Flow Mixinq 
Screen Straiqhtener Nozzle 

LN2 Inlet Tube .25"00~ 

Bot Plata 

Cc.praeeed 
Ritroqan 

mr. I : .3· 

llliillJ .L ~------'==========~· 0 
• 063 I I I Steam Inlet Tube I 

I--+ l-2 .1" 8. 5. -=-=---! 
• 75" 

"Assembled ViE!"' 

lil 

Scree! t Mix!nq Sectien 
Flow Straiqhtener 

: 

Prototype mixing nozzle. 

· Fog generator prototype configuration. 

Fig.1 De waternevelgenerater van Bisplinghoff(11),met details. 
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2.2.2 Realisatie van het apparaat van Bisplinghoff. 

Als eerste stap is de mengkamer nagebouwd en getest zonder extra ver

warming.Echter de nevel die daarb~ ontstond was vrij ~l,waardoor met 

dit concept niet verder is geëxperimenteerd.De oorzaak van het niet 

goed functieneren k~r. gelegen z~n in h~t ni~t vPrwR~mPn,echter ook de 

informatie die in de publicatie wordt gegeven is niet al te gedetail

leerd,waardoor misschien een niet optimale configuratie werd verkregen. 

2.2.3 Het nieuwe ontwerp. 

Het is opmerkelijk dat Bisplinghoff een extra verwarmingselement ge-e_' 

bruikt,want hierdoor wordt de maximaal bereikbare neveldichtheid ge

ringer.Het ljgt meer voor de hand het tekort aan energie te compense

ren door extra waterdamp toe te voeren,zodat de condensatiecapaciteit 

van de vloeibare stikstof maximaal wordt benut. 

Om een goede condensatie van waterdamp te verkrijgen is het van belang 

een zo goed mogelijke menging te bewerkstelligen van de waterdamp en de 

stikstof.Daarom is gezocht naar een mogelijkheid de vloeibare stikstof 

te vernevelen. 

Bovengenoemde overwegingen hebben geleid tot een geheel nieuw ontwerp, 

waarvan het eerste concept is weergegeven in Fig.2. 

Werking van het apparaat: 

radat lucht een debietmeter is gepasseerd (niet getekend) wordt deze 

bij A het systeem ingelaten en passeert vervolgens een tweetal kook

kolven,waarin water aan de kook wordt gehouden.De lucht neem~ in deze 

twee kookkolven waterdamp op en de dan verzadigde lucht wordt in een 

perspex mengbuis B,met diameter 60 mm geinjecteerd.Er is als materiaal 

perspex gekozen,zodat goed waarneembaar is wat er zich afspeelt tijdens 

het mengproces.De vloeibare stikstof (T • 77 K) bevindt zich in een 

groot voorraadvat op een overdruk van b.p :: 0, 4 bar. Dit vat wordt aange

sloten op een centrifugaalsproeier;details volgen later.Deze centrifu

gaalsproeier bevindt zich eveneens in de perspex mengbuis die verder 

aan de bovenz~de is afgesloten.De vloeibare stikstof wordt door de 

sproeier verneveld en mengt daardoor zeer goed met de waterdamp,waar

door zeer snelle condensatie optreedt.Er ontstaat een waternevel die 

onder uit de perspex mengbuis treedt en verzameld wordt in een met een 
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/' vloeibare 
stikstof (--196°() 

waterdamp (-90°() 

A--- c .., 

Fig.2 Eerste concept van de waternevelgenerator. 

( 

deelbaar deksel afsluitbaar plastic verzamelvat C.Van hieruit loopt een 

plastic leiding D naar de windtunnel.Door het debiet van de luchtdoor

voer te regelen is de temperatuur op de juiste waarde in te stellen. 

Het principe zoals hier beschreven is gedurende alle experimenten be

houden gebleven.Er zijn echter wel een aantal modificaties aangebracht. 

2. 3 Ontwikkeling en verbetering van de appara.tuur. 

2.3.1 Sproeiermechanisme en injectie van vloeibare stikstof. 

2.3.1.1 Gebruikte sproeier,centrifugaalsproeier. 

De sproeier die zich bovenin de mengbuis bevindt,waar in eerste instan

tie gebruik van is gemaakt,is weergegeven in Fig.}. 

De sproeier bestaat uit een cilindrisch doosje met hoogte h = 15,5 mm. 

De vloeibare stikstof wordt centrifugaal ingebracht en omdat in het 

doosje nog een extra cilindertje is aangebracht wordt de vloeibare 

stikstof gedwongen aan de buitenkant te blijven. Door een juiste keuze 

van de gatdiameter in het onderdeksel in verhouding tot de druk zal 
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1 
1 

Fig.3 Doorsnede van de sproeier gebruikt in de eerste experimenten. 

de sproeier zijn beste werking verkrijgen.Door de aangebrachte rotatie 

zal de straal bij het uitstromen opbreken in druppels,waardoor een 

stikstofnevel ontstast.Het poortje is aangebracht om een mogelijk dub

bele sproeierwerking te verkrijgen. 

Experimenten uitgevoerd met de centrifugaalsproeier; 
Onderzoeksfase 1. 

Vanwege onder andere ijsvormingsproblemen bij de sproeieropening was voor 

een optimale toepassing van de visualisatiemethode ook een verbete

ring gewenst van de nevelgenera tor. Daarb~j speelde de configuratie rond 

de sproeier een grote rol.Het gehele verloop van de experimenten zal 

niet worden aangegeven,echter wel zullen de diverse uitgeteste confi

guraties worden toegelicht.Daartoe besohouwe men Fig.4,waarvan in het 

onderstaande de toelichting wordt gegeven. 

Fig.4a. De eerste configuratie.Probleem:na ongeveer 15 minuten is g-e 

gehele ruimte in de buurt van de sproeier,als gevolg van terug

stroming dichtgevroren. 

Fig.4b. De tweede configuratie.Boven en aan de zijkant van de sproeier 

isolatiemateriaal aangebracht.Probleem:het dichtvriezen is 

verminderd~doch zeker niet opgeheven. 

Fig.4c. Weergave van het stremingaprobleem met de recirculatiegebieden. 

Fig.4d. De derde configuratie.Invoerplaats lucht en waterdamp verlaagd. 

Probleem:waterneveldichtheid wordt minder,terugslag van de water

nevel niet voor 100~ opgelost. 

Fig.4e. De vierde configuratie.Stikstof wordt in een aparte kamer inge

laten.Door een kleine opening treedt de stikstof in de meng

buis.Probleem:na enige tijd wordt het bovenstuk zo koud dat 
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lucht• ~ waterdamp __ __._=---

vloeibare 
-stikstof 

lucht • 
waterdamp 

I stikstof gas 

vloeibare 
--stikstof 

lucht • 
waterdamp 

1 ' 

I 
b) 

e) 

stikstof gas 

h) 

schwmplastic 

vloeibare 
~-stikstof 

I ucht + 
waterdamp 

9~ 
~0\ 

-(~y\ \ 
I \ \I 

c) 

I stikstof gas 

f) 

stikstof 
gas 

i) 

vloeibare 
--stikstof 

Fig.4a.-i. Chronologisch verloop van uitgeteste configuraties. 
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vloeibare stikstof als een film langs de buiswand omlaag vloeit. 

Het stromingsprobleem is wel opgelost.Er vindt geen terugslag 

van waternevel meer plaats in het bovenstuk. 

Fig.4f. De v~fde configuratie;Er wordt extra stikstof gas van boven in

gelaten.Probleem:zeer grote hoeveelheden stikstofga.s z~n nodig 

om de ;oa.terna•:el bjj de sp:r~eie:r vandaan tP houden. Gevolg: ook 

de waterneveldichtheid vermindert. 

Fig.4g. De zesde configuratie;Een extra scheidingswandje met een klein 

gat erin ie aangebracht.Sproeier en mengruimte zvn gescheiden. 

Probleem:nog lichte aanvriezing aan het scheidingswandje treedt 

op. 

Fig.4h. De zevende configuratie;Een diffusor is aangebracht.Problema

tiek opgeloat,de waternevel kan de sproeier niet meer bereiken. 

Tophoek diffusor ongeveer 20°.Vermoedel~k treedt lichte terug

stroming op (stall),zie Blevins(17). 

Fig.4i. Uiteindel~ke configuratie in onderzoeksfase 1. 

Een aantal andere nadelen die optreden b~ de werking van dit systeem 

hebben uiteindelijk geleid tot verdere modificaties ervan.Deze proble

men zijn achtereenvolgens: 

1) De hoeveelheid te versproeien stikstof bedraagt ongeveer 0,1 1/min. 

Ten gevolge van het warmtelek in de toevoerbuizen ontstaat met dit 

kleine debiet aan vloeibare stikstof een relatief grote gasfractie. 

Dit leidt tot een oscillatorisch gedrag waarb~ afwisselend gas en 

vloeistof verstoven worden.Deze oscillaties hebben tevens drukpul

seringen tot gevolg in de rest van het apparaa.t,die nadelig z~n bij 

introductie van de waternevel in de windtunnel. 

2) Door gasvorming in de leidingen is de insteltijd erg groot (30 minu

ten). 

3) Na enige t~d (15 min.) wordt in de configuratie h.en i. de diffusor 

zeer koud.Omdat de hoek waaronder de vloeibare stikstof wordt ver

neveld veel groter is dan de tophoek van de diffusor loopt ook hier de 

vloeibare stikstof in een dunne film naar beneden;stikstoflek. 

4) Het stikstoflek heeft tot gevolg dat in het voorraadvat (Fig.2C) een 

grote ijsmassa aangroeit met risico van stukvriezen van dit vat. 

Het systeem van Fig •. 4g levert op grond van het bovenstaande nog het bes

te resultaat.Men dient te bedenken dat voor het versproeien van de vloei

bare stikstof slechts een druk beschikbaar is van 0,4 bar,waarbij maar 
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0,1 1/min. versproeid mag worden.Zelfs een grote sproeierfabrikant heeft 

voor het versproeien van water geen enkel type dat bij deze druk en de

bietgrootte werkt.Het vernevelen van vloeibare stikstof vormt op zich 

weer een probleem waar geen informatie over verkregen kon worden, 

zie (114). 

2.3.1.3 Verdere experimenten;Onderzoeksfase 2. 

Nadat duidelijk was geworden dat de oscillaties door gasvorming in de 

leidingen een wezenlijk probleem vormden voor het gebrujk van de water

nevelgenerator bij visualisatie experimenten,is in de tweede onderzoeka

fase verder onderzocht of door het aflaten van gas deze pulseringen te 

voorkomen waren.In Fig.5a.-d is opnieuw het karakter van het onderzoek 

weergegeven,waa.rvan hieronder een korte toeHchting. 

Fig.5a. Eerste configuratie.Stikstofgas wordt afgelaten met een kraan. 

Pulseringen in het debiet worden gering.De insteltijd wordt enige 

minuten door in eerste instantie de kraan ver open te draaien, 

zodat afkoeling naar stikstoftemperatuur snel kan geschieden. 

Fig.5b. Tweede configuratie.Gas wordt afgelaten door middel van een 

drukventiel -niet getekend,zie Fig.5d.-Het verzamelvat is iets 

vergroot,alsook is een extra koelreservoir aangebracht waardoor 

warmtelekken naar de sproeier tot een minimum worden beperkt. 

Fig.5c. Derde configuratie.Goed geisoleerd verzamelvat is aangebracht 

met een korte leiding naar een nieuwe -gemakkelijk monteerbare

sproeier.Het geheel in combinatie met de configuratie als weer

gegeven in Fig.4g.Doordat pulseringen afwezig zijn treedt door de 

constante werking nauwelijks ~saangroei op. 

Fig.5d. De uiteindelijke configuratie als gebruikt in alle experimenten, 

enige diffuseren -die uitwisselbaar zijn- zijn eveneens weergegeven. 

Het uiteindelijke systeem. 

Door het gas af te laten via een speciaal ventiel,blijkt dat alle oscil

laties verdwijnen en de vernevelde stikstof regelmatig uit de sproeier 

treedt.Het vat ale getekend in Fig.5d heeft een volume van ongeveer 

0,8 l.Dit vat wordt aangesloten op het grote voorraad vat met vloeibare 

stikstof bij punt A en blijft dat continu gedurende de experimenten.Boven

op het vat bevindt zich het drukventiel B dat kritisch is ingesteld,zó 

dat alleen gas wordt afgeblazen.Onderin het vat zit een sproeier gemor:.-
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Fig.5a-d Diverse configuraties uitgetest in chronologische volgorde. 
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teerd -een nieuwe eproeier,zie hieronder- C,die aangedrukt wordt gehou

den op de diffusor D met een veersysteem E.Een en ander ie zodanig ver

vaardigd dat door een tweetal perspex ringen een kamer ontstaat (niet 

gearceerde deel).Hierin is gas in te laten,om het systeem droog en op 

overdruk te houden opdat ook hierdoor geen water bij de sproeier kan 

kcmen.Via gnten in de diffueor komt het ga8 in dP mengbu1s ~erecht.Eet 

systeem lijkt dus op dat uit Fig.4g. 

De sproeier. 

De reden dat in de uiteindelijke configuratie toch is gekozen voor een 

andere sproeier heeft voornamelijk te maken met montage- en ruimtepro

blemen, die er zouden z\jn ontstaan bij de keuze van de centrifugaal

sproeier.Door de toegepaste construktie,waarbij de sproeier in het vat 

te draaien is,is een systeem ontstaan dat opvalt door zijn eenvoud.De 

sproeier is weergegeven in Fig.6 en is een gewone plantensproeier van 

het merk "Gloria".De sproeier bestaat uit een buisje waar een speciale 

12 mm 

Fig.6 De gebruikte plantensproeier in doorsnede. 

kop op is aan te brengen.Bovenin bevindt zich een massief lichaam,waar 

aan de bui tenzijde spiraal vormige kanaal tjee zijn aangebracht, die de vloei

stof geleiden en tevens de centrifugaalcomponent verzorgen.De sproeiers 

worden standaard geleverd met een gatdiameter van 1,0 mm.Deze diameter 

bleek te groot daar er teveel stikstof uittrad.De diameter is verkleind 

tot d9 • 0,60-0,65 mm,waardoor nu ongeveer 0,1 1/min. étikstof bij een 

druk van p • 0,4 bar uittreedt.De sproeierwerking is ondanks deze ver-
s 
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andering nog steeds bevredigend en het systeem als beschreven in deze 

laatste opzet werkt goed al zijn verbeteringen nog mogelijk, zie daarvoor 

de suggesties hoofdstuk 6. 

2.3.2 !ct kcckvat. 

Gedurende de experimenten werd het al snel duidelijk dat voor een goede 

nevelvorming een voldoende hoeveelheid lucht met zo veel mogel~k water

damp nodig was.Er werd daarom een heetwaterkoker met een inhoud van 

20 1 en een electrisch vermogen van 3 kW aangeschaft.Deze aanschaf werd 

mede gestimuleerd wegens dè slechte regelbaarheid met de branders en 

eventuele gevaren hierbij. 

Verder moesten de doorgevoerde luchtbelletjes zo kleüt mogel\jk zi,jn en 

zo lar.g als mogelijk in het hete wa-ter verblijven om volledige verzadi

ging te verkrijgen,een probleem waar tot dan toe geen rekening mee 

was gehouden.Dit werd bereikt door de lucht via poreuze glasfilters met 

poriëngrootte 10-16 ~m in het hete vat in te voeren, (+)zie ook Fig.8. 

Bij de st~gafstand van 30 cm en een st~genelheid van maximaal 20 cm/a, 

(34) is de bereikte verblijft~d voldoende om volledige verzadiging te 

verkrijgen,zie daarvoor Appendix A. 

Het kan zijn dat door deze ingreep de waternevel dichter is geworden.Het 

is echter met het oog niet waarneembaar.De temperatuurregeling is in 

ieder geval verbeterd. 

2.3.3 Bediening van de apparatuur,temperatuurstabiliteit en een bepa
ling van het waterdampdebiet. 

2.3.3.1 Bediening en temperatuurstabiliteit. 

De regeling van het systeem in de huidige opstelling geschiedt met de 

hand.De wa-terkoker wordt ingesteld op een temperatuur van circa 95°C. 
De temperatuur van de geproduceerde waternevel is af te lezen op een 

(+)De belgrootte is afhankeli:k van het debiet.Bij zeer geringe debieten-

V< 0, 4 1/min.- z~n de bellen niet groter dan Jlfb = 0, 2 mm. Bij een groot de

biet z~n bij vorming de bellen klein,doch vloeien op grotere hoogte samen, 

waardoor grotere bellen ontstaan. 
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thermometer,die is geplaatst in de afvoer van het verzamelvat.Door de 

temperatuur van de waterkoker te variëren of het luchtdebiet te veran-

deren is een a.ndere nevP.ltemperatuur te verkri.'gen. Door het systeem goed 
• 

in te regelen is de neveltemperatuur gedurende ongeveer 2C minuten bin-

nen + 2°C constant te houden, zie Appendix B.De fluctuaties in de nevel-

koker veroorzaakt.Dit is niet gemeten en schematisch weergegeven in Fig.?. 

Fig.?a 
7b 

AAN 

~ I UIT 
T1 

a 

temperatuur 

~ --~-------~ 

Ta z------~---
tijd 

b 

Eysterese va.n de temperatuurregeling van de waterkoker. 
De temperatuurvariaties in de waterkoker (schematisch). 

0 Omdat de waterdampconcentratie bij temperaturen va.n ongeveer 95 C sterk 

afhangt van de temperatuur is de regeling op basis van de temperatuur 

van het water nogal kritiek.Een verbetering hiervan kan men verkrijgen 

door een proportionele regeling te gebruiken.Voor deze fase van het 

onderzoek voldoet de regeling echter.In een latere fase is hiervan een 

verdere verbetering mogelijk. De nevel temperatuur is in te stellen tus

sen 10°0 en 30°C.Voor het zichtbaar maken van turbulente wandgrenslaag

stromingen is dit bereik voldoende. 

2.3.3.2 Produktiecapaciteit. 

Uit metingen is gebleken dat er 0,1 1/min. vloeibare stikstof uit de 

sproeier treedt.In de stationaire toestand is de gewenste evenwiehts

temperatuur van de waternevel 293 K.Dat betekent dat de vloeibare stik

stof verdampt moet worden en van 77 K opgewarmd moet worden naar deze 

29 3 K ( AT ,.. 216 K) • 

Gegeven het debiet aan vloeibare stikstof kan men op basis van een 

warmte balans, voor de stationaire toestand, nagaan hoeveel waterda.mp er 

geproduceerd moet worden,om uiteindelijk een nevel te verkrijgen met 

een temperatuur van die van de omgeving.Deze warmtebalans ziet er als 
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volgt uit: 

QN • QH 0 
2 2 • 

waarin: QN = 
2 

vermogen nodig om de vloeibare stikstof te verdampen 
en op te warmen naar T = 293 K. 

oftP.wel: 

vermogen dat vr~komt indien de waterdamp condenseert 
en afkoelt tot T = 293 K. 

VN; 'llN2•(LN2+ CN2•t.T1) • ~JLH20 + cHiot.T2 ). 

waarin: ~N 2 = debiet vloeibare stikstof (0,1•10-3 m3/m~n.) 
9N

2
z dichtheid vloeibare stikstof (808,1 kg/m) 

LN
1

= verdampingswarmte vloeibare stikstof (2·105 J/kg) 
LH 2o= verdampir.gswarmte water ( 2, 26 ·106 J /kg) 
rflH2o= hoeveelheid ingebrachte wa.terdamp per minuut 
eN = soortel\jke warmte vloeibare stikstof ( 1, 04•103 J /kgK) 
c~0• soortel~ke warmte water (4,18·103 J/kgK) 
aT1 = temperatuurverschil voor opwarming van de vloeibare 

stikstof (216 K) 
aT2 = temperatuurverschil voor afkoeling van de water-

damp (80 K). 

Aan de linkerz~de bevindt zich het vermogen dat nodig is om de vloeiba

re stikstof te verdampen en op omgevingstemperatuur te brengen.Het rech

terlid geeft het vermogen dat de geproduceerde waterdamp levert indien 

deze wordt gecondenseerd en verder afgekoeld op dezelfde omgevingstem

pera.tuur. 

Met de gegeven getal waarden levert dit bij een debiet va.n o, 1 1/min. aan 

vloeibare stikstof een hoeveelheid waterdamp van m = 0,0132 kg/min. 
H20 

Het soortel~k volume van stoom b~ een temperatuur van 98°C - 100°C 

bedraagt s = 1,7 m3/kg. 

Hieruit volgt dat de massa van 0,0132 kg overeenkomt met 22,4 1 lucht + 

waterdamp die per minuut ingevoerd dienen te worden (De 22,4 1 hebben 

niets te maken met het molair volume,de overeenkomst is toeval!!).In de 

experimenten is alleen het luchtdebiet bekend wat een fractie van het 

totaal is dat aan het systeem wordt aangeboden.De temperatuur van het 

water in de waterkoker is ongeveer 95°C-99°C.Uitgaande van de 22,4 1/min. 

lucht + waterdamp die wordt aangeboden,kan men bij een zekere temperatuur 

de luchtfractie berekenen.In Tabel 1 z~n voor een v~fta.l temperaturen de 

lucht- en dampfractie weergegeven.De fracties z~n berekend met de maxi

male pertiële dampdrukken in combinatie met de ideale gaswet.De laatste 

r~ geeft dan de hoeveelheid lucht die past bij het totaal van 22,4 1/mir.. 

bij verschillende watertemperaturen. 

Als het apparaat in bedrijf is wordt ongeveer 3 1/m:in. doorgevoerd. 

De berekende waarden z~n hiermee in goede overeenstemming.Opmerkel~k 
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T (oe) 95 96 97 98 99 

Pmm H20 634,0 657' 7 682, 1 707' 3 7 33, 3 

Pmm lucht 126,0 102,3 77,9 5?, 7 26,7 

vol. dampfra.ctie 83,4 % 86,5% 89,8 % 9 3, 1 % 
I 96,5 % 

vol. lucht fr. 17,6 % 13,5 % 10,2% 6,9 % 3,5 % 
I I 

hoev.lucht/22 1 3, 94 1 i 3, 02 1 i 2,30 1 1' 55 1 ö,78 1 

Tabel 1 Lucht- en dampfractie b~ verschilJende temperaturen. 

is de grote afhankelijkheid van de dampfractie va.n de watertemperatuur. 

Dit maakt het regelen va.n de neveltemperatuur met een thermostaat in 

de waterkoker moeil~k,zie ook par.2.3.3.1. 

2. 3.4 De werking van de ui teindel\ike configuratie. 

Het systeem dat na veel experimenteerwerk is ontstaan lijkt voldoende 

betrouwbaar om de basis te leggen voor de visualisatie experimenten. 

B~ de aanvang van de experimenten wordt het drukventiel op lage druk 

afgesteld,waardoor er een forse doorstroming ontstaat van vloeibare 

stikstof die snel verdampt door opwarming.Door de grote verdampings

stroom is het systeem binnen korte t~d (5 minuten) op stikstof tempe

ratuur.Het voordeel dat door de grootte (0,8 1) van het vaatje ontstaat 

is dat t~dens de experimenten de afstelling va.n het ventiel niet zo 

heel erg kritisch is,omdat het vaatje met het debiet van 0,1 1/min. 

dan toch nog enige minuten op reserve kan bl~ven doorsproeien indien 

het gasaflaatventiel te zwaar is afgesteld.De inregeling van het sys

teem is nogal kritisch,een bespreking daarvan vindt plaats in Appen

dix B.Indien aan het inregelen voldoende aandacht is besteed bl~kt dat 

ongeveer anderhalf uur continu geëxperimenteerd kan worden zonder dat 

problemen ontstaan.De temperatuurregeling voldoet naar wens en de tem

peratuur is binnen ! 2°C constant te houden. 

Voor ongeveer 80 % van alle experimenten geldt dat de werking van de 

generator naar wens verloopt.In de andere 20 %treden complicaties op. 

Soms treedt nog ijsvorming op in de diffusor, doordat de inregeling niet 

correct is geschied ,er zich ~sdeeltjes in de sproeikop bevinden of 

door niet direct verklaarbare oorzaken.Een en ander hangt samen met 

de werkir:.g van de sproeier.Om namel~jk een goede menging en temperatuur-
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vereffening te verkrijgen in de mengbuis, is het noodzakelijk dat de stik

stofdruppels zeer klein zijn,zodat zij zeer snel verdampen indien in con

tact gebracht met de waterdamp.Omdat de druk in het grote stikstof

voorra.a.dvat maar p = 0, 4 bar bedraa.gt is een goede sproeierwerking bij 

lage debieten moeilijk te realiseren.Met de toegepaste constructie is de 

grerïs va.n het mcgelijk:e bereikt. Kleinere sproeiereaten g~vPn P.P.n Kwal i-

tatief zeer slechte sproeistra.al,grotere gaten een veel te groot debiet. 

Een oplossing hiervoor wordt besproken bij de suggesties.De werking van 

de sproeier blijkt het meest kritische deel van de opstelling te zijn. 

Van het tot nu toe gerealiseerde systeem is in Fig.8 een overzicht weer

gegeven met alle elementen. 

~ 
lucht 

de bietmeter 
glasfilter 

waterkoker 
verwarmmgssp1raal 

drukventiel r.i1 

.- ..___,_ vloeibare stikstof 

kleine vat---
met sproeier 

afvoeren 

,_ 
t--

druppel vanger
mengbuis

verzamel vat-

,. J 

1--~-
kruisstuk 

-WLI-
I 

Fig.8 Een overzicht van de uiteindelijke waternevelgenerator. 

De doorvoer van lucht geschiedt via het glasfilter.Er is een druppel

vanger gemonteerd om druppels die door condensatie in de slarg zi,jn ont

staan op te vangen. Verder z~~n een tweetal afvoerer: geplaatst.·De eerste, 

direct na de waterkoker heeft een functie bij het in bedrijf stellen van 
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het apparaat,zie Appendix B.De configuratie rond het verzamelvat is 

hetzelfde gebleven.De uitvoer uit het verzamelvat wordt nu gekoppeld 

aan een kruisstuk,zodat de waternevel zonodig buiten de windtunnel af

gevoerd kan worden.Verder is er ook de mogelijkheid een extra aanslui

ting via het kruisstuk toe te passen voor bijvoorbeeld luchtinlaat om 

h~t buizensysteem en het Wbt~rn~velreservoir na afloop van de experi-

menten droog te blazen. ~(zie Hfk.4) 

2.4 Druppelvorming en druppelgroei~ 

2.4.1 Inleiding. 

De condensatie van waterdamp in een oververzadigde ruimte kan op een 

tweetal manieren plaatsvinden,namel~k: 

1) Door heterogene condensatie. 

2) Door homogene condensatie. 

H_et eerste is condensatie in aanwezigheid van vreemde deeltjes zoals 

stofdeeltjes en ionen.Bij homogene cordensatie zijn deze deeltjes niet 

aanwezig,waardoor "spontaan condensatie optreedt''.In geval 1) treden de 

vreemde deeltjes op als condensatiekernen,terwijl in geval 2) condensa

tiekernen gevormd moeten worden door de damp zelf. De groei van een 

druppel in een oververza.digde atmosfeer wordt gedomineerd door een 

tweetal belangrijke processen: 

1) Druppelgroei door diffusie en condensatie. 

2) Druppelgroei door coagulatie van druppels. 

Deze processen zullen in de volgende twee paragrafen worden besproken. 

2.4.2 Diffusie en condensatie. 

Het diffusieproces beschrijft de groei in de beginfase, terwijl coagulatie 

een proces is dat pas van invloed wordt nadat door diffusie zich druppels 

gevormd hebben.De theorie van druppelgroei door diffusie wordt zeer ver

eenvoudigd besproken in het boek van Mason(123)p.39.Hier wordt de water

dampdiffusie naar een kern besproker. bij geringe oververzadiging.De 

basis voor de berekeningen vormen een combinatie van de wet van Fick voor 

de waterdampdiffusie en de wet van Fourier voor warmtegeleiding.Op basis 
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va.n deze vergelijkingen volgt voor een waterdamp met geringe overver

zadiging (5 %),dat b~ 20°C de druppels in het ongunstigste geval -groei 

va.nui t een zeer kleine condensatiekern- ongeveer 2, 4 s nodig hebben om 

te groeien tot d = 2 ~m. 

Een korte geschiedenis over de theorie van druppelgroei geeft Wagner(179). 

Hier blijkt reeds dat voor gro1;ere oververzadig1ng de theorie veel in-

gewikkelder is.Met een model berekent Wagner(179) de druppelgroei via 

numerieke weg.Deze resultaten z~n weergegeven in Fig.9. 

Fig.9 
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Druppelstraal als functie van de t~d b~ een druppelconcentratie 
van 104/cm3 en verzadigingagraad 110%,130 %,200% en 400%. 
Wagner ( 179). 

Uit Fig.9 is het duidel~k dat de groei tot een druppel met diameter 

d = 2 ~m erg snel geschiedt -t < 10 ms voor hoge oververzadiging. 

Dit bl~kt ook uit (180),(176),(177),die via experimentele weg de groei

snelheid hebben gemeten en ongeveer op dezelfde waarde uitkomen. 

In dewaternevelgenerator heerst een enorme oververzadigingsgraad 

( > 300 %) .Op basis hiervan kan men concluder'en dat: 

De waternevel condenseert instantaan via diffusieprocessen in de meng

buis.De condensatie is vermoedel~k heterogeen,omdat de lucht die wordt 

doorgeleid niet gefilterde lucht is. 



-20-

2.4.3 Druppelgroei door coagulatie. 

2.4.3.1 Inleiding. 

Coagulatie is het samenvloeien van aerosol deeltjes.Dit kan verschil-

lc~de eerzaken hebben,te w~tP.n: 

1) Coagulatie ten gevolge van Brownse beweging van de waterdruppels. 

2) Coagulatie ten gevolge van gravitatie. 

3) Coagulatie ten gevolge van laminaire snelhe~dsgradient. 

4) Coagulatie ten gevolge van een turbulent snelheidsveld. 

Het optreden van coagulatie is van belang,omdat door grootte toename 

uitzakeffecten een rol kunnen gaan spelen bij de toepassing van de tech

niek voor het zichtbaar maken van stromingspatror.en. 

In het hieronderstaande zal worden ingega.an op 1),2) en 3).0p de coagu

latie ten gevolge van een turbulent snelheideveld zal niet worden in

gegaan,omdat er geen gegevens z~n omtrent het t~bulente snelheideveld 

in het verzamelvat.De verschillende vormen van coagulatie worden be

sproken in (39) en (146). 

2.4.3.2 Coagulatie ten gevolge van Brownse beweging van de neveldruppels. 

Het feit dat de neveldruppels onderhevig zijn aan de Brownse beweging 

heeft tot gevolg dat z~ een eindige kans hebben met elkaar in botsing 

te geraken en samen te vloeien.Uitgaande van diffusie van deeltjes is 

het mogelijk een diffusie-achtige vergelijking op te stellen die door 

Smoluchowski is opgelost.Uit deze oplossing is het mogelijk een half

waardetijd te berekenen.Pruppacher(146) geeft hiervoor : 

ty
2

• (8.n.:q,r1 n
0 

)-
1 

waarin: tv
2 

• tijd waarna van de oorspronkelijke hoeveelheid deel-
tjes nog maar de helft over is door coagulatie 

Dd = diffusieconstante (1,29•1o- 11 m2/s) 
ra = straal van de aerosoldeel tjee 
n0 = oorspror~elijke concentratie. 

Indien men uitgaat van een hoeveelheid n0 • 1013 deeltjes/m3 met straal 
-6 ra = O, 5 ·10 m dan vindt men voor de coagulatie halfwaardetijd ty2 :: 600 s. 

De neveldruppels brengen echter een veel geringere tijd ( t < 60 s) door 

in de waternevelgenerator,zodat er een verwaarloosbaar effect is van 

Brownse beweging op coagulatie. 



-21-

2.4.3.3 Coagulatie ten gevolge van gravitatie. 

Indien een aerosol bestaat uit een verscheidenheid van deeltjes,dan 

zullen deze deeltjes onder invloed van de gravitatiekracht bewegen ten 

opzichte van elkaar.Dit als gevolg van de afhankelDkheid van de stro-

mingsweerstand m~?t de dla.mPter. Druppels ilalen elkaar in of bots~u u1~t 

elkaar om eventueel samen te vloeien.Of samenvloeien optreedt hangt 

sterk af van de laterale positie die beide druppels ten opzichte van 

elkaar hebben. 

Hiervoor is een zekere vangstdoorsnede te definiëren die C(~,ri wordt 

genoemd.De parameter r
9 

slaat daarbij op de straal van de grootste druppel, 

rkop die van de kleinste. 

De maximale doorsnede ontstaat indien men ervan uitgaat dat,het grootste 

deeltje alle kleinere deeltjes die geheel of gedeeltel~k binnen zijn 

baan liggen,vangt.Men neemt dan aan dat de deeltjes niet van hun baan 

afwijken,ondanke de straming.Dit is weergegeven in Fig.10a. 

Fg 0 
0 

0 
0 

0 

00 0 
0 

0 

a b 

Fig.10a Zijaanzicht van het uitzakproces aan de hand van een geometrische 
va.ngstdoorsnede. 

10b Stroming van kleinere druppeltjes langs een groter druppeltje 
zoals in werkelijkheid pla.atsvindt.Stroomlijnen zijn getekend ten 
opzichte van een stilstaand groot druppeltje en stromende 
kleinere druppeltjes. 

Déze vangstdoorsnede noemt men wel de geometrische va.ngstdoorsnede, die 

eenvoudig te berekenen is. Bij de de fini tie van r9 en rk als hierboven ge

noemd geldt dat de geometrische vangstdoorsnede gelijk is aan: 

C9 • n.(r9 + r) 2
• 

Indien men uitgaat van een dichtheid aan kleine druppe~s n en een re

latief snelheidsverschil tussen grote en kleine druppels V dan zal de 



-22-

door de grote druppels gevangen hoeveelheid kleine druppels 

(N9 ) per t~dseenheid gel~k zijn aan het volume van de in deze tijd afge~ 

bakende cilir:der vermenigvuldigd met de dichtheid kleine druppPls.Of

tewel: 

N9 = n•(r9 +r~ 2.v.n. 
In werkelijkheid. i~ d.e vangst 0p basis van rti'\Z~=> gPomP."trische beschouwing 

niet correct,doordat de kleinere druppel door visceuze krachten in 

laterale richting wordt verplaatst ale deze de grotere druppel nadert. 

In Fig.10b is dit proces geillustreerd.Het assenstelsel is z6 gekozen 

dat de grotere druppel stilstaat ten opzichte hiervan.Indien men nu 

a.anneemt dat: 

1) de stroming zich in het Stokessche regime bevindt 

2) de kleine druppels zich in de omgeving van de grote druppel 

bewegen als in een stroming om een grote druppel in isolatie 

dan is de werkelijke vangstdoorsnede te berekenen.Het model dat dit hP

schrijft wordt het model van Fuche/Friedlander (14G)p.376 genoemd. 

Indien men nu de vangstefficiëncy E(r~rJ definiëert,die de verhouding 

representeert van de werkelijke vangstdoorsnede Cw en de p:eometrische 

vangstdoorsnede Cg ,dus: 

dan ge 1 d t dat : 

E( rg, tV : _ _.._P 2-

2•(1 + p
2

) 
; p • r.jrgo 

Als men ervan uitgaat dat zich in de waternevel 1013 druppels/m3 bevin

den,waarvan de grootste hoeveelheid met een straal rk = 0,5 ~men 10% 

met een straal r 9 = 2 ~m dan volgt dat: 
-6 r9 + rk = 2, 5 •1 0 m 

p .. t . 
Daarbij is V= 0,7•10-3 m/s genomen. 

Met de gegeven relaties volgt: 

N 9 = O, 137 deel tjes/s 

E(rg,rJ = E(2 ~m;O, 5 ~m) = 1/34· 

De werkelijke vangst voor één groot deeltje is dus Nw = E(l!!, rJ • Ng ... 
= 4, 02 •10- 3 deeltjes/a. De 10 % deeltjes vangen per kubieke meter met 

n = 10
1

3 deeltjes/m3 dus een hoeveelheid: 
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Nw,tot• 4•109 deeltjes/a. 

Indien men aanneemt dat één minuut de bovenlimiet is van de t\id die 

een pakketje in het apparaat doorbrengt, dan wordt de in deze tijd ge

vangen hoeveelheid druppels ongeveer 24·10 10 deeltjes en dit is nog 

geen 3 % van het totaal. 

Hicr:::ed.e i!:! het duidelijk dat ook- r:li t. ~ff~=Jct gP.P.n noemenswaardige in-

vloed heeft op de deeltjesdistributie in de waternevel generator. 

2.4.3.4 Coagulatie ten gevolge van-een lamina.ire snelheidsgradiënt. 

Indien in een stroming een snelheidsgradient optreedt zullen ten gevol

ge hiervan druppels met een snelheid ten opzichte van elkaar gaan bewe

gen.Door deze relatieve beweging zullen druppels met een verschillende 

diameter een botsing met elka.ar kunnen aangaan en als gevolg hiervan 

samenvloeien.Als men de Brownse beweging verwaarloost dan is de vangst

snelheid relatief eenvoudig te berekenen,zie (146) p.371.Het is daarbij 

mogelijk de coagulatiesnelheid als gevolg van de snelheidegradiënten te 

berekenen in verhouding tot die van de Brownse beweging,waarbij men 

vindt: 

2 Biidrage snelheidegradiënt 
Bijdrage Brownse beweging . -. 

3 
waarin: r = snelheidsgradient 

; = druppelstraal 

Dd= diffusiecoëfficiënt van de druppels. 

De bovenstaande uitdrukking geldt voor een homogene aerosol.In de water

nevelgenerator treedt de grootste laminajre snelheidsgradient op in 

de bl,lis waar de uitvoer plaatsvindt van de waterneveL Indien men uit

gaat van Poiseuillestroming dan is de snelheidegradiënt gelijk aan: 

au r. -ay 
-2 Uitgaande van een buisstraal r = 1,5•10 men een gemiddelde snelheid 

van 0, 1 m/s levert dit voor de gradiënt aan de wand (y = r), r = 26 s -
1

• 

Met invullen in de formule voor de verhouding volgt dat voor een water

nevel met druppels van een straal ; = 1 ~m: 
2 

2· r. ra 
3•n•Dd = 0,42 • 

De bijdrage van de snelheidsgra.dient is geringer dan die van de Brown-
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se beweging,waardoor ook dit effect van druppeldichtheidverminderi~g 

en grootte toename te verwaarlozen is. 

Eindconclusie nar.2.4.3.: Druppelgrootte toename ten gevolge van Brown

se beweging,uitzakken van druppels en laminaire snelheidsgradiënt effec

ten is verwaarloosbaar in de waternevelgenerator.De bijdra.ge van turbu

lentie is moeilijk ar te schatten, zola.ng geen verdere gegevens bekèüd 

z~jn omtrent de aard van de stroming in het apparaat.Het verdient in 

ieder geva.l wel aanbeveling om niet al te lar.ge leidingen te gebruiken 

om de waternevel naar een gebruikeplaats te distribueren,want als de 

transportt~d enige minuten gaat durén is het effect niet verwaarloos

baar meer. 

2.5 De grootte van de waterneveldruppels en de neveldichtheid. 

2.5.1 Druppelgroottebepaling. 

Omdat in latere fasen van het onderzoek het belangr~k zou kunnen ZDn 

meer kwantitatieve gegevens te hebben omtrent de eigenschappen als 

druppelgrootte en -dichtheid, is een kort onderzoek hieraan gewi,jd. 

Daar in de physica van de atmosfeer deel tjesdis.tributies een belang

r~ke rol spelen,(118),(128),(146),zijn reeds vele technieken bekend om 

de deeltjesdistributie van aerosolen te meten,zie (128).Een van deze 

technieken is het fotograferen van druppeltjes met behulp van een mi

croscoop (22),(23),(85). 

De druppeltjes worden daartoe opgevangen in een oliefilm of op een 

vaselinefilm.Ingeval van een dunne oliefilm bl~jven volgens Bricard (23) 

de druppels bolvormig,omdat de druppels in de film zakken en door het 

geringe verschil in soortel~ke massa van water en olie bolvormig op 

de cuvetbodem in de oliefilm blijven staan.Ingeval er gebruik gemaakt 

wordt van een vaselinefilm die visceuzer is vermeldt Houghton(85) dat 

de werkelijke waarde van de grootte van de druppels gevonden kan worden 

door de opgemeter diameter met 0,8 te vermenigvuldigen;Houghton mat 

druppels waarbij de gemiddelde diameter d = 50 j.lm bedroeg.Deze factor 

is uiteraard afhankelijk van de diameter en dichtheid van de druppels. 

De druppels in dit onderzoek hebben een diameter d ~ 2 j.lm.Hoe groot 

de factor voor deze druppels is,is niet bekend.Er zal vanuit worden ge-
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gaan dat deze factor in benadering 1 is.'+l 

Voor de bepaling van de druprelgroottedistributie werd een dun door

zichtig plastic bakje bedekt met een dunne oliefilm met dikte naar 

schattjng dt = 0,2 mm.Dit bakje werd op de microscooptafel geplaatst 

en in een van de ziiwanden ervan werd een gat geboord waar een sla.nge-

tje ing~zet kon worden. Via dit ~laT1g,:otje Kon d.e wa.ternevel worden in-

gelaten.De situatie is schematisch getekend in Fig.11. 

r--
mi er os c oop objectief 

-

~ a ternevel I = 
w 

- oliefilm 

Fig.11 De opstelling voor de bepaling va.n de druppelgroottedistributie. 

De waternevel werd over de oliefilm geleid waardoor de druppels zich 

afzetten op de oliefilm.Indien men nu de waternevel enige seconden over 

de oliefilm liet stromen met het objectief ver verwijderd van de olie

film (d0 >10 mm) en men draaide het daarna in positie dan nam men waar 

dat zich een aantal druppels hadden afgezet op de oliefilm. 

Indien nu de microscoop ingesteld bleef dan werd in ieder geval gedu~ 

rende één minuut observatie geen verandering waargenomen in het beeld. 

De reden hiervoor is dat: 

1) De spleet tussen objectief en oliefilm slechts circa 0,3 mm bedraagt 

hetgeen tot een zeer grote stremingaweerstand leidt.(zie Fig.12). 

2) De vochtigheidsgraad aan de rand van het objectief circa 100 ~ be

draagt, waardoor er vrijwel geen verdamping van mogelijk zich aan het op

pervlak van de oliefilm bevindende waterdruppels plaatsvindt. 

Deze 1 minuut maakte het mogelijk via de oculairtubus een Polaroidop

name te maken,waarvan een voorbeeld in Fig.13 is weergegeven. 

Door gebruik te maken van een meetoculair is de schaalfactor bekend.De 

distributie werd bepaald met behulp van een patroonherkenningsprogramma. 

(+lni t zou nog eens apart onderzocht moeten worden. 
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Fig.12 Vergrote weergave van de situatie als het objectief in positie 
staat. 

Fig.13 Polaroid foto van de waterneveldruppels bD een vergroting met 
factor 400. 

De details van de procedure worden beschreven in Appendix C.Uit de 

foto's zijn een tweetal monsters genomen,één van 283 druppels en een 

van 239 druppels waarvan de distributie is bepaald.Deze distributies 

zi_in weergegeven in Fig. 14a en b. 

Er valt op dat de globale vorm gel\ik is doch niet identiek. De reden 

hiervoor is dat de genomen hoeveelheid niet groot genoeg is.Voor een 

re del ijk nauwkeurige grafiek moet men al gauw meer da.n duizend druppels 

nemen. 

De grootste onnauwkeurigheid zit in de bepaling bij de druppels met 

diameter d~ 1 ~m,waarbij het oplossend vermogen van de microscoop een 

rol gaat spelen.Omdat dit oplossend vermogen het niet mogelijk maakt 

deze druppels nauwkeurig waar te nemen is omtrent de vorm van de his

togrammen bij druppels kleiner dan 1 ~m geen zekere uitspraak te doen. 

Toch is met deze relatief eenvoudige methode een indicatie gegeven van 

de jruppelgrootte en -verdeling,waarrr;ede onder andere weer de nevel-
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Fig.14a,b Druppeldistributies van een tweetal monsters. 

dichtheid -zie par.2.5.2- en uitzaksnelheid -zie par.2.6- zün bepaald. 

2.5.2 Dichtheid van de waternevel. 

Omdat ongeveer bekend is hoeveel gas per tüdseenheid aan het produktie

apparaat wordt aangeboden en de druppeldistributie bekend is,is het 

mogelijk de neveldichtheid te bepalen. 

De basis voor deze bepaling vormt in feite een mathematische uitdruk

king voor de d.ruppeldistributiecurve.Er is daarbü gekozen voor een dis

tributie van de volgende vorm: 

n ( d) = a ( dmaxt A) • e 

waarin: n(d) =aantal als functie van de grootte,"de verdelings-
functie" 

a,A a constanten 

d,dma~ diameter,diameter waar het maximum in de verdeling 
optreedt. 

De distributie dient zo goed als mogelük aangepast te worden aan de via 

experimentele weg bepaalde histogrammen uit Fig.14.Dit wordt behandeld 

in Appendix D.Als resultaat heeft dit opgeleverd voor de verdeling uit 

Fig. 14a : 

n(d) = 0,505 e 
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Hierin is dus IX ili O, 5;dmax = 1 ~m ;A = O, 81. De diameter d dient in ~m 

opgegeven te worden. 

Nog een opmerking dient geplaatst te worden ten aanzien van de factor 

tl(dmaoA).Deze factor is zoals hier aangegeven zodanig genormeerd dat: 

r· 
~ j u...\. = I o J n 'x' ~-- ~ 

0 

Om de curve als functie aan te passen op de verdeling in Fig.14a dient 

dus het geheel met een factor K vermenigvuldigd te worden.Deze factor 

K is bekend aan de hand van de functiewaarde voor d = dmax en de histo

gra.mwaarde. 

Op basis van deze druppeldistr1butiefunctie is het mogelijk het gemid

delde volume van een deeltje te bepalen.Deze berekening ts eveneens 

weergegeven in Appendix D.Afgerond is het volgende gemiddelde volume 

van één druppeltje berekend: V: 11 (~m)3. 
Op basis van de hoeveelheid water die per tijdseenheid wordt ingevoerd 

alsook de hoeveelheid lucht en stikstofgas is het mogelijk de druppel

dichtheid te bepalen,zie Appendix D.Daarbij is het volgende resultaat 

ontstaan: n = 1,6•1013 druppeltjes/m3. 

Dit getal dient opgevat te worden als een orde van grootte (- 40% 

nauwkeurig). 

Vanuit de verstrooiingatheorie is het mogelijk de extinctie van licht 

te berekenen,indien de neveldichtheid en deeltjesgrootteverdeling be

kend zijr... 

Volgens de wet van Bouguer (Middleton(128)p.13,v/d Hulst(86)p.414, 

McCartney(118)Hfk.5) geldt.voor een parallelle monochromatische licht

bundel dat de stralingsemissie E(+kls volgt vaxieert met de door de 

waternevel doorlopen afstand r: 

E(r) = E • e- a•r 
0 

waarin: E( r) = gemeten stralingsfluxdichtheid na doorlopen van de 
afstand r.Dimensie : MT-3 ; Eenheid : Watt/m2 

E = oorspronkelijke stralingsfluxdichtheid. 
a0 

extinctiecoëfficiënt 
r = afstand die het licht heeft doorlopen in de nevel. 

De extinctiecoëfficiënt is gedefinieerd als: 

a = i • n •Jt • d 
2 
• K( À ) 

(+~et stralingsemissie wordt de in de Engelse literatuur genoemde term 

irradiance bedoeld.Dit fs de irra.diantie of stralingsfluxdichtheid. 
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waarin: n = dichtheid van de waternevel per volume eenheid 
d = deeltjesdiameter 
K = efficiencyfactor voor extinctie,die onder andere 

afhangt var. de golflengte X. 

De factor K volgt uit de verstrooiingatheorie (Mie theorie).Een gra

fiek daarvan is gegeven in Middleton(128)p.38,v/d Hulst(86)p.177· 

Daarhij hltkt uit do berekeningen dat K ; 2 voor vers~rooi1ng door 

waterdruppels van de grootte als in dit onderzoek voorkomen.Voor de 

theorie die hierbij hoort wordt men verwezen naar Kerker(92). 

Hfk.3 & 4,v/d Hulst(86),Hfk.8-11 en McCartney(118),Hfk.5.Voor dit on

derzoek gaat een behandeling hiervan te ver. 

Een factor die nog uitgerekend zal moeten worden worden is de gemid

delde doorsnede t.n.d2.Voor de berekening wordt men weer verwezen naar 

Appendix D.Deze gemiddelde doorsnede is gelijk aan: 

!•n7 = 4 (l!m) 2 
• 4.10-

12 m2 
• 

Zodat: 

En 
-128·r ( ) E = E • e r in meters • 

0 

Vult men een afstand in de orde van 1 cm in,dan levert dit een intensi-

teitevermindering met factor e-
1

, 28 : 0,28.Uitgaande van dat wat men 

op het oog waarneemt klopt dit,want de verzwakking over enige centime

ters is nogal fors. 

Omdat de dichtheid van de waternevel nogal hoog is,treedt reeds na 

enige centimeters meervoudige verstrooiing op,waardoor de experimente

le wet van Bouguer niet volledig meer zal gelden. (a aa.npassen ! ) • 

Het zou uit een oogpunt van volledigheid interessant zijn om zowel 

deeltjesgrootte- als extinctie metingen te doen aan de nevel.Zie daar

voor ook de suggesties. 

2.6 De uitzaksnelheid van de neveldruppels en de hoekafhankelij~e in
tensiteitsdistributiefunctie voor verstrooid licht aan de nevel
druppels. 

2.6.1 Het uitzakken van de neveldrupnels. 

Omdat de waternevel gebruikt wordt om wervelstrukturen zichtbaar te 

maken in de stroming in een windtunnel,is het van zeker belang te weten 
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hoe een druppeltje zich gedraagt in de streming.Daarbij is een belang

rijke parameter de snelheid waarmede een druppel uitzakt in de stroming. 

Omdat de druppels een diameter kleiner dan d • 10 ~ hebben is het mo

gelijk op basis van de weerstandsberekening van Stokes een afschatting 

te maken voor de uitzaksnelheid.De wet van Stokes zegt dat de stro-

mingsweerstand voor een bol gel~k is aan.Batchelor{8),p.~jJ: 

Fw • 6•Jhl'lmed •Ib•V (1) 

Verder is de gravitatiekracht gel\jk aan: 

4 3 ( ) Fg • T •n•rb • ~\ot - 9med ··g • ( 2) 

Bij evenwicht geldt: 

Fw = F9 (eenparige beweging). (3) 

Dit levert: 
2 

v = ..L.. • rb• g • ( ~ - 1 ) • ( 4) 
9 Vmed 9med 

Dit geeft voor het getal van Reynolds: 
3 

Red 4 rtl• g • (!Iw_ - 1) ( 5) • 9 • v2 9med 
med 

waarin: Fw =weerstand die de bol ondervindt als hij uitzakt met 
een zekere snelheid 

F9 =gewicht van de bol (gravitatiekracht) 
n dynamische viscositeit van het medium waarin de bol ''med = 

beweegt 
vmed= kinematische viscositeit van het medium waarin de 

bol beweegt 
9bol = dichtheid van de bol 
n dichtheid van het medium waarin de bol beweegt Tmed = 
rb = straal van de bol 
g 2 gravitatie constante 
v = valsnelheid van de bol 
Red • kengetal van Reynolds betrokken op de diameter van 

de bol en zijn valsnelheid: R V•d 
ed = 

vmed 

Deze formules zijn gebaseerd op de val van een starre bol.Doordat inge-

val van een visceuze bol er een stroming in de bol gaat optreden zal 

daardoor de weerstand verminderen (8)p.236.Echter de correctie is zeer 

gering ingeval een waterbol uitzakt in lucht ( = 1,5 ~· 

In benadering kunnen de formules (4) en (5) vereenvoudigd worden tot: 
2 

V ,.. ..L.. • ~· g • 9bol 
9 Vmed 9med 

(6) 

4 .J. g • 9bol 
Red = - 9 • n 

vrWed Tmed 
(7) 

Op basis var. deze formules is de uitzaksnelheid berekend en weergegeven 
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Fig.15 Uitzaksnelheid en kengPtal van Reynolds als functie van de 
druppeldiameter,volgens de wet van Stokes. 

in Fig.15.Uit de grafiek uit Batchelor(8) volgt dat de Stokessche be

nadering geldig is tot op Red = 1. Uit de grafiek is het dui deli.;k dat 

de uitzaksnelheden zeer gering zijn.De druppels met diameter d = 2 ~m 

zakken uit met een snelheid van ongeveer v. 0,1 mm/s,dat is minder 

dan één duizendste gedeelte van de hoofdstroomsnelheid in de windtun

nel.De grootste druppels met diameter d = 8 ~m zakken uit met een snel

heid v • 1,5 mm/s,welk nog steeds mi~der dan één honderdste gedeelte van 

de hoofdstroomsnelheid is. 

In een turbulente grenslaag is het kara.kter van de beweging van een 

waterdruppel veel anders dan in een laminaire (grensla.ag) stroming. 

Door allerlei wervelbewegingen bevindt een druppel zich in een telkens 

veranderend snelheidsveld~Het is dan niet gerechtvaardigd de uitzak

snelheid te vergelijker. met de hoofdstroomsnelheid,omdat deze niet de 

juiste karakteristieke snelheid voor de turbulente beweging is.Hier

voor moet de zogenaamde wa.ndschuifspanningssnelheid genomen worden. 

Indien de uitzaksnelheid in de orde grootte ligt van de wandschuifspan

ningssnelheid treedt zogenaamde saltatie op,waarbij het druppeltje een 

baan beschrijft in de stroming,doch uiteindelijk terecht komt op de wand. 

Slechts af en toe zal dan door zeer grote locale stramingabewegingen het 

deeltje weer van de wand getild worden. 

De parameter die dit beschrijft heeft de volgende vorm (1) 
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~ dichtheid van het medium waarin de bol beweegt 
= dichtheid van de bol (druppel) 
= gravitatie constante 
= diameter van de bol 

u• = wandschuifspanningssnelheid. _., 
Ingeval de parameter kleiner dan 10 ~ is,treedt depasttie van het drup-

peltje op de wand op.Ingeval de waarde van de parameter tussen 10-2 en 1 

ligt treedt saltatie op als hierboven beschreven.Indien de waarde var. 

de parameter groter dan 1 is zal suspensie optreden.Dit betekent dat de 

beweging van het druppeltje volledig wordt gedomineerd door de turbu

lente stroming. 

Als men uitgaat van een grootte u*~ 5•10-2 m/s en een gemiddelde dia-
-6 meter d • 2•10 m dan wordt de grootte van de hierboven genoemde para-

meter 125. 

Dit betekent dat de beweging van de druppel volledig wordt g~domineerd 

door de stroming en het druppeltje gesuspendeerd zal blijven in de tur

bulente wandgrenslaagstroming. 

Een betere indruk van het karakter van de beweging verkr\jgt mer: als men 

het getal van Reynolds beschouwt op basis van de war:dschuifspannings

snelheid: 
u*• d - V 

Ingeval van het bovenstaande voorbeeld wordt Re: = 0,006 en is dus 

veel kleiner dan 1.In dit geval wordt de beweging volledig gedomineerd 

door de visceuze krachten,waardoor ook hier de Stokessche benadering 

te gebruiken is.Daarbij is het interessant te onderzoeken hoe snel een 

druppeltje vanuit snelheid v = 0 naar een zekere snelheid v = v wordt 
0 

versneld.Voor de oplossing van dit probleem wordt men verwezen.naar 

Appendix E.Als resultaat ontstaat hieruit voor een druppeltje met dia

meter d = 2 ·10-6m een. karakteristieke tijdconstante 1'. 1, 1 •10-5s. 

Deze tijd is aanzienlijk korter dan de tijdschaal van de kleinste wervels 

uit de turbulente wandgrenslaag, die een t~jdschaal in de orde van 10-3 s 

hebben,zie daarvoor Appendix F. 

Conclusie: De uitzaksnelheid van de gemiddelde druppeltjes (d s 2•10-6 m) 

is zeer gering in verhouding tot de hoofdstroomsnelheid.Verder is de uit

zaksnelheid gering in verhouding tot de wandschuifspanningssnelheid. 

De druppeltjes worden in een t~d van 0(10-5 s) versneld tot een zekere 

door het stromingeveld bepa.alde snelheid. De ui tapraak lijkt hiermede ge-
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rechtvaardigd,dat de druppeltjes meebewegen met de turbulente wand

grenslaagstroming waarin zü worden geïnjecteerd en in suspensie blüven. 

2.6.2 De hoekafha~kelMke intensiteitsdistributiefunctie voor verstrooid 
lictt ~aü wata~!=~Kr~l3. 

In de experimenten die in de hoofdstukken 4 en 5 beschreven worden, 

wordt de waternevel in de grenslaagstroming belicht met een lichtvlak 

met een laser als lichtbron (lichtm~s). 

Voor visuele observatie,maar vooral voor fotografische opnamen is de 

intensiteitsverdeling als functie van de (waarnemings) hoek van groot 

belang.Deze verdeling is met behulp van de verstrooiingatheorie te 

berekenen.Voor de theorie wordt men weer verwezen naar v/d Hûlst(86) 

en Kerker(92). 

Belangrijke parameters voor de intensiteitsdistributie bij verstrooiing 

aan een bol als functie van de gezichtshoek .a zijn: 

de grootteparameter: 

2·n.a 
À 

= a 

de brekingsindex: 

m 

waarin: a • straal van de druppel (bol) 
À = golflengte van het licht 
m = brekingsindex. 

In de waternevel lopen de druppelstralen uiteen van a = 0,25 ~m tot 

ongeveer a = 4 ~m.Dit betekent dat de grootteparameter uiteenloopt van 

a. 2,5 tot a= 40 bij een golflengte van 632 nm.De intensiteita

distributiecurven hiervoor zün berekenbaar met deze verstrooiingstheo

rie.In Fig.16 zijn voor een aantal grootteparameters de intensiteita

distributies weergegeven. 

De intensiteit is daarbij weergegeven zowel van het evenwijdig als voor 

het loodrecht gepolariseerd licht.Uit deze figuur is het duidelijk dat 

er een @norm intensiteitegabied is als functie van de hoek.Ook het 

effect van de toename van de totale verstrooiing door de deeltjes

grootte toename is zichtbaar indien men de getallen op de verticale 

as met elkaar vergel~kt.In de richting waaruit het licht op de drup

pels valt is de intensiteit van het verstrooide licht het grootst,waar

door aldaar de hoogste intensiteit optreedt.Uit de grafieken is het 
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Fig.16 Intensiteitsdistributie curven voor het verstrooide licht 
aan waterdruppels.m = 1,33.Verre veld benadering. 

duidel~k zichtbaar dat er ook verschillen zijn ten gevolge van de pola

risatierichting.De krommen vertonen voor een grotere ~ een steeds snel

ler fluctuerend verloop. 

Volgens Kerker p.30 geldt in het algemeen dat: 

vl E • f(n1 ,n 2 )•( 2 4 rw• À 

) • E 
0 

waarin: E • stralingsfluxdichtheid van de oorspronkel~ke bundel 
E0 = stralingsfluxdichtheid van het verstrooide licht 
~ =volume van een druppeltje (bolvormig) 
rw =afstand waarnemer tot druppeltje 
À = golflengte van het licht 
f =functie van de brekingsindices van medium en deeltje. 

Hieruit is ook weer duidelijk de afhankel~kheid te zien van de stralingsfl. 

dichth. met de grootte van het druppeltje.In het algemeen betekent dit 

dat bijvoorbeeld een nevel met druppeltjes met straal r = a
0 

meer licht 

verstrooit dan een nevel met 1000 keer zoveel deeltjes maar met straal 

r = a0 /10.Het is dus voordeliger ten aanzien van de lichtverstrooiing 

een waternevel te gebruiken met grote druppels. 

In Fig.16 is de verstrooiing weergegeven aan een waternevel met ge

l~ke druppels zonder wederzijdse verstrooiing.Echter in waternevels die 

in de natuur voorkomen en die in de experimenten is gebruikt heerst een 
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uiteenlopende druppelgrootteverdeling.Dit heeft tot gevolg dat de licht

verstrooiingeverdeling van alle druppels naar aantal evenredig uitmid

delt.Deirmendjian(40) heeft voor verschillende soorten druppelverdeling

en deze verstrooiing berekend en getabelleerd.Voor een tweetal water

nevels is de berekende verdeling uitgezet in Fig.17.In Fig.18 vindt men 
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Fig.17 Genormeerde intensiteitsdistributiefunctie voor de waternevels als 
geïllustreerd in Fig.18.Beide polarisatierichtingen zijn aangeduid. 

Fig.18 Waternevels,drup~elgrootteverdelingen. (Deirmendjian(40)). 

Fig.17 geeft de genormeerde intensiteitsdistributie P(~) aan.Deze 

intensiteitsdistributie is een maat voor de stralingsintensiteit,doch is 

dimensieloos gemaakt door deze te delen door de totale verstrooide 

intensiteit.Dit is ook de reden dat ondanks de druppelgrootte verschil

len tussen de twee soorten getekende nevels er niet zulke grote inten

siteiteverschillen optreden als hierboven genoemd en weergegeven in Fig.16. 

Duidelijk is dat door de druppelverdeling de grillige vorm die in Fig.16 

aanwezig is glad wordt gestreken. 
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De verdeling is niet dezelfde als die uit de experimenten is bepaald in 

par.2.5.1,doch van het type 

( ) 
IX -bdo rld 

n r • ad. r d. e 

de zogenaarode gemodificeerde gamma distributie.Verder is de golfler.gte 

eenstemming met de verdeling zoals in onze eigen experimenten,echter de 

grafieken hebben hier alleen tot doel dat z~ het verwachte uitmiddelinga

effect illustreren. 

Ook uit deze grafieken bl~kt weer h~t enorme bereik van intensiteiten 

die worden waargenomen.Bij ongeveer ~ = 100°- 120° treedt een minimum 

op in de intensiteiten.Het globale karakter van Fig.16 is terug te vin

den in deze figuur. 

De in deze paragraaf besproken theorie gaat ook weer uit van éénmalige 

verstrooiing van een vlakke monochromatische lichtbundel. 

Conclusie: De intensiteit van het verstrooide licht is erg afhankel~k 

van de verstrooiingshoek.Dit kan van groot belang zijn b~ een toepas

sing van fotogra.fische technieken voor de noodzakel~ke belichting. 

2. 7 Verandering van de viscositeit en verdamping door en van de water
nevel. 

2.7.1 Viscositeitsverandering. 

Omdat de waternevel een zo hoge dichtheid heeft zou het kunnen z~jn 

dat de viscositeit ervan anders is dan die van lucht.Dit is dan van 

invloed op de stroming in de windtunnel,indien de waternevel plaat

sel~k wordt geintroduceerd,{45),(117),(140),(171),~Á72),voor visuali

satiedoeleinden. 

Volgens de relatie van Taylor,zie (178),geldt voor de viscositeit van 

een suspensie met deformeerbare bolvormige deeltjes: 

2 Tl 
( 1 + 2 ~ ~ • ~· 1 + c•~~~~~- ) 

s _]_ 

1 + 11 

waarin: ~s • dynamische viscositeit van de suspensie _6 11 =dynamische viscositeit van lucht (19,3•10 kg/ms) 
ÏÏ = dynamische viscositeit van de druppels (1o-3 kg/ms) 
c • volume concentratie waterdruppels (9 ·10-5) • 
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Indien men de gegeven waarden in de relatie van Taylor invult dan levert 

dit een verwaarloosbare invloed. 

Conclusie: De viscositeit van de waternevel is gel~k aan die van de 

lucht.Er is daarb~ niet gekeken naa.r de invloed van de waterdamp. 

2.7.2 Verdamping van de waternevel. 

Als de waternevel geïnjecteerd wordt in een stroming zal daardoor ver

damping optreden van de waterdruppels.Ook dit zou nog enig effect 

kunnen veroorzaken in de stroming zelf.Het is met de volumeconcen

tratie uit par.2.7.1 eenvoudig om een idee te verkr~gen van de volume

toename van een zeker pakketje,indien alle waterdruppels z~n verdampt. 

Indien water van de vloeistof- naar de gasfase overgaat treedt een 

volumevergroting met ruwweg een factor 1000 op.Met de volumeconcen

tratie c - 9•10-5 levert dit dat deze wordt c = 9•10-2 indien de drup

pels verdampt z~n.Het volume van een zeker pakketje wordt dus ongeveer 

10 % groter.Echter het pakketje bl~ft niet als een geheel,na introduc

tie in de turbulente wandgrenslaag,b~ elkaar.Het mengt zeer snel met 

een veel groter volume in waardoor de volumevergroting door verdam

ping slechts van geringe invloed zal z~n. 

Wat de invloed van de vochtigheidsgraad toename op de struktuur van de 

turbulente wandgrenslaag is,is niet bekend.Dit l~kt geen eenvoudig 

probleem en is een interessant aspect voor verder onderzoek. 

Zeker is dat de verdamping van de druppeltjes erg snel gaat.Smith

sonian Tables(115) vermeldt verdampingaafstanden voordat een uitzak

kend waterdruppeltje in een 90 ~verzadigde omgeving is verdampt. 

Indien de Stokessche weerstandsformule weer wordt gehanteerd is het 

mogel~k uit dez~ afstand een schatting van de verdampingst~d te bere

kenen.Voor een paar druppelgrootten is in Tabel 2 de verdampingatijd 

weergegeven. 

druppelstraal verdampingatijd 
( llm) ( s) 

1 0,02 
2 o,o8 
5 0,5 
10 2,0 
20 7,0 
100 200 

Tabel 2 Verdampingst~d als functie van de druppelgrootte (zie tekst). 
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Uit de Tabel volgt dat druppels in de geproduceerde waternevel dus 

zeer snel (0,1 s) verdampen,bij een vochtigheidsgraad van 90 %.In de tunnel 

is de vochtigheidsgraad -50 %,zodat hier verdamping sneller geschiedt. 

De verdamping zal óok afhangen van de stremingacondities van de tur

bulente wandgrenslaag zelf.Indien lage snelheden gebruikt worden zal 

op de evergang waternevel - geen wat,:>l"l'lP.VPl VArdamtang op"treden en 

de volledige laag hieronder niet verdampen.~~ij hogere snelheden treedt 

de turbulente inmenging in de grenslaag zo krachtig op dat de water

neveldeken zich direct mengt met de droge lucht en aldus snel zal ver

dampen. 

Conclusie: De volumetoename door de verdampende waternevel is gering. 

De invloed van de introductie van de waternevelverdamping en vochtig

heidsteename op de struktuur van de turbulente wandgrenslaag is voor

alsnog onbekend. 

Verdamping geschiedt snel.Dicht bij de wand zal de waternevel bij ge

ringe snelheden langer zichtbaar zijn dan op posities verder van de wand. 

(~it wordt ook waargenomen in de experimenten.Bij geringe snelheden 

( < 1 m/s) blijft de waternevel over meer dan 2 m zichtbaar, bij hogere 

snelheden verdwijnt hij reeds na 40 cm. 
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Een overzicht van de voornamel~jk door middel van 
visualisatie waargenomen verschNnselen in de tur
bulente wandgrenslaag. 

3.1 Inleiding. 

In dit hoofdstuk worden de resultaten die velerlei onderzoekers de 

laatste 30 jaren met behulp van visualisatietechnieken hebben gevonden 

besproken.Kort volgen ook enige details gevonden met andere technieken. 
Vooraf wordt echter eerst een algeméne indruk van visualisatie en van 

de turbulente wandgrenslaag gegeven. 

3.2 Enige gegevens omtrent turbulente wandgrenslagen. 

Indien men een fluïdum over een gla.dde vlakke wand laat stromen dan 

neemt men waar dat,als men nadert tot de wand,de snelheid afneemt.Dit 

gebied van afnemende snelheid wordt de grenslaag genoemd,zie Fig.19. 

TWO-OIMENSIONAL 
INSTAB I LITY WAVES 

u - STABLE 
LAM I NAR 
FLOW 

~x 

0 

Fig.19 Grenslaagontwikkeling aan een gladde vlakke wand,tweedimen
sionaal.(White(182)). 

In de karakterisatie van de wandgrenslaag zijn een drietal fasen te on-
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derscheiden,te weten: 

1) Kort achter de voorrand van de wand zal de grenslaag laminair zijn, 

visceus gedomineerde beweging. 

2) Wat verderop komt de grensla.ag in een omslagfase (transitie), waar

door verstoringen aan gaan groeien. 

3) De laat2te -bl~vendP- f~Re l1g~ nog verder stroomafwaarts en wo~dt 

het turbulente stadium genoemd. 

De positie van de plaats van omslag naar de turbulente wandgrenslaag 

is afhankelijk van de kengrootheid van Reynolds,gedefinieerd als: 

Rex= 

waarin: U0 • hoofdstroomsnelheid 
x = stroomafwaartse afstand tot de voorrand van de wand 
v = kinematische viscositeit van het medium. 

Een verdere bespreking van omslag naar de turbulente fase kan men vinden 

in Cebeci(28) en Schlichting(156). 

In het kort nog de volgende opmerkingen: 

In Fig.20 is de snelheideverdeling weergegeven in de turbulente wand

grenslaag (profiel). 
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Fig. 20a 

20b 

Turbulente grenslaagprofiel.Snelheid (u) als functie van de 
hoogte boven de wand (y). 
Turbulente grenslaagprofiel.Snelheid (u) als functie van de 
hoogte boven de wand (y),logaritmisch uitgezet. 
In Fig.20a is de verschilsnelheid (u- U ) uitgezet,dimensie
loos gemaakt met u• de wandschuifspannin~ssnelheid.De hoogte 
is dimensieloos gemaakt met de grenslaagdikte (5). 
In Fig.20b is de snelheid u uitgezet,dimensieloos gemaakt met 
u* de wandschuifspanningssnelheid.De hoogte is dimensieloos 
gemaakt met u*/v.(Clauser(30)). 

De turbulente wandgrenslaag kan in een tweetal gebieden worden ingedeeld. 

(Hinze(83)p.588).Dit zijn: 
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1) Binnengebied,waar wandinvloeden domineren. 

2) Buitengebied. 

Beide gebieden gaan geleidel~k in elkaar over en de scheiding ligt ruw

weg bij y = o, 15•5 ,waarbij 5 de grenslaagdikte is. 

In het binnengebied spelen de kinematische viscositeit (v) en de wand-

:;eh u 1 fspa.!!!!i!!gssnelhei d. (u •) eo~l'1 bP la.ngr\jke rol. Daarbij is à.e à.ef lnl ~le 

van u* als volgt: 

u* • V T9w ( Tw = 11~ ~~ ~and) 
waarin: u = wandschuifspanningssnelheid 

11m =dynamische viscoáiteit van het medium 
Tw ~ wandschuifspanning 
9 = soortelijke massa van het medium. 

Grootheden in het binnengebied worden dan ook dimensieloos gemaakt met 

deze twee parameters. 

De karakteristieke lengteschaal in het binnengebied is 1* = v/u* en 

wordt de pluseenheid genoemd. ~ 

+ I V */ De hoogte tot de wand wordt y = y u* • Y•U v. 
De karakteristieke t~dschaal in het binnengebied is t* = v/u• 2• 

Het binnengebied wordt weer opgedeeld in een drietal gebieden: 

-Visceuze sublaag (0 ~ y+ ~ 7). 

-Overgangsgebied (7 ~ y+ ~ 30). 

-Logaritmisch gebied (30•1*~ y ~ 0,1 - 0, 2•5 ) • 

In het buitengebied z~n de hoofdstroomsnelheid (U) en de grenslaagdikte 
0 

(ó) karakteristieke parametere.Grootheden in dit gebied kunnen hiermee 

dimensieloos gemaakt worden. 

De karakteristieke lengteschaal in het buitengebied is 5 de grenslaag 

dikte. 

De hoogte tot de wand wordt nb= y/5. 
Een karakteristieke tijdschaal in het buitengebied wordt Tb= ó/U . 

0 

Een drietal belangrijke parameters voor de karakterisatie van de grens

laag zijn: 

u*. x 
V 

;Kengrootheid van Reynolds betrokken op U
0

,de hoofdstroom
snelheid en x,de stroomafwaartse afstand tot de voorrand 
van de wand. 

;Kengrootheid van Reynolds betrokken op u*,de wandschuif
spanningssnelheid en x,de stroomafwaartse afstand tot de 
voorrand van de wand. 
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;Kengrootheid van Reynolds betrokken op U en ~,de impuls
a verljesdikte. 

~ = ....l_ ·j(u -u).u dy. u2 o 
0 0 

Een ui tgebreid.e beschrijving van turoulen"te grenslagen en alle ve.rd.ere 

parameters kan men vinden in (30),(28),(83),(109),(110),(94),(95),(156) 

en ( 167). 

3. 3 Vi eualisa.tietechnieken, meetmethoden en turbulentie. 

3.3.1 Korte geschiedenis. 

Het zichtbaar maken van stromingen heeft een lange geschiedenis.Leonardo 

da Vinci was vermoedelijk een van de eersten clie, door zorgvuldig stroming

en achter obstakels waar te nemen, door te kijken naar het wa.teroppervlak, 

schetsen heeft gemaakt van het stremingabeeld (69),(67) en (143).Deze 

techniek is ook in 1908 en volgende jaren nog toegPpast door Bénard(9) 

voor het zichtbaar maken van de Bénard-von Kármán wervelstraat.Is het zo 

dat bij hoge snelheden in lucht (geluidsnelheid en hoger) gebruik gemaakt 

kan worden van optische technieken zoals shadowgraph,schlierentechnieken 

( 125) -ontwikkeld vanaf de tweede helft van de 19e eeuw-, bij lagere snel

heden waarbij de compressibiliteit geen rol meer speelt kan hiervan geen 

gebruik meer worden gemaakt.Om dan het stromingspatroon zichtbaar te ma

ken wordt een bepaalde waarneembare (of waarneembaar te maken) stof 

(tracer) plaatselijk toegevoegd aan het fluïdum. 

Voor zover bekend was Hagen(74) de eerste,die in 1854 experimenten uit

voerde naar de stroming in pijpen,die deze techniek toepaste.Hij voegde 

houtsnippers toe aan water,die hij door een doorzichtige buis kon waarne

men.Ook Reynolds(149) deed soortgelijke experimenten door kleurstof te 

injecteren in een waterstroming. 

Behalve het zichtbaar maken van waterstromingen is het ook mogelijk lucht

stromingen zichtbaar te maken.Reeds omstreeks 1860 maakten Reusch(148) 

en Rogers(152) wervelringen zichtbaar met rook.Voor stromingen in wind

tunnels waren het Marey(122) en Mach(120) die rook-stromingsvisualisatie 

toepasten omstreeks 1900. 

Tot omstreeks 1930 is vrij regelmatig gebruik gemaakt van visualisatie-
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technieken.Pas in de jaren '50 is er opnieuw belangstelling ontstaan 

voor deze mogelijkheid om stromingen beter te begrijpen. De laatste 10 ja

ren heeft het onderzoek met behulp van visualisatietechnieken een grote 

vlucht genomen.(5),(70),(125),(126) en (191). 

Na ruim honderd jaren visualisatietechniekontwikkeling is het duidel~k 

geworden da.t voor visual1 sa tie van waters·~rurningt'!tl J.e iooa:!;erstv!'~ell.::ü-

techniek erg geschikt is.Hierb~ worden via electrolyse van water aa.n een 

dunne platinadraad (dPF 40 ~) zeer kleine waterstofbelletjes gegenereerd, 

die loslaten en met de stroming meegevoerd worden.Door een pulsvormige span

ning aan de draad aan te leggen kunnen op deze w~ze t~dlijnen in de stro

ming zichtbaar gemaakt worden. 

Voor luchtstromingsvisualisatie is de rooktechniek nog steeds erg belang

r~k en voor visualisatie b~ lage snelheden is een snel opkomende techniek 

de "Helium soap bubble" techniek,waarb~ zeepbelletjes (dz = 1 - 5 mm) 

gevuld met Heliurn gas in de stroming worden geinjecteerd.(70).Voor lucht

stromingsvisualisatie van kleine details in windtunnels bl~ft de rook

techniek belangrijk, die echter het nadeel heeft dat h~ vervuilend werkt 

in gesloten windtunnels. 

Door een waternevel in plaats van rook te gebruiken,geproduceerd met de 

waternevelgenerator als beschreven in Hfk.2,is het nu mogel~k visualisa

tie-experimenten uit te voeren zonder verdere consequenties als vervui

ling van de windtunnel. 

3.3.2 Waarom visualisatie ? 

Visualisatietechnieken worden meestal gebruikt om een kwalitatief beeld 

te verkrijgen van een stroming. Vragen zoals :tiaar laat een grenslaag los ? , 

Hoe gr.oot is het recirculatiegebied achter een lichaam dat aangestroomd 

wordt ?~Is de stroming laminair ?,kunnen met deze techniek beantwoord 

worden.Men kr~gt dus een idee van het karakter van de stroming. 

Bepaalde visualisatietechnieken,zoals onder andere de waterstofbellen

techniek,lenen zich ook tot verkr~gen van kwantitatieve resultaten (38), 

( 158) en ( 1 55) • 
Meestal wordt echter voor puntmetingen gebruik gemaakt var. andere tech

nieken.Voorbeelden hiervan z~n de laser-doppler anemometer,de hete-draad 

opnemer en de hete-film opnemer (70).Met deze opnemers is het mogelijk 

instantaan de snelheid en snelheidefluctuaties te meten in een punt 

van de stroming. 
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In dit onderzoek wordt gemeten in een turbulente wandgrenslaag.Indien 

men de snelheid meet als functie van de tljd,dan observeert men een con

tinu variërend signaal,dat gegenereerd wordt door allerlei voorbDkomende 

wervelstrukturen.Men heeft dus met zo'n meting wel een exacte bE>pa.ling 

van de snelheid op dat ene punt,echter een associatie met de ruimtelljke 

ren als hij aan de hand van een enkele puntmeting de ruimtelDke struktuur 

wil herkennen,is als volgt weer te geven : 

Stel, men rijdt op een snel weg, waarbij het wegdek bedekt is met een laag 

verf bestaande uit allerlei verschil~ende kleurtir.ten,die op een bepaal

de regelmatige wijze in gebieden zijn verdeeld,zie Fig.21. 

C[]D-

Fig.21 Patroonherkenning. 

Onder de wagen zit een sensor gemonteerd die de kleur registreert van 

het wegdek loodrecht -op een punt- onder de senscr.Aan de hand van de 

kleur wordt een signaal geproduceerd dat op tape wordt opgenomen.Gege

ven is verder dat als functie van de tijd de gebieden onderling bewegen 

en vervormen.Nu is het de taak om aan de hand van het signaal zich een 

beeld te vormen van de patronen die op de weg zijn aangebracht.Het zal 

duidelijk zijn dat het verkregen beeld heel anders zal zijn dan de werke

lijkheid.Ret is zelfs zó,dat de regelmaat die men wellicht met het blote 

oog had waargenomen, waarschijnl~jk met de opnemer niet uit het gemeten 

signaal is te reconstrueren. 

Dit voorbeeld geeft een globale indicatie van de complexiteit van meting

en in turbulente stromingen en de interpretatie ervan.Men dient te be

denken dat turbulente stromingen driedimensiona.al zijn, waardoor de pro

blematiek nog ingewikkelder is dan het voorbeeld hierboven. 

De grote problematiek ontstaat dus blj de interpretatie van puntmetingen. 

Veelal probeert men bepa.alde karakteristieke stukken signa.al met detec

tiecriteria apart te onderzoeken (conditional sampling),doch de resul

taten zijn niet altijd volledig in overeenstemming met elkaar en zijn af

hankelijk van de aard van het detectieniveau.Zelfs indien op meerdere 

punten simultaan wordt gemeten is het moeilijk uit dit signaal alléén 
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conclusies te trekken (103).0ndanks het feit dat veel onderzoek op deze 

wijze is uitgevoerd zijn de re sultaten toch vrij beperkt. De la.a tste tijd is 

er de tendens om simultaan met opr.emers te meten en visualisatiestudies 

uit te voeren,zie ook par.3.5.2.6.Ir.dien tot op heden nimmer visuali

satiestudies zouden zijn verricht,dan is het wel zeker dat het beeld dat 

men zou hebben van c1P tu'l"'bulentA grenslaag heel a.nde.rs zou ~i.in d~::~.n wat 

het nu is. 

Met rookstromingsvisualisatie is voornamelijk het buitengebied van de tur

bulente wandgrenslaag onderzocht,zie par.3.5.3.Het is daarom interessant 

het bir-nengebied met de nieuwe techniek te onderzoeken. 

3.3.3 Interpretatie. 

Evenals bij puntmetingen is de interpretatie bij visualisatie niet gemak

kelijk. 

Qua interpretatie onderscheidt men: 

stroomlijnen :raaklijnen aan de instantane snelheidevector overal in het 
stromingsveld.(Eng.stream-iine). 

stroombanen :de baan die een specifiek deeltje volgt in de tijd door het 
stromingsveld.(Eng.particle path). 

stroomdraden :een lijn van verbinding van alle fluïdum deeltjes die na 
elkaar door eenzelfde punt zijn gegaan.(Eng.filament line). 

tijdlijnen :een lijn van verbinding van alle fluïdum deeltjes die op een-
zelfde tijdstip zichtbaar zijn gemaakt.(Eng.time line). 

In principe zijn al deze diverse lijnen zichtbaar te maken.Een en ander is 

wel afhankelijk van de gebruikte techniek.Stroomlijnen en stroombanen zijn 

zichtbaar te maken door afzonderlijk waar te nemen deeltjes te gebruiken. 

In lucht is hiervoor bij uitstek geschikt de "Helium bubble techniek". 

Stroomdraden verkr\jgt men door met een injectienaald locaal een kleur

stof in de stroming te injecteren, terwijl men t\jdlijnen verkr\jgt door ge

pulseerd langs een draad een tracer te genereren.Voor het laatste zijn 

de waterstofbellentechr.iek en rookdraadtechnieken bij uitstek geschikt. 

De problematiek van interpretatie van een stromingspatroon is geïllu

streerd in Fig.22.Er is een schuiflaagstroming met een sinusachtige ver

storing erop gesuperponeerd weergegeven.Dit is goed zichtbaar in het 

stroomlijnenplaatje Fig.22a.Fig.22b geeft het beeld voor een waarnemer 

die zich beweegt met de verstoringa -lees golf- snelheid.Ondanks dat 

het stromingspatroon vrij eenvoudig is,is de omzetting en interpretatie 
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c) [7 -------.------
Filament line showing 
spurious vortex. cores 

Fig.22a,b,c Weergave van een schuiflaagstroming waarop gesuperponeerd 
een oecillatie.De figuur geeft een indruk van de patronen 
in verschillende coördinatenstelsels (Bradshaw(25)). 

van het filamentl~nplaatje Fig.22c in termen van Fig.22a niet direct te 

maken.Een soortgelijk probleem,namelijk dat waarbij een straal in een stil

staand fluïdum uitstroomt behandelt Hama(78).Door uit te gaan van een 

sinusachtige verstoring op de hoofdstroom ontstaat een patroon als in 

Fig.22c,waarbij schijnbare wervels zichtbaar worden. 

Het ie hieruit duidelijk dat bij het zichtbaar maken van een turbulente 

wandgrenslaagstroming de problematiek nog veel groter wordt. 

In dit onderzoek wordt een waternevel door een smalle sleuf in de wand 

in de stroming geinjecteerd.Er ontstaat dus een waterneveldeken in de 

straming.Een tweetal aspecten zijn nu van belang 

!l Men dient zich af te vragen of de waternevel de bewegingen van het 

stromingeveld goed volgt en of door de introductie geen verstoring van 

het stromingeveld ontstaat.Op het eerste wordt ingegaan in par.2.6.1 en 

Appendix E en het tweede komt aan de orde in hoofdstuk 5. 

!U_ Iets heel anders is de interpretatie van de beelden. Van groot belang 

bij de observatie en interpretatie va.n de strukturen achter de sleuf is 

hoever stroomafwaarts men gaat waarnemen.Van belang hierbij is het volgende: 

1) Er is een zekere tijd nodig voordat de waternevel zich in een bepaalde 

struktuur heeft ingemengd. 

2) Het beeld dat men waarneemt bevat een cumulatief effect,doordat het 

een zekere geschiedenis heeft vanaf het moment waarop de waternevel is 

ingelaten tot op het moment waarop men kijkt.Het patroon maakt een ont

wikkeling door. Iedere invloed die in de loop van de tijd op de struk

tuur is uitgeoefend zal dus ook tot uiting komen in het beeld dat men 
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op een later t~dstip waarneemt. 

3) Het beeld dat men waarneemt is een inmengproces.Wervelstrukturen 

zijn alleen te onderscheiden doordat er gebieden zijn die wel,naast gebie

den die geen waternevel bevatten.Wat er binnen in een gebied gebeurt dat 

geheel gevuld is met nevel,6f helemaal geen nevel bevat,is niet zichtbaar. 

4) De waternevel zal~da.ar waar deze grenst aan relatief droge lul.}h~,::ll!o::.:l 

verdampen en dit kan leiden tot foutieve interpretatie van de beelden. 

5) Ook speelt de wijze van waarnPmen door middel van fotografie of film 

een rol. In dj en .f.i..!!!!..opnamen gema.akt worden dan is zichtbaar of een be

paald gebied waarin zich strukturen bevinden een ontwikkeljng or.der

gaat.Bij fotografie heeft men maar één opname,activiteit van een struk

tuur is niet afleidbaar. 

De visua.lisatie heeft, ondanks al de bovengenoemde problemen en bezwaren, 

toch de laatste 30 jaren een redelijk goed omlijnd beeld doen ontstaan van 

de turbulente wandgrenslaagstroming.In de nu volgende paragrafen zal ge

probeerd worden om aan de hand van de bestaande literatuur een overzicht 

te geven van wat bekend is over de struktuur van de turbulente wa.ndgrens

laag. 

3.4 Turbulente wandgrenslagen en coherente strukturen,een eerste indruk. 

Een exacte definitie geven van turbulentie is lastig.De term is afkometig 

uit het latijn: turbulentia = verwarring,van turbare =in verwarring breng

en, troebel ma.ken, dat treffend illustreert hoe men vroeger tegen turbulente 

stromingen aankeek.Deze definitie is wat algemeen en dient gespecificeerd 

te worden.Hinze geeft in z~jn boek "Turbulence"(83) de volgende omschrijving, 

die één van de karakteristieke eigenschappen van turbulentie representeert: 

"Turbulente fluïdumbeweging is een onregelmatige conditie van stroming in 

ruimte en tijd,waarin de verschillende grootheden een variatie met de tijd

en ruimtecoördinaten vertonen,zodat statistisch te onderscheiden gemiddel

de waarden kunnen worden vastgesteld".Een goede omschrtjving van het begrip 

turbulentie geven Tennekes en Lumley (167)p.1-4,waarin een aantal karak

teristieke eigenschappen van turbulentie worden beschreven. 

Na Hagen(74) heeft Reynolds(149) experimenten uitgevoerd waarin de wer

velende beweging van turbulente stroming duidel~k werd.H~ noemde dit 

"sinuous motion".De experimenten van Reynolds leidden in 1895 tot een 

z~er belangrijke publicatie (150),waarin de bewegingsvergelijkingen wor-
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den omgevormd door de stroming te beschouwen met gemiddelde en fluctue

rende grootheden.Echter hierbij worden wel een aantal extra turbulente 

grootheden geïntroduceerd die de vergelijkingen in een niet gesloten stel

sel veranderen. 

In de jaren 1920 - 1940 neemt men toevlucht tot het maken van afschat-

tingen voor dP turbulentP spanningstermen in d~i.~ -..-8:r~~::. tking.an. :P~:::; "t<:~ 

gen het einde van de jaren 40,begin jaren 50 wordt de struktuur van tur

bulente stromingen duidelijk door de verbetering van de hete draad ane

mometers.In deze tijd wordt gedacht dat het karakter van turbulente stro

mingen geheel willekeurig is.Dicht in de buurt van de wand wordt aange

nomen dat de stroming laminair is.(+) 

Het was pas in 1956 met de komst van het boek van Townsend(173) en door 

experimenten uitgevoerd door Beatty et.al.,zie Corrsin(37),Richardson 

(151),Ferrell(65),Hama zie Corrsin(37),Kline(98),Einstein(48) en Orant 

(71) dat men een idee verkreeg van het karakter van de stroming in de 

turbulente wandgrenslaag.Men nam waar dat indien men een kleurstof (dye) 

toevoegde aan de stroming,deze kleurstof zich groepeerde in lamellen 

-streaks genoemd.Ondanks ook al vrij uitgebreide puntmetingen vóór die 

tijd in turbulente wandgrenslagen,had men nimmer dit stromingeverschijn

sel waargenomen. 

De laatste 30 jaren is men deze strukturen,die waargenomen worden in 

het binnengebied voor y+ < 100 gaan bestuderen met voornamelijk 

visualisatietechnieken.Een belangrijk deel van het totale onderzoek naar 

deze streakstrukturen is uitgevoerd op Stanford Univarsity en Ohio State 

University,in de jaren 60.Vanaf ongeveer 1970 zijn er ook door andere 

onderzoekscentra bijdragen geleverd aan de kennis van de struktuur van 

de turbulente wandgrenslaag. 

(+)Dit is vreemd,temeer omdat Fage(50),(51) reeds in 1932 met behulp van 

een ultramicroscoop aantoonde dat ook dichtbij de wand (orde van microns) 

de fluïdumbeweging niet rechtlijnig was.Deze metingen zijn later nog be

vestigd door Nedderman(134),(135). 
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3. 5 Beschrijving van de versch~inselen die zijn waargenomen in de turbu
lente wandgrenslaag door middel van visualisatie. 

3.5.1 Inleiding. 

De be~<::h"'"ijvi ng va.n de verschiinselen die optreden in het binnengebied 

(par.3.5.2) is zo goed als mogel~ik chronologisch (par.3.5.2.1 en 

3.5.2.2).Daarb~ is ook getracht om op grond van de gebruikte techniek 

(par.3.5.2.4, 3.5.2.5 en 3.5.2.6) of overeenkomst in de resultaten 

(par.3.5.2.3) de publicaties b~een te brengen. 

Ook de beschr~ving van de versch~nselen die waargenomen z~n in het bui

tengebied (par.3.5.3) is chronologisch.Echter hierb~ is geen verdere ver

deling in subparagrafen gemaakt. 

Er is gekozen voor een beschr~ving van de waarnemingen van de diverse 

onderzoekers.Voor de interpretaties die de diverse onderzoekers geven 

wordt men verwezen naar de publicaties zelf. 

3. 5. 2 Versch\jnsen die optreden in het binnengebied. 

3.5.2.1 Onderzoek uitgevoerd op Stanford University. 

Gebruikte techniek:waterstofbellentechniek,kleurstofinjectie; 

560 ~ Re~ ~ 2060. 

Men neemt waar dat ingebrachte stoffen in verticale lamellen worden ver

deeld die langgerekt z~n in de stromingsrichting en zich op een gemiddelde 

transversale afstand ~z+ van ongeveer 100 pluseenheden bevinden(+). 

De breedte ~z+ van de lamellen is ongeveer 20- 30,de lengte ~x+ on

bekend,ma.ar veel groter dan hun afstand.De lamellen bewegen met een la

gere snelheid dan de locaal gemiddelde snelheid en worden ''low speed 

streaks" genoemd.De tussenliggende gebieden noemt men "high speed streaks". 

De vorming van deze streaks vindt plaats op 0 ~ y+ ~ 10 ( ++) .Achtereenvol

gens neemt men de volgende processen waar: 

1) Het omhoogbewegen van de streaks (liftup). 

(++)In het vervolg van dit rapport zal met de term "streak",de "low speed 

streak" bedoeld ·~lorden, tenz~j anders aangeduid. 

(+)Transversaal is evenwijdig aan de Z-as,longitudinaal is evenw~dig 
de X-as en normaal evenwijdig aan de Y-as (zie ook Fig.23b). 

aan 
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2) Vorming van een oscillatieachtige beweging. 

3) Het opbreken van de regelmatige struktuur (breakup),direct samen
gaande met een omhooggaande beweging (ejectie). 

Stadium 2 gaat gepaard met optreden van transversale (wz) of longitu

dinale (wx) wervelelementen.In het instantane snelheideprofiel neemt 

men e~~ ~~:~~n~ weer d~t.,~oA1~ bP.k~nd~een instabiliteitsgenerator is, 

Lin(113)p.52 e.v.Stadia 1) - 3) noemt men de burstcyclue.Een extra 

versch~nsel dient vermeld te worden.Tijdens de buretcyclus neemt men een 

van y+ ~ 70 afkomstige beweging waar,die de buretstruktuur inhaalt. 

Deze beweging noemt men de "sweep",z~e (35).In Fig.23a is schematisch 

de streakstruktuur weergegeven,terw~l Fig.23b schematisch het burst

proce s a.andu i d t. 

(a) (b) 

Fig.23a De op Stanford waargenomen "streaks" die in eerste instantie 
''islands of hesitation" werden genoemd.(Kline(98)). 

23b Het buretproces schematisch weergegeven.(kline(99)). 

Het karakter van de sweep beweging zal in par.3.5.2.2 duidel~ker worden 

weergegeven.De bovenstaande beschr~ving is gebaseerd op:(98),(99),(100), 

(137),(138),(139),(157),(153),(158),(88) en (89),en bevat slechts de 

essenties.Behalve een beschr~ving van de processen vindt men in de Stan

ford rapporten ook een uitgebreide vergel~iking met anderssoortige me

tingen en berekeningen,zoals de correlatiemetingen uitgevoerd door Favre 

( 62), ( 63), alsook een vergel~jking met metingen uitgevoerd aan in transi

tie verkerende grenslagen (75-79),(95),(103),(127),(153) en (157). 

3.5.2.2 Onderzoek uitgevoerd op Ohio State University. 

Gebruikte techniek:filmen van aan water toegevoegde magnesiumoxide-
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(d = 0,6 IJ.m) en pliolite (d = 60 IJ.m) deeltjes.Re.:t = 900;Red = 2000- 50000 

( buisstroming). 

Met de techniek is het mogelijk tweedimensionale beweging waar te nemen 

(XY-vlak),waarbij scherptediepte het tevens mogelijk maakt de stroming 

over een zekere afstand in de z-richting te observeren.Het is echter 

niet mogelijk om na te g'R.~n 1n wPlk XY-vlak: ä.e deeltjes bewegen. 

De waargenomen verschijnselen zijn niet in tegenspraak met die waargeno

men door de Stanford groep en worden toegelicht aan de hand van Fig.24. 

~· 

(o) 
(j) 

~ .. 
lO 

(6) (•) 

(<) (J) 

, . .. 
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~· .. 
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Fig.24a-i Diverse stadia van het buretproces als waargenomen in Ohio 
State University.(Corino(35)). 

+ Allereerst neemt men een vertraagd gebied waar,dichtbij de wand y < 20, 

(Fig.24a) dat door een in beeld komend hoger snelheidegebied (Fig.27b) 

wordt versneld.Als men er naar kijkt wekt het beeld de indruk dat er 

locaal een twee lagen gebied bestaet,waarin de lagen met verschil

ler-de snelheid bewegen (Fig.24c).Het snelheidsverschil tussen de beide 

lagen veroorzaakt een schuiflaag (Fig. 27d, e), die een locaa.l snelheide

profi el met een buigpunt oplevert.Deze situatie heeft een grote inter

actie tot gevolg,in de vorm van snel omhoog bewegende vloeistof (Fig. 

24f, g), die men ·ejectiefase noemt. Er kunnen ook meerdere ejecties achter 

,. .. 

lO 

,. .. 
lO 
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elkaar volgen (Fig.24h).Het einde van de ejectiefase wordt gevormd, 

doordat een grootschalig vloeistofgebied bewegend met de locale gemid

delde snelheid het gehele vertraagde gebied als het ware wegduwt -de 

sweep (Fig.24i).Door de interactie van de hoge- en lage snelheidege

bieden neemt men ook hier weer transversale (wz) en longitudinale (wx) 
wervelstrtLk::turl'>n wA.a.r. Deze ontstaan op een iluogte y + <. i CO en bewëE?;Eii 

naar buiten tot soms een hoogte van y+z 400.Verder worden grootschalige 

in- en uitstromingen van en naar het bui tengebied (y + > 300) waargenomen. 

Evenals in de onderzoekingen uitgevoerd op Stanford neemt men waar dat 

t~dens de gehele buretcyclus grote energieproduktie optreedt.De bewe

ging van de wervels in het binnengebied is intenser dan verder van de 

wand (y+> 200).Verder neemt men waar dat de richting van de as van de 

oorspronkel~k longitudinale wervels verandert. 

De besohr~ving is gebaseerd op het werk van de volgende onderzoekers : 

(35),(2d),(136),(144) en (145). 

Gebruikte technieken:filmen van waterstofbellen,meegevoerde zandkorrels, 

rooktechniek,b~ versohiller.de waarden van Re~.(Smith:740 ~Re~~ 5800). 

Grass onderzoekt de invloed van diverse wandruwheden op de struktuur die 

optreedt in de turbulente wandgrenslaag.B~ zowel gladde als ruwe wanden 

neemt h~ dezelfde soort fluïdumbewegingen van de wand af en r.aar de wand 

toe waar,alleen z~n b~ ruwe wanden de bewegingen energieker.Streaks wor

den waargenomen b~ gladde wanden,een duidel~ke aanw~zing of z~ ook aan

wezig z~n b~ ruwe wanden ontbreekt;er wordt wel melding gemaakt van 

langgerekte longitudinale (wx) wervels. 

Tegen elkaar in draaiende longitudinale wervels met een persistente leng

te van ongeveer 6X+= 450 en een transversale afstand 6Z+= 100 worden ook 

in het binnengebied y+< 70 van de turbulente wandgrenslaag waargenomen 

door Clark(31),(32). 

Ook Utami( 175) neemt in een turbulente kanaalstroming wa.ar dat zich 

longitudinale wervelstrukturen vormen.In Utami(17d) worden deze wervel

strukturen met de waterstofbellentechniek ook wa.argenomen en gerelateerd 

aan hoef~zervormige wervelstrukturen,zie Fig.25.Er wordt echter niet dui-
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(a) (b) (c) 

(d) (•) 

Fig. 25a-e Vorming en vorm van een hoefijzerwerveL (Uta.mi ( 17 4)). 

delijk vermeld wat de dimensie van deze strukturen is. 

Kasagi(91) associeert de omhooggaande beweging met streaksen met de 

aanwezigheid van longitudinale strukturen in het binnengebied van de 

turbulente wandgrenslaag.Dit bl~ikt ook uit oppervlaktevisualisatiestu

dies ( 130). 

In een vijftal publicaties geeft Smith(159-164) over een groot Re~-ge

bied een indruk van het binnengebied van de turbulente wandgrenslaag.Hij 

neemt met de waterstofbellentechniek ook waar dat,op plaatsen waar zich 

streaks bevinden,de stroming omhoog beweegt,alsook dat deze bewegingen 

voor 40% van de tijd geassocieerd zijn met longitudinale wervels en 20% 

van de tijd met paren contra-roterende wervels.Deze wervels treden op in 

het binnengebied 0:: y+:: 60 en hun afstand loopt ui teen van AZ+= 20 tot 
+ AZ = 50.Aan de hand van een uitgebreid onderzoek naar hoefijzervormige 

wervels achter een bolvormig lichaam laat Smith duidelijk zien dat de wa

terstofbellenpatronen in de turbulente wandgrenslaag grote overeenkomst 

vertonen met deze wervels.Hij neemt waar dat deze karakteristieke patro

nen een rol spelen in het burstproces,ontstaan door de interactie van het 

traag bewegende streakfluïdum en het hogere-snelheidefluïdum verder van 

de wand.Het blijkt dat streaks zeer persistente strukturen zijn.Aan de hand 

van zijn waarnemingen stelt Smith een model op waarin interacties plaats

vinden door middel van hoefijzervormige wervels (163). 

Ook Head(82) neemt in het wandgebied longitudinale wervelstrukturen waar, 

zie ook par.3.5.3. 
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Gebruikte techniek: hologram interferometrie,kleurstof injectie en water

stofbellen visualisatie. 

Door zeer uitgebreid onderzoek uitgevoerd door bovengenoemde auteurs 

is het gedrag onderzocht van het binnengebied van de turbulente grenslaag 

b~ schuifspanningeverminderende vloeistoffen(+).Uit dit onderzoek komt 
+ naar voren dat de streaklengte ~x meer dan 1000 eenheden bedraagt en 

b~ gebruik van wandschuifspanningsverminderende toevoegingen al gauw 
-

meer dan 3000 eenheden.Ook hier wordt de grote streakpersistentie gevon-

den ( 2). 

In het onderzoek van Tiederman et al. wordt gewerkt met visualisatie

kleurstof die door een sleuf in de wand wordt geïnjecteerd(++) .Interes

sant is dat ejectie- en buretperiode bepalingen pas na een zekere afstand 

van de injectiesleuf een consistent resultaat opleveren.Het duurt dus een 

bepaalde t~d voordat de kleurstof voldoende is ingemengd.Men suggereert 

als veilige meetplaats 500 ~x+~ 1000.Deze afstand is geldig indien geen 

schuifspar~ingsverminderende vloeistoffen worden toegevoegd. 

In (21),(117),(140) en (172) wordt gedetailleerd ingegaan op de effecten 

van deze toevoeging.Het bl~kt dat voor schuifspanningeverminderende 

vloeistoffen de streakafstand en buretperiode verandert indien een gro

tere hoeveelheid kleurstof voor visualisatie wordt geinjecteerd.Dit heeft 

te maken met de hoogte waarop de kleurstof zich,na injectie,bevindt 

en ~met eventuele verstaringaeffecten op de streming.Ingeval geen 

schuifspanningeverminderende stof wordt toegevoegd hangen streakafstand 

en buretperiode ~af van de kleurstof dosering (lees,de hoogte waarop 

zich de kleurstof bevindt).Men relateert de dosering aan de hand van de 

hoeveelheid fluïdum die doorstroomt door de visceuze sublaag ( 0 ~ y+ ~ 8 ), 

waarb].j men de dosering verandert van M = 6 tot M ,.. 102 (M = verhouding 

Q · bl / Ö. 1 t f . . t. ) .Ale veilige zone ten aanzien van v1sceuze au aag ~ eurs o 1nJec 1e 
verstoringen houdt men aan M ~10,zie ook hoofdstuk 5· 

In Oldaker(140) wordt kort de vorming van een streak besproken in een 

schuifspanningeverminderende vloeistof.Men observeert kort achter de 

(++)Dit wordt ook in ons onderzoek op deze wijze gedaa.n. 

(+)De vloeistof die de onderzoekers s-ebruiken is water waaraan een be

pa.ald polymeer wordt toegevoegd, dat tot gevolg heeft dat de wandwr].jving 

vermindert.Men spreekt wel van drag-reductie. 
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injectiesleuf -waar de kleurstofdeken nog regelmatig is- dat zich een 

kraterachtige inzinking vormt die langwerpig is in de stromingsrichting, 

zie Fig.26a. 

LOCATION OF THE 
THIRO ANO FOURTH OEPRESSIONS 

~~ c;:::: :::--=? 
~ =-=-=======~ 

(i) 

Formation and 
growth of a streak pair in a 
56% drag-reducing flow: (a) 

t = 0, initia! crater-llke de
pression: (b) I= 0. 028 sec: 
(c) 1 = 0. 056 sec; (d) 1 = o. 084 
sec; (e) 1=0. 084 sec, second 
depression; (0 I =0.112 sec; 
(g) I= 0. 140 sec; (h) I= 0. 196 
sec; (I) I= 0. 224 sec: (j) I 
= 0. 280 sec. 

Ij) ========;~~~~~~~~~~~= ~ 
LOCATION OF OYE Si.OT~ ( 

Fig.26a-j Vorming van een streakpaar in 56 % wandwrijvingsverminderende 
vloeistof.(Oldaker(140)). 

De zijkanten zijn hoger dan de binnenste kleurstofgebieden,waardoor deze 

sterker opljchten met de gebruikte belichtingstechniek.De verlenging 

van de krater gaat verder zodat er een vallei ontstaat.Op deze W\jze ont

staat aldus een streakpaar.Fig.26 geeft de verhoogde richels aan die 

met de belichting het sterkste oplichten.De evolutie is in stappen in 

Fig.26a-g aangegeven.Het blijkt dat hernieuwde inzinkingen in de reeds 

gevormde vallei voor kunnen komen.Fig.26e representeert een tweede in

zinking gevormd op hetzelfde moment als waarop Fig.26d is getekend. 

Fig.26f eng geven de verdere evolutie van beiden weer.Fig.26h-j geven 

het ruimtelijke totaalbeeld waarbij er nog een tweetal extra inzinkingen 

zijn opgetreden.Het proces is volgens Oldaker(140) zowel in stromingen 

met wandschuifspanningsverminderende stoffen als in stromingen zonder 

deze toevoeging gelijkvormig terug te vinden. 

Vermeldenswaardig is ook dat Tiederman(172) observeert dat,indien wrij

vingsreducerende vloeistoffen alléén in de visceuze sublaag worden gein

jecteerd,er niets verandert aan de streakafstand.Pas indien ~~ stof in

mengt in een hoger gedeelte, 10 ~ y+ ~ 100,verandert de streakafstand.Dit 

lijkt een pass i vi te i t van de visceuze sublaag aan te tonen. 
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3.5.2.5 Het onderzoek van Falco. 

Gebruikte techniek·: rook-stromingsvisualisatie.Re.:;t = 100, ,000, 1200, 

4C00,6000. 

Door in een turbulente wandgrenslaag rook te injecteren en met een la-

serb~~del daar doorb@en te bewegen neeÏt Falco(55-ó~) ook J~ atrüktü~ 

van het binnengebied onderzocht.Hij heeft daarbi.i soortgelijke strukturen 

ontdekt als geopperd door Oldaker(,40).Falco nam waar dat er plaatse

l~k gaten in de rookdeken kort achter de injectiesleuf ontstonden.Ver

gelijk dit met de "krater" in Fig.26a...Deze gaten ontstaan doordat fluï

dum uit hoger gelegen gebieden naar de wand beweegt.Deze struktuur wordt 

door Falco "pocket" genoemd.In Fig.27a en b is schematisch de ontwikke

ling van deze struktuur en interpretatie aangegeven • 

.LJZ 1) 

Interpretatie~ 

PLAN V!E!i ~- .1) 
" + Streamwis~ ':--;, .!.___Jz _ ~t,.::; _ _ _ 

/ 

~y --~~ 
:" ....... ~ ...... .. 

SIDE VIEW •· •• ·!:. ... :··~ 
»»»»>»N»>>~));., 

2l 

STAGE 3 
8ct•cJ6 

3) --€/" -................ ~--2) 
' / I ..-"' 

~ 0 

STAGE 4 
12ct•c24 

STAGE 5 
20< t•c 30 

Fig. 27a 
27b 

\ --
"Hairoin" / ~- Afstervend 
vort1ces\ --..,Ö:\;;i,- ..... - ..... ··r, 

""'"" ";;,,;;;;;;,;;;;;, ;;;;'""" 

4) 3) 

sharo snear 

5) 
"'~~ 

"",,""","", """" )})))))}?» 

b) 

a) Waarneming 

Pocket struktuur,waargenomen beeld.(Falco(60)). 
Pocket struktuur,interpretatie.(Falco(58)). 
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De ontwikkeling is in een vijftal stadia te verdelen: 

Stadium 1,0 ~t+~ 8,Fig.27a1.Geinjecteerde kleurstof beweegt zich snel 

radiaal weg vanuit het centrum van het bewegende patroon. 

Stadium 2, 4 ~ t + ~ 12, Fig. 27a2. Een halve maan vormig gebied wordt waar

genomen aan de stroomopwaa.rtse zijde. De in de figuur aangege-

ven schaduwing omhoogbewegend fluïdum we er. 14'1 1l 'i ei um aan 

de bui tenz\jde van de vorm beweegt omhoog en roteert mee, rond 

de vorm.De stroming aan de binnenzijde is naar de wand toega

richt. 

Stadium 3,8 ~ t+ ~ 16,Fig.27a3.Het halve maan vormig gebied strekt zich, 

waardoor een tweetal tegengesteld roterende longitudinale 

wervels zich vormen die zijn doorverbonden aan stroomopwaartse 

zijde. Ook aan de stroomafwaartse zijde gaa.t zich flui dum van de 

wand af bewegen. 

Stadium 4, 12 ~ t + ~ 24,Fig. 27a4. De longitudinale wervels verliezen snel 

hun kracht,dat waarneembaar is doordat de beweging aan de zij

den ophoudt te bestaan.De beweging aan de stroomafwaartse zijde 

is krachtiger geworden.Een haarpenachtige wervel met dezelfde 

rotatie als de stroming vormt zich en beweegt van de wand af. 

Stadium 5, 20 ~ t + ~ 30,Fig. 27a5. De coherentie in het patroon gaat verloren 

en ook de haarpenwervel vervaagt.Opbreken van de struktuur 

vindt plaats. 

De pocket vertoont grote analogie met wervelring-wand interacties (58-59), 

(42-44).Indien men de beschreven pocketvorming relateert aan dit soort 

van experimenten dan zijn nog de volgende toevoegingen te maken. 

Stadium 2-3:Het stroomopwaartse gedeelte van de pocket vertoont een zo

danige interactie met de wand,dat fluidum vanuit het stroomopwaartse deel 

I 

\ 

' ' ' ' 

Fig.28 Vorming van de longitudinale wervels en fluïdumtransport. 

via een spiraliserende beweging stroomafwaarts beweegt.Ondanks dat de 
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techniek niet duidelijk maakt of de wervels stroomafwaarts zijn doorver

bonden ligt dit wel in de 1\jn der verwachting. Door de strekking van de 

wervel treedt grote dissipatie op waardoor gecombineerd met het wegvoe

ren van fluïdum uit het stroomopwa.artse deel in stadium 4 dit deel van 

de pocket afsterft.Fig.27b1,2 geeft schematisch een en ander aan.De 

lc::::gi t~d.inale we!'·r~ls en d.e spi r~ J i ~PrPT'O.P. bP.weging zijn in een prujec-

tie in Fig.28 weergegeven. 

Stadium 4:De interactie die het stroomafwaartse deel vertoont met de 

wand geschiedt anders.De stuwpuntstroming die daar ontstaat heeft tot 

gevolg dat vorticiteitsteken van een-gedeelte var: de "wervel" door wand 

ir.teractie (spiegel effecten) omkeert en door interactie met het oor

spronkellike deel naar boven beweegt. De omhoogbewegende wervel groeit uit 

tot een haarpenwervel die later opbreekt,zie ook Fig.27b3. 

Falco relateert een en ander met tttypical eddy'' (zie par. 3. 5. 3) en "sweeP

ejectie" verschijnselen,die hij ook simultaan met hete draad anemometrie 

heeft gemeten. 
+ De pocket heeft een breedte äZ van ongeveer 78 eenheden en een lengte 

u+ van 1.10 eenheden.Hij vormt zich dicht bij de wand y+ ~ 20.De tijdsduur 

van de ontwikkeling bedraagt At+ • At•u* 2/v = 30.Naar de mening van 

Falco speelt de pocket een belangrijke rol ir.het streakvormir.gsproces. 

3 •• 2.6 Onderzoek van 

Visualisatietechniek:waterstofbellen.Re~ = 700,1000. 

De waarnemjngen van bovengenoemde onderzoekers bevestigen het beeld dat 

Smith(159-164) schetst over de strea.kbeweging.In de opnamen,waarbi.i een 

waterstofbellendraad parallel aan de wand en loodrecht op de strominge

richting is. geplaatst, worden in de low-speed streaks donkere plekken 

gezien. Deze laatste blijken gebieden te zijn waar ui teenwijken van de streak 

optreedt (beweging in de z-richting).Deze worden op een hoogte Y+= 29 

en y+ = 57 waargenomen.Men observeert ook hier onda.nks locale buretver

schijnselen grote persistentie van strea.ks.:Selangrijk is dat Kunen( 107) 

en Talmon(166) simultaan meten met visualisatietechniek en laser doppler 

snelheidsmeting (zie ook par.3.6.5). 

Blokland(18,19) en Siegmund(155) bestuderen ook het streakinteractie 

proces met de waterstofbellentechniek.Hun onderzoek maakt duidelijk dat de 
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beweging van de streaks erg complex is door de meanderende beweging.Op

vallend is dat het telcriterium voor detectie van streaks grote invloed 

heeft op de maximale hoogte tot waar men nog streaks waarneemt. Men ob

serveert in tegenstelling tot Smith(16 1) dat streaks tot op een hoogte 

Y+= 120 voorkomen.Ook de hoogte van de streaksis aanzienl ~k.Blokland 

ver~eldt da t v~~ l vu l dl g waterstofbellen gegen~re~rd m&t z c~s l bc~e=i=~

den als met draden op een hoogte van Y+= 50 dezelfde streak laten zien. 

In Fig.29 is een foto geplaatst uit een soortgel ~k experiment met bodem-
+ draden en een draad op hoogte y = 15.Men heeft zelfs met bodemdraden en 

+ draden op een hoogte van y = 100 waargenomen dat dezelfde strea.ks zicht-

baar gemaakt worden.Ook Siegmund(155) maakt hier melding van. 

Fig.29 Weergave van streaks met waterstofbellentechniek met bodemdra
den (continue witte l~nen) en een gepulseerde draad op ee n 
hoogte Y+= 15,t~dl~n patroon.De. stroming is van rechts naar 
linke(Blokland(18)). 

Het bl~kt dat de streak de enige struktuur met fluïdumtransport naar 

buiten is,terw~l naast de streak -in de high speea streak- daalstromin

gen voor kunnen komen.Als gevolg van dit transportproces wordt de streak

breedte groter op grotere afstand van de wa.nd.Door de breedteverhouding 

van de low- en high speed streaks z~n de bewegingen naar buiten krach

tiger dan de bewegingen naar binnen.Ejecties treden op op plaatsen waar 

zich streaks bevinden. 

Door middel van een spec i ale techniek,waarb~ het mogel ~k i s de diverse 
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hoogten van de wand met kleuren te markeren,zijn daalstromingen zicht

baar.Blokland(19) heeft hiermede ook de pocketstruktuur waargenomen,ech

ter verd~re kwantitatieve gegevens zijn hiervan nog niet bekend. 

Vers~hijn selen die optreden in het bui 'tPngP.o1eá.. 

Het was Townsend(173) die reeds in 1956 zich het buiten~ebied van de 

turbulente wandgrenslaag voorstelde als een agglomeratie van wervels 

van di verse schalen, waarbij de grootste lengteschaal ir. de orde van de 

grenslaagdikte (ö) lag.Deze ideeën zijn door Grant(71),Fernholz(64) en 

Fiedler(66) bevestigd met rook-stromingsvisualisatie studies,zie Fig.]O. 

Re~= 1000 Re~= 5000 

Fig.30 Rookstromingsvisualisatie van de turbulente wandgrenslaag. 
Stroming is van rechts naar links(Fiedler(66)). 

Indien het buitengebied zichtbaar wordt gemaakt met bijvoorbeeld een rook

stromingsvisualisatie techniek dan neemt men grote lobben waar,die zich 

met rook hebben gevuld.Dit zijn de grootschalige wervelstrukturen.Indien 

Re~ wordt verhoogd wordt de struktuur fijner,zie Fig.30.Tussen de lobben 

rook bevindt zich in de niet gemarkeerde gebieden rotatievrij fluïdum,dat 

wordt opgenomen in de niet rotatievrije gebieden. 

Uit de visualisatiestudies uitgevoerd op Sta.nford Universi ty blijkt dat 

dit gebied bestaat uit grote transversale wervelstrukturen die een niet 

direct duidel ijke samenhang vertonen.Dit beeld wordt ook bevestigd in 

het onderzoek uitgevoerd op Ohio State University.Indien men van een 

cyclus spreekt dan is de volgorde : 
+ Men neemt een vertraagd gebied ter grootte ~ = 400 waar,dat gevolgd 
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Flow -
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Fig.31a-e Observaties op Ohio State University.De belangrDkste ver-
schDnselen die men waarneemt zDn weergegeven.(Praturi(145)). 

wordt door een gebied met hogere snelheid op hoogte 150 ::: y + :: 400, zie 

Fig.31a,b.(De grenslaagdikte bedroeg in hun onderzoek 5+~ 500,Re~ = 900). 

De interactie van beide gebieden geeft aanleiding tot vorming van trans-
+ versale wervels met een doorsnede ~ = 200,op een hoogte boven de wand van 

200 ::: y +::: 400, Fig. 3 îb, c. Sirnul taan met het optreden van de transversale 

wervels worden in het wandgebied y+ < 70 ook ejecties waargenomen Fig. 

31c,d.Behalve dit proces worden ook veelvuldig grootschalige in- en 

uitstromingen waargenomen,waarbD over een afstand van ~x+= 1500 fluïdum 
+ van een hoogte y ; 500 tot zeer dichtbD de wand wordt getransporteerd en 

daar dan weer vanaf beweegt,Fig.31c,d,e (de beweging is niet turbulent). 

Deze grootschalige in- en uitstromingen worden geassocieerd met bewe

gingen van de rotatievrije bui tenstroming, waardoor de smalle niet gemar

keerde inhammen b~ rookvisualisatiestudies ontstaan,Fig.31e,32c,d,e. 

Een en ander heeft ook weer de vorming van transversale wervels ten ge

volge, zie ook(136),(144),(145). 

Falco neemt met de rookstromingsvi sualisati e techniek dezelfde groot

schalige bewegingen waar als in Fig.30 zDn afgebeeld,Fig.32c,d,e,zie 

(52),(53 ) .Deze bewegingen vertonen een geringe evolutie en worden gede

finieerd door de uitstulpingen ("bulges" ) ,die op de scheidi ng rook, 
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Sect ien A-A 
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(b) 

Doorsneden door een typical eddy ( Schematisch ) .C en C 
schalen met Re~;bij Re~ = 1000 is de grootte onge~eer o;1 6 • 
Zichtbaar gemaakte turbulente wandgrenslaag.c Re~ = 1000, 
d Re~ .. 4000,e Definitie van enige details.(Fa.lco(53) ) . 

niet rook optreden.Deze scheiding is prachtig waar te nemen met rook

draadtechniek (132).Toegepast in een turbulente wandgrenslaag laat dit 

duidel ijk het verschil zien van de stroming in de grenslaag en het rota

tievrije deel (36),(131). 

Falco ondersche i dt ook een tweede bewegi ngstype,de zogenaamde "typical 

eddy".Falco( 53 ) definieert de typical eddy als een sterk coherente drie

dimens i onale wervel. De wervel is herkenbaar aan zijn vorm, zi e Fig. 32a, b 

en het bl ijkt dat de t yp i cal eddy het en i ge cons i stent i dent if iceerbare 

kenmerk is in de wandgrenslaag indien Re~~600,(52).0ok bij Re~ ~1000 (+) 

zijn ~e wervels zichtbaar,echter dan is de grootte ongeveer 0(0,1 5) 

en bevinden de meeste wervels zich aan de rand van de grootschal i ge be

weging, zie Fig. 32d.[Bij Re~ = 600 is de grootte ongeveer de grenslaagdikte.] 

Typical eddies bewegend vanuit de grootschal i ge struktuur naar het loga

ritmisch gebied bewegen meestal dichter naar de wand toe.Falco asso

cieert een en ander met sweep beweging en pocket vorming.De t ypical eddy 

vormt volgens Falco de struktuur die interactie van het binnengeb i ed met 

het buitengebied bewerkstell i gt. 

In een soortgel ijk onderzoek met rook-stramingavisual i satie nemen Head 

et al.(7),(80-82),(Re~ = 500-17500) waar dat in het buitengebi ed lus

vormige wervels voorkomen.Bij lage Re~-waarden hebben de werve l s een wat 

ronde vorm,terwijl bij grotere Re~ (Re~ ~1 000) de wervels meer en meer 

(+)Opvallend is de lage Re~-waarden die worden gebrui k t . 
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(ai (b) 
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Fig.33a,b,c Invloed van de toename van het Re~ getal,op de wervels. 

á Wervellus,b Hoefijzerwervel,c Haarpenwervel. 
33d Aanduiding van de hoeken van 45° en 20°.(Head(82)). 
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Meetmethode van Head met verschillende belichtings
richtingen,alsook daaronder wat men observeert. 
Enige foto's van Head bij verschillende Re~. De bijbehorende 
belichtingarichting is weergegeven onder de foto's (Head(82)). 

gestrekt zijn en van een hoefijzervorm meer op een haarpenvorm gaan gel ij-
a ken.De wervels staan onder een hoek van ongeveer 45 met de X-as,terwijl 

een gehele agglomeratie ongeveer een hoek van 20° maakt met de X-as.De 

totale agglomeratie vormt weer de grootschalige bewegi ng die Falco ook 

heeft waargenomen ( 53). Een en ander is verdui del ~jkt in Fig. 33 & 34. 
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Ook Head(82) neemt waar dat bij Re~{ 500 er moeilijk te spreken is van 

grootschalige- en kleinschalige strukturen. Bij Re~~ 500 vormen wervel

lussen het beeld, terwijl bij Re~~ 2000 er grootschalige strukturen zicht

baar zijn als haarpen agglomeraties.Ook Wallace(181) heeft deze wervels 

met rookstromingsvisualisatie waargenomen.De toppen van de haa.rpenwer-

•!els s.ssoci eer t He~c1 mPt dP typical Pà.di es van Falco. 

Door het lichtmes loodrecht op de wand en loodrecht op de str emingarich

ting te plaatsen,Fig.35a,neemt Head(82) ook wervels waar in het binnen

gebied,zie Fig.35b en par.3.5.2.3,die men interpreteert als lor.gitudi-

Fig.35a 
35b 

spiegel 

y 

(a) 

Weergave meetmethode van He ad( 82 ) . 
De waargenomen longitudinale wervelstrukturen uit het binnen
gebied.(Head(82)). 

nale wervels.Men vermoedt dat de haarpenwervels hun oorsprong hebben in 

de longitudinale ·wervelbewegingen in het binnengebied. 

In deze paragrafen is vooral het accent gelegd op de beschr ijving van 

de waarnemingen van de diverse onderzoekers.Het zij duidelijk dat de in

terpretatie door de diverse auteurs verschillend zal zijn.Een en ander 

hangt ook weer af van de techniek die men gebruikt. 
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3.6 Een kort overzicht van puntmetingen en andere metingen in de tur
bulente wandgrenslaag. 

Zoals reeds vermeld vormen ook de puntmetingen belangr~ke gegevens voor 

de karakter i sering van de turbulente wandgrensla.ag. In deze paragraaf zul

le~ ko~t ~nige orva1lend~ ~~sultaten worden vermeld in een meer verw~zend 

karakter. 

3.6.1 Correlatiemetingen en grootschalige wervelbewegin~en. 

Door met meerdere sensoren simultaan te meten in het buitengebied van 

de turbulente wandgrenslaag is het mogel~k signalen ruimtel~jk of tem

poreel te correleren met elkaar.Door sP.nsoren op verschillende w~zen 

ten opzichte van elkaar te positioneren is het mogelijk gebieden van over

eenkomst waar te nemen. 

Enerzijds kan er continu gemeten worden,anderz~ds kunnen bepaalde karak

teristieke signaalstukken worden geselecteerd.De technieken leveren in 

het algemeen isocorrelatiegebieden die veelal geïnterpreteerd kunnen 

worden als zich verplaatsende grenslaagstrukturen.Zie (10),(26),(31), 

( 3 2) , ( 6 2) , ( 6 3) , ( 9 6) , ( 17 0) , ( 18 5-18 6) , ( 29 ) , ( 1 9 4) en ( 1 0 4 ) • 

3.6.2 Longitudinale wervelpatronen in het binnengebied. 

Dat zich wellicht longitudinale tegenroterende wervelstrukturen in het 

binnengebied zouden bevinden werd in 1967 door Bakewe11(6) duidelijk ge

maakt met correlatiemetingen van de snelheidefluctuaties in de stro

mingsrichting.Ook kortstondige transversale correlatiemetingen van de 

snelheid in de stromingsriahting leveren dit resultaat (84). 
+ Deze wervels hebben een afstand van ongeveer À :; 100 en hun wervelas 

+ bevindt zich ongeveer äy = 35 boven de wand.Deze resultaten zijn verder 

ook bevestigd met andere methoden,zie (13-15),(106) en (112). 

3.6.3 Hoefijzerwervels in het buitengebied. 

De door Head(82) waargenomen hoefijzerwervels zijn reeds lang geleden voor-
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speld door Theodorsen(168),(169).In Talmon(166)p.22 wordt duidelijk uit

eengezet hoe deze vorm als basis in de grenslaag tot stand komt.Door 

druk-correlatiemetingen uit te voeren vindt Willmarth(184) dat ten op

zichte van het xz-vlak schuinstaande en ten opzichte van het XY-vlak 

symmetrische patronen in de grenslaag voorkomen.Men associeert deze met 

hoefijzervormige wervels.Cok Nakagawa(~33) ~o~~l~doc=t ~i~ 0~cc~~i~ic-

neerde oorrelatiemetingen dat hoefijzervormige wervelstrukturen een rol 

spelen in het buitengebied.Zie ook Perry(141),die een model van deze 

struktuur doorrekent. 

3.6.4 Metingen aan de wand. 

Door in een stukje van de wand kleine gaatjes (dg+= 60) te boren en dit 

stuk wand te bedekken met een zeer dun folie (di+= 1) is het mogelijk met 

een interferentieaohtige techniek tweedimensionale drukpatronen waar te 

nemen.Deze techniek is toegepast op het Max-Planok Instituut (41),(49) en 

(105).Men neemt daarbij waar dat grootschalige patronen met lengte in de 

orde van de grenslaagdikte (5) alsook kleinschalige patronen tot zelfs 

grootte l+a 60 optreden in de turbulente wandgrenslaag.De kleinschalige 

patronen blijven zichtbaar over het gezichtsveld 1 = 1,65. 

Door met een vijftal naast elkaar gelegen hete-film wandopnemers het wand

schuifspanningssignaal te meten en als functie van de tijd dit signaal 

tweedimensionaal in de vorm van iso-wandschuifspanningscontouren uit te 

tekenen,verkrijgt v.Sas(154) eveneens een strukturenpatroon in de tijd.De 
+ + opnemers hebben een laterale grootte lt a 10 en afstand van la a 10.0ok 

hier worden weer kleinschaligelk +a 40 en wat grotere lg +> 100 strukturen 

waargenomen.Wegens de momentane evenredigheid tussen de wa.ndsohuifspan-
+ ning (Tw) en de snelheid (u) locaal gemeten op hoogte y < 3 zijn wellicht 

verdere gegevens met deze techniek te verkrijgen,zie ook (47). 

3.6.5 Detectie technieken. 

Velerlei publicaties zijn verschenen,waarin met behulp van speciale tech

nieken karakteristieke stukken uit het gemeten (snelheids) signaal wor

den geselecteerd en die achteraf bij elkaar worden opgeteld (conditioneel 

middelen).Een voorbeeld hiervan beschrijft Blackwelder(12).Met deze 
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techniek worden "bursts" en "sweeps" gedetecteerd.De aanhalingstekens 

zijn hier geplaatst,omdat het hier gaat om hete-d.raad "bursts" en 

-"sweeps".In velerlei publicaties worden deze "bursts" en "sweeps" ge

koppeld aan de visueel waargenomen bursts en sweeps.Men dient te beden

ken dat er geen volledige zekerheid is of de hete-d.raad "bursts" en 

-"sweeps" overeenkoll!el"l met cte visuele. 

In Kunen(107) en Offen(137) wordt aangetoond door middel van simultane 

visualisatie en puntmetingdetectie dat veel van de detectietechnieken 

falen en daarom kritisch moeten worden bekeken.Dit wordt bevestigd door 

(117) die in een grafiek de met velerlei technieken gedetecteerde "burst"

perioden weergeeft.Het blijkt dat de resultaten nogal spreiden in tegen

stelling tot de visueel gemeten burstperioden. 

3.6.6 Numerieke resultaatverwerking en numerieke analyse. 

Dat met onder andere waterstofbellen techniek veel kwantitatieve gege

vens bepaald kunnen worden is duidel~jk uit (38),(155) en (158).Steeds 

meer wordt gebruik gemaakt van beeldverwerkingstechnieken om snel veler

lei visualisatiedata op te kunnen slaan en verwerken.Een indruk van de 

mogelijkheden hiervan vindt men in (116),(162) en (175). 

Een opmerkelijk resultaat is de numerieke studie van Moin(129),die met 

behulp van een zeer grote computer -en door met een zogenaamde large

eddy simulation te werken- een turbulente kanaalstroming doorrekende. 

De vorticiteits -alléén Wz- en fluctuerende snelheidspatronen (u') ver

tonen in het wandgebied ook weer streakachtige patronen in het XZ-vlak. 

Eveneens blijken in- en uitstromingen aanwezig,indien men de diverse 

grootheden in het YZ-vlak weergeeft.Het is zelfs mogelijk op deze nume

rieke resultaten detectietechnieken toe te passen.Het blijkt dat daarbij 

met deze techniek roterende wervelstr~~turen worden gemeten in longitu

dinale richting (wx) met een wervelasafstand van Àw+= 100 (Kim(90)). 

Op zich is dit een opmerkelijk resultaat. 

Zeer recentelijk is verder onderzoek uitgevoerd met deze numerieke data 

( 198), ( 199), waaruit het duidelijk is geworden dat ook in deze berekende 

turbulente wand (kanaal) grenslaag er schuinstaande haarpen-achtige war

valstrukturen voorkomen.Ook verdere analyse met detectiemethoden geven 

aan dat bij "bursts" en "sweeps" schuinstaande wervels een rol spelen. 

De computer biedt veel mogelijkheden qua inzicht in de struktuur van de 
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turbulente stroming.Er is de mogelijkhP.id om vooraf experimenten te gaan 

simuleren waardoor veel tijd bespaard kan worden,doordat geselecteerd kan 

worden welke metingen zinvol of niet zinvol zijn. Men denke hierbij aan 

correlatie metingen en de meetprobeconfiguratie. 

3.6.7 Transitie en gekromde wanden. 

Kort is in par.3.5.2.1 verwezen naar onderzoekingen uitgevoerd in het 

begin van de jaren •6o naar grenslagen die in omslag verkeren van lami

nair naar turbulente stroming,voor het eerst gedetailleerd onderzocht 

door Schubauer(165). 

In het rapport van Schraub(157) komt duidelijk tot uiting dat er een 

grote overeenkomst bestaat tussen relaminariserende grenslagen en tur

bulente grenslagen.Deze conclusie kan getrokken worden aan de hand van 

de overeenkomst van de waterstofbellenpatronen in beide stromingstypen. 

Ook b~ transitie neemt men karakteristieke hoge- en lage-snelheidege

bieden waar,echter bij turbulente wandgrenslagen is de strukturering min

der regelma.tig.In de reeds genoemde onderzoekingen,(75-79),(95),(103)~142), 

(127),(153) en (157) worden de patronen geassocieerd met hoefijzervor-

mige wervels en longitudinale wervels. Ook blijkt uit deze artikelen dat de 

verschillen in interpretatie afhankelijk zijn van de gebruikte techniek.De 

overeenkomst van transitie met de turbulente wandgrenslaag wordt ook 

beeproken in ( 16). Verdere experimenten worden besproken in "Proc. 

IUTAM Symp.Laminar .Turbulent Transition,Novosibirsk,USSR (1984) en 

Stuttgart,W.Germany (1979).Bijzonder interessant daaruit zijn (4),(97), 

( 1 4 7 ) en ( 19 2) • 

De problematiek rond het meten met hete draden en de overeenkomst met 

visualisatie experimenten is recentelijk besproken in {183). 

Een tweede aspect vormt de stroming (en transitie) langs concave wanden. 

Wortmann(187-190) heeft hier onderzoek naar verricht en neemt waar dat 

longitudinale Görtler wervels ontstaan.Ook uit (3) blijkt de vorming van 

longitudinale wervels en daaropvolgend de vorming van hoefijzervormige 

wervels voordat omslag optreedt.Echter indien men een turbulente grens

laagstroming aan een concave wand zichtbaar maakt lijken de wervels af

wezig (108). 

Het is niet mogelijk gedetailleerd in te gaan op al deze verschijnselen en 

hun relatie tot turbulente wandgrenslagen.Het lDkt verstandig in een 
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volgend stadium hier een gedetailleerder onderzoek naar te doen.Behal

ve transitie aan vlakke- en gekromde wanden vormt ook wellicht transi

tie in Couette stroming een interessant aspect (102). 

j.7 E1ndbeschouwing. 

Het in de vorige paragrafen weergegeven beeld over de dynamiek van de 

turbulente grenslaag geeft een indicatie van de problematiek.Het zal 

duidelijk zijn geworden dat de complexiteit van de processen groot is en 

dat door de verschillende meetmethoden interpretatieproblemen ontstaan. 

Een goede visie van de processen te verkrijgen is moeilijk,te meer daar 

in de besproken onderzoeken een verscheidenheid aan visualisatietechnie

ken is gebruikt.Veelal loopt in de artikelen waarneming en interpreta

tie door elkaar,waardoor ook hierdoor beeldvorming moeilijk wordt. 

Verder is de totaalvisie een samenvoeging van aparte stukker. onderzoek 

waarin,ondanks dat de laatste 30 jaren een enorme hoeveelheid onder

zoek is verricht,veel vragen open blijven (101).Veel vragen daarvan zoe

ken naar het "hoe en waarom",waarva.Jl het lijkt alsof deze alleen via 

theoretische modellering beantwoord kunnen worden. 

Er is ondanks dat het gevoel,dat met verder experimenteel onderzoek nog 

bijgedragen kan worden aan de modellering en om een beter beeld te krij

gen van de diverse interacties die optreden tussen de bewegingen van de 

diverse strukturen in de turbulente wandgrensla.ag,waardoor de brokstuk

ken uiteindelijk samengevoegd kunnen worden. 
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Hoofdstuk 4 Haalbaarheid van de techniek. 

4. 1 Inleiding. 

Omdat het ~ccraf niet zeker wae of met de geproduceerne waternevel re-

sultaten voor stromingsvisualisatie te bereiken waren,is in eerste in

stantie het onderzoek uitgevoerd in de kleine open windtunnel "Benja

min".In deze tunnel was het mogelijk op betrekkelijk eenvoudige wijze be

paalde veranderingen aan te brengen en aan de hand hiervan nieuwe expe

rimenten uit te voeren. 

Het uitgangspunt was om aan de hand van de resultaten uit deze experi

menten te beslissen of met de techniek verder onderzoek kon worden ver

richt in de grote windtunnel "Goliath".Om onderzoek te verrichten aan 

turbulente wandgrenslagen bij niet al te hoge snelheden (~2 m/s),is het 

noodzakelijk gebruik te maken van een tunnel die een grote aanlooplengte 

heeft,om ervan verzekerd te zijn dat een volledig ontwikkelde turbulente 

wandgrenslaag aanwezig is. 

De Benjamin tunnel is,als gevolg van de korte meetsectie en de kleine 

dwarsdoorsnede,hjervoor niet geschikt,omdat ge~n volledig ontwikkelde 

grenslaag aanwezig is alsook interactie van groeiende zijwandgrenslagen 

optreedt.Bij de bestudering van de turbulente wandgrenslaag mogen dit 

soort secundaire stromingsverschijnselen niet optreden. 

4.2 De opstelling in de Benjamin windtunnel. 

Een zijaanzicht van de Benjamin windtunnel is weergegeven in Fig.36. 

Het filterdoek heeft als functie de turbulentiegraad te verlagen in 

de tunnel;de contractieverhouding is 9:1.Het koolstoffilter speelde 

een rol bij de afbraak van ozon tijdens voorgaande visualisatiestudies, 

(193) en heeft nu geen functie meer.In de zijwanden van de meetsectie 

zijn twee ruiten aangebracht,terwijl het dak en de bodem van uitneembare 

luiken zijn voorzien.Het bovenluik is vervaardigd uit perspex.In het 

houten onderluik is een gat aangebracht ( o, 13 m x 0,30 m), waarin een 

extra sponning van 1 mm is uitgespaard,zie Fig.37. 

Dit gat wordt aan de onderzijde afgesloten door een perspex plaat waar

aan een slangaansluiting is gemonteerd en aan de bovenzijde door metalen 
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BENJAMIN WINDTUNNEL 

filterdoek inloopsectie meetsectie ~erwijding ventilator koolstoffilter 

I 
I I 

I 
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1,00 m 1,05 m 1,60m 1,00 m 0,95m 1,70m 

121 60 x 60 cm 12f20x20cm 111 20 x 20cm 1Zf20x20-12f36x36 

Fig.)6 Zijaanzicht van de Benjamin windtunnel. 

sponning 
I 
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! 

I[E .. ) 
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I 300 I 
Fig.37 Het onderluik van de Benjamin windtunnel.Maten in mm,niet op 

schaal. 

Fig.38 Constructie van het waternevelreservoir. 

plaatjes,waarin een tweetal sleuven transversaal zijn aangebracht.Aldus 

ontstaat een reservoir als is geïllustreerd in Fig.38. 
0 De sleuven maken een hoek van 20 stroomafwaarts met de wa.nd.De sleu-

ven zijn Vl'ij van bramen,zodat daardoor in de luchtstroming geen wervels 
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worden gevormd.(+)Door met verschillende opvulplaten te werken zijn de 

sleuven in breedte te variëren.De breedte van de sleuven is ongeveer 

1 mm.In het reservoir wordt de waternevel ingelaten en zo via de sleu

ven in de (turbulente) wandgrenslaag geïnjecteerd. 

Door het deelbare deksel (Fig.2) verder of minder ver af te sluiten 

wordt ber~ikt. dat door drukopbouw een groot of klein Jebie~ ~art wat~r

nevel wordt geinjecteerd.De grootte van dit debiet is echter onbek~nd. 

Voor de technische details van de belichting zij men verwezen naar Hfk. 5. 
Hier zij slechts vermeld dat het mogel~k is met behulp van een laser

lichtbron een dun -dikte minder dan .1 mm- lichtvlak te construeren, 

da.t op verschillende wijzen opgesteld kan worden. Dit lichtvlak zal in 

het vervolg "lichtmes" genoemd worden met daarbij de aanduiding in welk 

vlak het zich bevindt. 

In Fig.39 zijn in projectie de diverse belichtingamogelijkheden schematisch 

weergegeven,alsook de bijbehorende nomenclatuur.Eén toegepast lichtmes 

is niet getekend en dat ie het vlak,waarvan de normaal de volgende rich

ting heeft (x,y,z) = (1,-1,0). 

YZ-lichtmes 

y 

Fig.39 Belichting in vlakken en de nomenclatuur. 

' ' 
~ 1 

(+)In eerste instantie is gebruik gemaakt van injectieslauven loodrecht 

op de wand,echter het bleek dat hierdoor verstoringen in de luchtstro

ming optraden achter de injectiepoeitie. 
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Met deze lichtmessen verkr~gt.men dus een doorsn~ding van de waternevel

deken.De opnamen z~n daarbt gemaak~ met een kleinbeeldcamera,in de mees

te gevallen zodanig gepositioneerd dat de k~krichting evenw~dig was met 

de normaal op het lichtmes.Op deze w~ze is de vereiste scherptediepte 

gering en kan met een groot diafragma. worden gewerkt (noodzakelijk in 

verband met dP. ger1nge licnisterkie,zie nfk.)).Vvvr det4ila --·---· vtu "• t::•4 v 

gebruikte apparatuur en verdere gegevens van de meetmethode z~ men 

verwezen naar Hfk.5. 

4.3 Resultaten. 

In Fig.40 z~n een aantal opnamen weergegeven die de mogel~kheden van 

de techniek presenteren. 

In Fig.40a,b,c is gebruik gemaakt van het XZ-lichtmes (Fig.39) dat op 

enige millimeters hoogte boven de bodem is geplaatst.De k~kpositie is 

Nr.2.Het valt op dat er zich in Fig.40a,b t~dlijnen achter de injectie

sleuven vormen en dat de stroming bestaat uit hoge- en lage snelheida

gebieden (U a 1,5 m/s).De stroming is steeds van links naar rechts. 
0 

In Fig. 40c is. ongeveer 20 cm vóór de injectieslauven een strip van 

2 mm hoogte gepla.atst,waardoor de grenslaag omslaat naar het turbulen

te stadium.(U ~ 1,2 m/s).Het valt op dat de tijdl~nen nu zijn verdwenen 
0 

en het is duidel~k dat de foto's een veel f~nere struktuur laten zien 

dan in Fig.40a,b. 

In Fig.40d,e is gebruik gemaakt van het XY-lichtmes en kijkpositie Nr.1, 

(Fig.39).In deze twee figuren is de hoofdstroomsnelheid respectievelijk 

U a 1,8 m/s en U ~ 1,6 m/s.De hoogte van de witgekleurde wervelge-a o 
bieden is ongeveer h ~ 2,5 cm.Duidel~k is in de foto's de detaillering 

zichtbaar tot zelfs zeer dicht b~ de wand. Plaatselijk zijn zeer dunne 

strengen waarneembaar, die in werkelijkheid dunner dan 0, 5. mm zijn. 

In Fig.40f,g is eveneens gebruik gemaakt van het XY-ljchtmes.In de stro

ming is nu een halve bol geplaatst waarachter zich hoefijzervormige wer

vels vormen (zie par.3.5.2.3).De eerste foto geeft een totaaloverzicht, 

waarbij links nog juist een gedeelte van de halve bol zjchtbaar is. 

Fig.40g is een vergroting -aparte opname- waarbij ook nu weer de detail

lering opvalt.Hier zijn zeer dunne strepen zichtbaar waar de waternevel 

in geconcentreerd is.De dwarsafmeting van de waternevelconcentratie

strepen is minimaal 0,2 mm.De diameter van de wervels is ongeveer 8 mm. 
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Ondanks het feit dat het hier zeker niet de bedoeling is in te gaan op 

de waargenomen stromingsdetails,volgen kort toch nog enige opmerkingen. 

1) Bij toename van de stromingssnelheid neemt het aantal met de tijdlijnen 

waargenomen hoge- en lage snelheidegebieden -in de laminaire situatie

toe. 

maakt.Ret li,jkt er dus op dat de ti,jdlijnen door de stroming worden ge

genereerd zolang deze niet turbulent is. 

3) De tijdlijnpatronen vertonen grote overeenkomst met tijdens omslag waar~ 

genomen tijdlijnpatroDen,(76),(79),1187-190). 

4) Het onderluik bevindt zich circa 2 mm onder de tunnelwand;deze stap

vormige overgang kan tot gevolg hebben dat hierdoor instabiliteiten 

worden opgewekt. 

5) De struktuur van de wervels in Fig.40d,e wordt fijner naarmate de 

snelheid verhoogd wordt en is daarmede in overeenstemming met Faleo's 

(52),(53' en Read's(82) waarnemingen. 

6) De grenslaagdikte in de Benjamin windtunnel bij U = 2 m/s bedraagt 
0 

circa 2 cm;de foto's uit Fig.40d,e geven vermoedelijk een totaalbeeld 

over de gehele grenslaagdikte (De positie van de meetplaats van deze 

foto's is ongeveer 35 cm achter de injectiesleuven).Met de Benjamin 

windtunnel is het mogelijk de totale grenslaag zichtbaar te maken,zie 

ook hoofdstuk 6. 

De belangrijkste conclusie die is te trekken uit niet alleen de in Fig. 

40 weergegeven foto's maar uit het totaal aan opnamen is,dat deze vi

sualisa tietechniek genoeg mogeli,ikheden in zi eh heeft om hiermede verdere 

visualisatiestudies uit te voeren naar coherente strukturen in de tur

bulente wandgrenslaag. 

Dit onderzoek is daarom voortgezet in de Goliath windtunnel.Dit vooral 

omdat zeer kleine details tot in ieder geval 0,2 mm zichtbaar kunnen 

worden gemaakt.Indien men dit vertaalt naar lengten in de turbulente 

wandgrenslaag in de Goliath windtunnel bij ongeveer U
0 

• 3 m/s,dan is 

deze lengte ongeveer 1* - 2 1* .Dus nagenoeg de kleinste wervelschaal 

kan zichtbaar gemaakt worden (zie ook Appendix F). 
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Hoofdstuk 5 Experimenten uitgevoerd in de Goliath windtunnel. 

5. 1 Inleiding. 

In dit hnnfd~tuk zullen de eerste experimenLen wet Je beschreven tao~-

niek worden besproken.Ook zullen de technische details zelf,die in 

hoofdstuk 4 niet werden vermeld aan de orde komen.Indien mogel~k zul

len de resultaten vergeleken worden met in de literatuur vermelde on

derzoeksresultaten. 

5.2 De experimentele opstelling. 

5.2.1 De Goliath windtunnel. 

In Fig. 41 is een tekening geplaatst van de Goliath windtunnel. 

GOLIATH WINDTUNNEL 

AANZICHT AA 

21,5m 

verwijding 

_jy 
x A 

®Z 

gladde wand 

e ... 

vloer 
)11 5,3 m K 3,5m 

y x z 

Fig.41 De Goliath windtunnel met enige details. 

In tegenstelling tot de Benjamin tur~el is dit een tunnel van het ge

sloten type.De meetsectie van de tunnel heeft een lengte van circa 8 m 
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en een doorsnede van 1,0 m x 0, 7 m.Het gebruikte assenstelsel is gete

kend in de figuur.Vóór de contractie zijn turbulentiegraad reducerende 

filterdoeken aangebracht.De tunnel heeft een snelheidebereik tot maxi

maal 25 m/s,echter er is gewerkt met snelheden U • 1-5 m/s. 
0 

In het meetsectiegedeelte is in het midden een vlakke gladde wand aan-

gcb!'acht. De zijwa..."'ld.en van de mPetsectie zijn doorzicht i~ ( pe:r:~S,Pe..&.), alöüC~ 

is in het dak een doorzichtig luik (glas) gemonteerd,zodat visuele ob

servatie voor fotografie mogelijk is. 

Rondom de meetsectie is door ons een lichtdichte tent aangebracht,nood

zakelijk voor het werken met hooggevoelige film en relatief lange belich

tingstijden. 

Boven op de meetsectie z~in een tweetal rails aangebracht, waarover tra

verseerwa.gens zijn te verplaatsen. Deze wagens zijn nodig bij het meten met 

hete-draad anemometers, voor de hoogteposi ticnering van de meetdraad. 

Ten behoeve van de nauwkeurige positionering -absoluut kleiner dan 0,2 mm

van de lichtmessen,zijn de optische componenten -laser en roterende spie

geleenheid-gemonteerd op een,speciaal voor dit doel door ons ontworpen, 

nieuwe dubbele traverseerinrichting,waarvan de geleiderails aan de meet

sectie zijn bevestigd,zie Fig.42. 

=rd 
~~~~~~·~J--~~~~~~ 
b"------1 -- 1- 1-----------11----11·-----_á.., 

Laser 

lf H (~) I 

1:: .. :: .. : :j 

IÇ: r 
"''~"'"''" ~ +roterende 

spiegel 

.-. 

Laser 

Fig.42 De traverseeropstelling,schematisch in voor- en zijaanzicht. 
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Het optische systeem is daardoor geïsoleerd van trillingen op het werk

bordes.De nauwkeurigheid in relatieve positionering van twee punten ten 

opzichte van elkaar is beter dan 0,05 mm. 

5.2.2 De opstelling in de tunnel. 

In Fig.43 is de gladde vlakke wand die zich in het midden van de meet

sectie bevindt weergegeven. 

t----1 U(yl 

/77 
injectiesleuf , ' 

615 m 

Fig.43 De gladde vlakke wand waarlangs de turbulente grenslaag zich 
opbouwt en enige details. 

Op deze wand vindt de groei van de turbulente grenslaag pla.ats,waarvan 

de struktuur wordt zichtbaar gemaakt. 

De lengte van de wand is 8 m.Vooraan bevindt zich een vleugelachtig pro

fiel,zodat ongestoorde aanstroming ontstaat.Op ongeveer 50 cm stroomaf

waarts van de X = 0 positie is een zaagblad gemonteerd met hoogte 5 mm 

over de gehele vlakke wand,maar ook langs de zijwanden en de bovenwand. 

Dit zaagblad genereert driedimensionale wervelstrukturen en fixeert de 

positie van omslag haar de turbulente wandgrenslaag.Op circa 6 m achter 

de X = 0 positie bevindt zich het waternevelreservoir dat ook hier in 

de wand is ingebouwd.De constructie van dit waternevelreservoir is iden

tiek aan dat als weergegeven in Fig.38,echter de afmetingen van het re

servoir zijn nu 400 mm x 250 mm. De sponningdiepte is nu 1, 5 mm. De boven;... 

plaat van het reservoir waar zich de sleuven in bevinden is geanodiseerd 

aluminium (zwarte matte toplaag).Meerdere plaa.tstrips(+)zijn vervaardigd 

en wel zodanig dat 6f 1,6f 3 óf 5 sleuven aangebracht kunnen worden. 

(+)Het was mogel~k direct strips in te leggen in de sponning en de af

stand met opvulstrips aan te vullen;iedere sleufbreedte kon zo dus in

gesteld worden. 
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De positie van de eerste sleuf is 6,15 machter de voorrand van de gladde 

wand.Indien meerdere sleuven zijn aangebracht is de onderlinge afstand 

30 mm. 

In de experimenten is slechts gewerkt met één en met drie sleuven.De 

sleufbreedte en andere details zijn in Fig.44 weergegeven.De sleufbreedte 

was tclken~ 0,8 mm. 

1,5mm 

Fig.44 Vergrote weergave van de sleuven met definitie van de breedte. 

5.2.3 Gebruikte belichtingstechniek,bDbehorende componenten en meet
techniek. 

Zoals reeds eerder vermeld is voor de belichting gebruik gemaakt van een 

laser als lichtbron.Er is in de experimenten gebruik gemaakt van een drie

tal He-Ne lasers,te weten:Een 8 mW He-Ne laser (effectief 8 mW),een 25 mW 

He-Ne laser (effectief 15 mW) en een 25 mW He-Ne laser (effectief 45 mW). 

De golflengte is À = 632 nm,rood licht. Voor de experimenten in de Ben

jamin windtunnel is voornamelijk gebruik gemaakt van de tweede genoemde 

laser.In de Goliath windtunnel is overwegend gebruik gemaakt van de laatst 

genoemde laser,echter er zijn ook opnamen gemaakt waarbij simultaan de 8 mW 

en de 25 mW (effectief 45 mW) laser zijn gebruikt om twee lichtmessen te 

creëren. 

Met deze lasers is het mogelijk de lichtmessen te construeren zoals· in 

Fig.39 reeds is weergegeven.Deze lichtmessen kunnen nu op twee manieren 

tot stand komen: 

1) Met behulp van een cilindrische lens -een glasstaafje met een diameter 

van 3 mm.Hierbij traden echter de volgende nadelen op : 

a) Lichtverliezen als gevolg van reflecties op het glasstaafje. 

b) Geringe lichtsterkte aan de einden,doordat de cirkelvormige laser

bundel tot een langgerekte ellips (in doorsnede) wordt uitgerekt. 

Gevolg:plaatselijk incorrecte belichting bij fotografie. 
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c) Bewegingeonscherpte doordat een bewegend waternevel beeld gefoto

grafeerd wordt.(zie par.5.3.4.2). 

2) Deze effecten in overweging genomen is voor een andere methode geko

zen om de laserbundel om te zetten naar een lichtmes en wel door een 

roterende veelvlakkige spiegel te gebruiken.Het principe daarvan is 

bundel n-vlakkige spiegel 

Fig.45 Constructie van een lichtmes met een roterende spiegel. 

Door de rotatie van de spiegel beweegt de laserbundel telkens -b~ de 

aangegevenrotatierichting-van positie 1 naar positie 2 om b~ de over

gang op een nieuw spiegelend vlakje weer b~ positie 1 te starten.De p~

len geven de bewegingsrichting van de bundel aan.Door snel de spiegel 

te laten roteren ontstaat een sch~nbaar continue belichting in de vorm 

van een lichtmes. 

Speciaal voor dit doel zijn een drietal veelvlakkige spiegels vervaar

digd;een achttienvlaks-,zesendertigvlaks- en een tweeënzeventigvlaks

spiegel,waarvan de achttienvlaksspiegel is weergegeven in Fig.46. 

11 I I I I 11 

Fig.46 Diverse aanzichten van de achttienvlaksspiegel (schematisch). 
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De spiegels zijn vervaardigd uit Aluminium 51 ST en bewerkt op de hydro

dynamisch gelagerde precisiedraaibank van de Centrale Technische Dienst. 

De spiegelende oppervlakken hebben een oppervlakteruwheid van ongeveer 

20 nm. 

Eveneens is voor deze spiegelset een precisie~rotatiemechanisme ontworpen, 
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Fig.47 Spiegelrotatiemechanisme,schematisch. 

Het toerental van de motor is instelbaar.De aslagers z~n daarb~ 

ver uiteengezet om ervoor te zorgen dat eventueel optredende fouthoeken 

door schommelingen in het lager zo gering mogelijk worden(+).Het ie geble

ken dat de gekozen constructie voldoet. 

Aan de as ie een stroboscoopschijf gemonteerd waarop zich reflecterende en 

niet reflecterende strepen bevinden,in aantal overeenkernend met de hoe

veelheid spiegelende vlakken per epiegel.Door middel van een infrarood 

lichtbronnetje,een fotocel en een electronische pulsteller ie de spiegel

frequentie afleesba.ar.Voor het verkrijgen van de electronische pulser. die 

aan de teller worden afgegeven is een compara.torschakeling gebouwd, die in 

Appendix H is weergegeven.De toerentalregeling van de gelijkstroommotor 

geschiedt door middel van een gestabiliseerde voeding (0-25 V);het bereik-

(+)Indien een gereflecteerde lichtbundel tot op een nauwkeurigheid van 

0, 1 mm over een afstand van 1 m op zijn plaats moet blijven, dan betekent 

dit een fouthoek van 1/200 gra.ad.Voor de gebruikte constructie betekent 

dit dat de lagers schommelingen kleiner dan 10 ~m mogen maken. 
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bare motortoerental is 12000 tpm,doch omdat deze hoge toerer.tallen niet 

noodzakelijk zijr., is er een reductiekast aangebracht ( 6: 1 of 60: 1), zie 
(+) ook par.5.3. 

Het verkrijgen van de lichtmessen zoals is aangegeven in Fig.39 is een

voudig.Fig.48 geeft voor de situatie bij de windtunnel een totaalover-

zicht. 

YZ-lichtmes 

1,2 & 3 = camerapositie 

Fig. 48 Overzicht van de di verse doorsnijdingen. 

De laser wordt voor het verkr\jgen van het XZ-lichtmes geplaatst op de 

traverseerinrichtir.g (Fig.42) waarmede ook de hoogte versteld kan worden. 

Ir.geval van het XY-lichtmes wordt de laser bovenop de meetsectie ge

plaatst. Voor het verkrDgen van het YZ-lichtmes wordt de 8 mW laser ge

bruikt simultaan met de 25 mW (effectief 45 mW) laser die het XZ-licht

mes creëert,zodat een dubbele belichting ontstaat.Omdat er echter nog 

geen tweede opstelling met roterende spiegel aanwezig was,is bij deze ex

perimenten een cilindrische spiegel gebruikt voor het verkrijgen van het 

YZ-lichtmes. 

(+)Motortype Maxon Nr.2326.938;Reductiekast 6:1 type Nr.2938.802-0006, 

60:1 type Nr.2938.804-0060. 
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In Fig.48 is tevens de waarnemingsrichting weergegeven met p~len 1,2 en 

3. Waa.rnemingsrichting 1 wordt gebruikt b\j de sirnul tane belichting met 

XZ- en Y2-lichtmes,de camera bevindt zich op de getekende positie.Waarne

mingsrichting 2 wordt gebruikt b~ de belichting met het XY-lichtmes en 

waarnemingsrichting 3 wordt gebruikt bü de belichting met het XZ-licht-

mes. 

In alle experimenten is gebruik gemaa.kt van een lens om de laserbundel 

te focuseren op de belichtingspositie,waarb~ de dikte (effectief) van 

de bundel op de meetplaats -dus de dikte van het lichtmes- in alle con

figuraties minder is dan 0,5 mm. 

De breedte van het lichtmes wordt .gegeven door de afstand die de spie

gel heeft tot het waarnemingsvlak en door de keuze van de spiegel. 

De hoek die gevormd wordt door de verbindingslünen die gaan door de 

roterende spiegel 

lichtmes 

lens 

d =dikte lichtmes 
b = breedte lichtmes 

'' '' 

' ,' 
' ' ' ' 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' . 

Fig.49 Detail lichtmesconstructie en definitie van dikte en breedte. 

twee uiterste punten waartussen de bundel op en neer beweegt en het 

spiegelreflectiepunt is gelijk 21!), waarbü 'P de hoek is als aangegeven in 

Fig.46.Met dit gegeven en de afstand tot het waarnemingsvlak is de breed

te eenvoudig te bepalen.In Fig.49 is gedetailleerd een en ander ruimte

lük weergegeven met verder de definitie van dikte en breedte van het 

lichtmes. 

In het onderzoek is enkel visualisatietechniek toegepast voor de bPstu

dering van de coherente strukturen uit de turbulente wandgrenslaag. 
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Er zijn daarb~j kleinbeeldopnamen gemaakt. De meetmethode is erg eenvoudig 

en kan het beste verduidelijkt worden aan de hand van Fig.48. 

Afhankel~k van het gebruikte lichtmes wordt de camera opgesteld op de 

aangeduide posities 1, 2 of 3.Nadat de waternevel via. de injectiesleuf 

is ingelaten, is het mogelijk met een belichtingsmeter de belichtingstijd 

aangepast dat gedurende de belichtingst~d de bundel één keer over de 

breedte van het lichtmes beweegt.Op een willekeurig moment wordt nu een 

foto gemaakt en daarmee het stromingspatroon vastgelegd. 

In par.5.3 wordt ingegaan op de met ~eze techniek samenhangende proble

matiek. 

5.3 Problematiek met betrekking tot de visualisatiemethode. 

5.3.1 Invloed van de waternevelinjectie op de stroming. 

Indien bij vis~alisatiestudies een markeringastof vanuit een sleuf in de 

wand in de stroming wordt geïnjecteerd zal dit hoe dan ook invloed heb

ben op de stromir.g.De vraag hierbij luidt : Hoe groot is die invloed ? 

In het onderzoek op Stanford University vergelijkt men de patronen tijdens 

injectie simultaan met die van de waterstofbellenteohniek.Verder kijkt 

men naar de invloed van kleurstofinjectie in laminaire wandgrenslagen. 

Op basis van de waarnemingen concludeert men dat de injectie geen waar

neembare invloed heeft bij de door hen gebruikte condities.De sleuf die 

men gebruikt maakt een hoek van 60° stroomafwaarts met de wand.De breedte 

is ongeveer 0,05-0,10 rom.Helaas wordt nergens het injectiedebiet vermeld 

zie (153). 

In de onderzoekingen uitgevoerd door Tiederman(140),(171),(172) relateert 

men de hoeveelheid door een sleuf geïnjecteerde kleurstof (Qki ) aan de 

hoeveelheid fluidum die door de visceuze sublaag stroomt (Qv 5 ).Daarbij 

wordt als visceuze sublaag genomen:O ~ y+ ~ 8. Verder geldt M • Qvs /Qki • 
Tiederman( 171) vindt dat, indien M ~ 6 bij een sleuf met breed te b 5 = O, 13 mm, 

er jetachtige effecten worden geobserveerd.In (140),(171) blijkt uit de 

experimenten met waterinjectie -in een waterstroming- door de sleuf,dat 

de streakafstand, voo!t' een injectiegrootte 7 ~ M ~ 64 bij gebruik van dezelf-
+ de sleuf als hierboven genoemd geteld op een afstand ax = 1000 stroom-

afwaarts van de sleuf,niet verandart.Volgens de daar gepresenteerde 
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grafiek geldt het resultaat ook voor M >6d (lager waterinjectie debiet). 

In (172) maakt men gebruik van twee sleuv~n met breedte respectiev€lük 

0,13 mm en 1,3 mm,waarbü opnieuw water in een waterstroming wordt gei

jecteerd met debietgrootteM = 10 respectievelijk M = 1.Voor de smalle 

sleuf (b 5 = 0,13 mm,M = 10) neemt men op de stroomafwaartse afstanden 
+ _ .. _ ... _,.. 

ll.X : 'J I U • .)V) t:!!l '"" >üvv -----..:1--~-- ··---" t:• '-io.U.\A.t::~ ..J..j,~e na.ä.._ 

brede sleuf (b 5 = 1,3 mm,M = 1) neemt men op de stroomafwaartse afstanden 
+ ax = 490,610,644 en ~00 geen verandering waar in de streakafstand. 

Eveneens wordt in dezelfde experimenten de wrijvingsreductie gemeten; 

deze ie voor de 0,13 mm brede sleuf ?,3% op de genoemde posities 

(nauwelijks reductie) en voor de 1,3 mm brede sleuf een reductie van 0% op 

de genoemde punten.De wandschuifspanning ondervindt dus nauwel~ks invloed 

van de waterinjectie door de sleuf op de genoemde afstanden.Jammer is 

dat geen metingen dichter bij de sleuf werden uitgevoerd. 

Uit deze onderzoekingen blükt dat er in ieder geval twee parameters zijn 

die een belangrijke rol epelen:de sleufbreedte b5 en de parameter M(+). 

Een vermoedelijk derde parameter is de hoek waaronder in de stroming wordt 

geïnjecteerd. 

Het is mogelijk een beter gevoel te krügen van het effect van de injectie 

op de stroming door afschatting van een tweetal fysische grootheden. 

Ui,t de experimenten van Tiederman en ook de opmerking ( +) hieronder, ie 

het duidelijk dat een drietal grootheden van belang zijn,te weten: 

1) Injectiedebiet. 

2) Injectie-impuls 

3) Hoek waaronder injectie plaatsvindt. 

De derde grootheid is te verwerken in 1) en 2) door uit te gaan van een 

zekere. hoekafhankelijke debietgrootte en impulsgrootte.Dit zal hieronder 

verduidelijkt worden. 

1) Injectiedebiet. 

De hoeveelheid fluïdum die stroomt door de visceuze subláag (0 ~ y+ ~ 8) 

wordt gegeven door : 

(+)Men bedenke dat het bijvoorbeeld mogelük is om een zeer geringe hoeveel

heid fluïdum te injecteren (M>>10) door een supersmalle snede.Ondanks dat 

M>>10 zal toch door de geringe breedte van de snede een hoge injectie

snelheid ontstaan,waardoor de geinjeeteerde stroom zich als een straal 

openbaart en de grenslaagstroming toch verstoort. 



-86-

y = 8-l. 

Q". f u dy = f
y+: 8+ + 

V y dy 

y = 0 y+: 0 

waarin: u = snelheid in de grenslaag 
U+= dimensieloze snelheid u/u* 
Y~= hoogte boven de wand 
y ~ ctim~n~iPlOZP. noo~~e bovem de wand 

- T T 
In de visceuze sublaag geldt u = y • 

De hoeveelheid fluïdum die geïnjecteerd wordt bedraagt:(+) 

Zodat: 

Qki • Vs • bs 

waarin: v5 • gemiddelde injectiesnelheid 
b5 = sleufbreedte. 

M "" 
32 = -..-;..:..b~+

Vs • s 

waarin: v5+ = v5 /u* 
b; = b 5 • u1v. 

( 1) 

( 2) 

(3) 

Nu mag M niet te klein worden,want dan wordt de invloed van de injectie 

merkba.ar in de visceuze sublaag, dus M > Mmin ( ~). ~ is hierin de hoek, met 

de wand, waaronder de injectie plaatsvindt, zodat hiermede de hoekafha.n

kel~kheid 3) is ingebracht.Voorwaarde waaraan de injectie moet voldoen 

is dus: 

32 
M = -=--+ + 

Vs • bs 

>Mmin (~). ( 4) 

Zodat: + + 32 
Vs • bs < ( ) 

Mmin ~ 
( 5) 

2) Injectie-impuls. 

Een maat voor de impulsstroom door de visceuze sublaag wordt gegeven 
door : ( ++) 

y = B•l• y•: 8 y•= 8 

I". J u2
dy f +2 + f +2 + 

g3 
(6) = V•U*• U dy = V•U*• y dy = T •V•U'! 

y:O y•: 0 y+: 0 

Een maat voor de impuls van het fluïdum geïnjecteerd door de sleuf be

draagt: 

{7) 

(++)Ook hier geldt weer eenzelfde opmerking als b~ (+).I is een impuls 

Zer meter sleufbreedte,per seconde en per massadichtheid. 
+)Het debiet is de injectiegrootte per meter breedte van de sleuf, 

dan z~n de dimensies links en rechts van het (=) teken gel~k. 
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De impulsverhouding N wordt nu: 

a3 

N ~ 3 = 170 (8) :11 

Ik i 
.. 

+2 + +2 + 
Vs • bs Vs • bs 

Ook hier zal er weer een bepaalde minim~m impulsverhouding zijn die af-

hankP.liJk van de in.jec i.iehooak ~ e.i.l::!~il oplegt, d.u::;: 

170 N = -~~+2 + 
Vs • bs 

> Nmin ( ~) • 

Waaruit: 

+2 + 170 
Vs • bs < ( ) 

Nmin ~ 
• 

(9) 

(10) 

De relaties (5) en (10) leveren de voorwaarden waaraan de injectiegrootte 

moet voldoen om geen verstoring in de visceuze sublaag teweeg te brengen. 

Deze relaties zijn illustratief in Fig.50 verwerkt. 

I 
I 

I +2 b+ 
I Vs " s : 

~ 
I 
I 
\ 
I 
I 
\ 
\ 
\ 

170 

32 

Fig.50 Weergave van de debiet- en impulsinvloed van de injectie door 
een sleuf in de wand. 

De figuur heeft alleen tot doel de relaties (5) en (10) weer te geven. 

Daarom zijn ook geen getallen langs de assen gezet.E:et gearceerde gebied 

representeert de zone waarin de injectie aan beide voorwaarden voldoet. 

De krommen zullen elkaar altijd sn~jden,hoe groot Nmin (~) en Mmin (~) ook 

zijn.Uit de figuur is het duidelijk dat voor v5 < V55 ;b5 > b 55 de beperking 

wordt opgelegd door de debietvoorwaarde:brede sleuf en geringe injectie

snelheid. Voor V5 > Vss en bs < bss wordt de beperking opgelegd door de im

pulsvoorwaarde:smalle sleuf en grote injectiesnelheid. 

Uit (10) volgt verder: 
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( 11) 

Waaruit het duidelijk is dat,indien uit wordt gegaan van een bepaald de

biet v:·b~ dat in de veilige zone ligt opgelegd door (5),men niet onbe

perkt de sleuf kan blijven versmallen.Dit is in de Fig.50 geïllustreerd 

met d.e ilö't!;l nunnar getekende kromme die à.e constante U.ebit,-tkrviüiüa :;.-,::p:;.-e-

sen teert. Indien men de markeerder ( ...,_) volgt blijkt dat uj teindel~jk er 

toch weer de beperking ontstaat opgelegd door de impulsvoorwaarde.(Het 

snijpunt geheel rechts met de gestippelde kromme). 

In Tabel 3 zijn uit (140) en (172) ontleende gegevens weergegeven bij de 

door hen gebruikte sleuven en maximum injectiedebieten.Zoals hierboven 

reeds vermeld werd bij deze experim~nten geen verandering in de grens

laagstruktuur waargenomen. 

Oldaker(140) Tiederman( 17 2) 
+ 

1' 5 5 22 sleufbreed te b5 ~~ 

injectiesnelheid + 
3 0,6 ·-(b~ 

1' 5 vs 
injectiehoek ~ 90 90 25 
M 7 10 1 
N 12,6 95 3,4 

Tabel 3 Gegevens omtrent de injectie in de experimenten van Tiederman. 

Er is gebruik gemaa.kt van een tweetal sleuven.Eén met een injectiehoek 

van 90° en één met een injectiehoek van 25°.Deze laatste is voor ons 

onderzoek het belangrijkste omdat de hoek nagenoeg gelijk is aan die in dit 

onderzoek (20°).Er zal daarom alleen naar de laatste kolom worden geke

ken. 

VoorM. 1 neemt Tiederman geen verstoring waar,zodat op basis van dit 

resultaat voor de werkelijke waarde Mmin,werk gesteld kan worden Mmin,werk ~ 1, 

maar er zal vanuit worden gegaan dat ~in = 1 • Op basis van de waarden van 

b~ en v: is N met behulp van (8) bepaald op 3,4 (zie Tabel).Een analoge 

redenatie met N levert Nmin = 3,4.Deze waarden zijn dus de strengste con

dities.Er geldt dan nu met (5) en (10) de eis: 

# en ( 12) 
0 Deze relatie is dus specifiek geldig voor de 25 sleuf.De eisen voor de 

0 90 sleuf zullen stringenter zijn,doch hier is niet verder naar gekeken. 

In ons onderzoek is gebruik gemaakt van een 25 cm lange 0,8 mm brede 
0 sleuf die een hoek van 20 met de wand maakt,zie Fig.44.In het nu vol-

gende zal ervan uit worden gegaan dat (12) geldt voor de sleuf gebruikt 
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in onze experimenten,ondanks dat de hoeken waaronder de injectie plaats

vindt iets verschillen. 

In dit onderzoek is gewerkt met hoofdstroomsnelheden U
0

- 1 ; 1,5 ; 2 ; 

3 ; 4 en 5 m/s.In de experimenten uitgevoerd met het XY-lichtmes (par. 

5.5.2) was het debiet Qki = 8·10-5 m3/s over de totale breedte van de 

S ,-,,4 (_ nA-'~' T- a11- a~Ae~o oT~o~imo~+on ~nld ~8t b~ U= 1 en ~~ ..... .L. \"s• .....,,.,.. lUf~J• ......... ............ ..:;; ...... ~ ... ~ ........ ....... ~r---·----: 4-- - 0 ~ 

1,5 m/s,Qki,max = 3,1·10- 5 m3/s,(v5 • 0,15 m/s) en bij U
0
= 2 en 3 m/s gold 

Qki,rnax = 4, 7 •10- 5 m3 /s, {v5 = O, 23 m/s). 

In Tabel 4 zijn nu alle verdere gegevens weergegeven. 

(m/s) u* (m/s) 1* (mm) bs (mm) ' (m/s) b+ + + + b+ +2 u vs vs bs • vs s. vs 
0 s 

1 0,046 0,32 o,8 0,15 2, 5 3,4 8,5 28,9 
1 0,046 0,32 o,8 0,4 2, 5 8,7 21 '7 189,2 
1,5 0,067 0,22 o,8 0,15 3,6 2,3 8,3 19,0 
1' 5 0,067 o, 22 o,8 0,4 3,6 5, 9 21' 2 125,3 
2 0,087 o, 17 o,8 0,23 4,7 2,7 12,7 34,3 
2 0,087 o, 17 o,8 0,4 4,7 4,6 21' 6 99,4 
3 o, 126 0,12 o,8 0,23 6,7 1 '9 12,7 24,1 
3 0,126 0,12 o,8 0,4 6,7 3, 2 21,4 68,6 
4 0,163 0,09 o,8 0,4 8,9 2, 5 22,2 55,6 
5 0,199 0,07 0,8 0,4 10,7 2,0 21' 4 42,8 

Tabel 4 Gegevens met betrekking tot de injectie door eer sleuf in de 
wand uit dit onderzoek. 

Indien men de relatie (12) toepast op de laatste twee kolommen van de 

tabel dan is het duidelijk dat in ieder geval voldaan is aan de voorwaar

de : v~.b~ < 32.Aan de relatie v: 2 .b~ < 50 is echter niet altijd voldaan, zie 

de meest rechtse kolom uit Tabel 4.Deze debieten,die zijn gebruikt in de 

experimenten met het XY-lichtmes zijn te groot voor de visualisatie.In 

alle andere experimenten is wél voldaan aan de impuls- en debietvoorwaar

de,waarmee aannemelijk is gemaakt dat de injectie geen,met visualisatie 

waarneembare,invloed op de struktuur in de turbulente wandgrenslaag uit

oefent.Hierbij terugverw\jzend naar de resultaten uit het onderzoek van 

Tiederman,zoals hierboven is vermeld. 

In een deelonderzoek uitgevoerd door Speekenbrink(197) is de invloed van 

de injectie onderzocht,door middel van hete-draad metingen direct stroom

afwaarts van de sleuf.In plaats van de waternevel te injecteren door de 

sleuf is lucht doorgevoerd,omdat niet bekend is wat de invloed is van de 

waternevel op de meetdraad en zijn signaal en ook omdat de luchtdoorvoer, 

in tegenstelling tot de waterneveldoorvoer,exact geregeld kan worden. 

De metingen zijn uitgevoerd bij een hoofdstroomsnelheid U
0

- 3 m/s.Voor de 

bespreking van deze metingen wordt men naar (197) verwezer.,hier zullen 
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slechts kort de belangr~kste resultaten worden besproken. 

Metingen zijn uitgevoerd b~ de volgende debieten:Qki = 1,66·10-4 m3/s, 

(v5 = 0,83 m/s),Qki = 8,3·10-5 m3/s,(v5 = 0,42 m/s),Qki = 4,2·10-5 m3/s, 

(v5 = 0,21 m/s) en natuurlDk zonder injectie van lucht.Opnieuw ZDn de 

verdere gegevens verwerkt ir: een tabel.(Tabel 5). 

b+ + + + bT -r-2 u (m/s) u*(m/s) 1* (mm) b5 (mm) v5 (m/s) Vs bs •Vs s • vs M 
0 s 

3 0,126 0,12 0,8 0 6,7 0 0 0 -
3 0,126 0,12 0,8 0,833 6,7 6,6 44,2 291 '8 o, 72 
3 0,126 0,12 0,8 0,42 6,7 3,3 22,1 72,9 1' 45 
3 o, 126 0,12 0,8 0,.-21 6,7 1 '7 11' 1 18,2 2,88 

Tabel 5 Gegevens met betrekking tot de injectie door een sleuf in de 
wand in het onderzoek van Speekenbrink(197). 

1 

Voor deze debieten geldt dat alleen het injectiedebiet M = 2,88 aan de 

eisen voldoet die opgelegd ZDn door relatie (12).De twee andere dabie

ten leveren te grote verstoringen. 

Resultaten uit de metingen. 
+ + De metingen z~n uitgevoerd op de meetplaatsen AX = 26 ; AX = 42 

+ - + + 
AX = 57 ; AX = 72 en AX = 189 stroomafwaarts van de sleuf. 

Onafhankelijk van de grootte van het Ïnjeètiedebiet worden op a.lle stroom

afwaartse posities verstoringen alleen gevonden voor 0 ~ y+ ~ 30. Dit geldt 

zowel voor het snelheide als turbulentiegraa.dprofiel. 

Fig. 51 

y• 30 
ongestoord---

-·-·-·-· gestoord 
verschoven 

Verstoring van het snelheids- en turbulentiegraadprofiel. 
a) Snelheid ; b) Turbulentiegraad. (Kwalitatief). 

B~ M = 0,72 wordt zowel voor snelheids- en turbulentiegraadprofiel 

een verandering van de vorm waargenomen (Fig.51a en b),die bD AX+= 189 

voor het snelheideprofiel is verdwenen,w~A!'bD alleen een verschuiving 

overblijft (Fig.51a).De verandering van vorm blijft bD het turbulentie

graadprofiel tot op AX+= 189 aanwezig.Deze injectiegrootte is een 
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duidelijkP verstoring en mag niet gebruikt worden bij visualisatie expe

rimenten. 

Bij M = 1,45 wordt zowel voor snelheide-als turbulentiegraadprofiel een 

vormverandering waargenomen,die bij ÄX+= 57 voor beide profielen is ver

dwenen.Bij ÄX+= 189 doet het verschil met het ongestoorde profiel zich 

vnoT' R.1!'! een verschuiving in de huogte. Voor y+ = 5 .Î..l:! u..",~e V8?.sch•.ü-,;ir:.g 

ÄY+~ 2.De aanvaardbaarheid van dit debiet voor afstanden ÄX+= 189 

(Äx = 25 mm) is twijfelachtig voor visualisatiedoeleinden. 

Bij M = 2,88 wordt geen vormverandering waargenomen in snelheids- en 

turbulentiegraadprofiel.Wel treedt een verschuiving op die,voor beide 

profielen op een hoogte Y+= 5 en ÄX+= 189,gelijk is aan ÄY+3 1.Dit injec

tiedebiet in combinatie met de gebruikte sleuf lijkt op een afstand 
+ ÄX = 189 de stroming niet meer te verstoren.Dit argument wordt beves-

tigd door de meting van de snelheidegradiënt aan de wand,die ook weer 

een maat is voor de wandschuifspanningssnelheid u* en de lengteschaal 1*. 
In Tabel 6 zijn voor de diverse stroomafwaartse afstanden de wandsnelheide

gradiënten weergegeven voor M = •,M = 2,88,M • 1,45 en M = 0,72.De bepa

ling is geschied door in de grafiek van de gemiddelde snelheid in het vis

ceuze sublaag gebied een rechte lijn door de gemeten snelheidewaarden te trek

ken en daar de richtingscoëfficiënt van te bepalen.(Nauwkeurigheid + 25 s-1). 

dUlL + + 26 + 
42 

+ 
57 

+ 72 
+ 189 + 

378 dy y ... o ÄX =-76 ÄX= ÄX ""- ÄX = ÄX = ÄX = ÄX = 
-

( s -1) 

M= oo 860 818 818 875 840 900 875 
M-2,88 640 700 707 715 860 
M=1, 45 670 649 707 663 700 
M::0,72 788 1575 1125 984 900 716 716 

Tabel 6 Snelheidsgradient bij verschillende injectiedebieten en op di
verse stroomafwaartse posities van de sleuf. 

Duidelijk is zichtbaar dat het debiet M = 0,72 een grote invloed heeft 

op de snelheidsgradient.Ook het M = 1,45 debiet heeft een zekere invloed, 

waardoor ook dit vermoedeli,_ik te hoog is. Uit de waarden va.n het M = 2, 89 

debi~t is zichtbaar dat er een geleidelijk herstel optreedt van de snel

heidsgradient bij toenemende ÄX+.Verdere metingen zijn nodig om dit beter 

te kunnen bevestigen. 

Eindconclusie. 

Uit de hete draad metingen is als resultaat naar voren gekomen dat bij 

de gebruikte sleufbreedte b;= 6,7 en injectiedebiet M = 2,88 op een 
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afstand AX+= 189 (Ax = 25 mm) stroomafwaarts van de sleuf verstoringen 

verwaarloosbaar z~n geworden.Dit debiet is dus bruikbaar voor vieuali~ 

eatiedoeleinden.B~ dezelfde gegevens maar een hoger debiet M = 1,45 of 

M = 2,89 z~n op de genoemde afstand de verstoringen te groot en deze de

bieten z~n niet bruikbaar voor visualisatiedoeleinden. 

Er i:; oen goede O"!e!'eenkO!!l!~t T.tte~'?" dP. resultaten van de hete-draad me-

tingen en de gemaakte afschatting op basis van injectiedebiet en -impuls, 

hetgeen de conclusies uit de hete-draad metingen bevestigt. 

De t~dens de experimenten gebruikte debietgrootte bevindt zich in de vei

lige zone,behalve die waarbij Qki = 8·10-5 m3/s (v5 = 0,4 m/s).Deze laatste 

experimenten dienen onder enig voorbehoud te worden bekeken. 

5.3.2 Profielmetingen. 

In het onderzoek (197) is b~ een hoofdstroomsnelheid U = 3 m/s snelbeids-a 
en turbulentiegraadprofiel bepaald.In Fig.52 en 53 z~n deze metingen weer-

gegeven in combinatie met resultaten die andere onderzoekers hebben ver

kregen. 

Fig.52 
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Turbulentiegraadprofiel gemeten in de Goliath windtunnel bij 
U= 3 m/s tezamen met meetresultaten van andere onderzoekers. 
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.li. x dit onderzoek 
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Fig.53 Snelheideprofiel gemeten in de Goliath windtunnel bij U = 3 m/s, 
0 tezamen met meetresultaten van andere onderzoekers. 

In het snelheideprofiel is zichtbaar dat het visoeuze sublaag ge-

bied goed overeenkomt met resultaten die andere onderzoekers hebben ver

kregen.De metingen in het overgangs- en logaritmisch gebied komen ook 

goed overeen, echter indien y+ > 100 dan liggen onze metingen wat aa.n de 

hoge kant maar nog wel binnen het spreidingsgebied.Indien men de resul

taten vergelijkt met die van Blom(20),die ook uitgebreid profielmetingen 

heeft uitgevoerd dan is ook hier goede overeenstemming.Er wordt vanuit 

gegaan dat de grenslaag een normale turbulente grenslaag representeert. 

Voor het turbulentiegraadprofiel wordt waargenomen dat de top van de me

tingen uit dit onderzoek iets versohoven ligt ten opzichte van de klas

sieke meting van Klebanoff(93-94),dooh ook hier geen verontrustende af

wijkingen.Voor y+> 160 zijn de resultaten zeer goed in overeenstemming met 

die va.n Klebanoff en Blom. 

Uit Ta.bel 6 volgt voor dU/dy aan de wand dat: 

dUI + .. 855 s- 1 (a = 28) 
dyll, =0 

Nu geldt: 

u•".~v·~+=0 
Dit levert u•. 0,113 m/s (au•= 2·10-3 m/s). 

Deze snelheid komt binnen 10 ~overeen met die bepaald uit empirische 
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relaties (Appendix G):u*= 0,126 m/s.De bepaling van de verdere groot

heden is noodzakelijkerwijs berekend via deze empirische relaties.Alle 

gegevens vindt men in Appendix G. 

Conclusie. 

Ge~eten snelheidsprofjP.l P.n turbulentiegraai vertonen sl~~h~~ kl~inë 

verschillen ten opzichte van klassieke metingen.Grootheden als u*,l* 

kunnen behept zijn met een fout <10 ~.Het is zinvol de reden voor deze 

verschillen op te sporen omdat mogelijk verstoringen in de windtunnel

stroming daaraan ten grondslag liggen. 

5. 3. 3 Bepaling van de grootte van het geinjeeteerde waternevelde
biet. 

In Fig.54 is de aanvoer van de waternevel en de verdere distributie 

weergegeven. 

tunnel 

Afvoer 

Fig.54 Distributie vertakking,zie ook Fig.B (kruisstuk). 

De kleppen 1 en 2 zijn altijd geopend,zodat er dus een continue afvoer 

van waternevel,naar onder het werkplatform,optreedt.Indien gedurende 

een bepaalde tijd de waternevel nodig is voor visualisatie wordt deze ge-

ïntroduceerd in de tunnel door klep 3 tot een zekere stand te openen. 

Het debiet wordt nu bepaald door de tijd te meten die verloopt tot-

dat de top van het profiel in het waternevelreservoir is gearriveerd. 

Er wordt aangenomen dat het profiel in de aanvoerbuis Poiseuille-ach

tig is, zodat u • i•Utap .Op basis van dit uitgangspunt is het debiet be

paald. 

De nauwkeurigheid van deze methode is zeker niet beter dan 25 %,doch 
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een andere methode,het meten van het drukverschil over de buis,is on

mogel~k vanwege de grote gevoeligheid die vereist is.(Een gevoeligheid 

van 10 j.lm waterkolom is noodzakelijk, op zich wel haalbaar, doch vochtig

heide- en temperatuureisen worden dan de beperkende factoren). 

5.3.4 Belichtingsproblematiek. 

5.3.4.1 Gemeten lichtsterkte. 

Het feit dat de stralingssterkte van het door de waternevel verstrooi-

de licht sterk afhankel~k is van de waarnemingsrichting (zie pa.r.2.6) wordt 

bevestigd door de experimenten.In Tabel 7 is de met de belichtingsmeter 

gemeten lichtwaarde weergegeven voor een tweetal waarnemingsposities(+). 

waarnemingsw~ze gem.lichtwaarde 

<4 90' 
2-4 

8-10 

benodi de 
diafr. 2, 5; 1000 

1 -Tas 

1 
-250 s 

belichtin st1~ü~d~~~~~ 
ASA dia.fr. 2, 5;4000 ASA 

1 --s 
40 

1 
-Töc50 s 

Tabel 7 Gemeten lichtwaarden en gebruikte beljchtingst~den voor een 
tweetal verschillende waarnemingsrichtingen. 

De belichtingsmeter -in dit geval een spotmeter- is daartoe op een af

stand geplaatst van ongeveer 50 cm van het door de laser aangestraalde 

oppervlak (0,30 m x0,30 m;Peff. = 45 mW).Voor de twee aangegeven waarne

mingsposities is er al 6 stappen,oftewel een factor 26
= 128 verschil 

in stralingssterkte.Indien men dit vergel~kt met Fig.17 dan ziet men een 

vrij goede overeenkomst.Practisch gezien betekent dit dat de positionering 

van de camera goed moet worden afgewogen.Of een opname loodrecht op 

het lichtmes 6f een opname onder een hoek maar met veel kortere belich

tingstijd. 

(+)De lichtwaarde (1,2,3,4, ••• ) die op belichtingsmeters is aangegeven 

is volgens internationale afspraa.k.Iedere stap in lichtwaarde komt over

een met één diafragmastap.In stralingssterkte op de meetplaats betekent 

elke lichtwaarde stap een verdubbeling of halvering hiervan.Voor een 

egaal oplichtend oppervlak geeft iedere belichtingsmeter dezelfde waarde. 
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5.3.4.2 Belichtingst~d en bewegingsonschernte. 

Het b~ de experimenten gebruikte filmmateriaal (zie par.5.4) bezit de 

in Tabel 1 gegeven filmgevoeligheden (uitgedrukt in ASA eenheden).Bij 

een hoofdstroomsnelheid van U = 3 m/s is,bij de hierboven genoemde be-o 
liahtinest~~Pn v~n 1/iüOü- i/10 s,de verplaatsing van ~en &tYOffii~gs-

patroon gedurende deze belichtingstijd,U •t = 3 mm- 300 rom.Deze verplaat-a 
sing zal hier als bewegingsenscherpte gedefinieerd worden en is ook de 

werkelijke bewegingeonscherpte bij fotografie met afbeeldingsma.atstaf 1:1. 

De kleinste wervelschaal die optreedt in de turbulente wandgrenslaag 

(Kolmogorov schaal,, zie Appendix F) bij deze snelheid is ongeveer 11k = o, 1 mm. 

Het is duidelijk dat door de bewegingeonscherpte dus nooit deze kleine 

details in de struktuur waargenomen kunnen worden. 

Er is echter nog een ander aspect dat een rol speelt indien men deze de

tails zou willen waarnemen en dat is de korrelgrootte van de film.Met de 

gebruikte film is 30-60 lijnen/mm als maximum bereikbaar.Indien men uit~ 

gaat van 30 li,jnen/mm dan zijn de kleinste details bij fotografie met af

beeldingsmaatstaf 1:1 dus ongeveer 0,03 rom.Echter in de experimenten is 

de -door practische grenzen- opgelegde maatstaf 1:10(+).Dat betekent dat 

de kleinst waarneembare details een grootte hebbPn van 0,3 rom.Voor de 

experimenten in dit onderzoek vormt deze 0,3 mm de ondergrens.Maar ook 

deze 0,3 mm valt nog ruim binnen de bewegingsonscherpte. 

Met de techniek van de bewegende laserbundel,zoals beschreven in par. 

5.2.3,is de totale belichtingstijd t gelijk aan die van de continue me

thode;het is echter bij deze methode z6 dat ieder punt van de waternevel 

slechts gedurende het, passeren van de laserbundel een zeer korte tijd 

teff belicht wordt met de volle intensiteit van de laser.Het netto effect 

is dat de afgegeven hoeveelheid energie gedurende de korte belichting 

teff gelijk is aan die van de continue belichting over het gehele licht

mes gedurende de tijd t(++). 

(++)t is de tijd nodig voor continue belichting en is ook gelijk aan de tijd 

nodig om de bundel één passage te laten maken. teff is de tijd dat een vast 

punt door de passerende bundel wordt belicht. 

(+)Practische grenzen dienen voor deze experimenten opgevat te worden, 

dat men een struktuur -de low speed streak- van een zekere grootte -veel 

groter dan de Kolmogorav lengteschaal-wil fotograferen.Vandaar de grote 

afbeeldingsmaatstaf.In een apart onderzoek zou het wellicht wél mogelijk 

zijn met een geringere afb.maatstaf deze kleine details te fotograferen. 
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Indien de breedte van het lichtmes (zie Fig.49) bt is dan zal de snel

heid V5 waarmee de bundel door het lichtmes beweegt gelijk zijn aan : 

2L vs ... t 

Indien de diameter van de laserbundel (dikte lichtmes) dl is dan zal de 

.,..pf'.,.cti AVe belj chtingstiid t~H volgen uit : 

dt bt 
teff t 

De bewegingeonscherpte ob wordt nu: 

ob ,. tett•Uo 

waarbfj U
0 

de snelheid is waarmee een'wervelstruktuur beweegt. 

In de experimenten is meestal bl = 20 cm;de bundeldiameter dt= 0,5 mm. 

Uitgaande van U= 3 m/s is voor een aantal belichtingstfjden (t) de effec-o 
tieve belichtingstfjd (teft),de onscherpte bfj continue belichting (oe) en 

de onscherpte (ob) met de bewegende laserbundel in Tabel 8 weergegeven. 

t V teff Oe Ob 
(s) (m/s) (s) (mm) (mm) 

1/2 0,4 -3 1500 3,7 1,25·10_4 
1/4 0,8 6, :?5·10_4 750 1 '8 
1/8 1' 6 3, 12•10_4 375 0,94 
1/15 3,0 1,66•10 5 200 o, 50 
1/30 6,0 8, 33 ·10-5 100 0,25 
1/60 12,0 11,16·10- 50 0,125 
1/125 25,0 2,00•10:§ 24 0,060 
1/250 50,0 1 '00 •10 -6 12 0,030 
1/500 100,0 5, 00 •1 0-6 6 0,015 
1/1000 200,0 2,50•10 3 0,0075 

Tabel 8 Gegevens over belichtingstijd en bewegingeonscherpte bij de ge
bruikte belichtingstechniek. 

Uit de tabel valt onmiddelfjk de enorme verbetering in vermindering van 

bewegingeonscherpte op die ontstaat door met een bewegende laserbundel 

te werken. 

Omdat voor de opnamen loodrecht op het lichtmes niet gediafragmeerd hoeft 

te worden,vanwege de geringe dikte van het lichtmes,is het mogelfjk ge

weest te fotograferen met een belichtingstfjd t = 1/60 s.De conclusie die, 

indien men de tabel in ogenschouw neemt,kan worden getrokken is dat de 

bewegingeonscherpte ob kleiner is dan de hierboven genoemde grens van 

0,3 mm,die door de korrelgrootte van de film wordt opgelegd.Met de ge

bruikte afbeeldingamaatstaf 1:10 kunnen dus alle mogelfjk weer te geven 

details worden gefotografeerd. 
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Indien echter de Kolmogorov wervelschaal (~k= 0,1 mm) óók nog zichtbaar 

gemaakt zou moeten worden -met een andere afbeeldingsmaatstaf- is het 

noodzakelijk één stap korter te belichten (t = 1/125),pas dan kan de 

stroming tot in al haar details worden waargenomen. 

5.3.g.3 Beeldvervorming. 

Door de gebruikte techniek met de bewegende laserbundel zal de foto een 

ander patroon laten zien dan een mom~ntopname te zien zou hebben gege

ven. We beschouwen een tweetal situaties : 

1) Beeldvervorming in een loodrecht op de snelheidevector van de stro

ming staand lichtmes. 

2) Beeldvervorming in een zich evenwijdig met de snelheidevector van de 

stroming bevindend lichtmes. 

ad.1) Beschouw Fig.55.Hierin is de vlakke gladde wand in de windtunnel in 

. -kijkrichting 

Fig.55 Beeldvervorming door methode 1). 

_j 

bovenaanzicht getekend.Het lichtmes dat wordt gebruikt is het YZ-licht

mes (loodrecht op de wand) en de laserbundel beweegt in de richting van 

de positieve Z-as van t 0 - t 1 .De camera bevindt zich stroomafwaarts op 

de positie aangegeven met~ en kijkt stroomopwaarts naar de positie waar 

het lichtmes zich bevindt (de lijn t 0 - t 1 ) • Ga uit van een zekere belich

tingstijd t 4 - t 0 en beschouw het vierkantje o en het driehoekje à als 

getekend in de figuur,Deze symbolen representeren een tweetal wervel

strukturen die via convectie met de stromingssnelheid U
0 

bewegen.Deze 

wervelstrukturen zUn bevroren (veranderen niet van vorm,Taylor's hypo

these).De afstand van het driehoekje tot het lichtmes op t = to is ge

lijk U•(t 4 - t 0 ) en de afstand van het vierkantje tot het lichtmes op 
0 

t = t 0 is gel~jk O.Het lichtmes start op de positie t 0 als aangegeven in 

de figuur en indien op hetzelfde tijdstip de sluiter van de camera wordt 
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geopend en open blijft over de hierboven genoemde belichtingstijd,dan zal 

op de foto zowel het vierkantje als het driE>hoekje waarneembaar zijn, want 

het driehoekje is dan juist van de getekende positie naar de lichtmes

positie getransporteerd.De foto bevat dus deze twee wervelstrukturen 

máár ó6k al die wervelstrukturen die liggen in het vlak t 0 -t4 gepro-

j'!'otePJ'd O!l het Yz-vlak. De Îoto bevat à.us ~~ll .i'U.imt.::lijk va:r-.·cr:::;ia ~a~=--

gave van de werkelijkheid. Deze vervormi.ng wordt minder bij kortere belich

tingstijden t 3 -t0 ,t2-t0 ,waarbij sch~jnbaar minder schuin door de waternevel

deken wordt gesneden. Bij zeer korte belichtingst\jden t 1 -t 0 = 5 represen

teert de foto het ware beeld.Indien er gewerkt wordt bij een hoofdstroom

snelheid van U
0

= 3 m/s en de breedte van het lichtmes (bt) bedraagt 

20 cm en de belichtingstijd ti -t0 = 1/60 s, dan is de hoek die de ti ,to 

lijn maakt met de Z-as ongeveer 14°. 

ad.2) Beschouw Fig.56.Hierin is het door het lichtmes bestreken gebied 

alsook de vlakke gladde wand in de meetsectie in zijaanzicht weerge-

geven. 

/ 

Fig.56 Beeldvervorming door methode 2). 

De getekende figuurtjes representeren weer,zoals ook hierboven,met snel

heid U bewegende bevroren wervelstrukturen op het tijdstip t = t 0 .Er 
0 

wordt gefotografeerd met afbeeldingamaatstaf 1:1.Indien nu de bundel zeer 

langzaam tegen de stroming in beweegt van pos.î naar pos.2 en er een foto 

met dus lange belichtingstijd gemaakt wordt van één volledige beweging van 

de bundel van pos.î naar pos.2,dan bevat deze foto dus hetven o.Deze 

wervels komt de bundel gedurende zijn passage hoe dan ook tegen.Maar óók 

al die wervelstrukturen die in de belichtingstijd de stroomopwaartse grens 

van het lichtmes zijn gepasseerd,dus O,A, ••.•••• Indien Lt de lengte van 

het beeld op de foto is (dus hier de afstand pos.1-pos.2;want afb.maat

staf 1:1) en Lw de werkelijke lengte,dan is in dit geval de verhouding 
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C = Lt/Lw<1.Alles wordt dus met een zekere factor gecomprimeerd.Iets 

soortgelijks gebeurt ook als de bundel met de stromingsrichting meebe

weegt of zelfs met dezelfde snelheid als de stromingssnelheid meebeweegt. 

Het is eenvoudig afleidbaar dat,indien V5 de snelheid is waarmee de laser

bundel beweegt en V5 t de snelheid is waarmee wervelstrukturen bewegen,er 

""", r'l +. 
ev~-w• 

c .. I 
il I= I ~ I ..:!L 

vs - Vst ~ - 1 
; ~ = Vst 

In Fig.57 is deze grootheid uitgezet als functie van ~. 

Fig. 57 
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De compressiefactor C als functie van ~.Als specifiek voorbeeld 
is V5 t = 3 m/s genomen en zo de de factor C uitgezet als functie 
van de laserbundel-bewegingssnelheid, V5 • De bijbehorende belich
tingstijd is ook aangeduid. 

Zichtbaar in de figuur is dat voor sterk positieve en negatieve ~,welk 

overeenkomt met een zeer snel met de stroming meebewegende respectieve

lijk tegen de stroming in bewegende bundel,de factor C naar 1 nadert.Dan 

is dus het beeld op de foto geli,jk aan het werkeli,jke beeld. Twee opvallen

de punten vallen verder op in Fig.57 en dat zijn ~ = 0 en ~ = 1.Het eerste 

representeert de stilstaande laserbundel,waarbij de lengte op de foto de 

dikte van de laserbundel is (zeer gering) terwijl de werkelijke lengte 

oneindig lang is vanwege een oneindig lange belichtingstijd.Gevolg C • 0. 

Het tweede punt (~ = 1) representeert een met de stroming meebewegende 

bundel.Daarbij wordt een werveltje gevolgd,dus de werkelijke lengte is nu 

de bundeldikte (zeer gering) terwijl de fotolengte weer de afstand positie 

1 - po si tie 2 is. Gevolg C = oo. 

In de figuur zijn nog een tweetal schalen uitgezet ~en t hierbij is voor 

V5 t = 3 m/s genomen,waarmee men een indruk krijgt van de grootte van de 
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snelheid waarmee de bundel beweegt en van de belichtingst~d die nodig 

is voor een lichtmesbreedte van bt = 20 cm. 

In experimenten uitgevoerd in de Benjamin windtunnel is naar dit ver

sch~nsel gekeken.Het bltkt inderdaad dat er totaal andere foto's ontstaan 

indien de bundel met de stroming meebeweegt of er tegen in.Vooral in

dien met on~~vAer de hoofdstroomsnelheid wordt meebe~u~en ont~taan moei

lijk interpreteerbare foto's. 

In alle experimenten uitgevoerd in de Goliath windtunnel werd de bundel 

tegen de stroming in bewogen.B~ U = 3 m/s en een lichtmesbreedte bt :20 cm 
0 

en een belichtingst~d t = 1/60 s is de factor C = 0,8.Het patroon wordt 

dus een factor 0,8 in elkaar gedrukt (lineair,in één richting). 

5.3.4.4 Synchronisatie en sluitereffecten. 

Synchronisatie. 

Zoals reeds vermeld is,wordt b~ de experimenten de spiegelrotatiefrequen

tie aangèpast aan de belichtingst~d en wel z6 dat gedurende die t~d de 

bundel in benadering één keer het beeldveld is gepasseerd.Een opname zou 

gemaakt moeten worden precies in de tijd dat de laserbundel het beeldveld 

passeert.Omdat dit nooit helemaal lukt en omdat beide tijden onderling al

tijd wel iets zullen verschillen zal op een willekeurige plaats op de foto 

een onbelichte of dubbelbelichte smalle band ontsta.an.(Om meer fysisch te 

spreken : de fase tussen belichtingst~d en bundelpassage is willekeurig 

en belichtings- en bundelpassagetijd zijn ongelijk). Dit is zichtbaar in Fig. 

40a, b, d, f. Indien de belichtingstijd lang is zal gedurende deze tijd de struk

tuur zich iets verplaatst hebben en tevens van vorm veranderen.Dat betekent 

dat op de dubbel- of onbelichte band de patronen niet aansluiten. (discor:

tinuiteit).Indien in de stromingsrichting langgerekte patronen optreden 

dan is het met de grootte van de discontinuïteit mogelijk om de dwars

snelheid van de struktuur te bepalen bij belichting met het XZ-lichtmes. 

Sluitereffecten. 

De sluiter van de kleinbeeldcamera. is een gordijnsluiter,bestaa.nde uit een 

tweetal schermen (gordijnen) waarvan het eerste de camera. opent en het twee

de weer sluit. Bij belichtingsti.iden langer dan 1/60 s is gedurende enige 

tijd het nega ti efvla.k volledig geopend, voordat pas het sluitgordijn in wer

king treedt.Bij korte belichtingstijden treedt het sluitgordijn reeds in wer

king vóórdat het opengordijn volledig het negatiefvlak heeft doorlopen. Er 
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ontstaat zodoende een spleet zoals schematisch is aangegeven in Fig.58. 

_1_s 
250 

~ opengordijn 

~ sluitgordijn 

- __L_, 
1000 

Fig.58 Werking van de gord~nsluiter.Het niet gearceerde gedeelte is 
de spleet die bD kortere belichtingstijd steeds smaller wordt. 
De gordijnen zijn met tegengestelde arcering aangegeven. 

Omdat bij de gebruikte belichtingatechniek een smalle bundel over het 

beeldvlak beweegt is bij korte belichtingstijden de kans zeer groot dat 

slechts een zeer klein deel van de foto is belicht.Di t is verduidelijkt 

in Fig. 59. 

negatiefvlak 

beeldvlak 

Fig.59 Beeldvlak op negatiefvlak afgebeeld met een lens en vice versa. 
De stralengang van de sluiteropening en de laserbundelvlek zijn 
aangegeven.De pijlen geven de bewegingsrichting aan.De figuur 
maakt duidelijk dat bij korte belichtingstijd de kans gering is 
om een volledig belicht negatief te verkrijgen. 

Belichting van het negatief ontstaat pas indien de afbeelding van de bur:

del samenvalt met de door de sluiter bepaalde opening.Daarbij is het ook 
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van belang of de bundel met de sluiter meebeweegt of er tegenin.Bi.i een 

tegengesteld bewegende bundel is in theorie er een kans dat de sluiter

opening en afbeelding van de bundel samenvallen,zie Fig.59. 

Dit sluitereffect is ook waargenomen tDdens experimenten waarin korte 

belichtingstijden ( < 1/250 s) werden gebruikt.Deze experimenten zi.1n uit-

g'!=!VOPrci ln cie 

bruikbare tDd 1/125- 1/250 s bedraagt,zonder al teveel last te krDgen 

van dit verschijmsel. 

Conclusie. 

Met de gebruikte techniek is het niet mogel~k foto's te maken met een be

lichtingst~d korter dan 1/250 s.In hoofdstuk 6 wordt hier nog op terug

gekomen (suggesties). 

5.4 Gebruikt materiaal. 

De gebruikte camera is een Nikon,F3,kleinbeeld camera (24 mm x 36 mm). 

De gebruikte filmsoort is Kodak Recording Film 2475,1000 ASA. 

In alle experimenten uitgevoerd in de Goliath windtunnel werd deze film 

bD het ontwikkelen opgewaardeerd tot 4000 ASA (37 DIN). 

Er zDn verschillende objectieven gebruikt:f = 28 mm;2,8 f = 50 mm ; 1 , 2 ; 

f = 105 mm;2,5 ; f = 300 mm;4,5,al dan niet in combinatie met tussenringen. 

De films zDn telkens 9 minuten ontwikkeld in Kodak DK-50 ontwikkelaar 

bij 20°C. Er is terloops ook gebruik gemaakt van een technische camera van 

het merk Cambo, waarbij met een f = 150 mm objectief en Pola.roid, 20000 ASA 

film foto's zi,in opgenomen. Het vinden van de correcte bel ichtingskeuz:e bD 

deze film is nogal moeil\jk en mede ook door het nadeel dat er geen nega

tieven bi.i ontstaan is hiermee niet verder gegaan. 

5.5 Resultaten. 

5.5.1 Overzicht van de experimenten. 

In Tabel 9 is schematisch aangegeven onder welke condities foto's zijn 

genomen van de stromingspatroner..De cameraposities behorende bij de di

verse belichtingsrichtingen zijn:XY-lichtmes, camera.posi tie 2;XZ-lichtmes, 

camerapositie 3;XZ- en YZ-lichtmes simultaa.n,camerapositie 1,zie Fig.48. 
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Film N~ Snelheid (m/s) Lichtmes Hoogte Uitgevoerde ~etingen/Opmerkir.gen 

1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

0,40;1;1,4;1,9 XY 
2, 5;3, 5;5;6, 7; 

n.v.t. Breedte lichtmee 15 cm. 

7' 5. 
Geen verdere metingen aan ver
richt 

0,4;1;2;3;4;5; XY 
1, 7. 

n.v.t. Breedte lichtmes 15 cm. 

3;4; 5· 

2 

2 

2;3 

3 

1;2 

1 ;2 

1; 1' 5; 2 

o, 5;1 ;2 

1; 1' 5;2 

1J r..v.t. 

XZ )'+a10, 
20(30, 
40. 

xz ;,+.10, 
20,30, 
40. 

xz y+ -4, 
8, 10. 

xz y+ .15, 
21. 

XZ y+a10, 
15, 20, 
30. 

XZ n.v.t. 
schuin 

XZ n.v.t. 
schuin 

XZ en IZ y+ •9, 
12, 14, 
18. 

XZ en YZ y+ .9, 
14, 18, 
25. 

XZ en YZ y+ .15, 
20. 

Afstand lichtmes tot snede onge-
iidèl: ~2 .;.@. 

Geen verdere met1ngen aan ver- 1 

richt. 

Breedte lichtmes 25 cm. 
Geen verdere metingen aan ver
richt. 

Streakafstandsmetir.gen aan 
verricht.Streakkarakterieatie. 

Streakafstandsmetingen aan 
verricht.Streakkarakterisatie. 

Streakafstandsmetingen aan 
verricht.Streakkarakterisatie. 

Sterk vergrote opnamen. 
Geen verdere metingen aan ver
richt. 

Strea.kafstandsmetingen aan 
verricht.Streakkarakterisatie. 

Een lichtmes schuin geplaatst, 
onder diverse hoeken:1,3;-1; 
-2,3;6,2;12 graden met de x~as. 

Sen lichtmes schuin geplaatst, 
onder diverse hoeken:12 en 18 
graden met de x-as. 

Dubbele belichting.Associatie 
van streaks met verticale op
wellingen. 
Yz-lichtmes op meerdere X-pos. 

Zie Film 17. 

Zie Film 17. 

Tabel 9 Overzicht van de opgenomen films. 

In alle experimenten is er zorg voor gedragen dat de temperatuur van 

de waternevel gelijk was aan de temperatuur va.n de omgeving binnen 1 K. 

Thermische effecten kun~en dus hierdoor geen rol gaan spelen in de meng

i~g in de turbulente wa.ndgrenslaag. 

Alvorens nu over te gaan tot de bespreking van de resultaten zullen eerst 

een paar algemene observaties worden besproken die te maken hebben met 

de mogel~kheden van de techniek. 
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5. 5. 2 Verdamping van de waternevel en vochtigheidstoena.me. 

Verdamping. 

Indien men de waternevel inlaat by geringe hoofdstroomsnelheden (0,5-1 m/s) 

dan ziet men de waterneveldeken regelmatig de tunnel instromen.B~ deze ge-

rir.ge ~r.elhed.e!: blijft de deken zichtb-9.a.r tot m~'>~1' dan twee me"ter stroom-

afwaarts van de sleuven, wa.ar zich het einde van de gladde vlakke wand be

vindt.Indien men echter de stramingasnelheid opvoert dan ziet men dat de 

waterneveldeken sneller opbreekt,doordat de stroming turbulenter wordt. 

De wa.ternevel is dan niet meer over -de volle twee meter zichtba.ar.Bij snel

heden U = 5 m/s is de waternevel slechts tot 30-40 cm stroomafwaarts van 
0 

de sleuf zichtbaar.Deze waarneming bevestigt het in par.2.7.2 weergegeven 

vermoeden.Om de volledige turbulente wandgrenslaa.g zichtbaar te maken moet 

de waternevel een afstand van 20 grenslaagdikten (2 m) afgelegd hebben om 

volledig in te mengen in het buitengebied.Door de verdamping kan met deze 

techniek dus in de Goliath windtunnel op ongeveer 6 m van de voorrand van 

de gladde vlakke wand alleen het binnengebied zichtbaar worden gemaakt. 

Om de volledige turbulente wandgrenslaag zichtbaar te maken zal 6f meer 

waternevel geinjecteerd moeten worden 6f de meetplaats dient meer stroom

opwaarts te worden gelegd,omdat daar de grenslaag minder dik is. 

Vochtigheidstoename. 

Voordat begonnen werd met de experimenten in de Goliath windtunnel was 

er enige bezorgdheid omtrent mogel~ke vochtigheidsteename in de windtun

nel.Er is daarom met een vochtigheidsgraadmeter zowel vóór als nà de ex

perimenten de vochtigheidsgraad gemeten.Uit de metingen bleek echter dat 

er totaal geen verband bestaat tussen de vochtigheidsgraad gemeten v6ór 

en nà de experimenten en het inlaten van de waternevel in de tunnel.De 

tijdens de experimenten ingebrachte hoeveelheid waternevel heeft dus een 

verwaarloosbare invloed op de vochtigheidsgraad. 

Indien de waternevel gedurende enige minuten (>5 minuten) door de sleuf 

werd geïnjecteerd nam men waar dat zich op de wand druppeltjes afzetten 

en bij een hoog injectiedebiet (M < 1) zag men dat zich vocht ging afzet

ten op de injectiesleuven.De waternevel wordt veor het maken van een fo

toserie slechts korte tijd ingelaten (<1 minuut) en daardoor is in geen 

enkel experiment vochtafzetting op de wand of op de sleuven waargenomen, 

zodat ook deze verschijnselen nimmer een rol gehad kunnen hebben op de 

visualisatiestudies. 
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5.5.3 Belichting met het XY-lichtmes. 

Van de opnamen gemaakt met het XY-lichtmes is in Fig.60 een impressie ge

geven.Aan de linkerzijde van de foto's (stroomopwaartse z\jde) wordt de 

waternevel ingelaten.Afhankel~k van de snelheid (zie figuur) neemt men 

W:l<::.r d.a t d.e ~·ra ter~evel snel inmengt P.n hP.t 0P.P.ld. opbreekt in een wervel

struktuur Óf dat pas na ongeveer 10 cm stroomafwaarts van de sleuf onre

gelmatigheden gaan aangroeien. 

Deze beelden geven zeker geen indruk van het karakter van de totale grens

laag.De dikte daarvan is ongeveer een factor 10 groter dan de hoogte van 

de strukturen op de foto's.De foto's laten alleen het inmengproces zien 

in het binnengebied var: een turbulente wandgrenslaa.g. 

Gedurende deze experimenten is het injectiedebiet vermoedelijk te hoog ge

weest (Q > 5 1/minuut;M <1,zie par.5.3.1).Dit betekent dat de interpreta

tie van de beelden met de nodige voorzichtigheid dient te gebeuren,daarbij 

vooral wijzend op Fig.56a en b.Deze patronen doen denken aan patronen die 

Hama(76-78) bij transitie waarnam. 

In de meeste foto's warden rolwervelpatronen waargenomen (Fig.61),die al 

of niet opbreken in complexere patronen. 

y~ 

Fig.61 Schets van een doorsnede van een rolwervel~atroon (schematisch). 

Omdat de foto's momentopnamen zijn is het niet mogelijk de ontwikkeling van 

de struktuur waar te nemen in de tijd.Een ander aspect is hoe de wervel

strukturen gerelateerd zijn met strukturen die men waarneemt met het XZ

lichtmes.Dit vormt een onderwerp voor verder onderzoek. 

5.5.~ Beljchting met het X2-lichtmes. 

5.5.4.1 Algemene beschrVving. 

De foto's in Fig.62 laten voor het eerst de streakstruktuur zien waarge

nomen in de Goliath windtunnel.De foto's geven een indruk van de struk-
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c) 

Uo =3m/s 

, .. 20 cm -I L 
d) 

Uo= 4 m;s 

I· 20 cm -1 
e) 

Uo= 5 m;s 

Fig. 60 
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tuur waargenomen b~ belichting met het XZ-lichtmes.Ook in deze foto's 

is de stremingarichting van l i nks naar rechts.De x en z-richting is 

aangegeven,alsook de lengteschaal in dimens i eloze eenheden.In de fi

guur zijn b~ een drietal snelheden (U = 1 m/s, 2 m/s en 3 m/s) de karak-
o 

teristieke patronen weergegeven. 

De foto's in Fig.623,b,~ geve~ het beeld ~e~r m~t h~t ll ch ~m P.s op Y+=4 

(2:0,5),8 (!_ 0 , 5) en 10 (j:_0,5),waa.rbij U
0

= 1 m/s.Men neemt op deze hoog

te een strepenachtige struktuur waar,waa.rb~ de lichte gebieden de plaats 

aangeve n waar de waternevel zich omhoog heeft bewogen en de donkere ge

bi eden vrij z~n van de waternevel.De 1oodrecht op de stromingsrichting 

wa.ar te nemen streep is een dunne (0,1 mm),18 mm brede strook plakband 

aangebracht op de wand. 

Op Y+= 4 (Fig.g2a) is zichtbaar dat zich een streepachtige struktuur vormt 

doch de associatie met het streakpatroon is niet overtui gend.Op deze hoog

te is er nog nauwel~ks onderscheid te maken tussen omlaag en omhoog be

wegende gebieden. Dit zal vooral duidel ijk worden aa.n de hand va.n de opna

men met het YZ-lichtmes (zie par.5.5.5).Vooral op Y+= 10 is het duidel ~k 

dat de strepenstruktuur de door vele onderzoekers waargenomen streakstruk

t~ur representeert(+). 

In Fig.62d,e,f is voor Y+= 10 (j:_ 1),20 (!. 1) respectievel ~k 30 (j:_ 1) het

zelfde weergegeven voor een snelheid van U = 2 m/s.Behalve dat het aantal 
0 

streaks in de z-richting b~ dezelfde afbeeldingamaatstaf is toegenomen is 

ook zichtbaar dat op grotere hoogte de vorm complexer wordt.Toch is ook 

hier de streakstruktuur nog duidel~k aanwezig.Op een nog grotere hoogte 

(y+= 40) wordt de vorm nog chaotischer,zodat op deze hoogte met deze vi

sualisatietechniek interpretatie van de fo t o's in termen van streaks moei-

lijk wordt. 

Op de drie laatste foto's Fig.62g,h,i is voor y+a 10 (j:_ 1,5),20 (!. 1,5) 

respectievel ~k 30 (j:_ 1,5) voor U
0

= 3 m/s het patroon weergegeven.Ook nu 

z~n weer een groter aantal streaks zichtbaar.Omdat de dimensieloze lengte 

1* nu vrij klein is geworden is hier de streakstruktuur over een zeer gro

te dimensieloze lengte zichtbaar gemaakt.Men neemt waar dat streaks soms 

een lengte van meer dan 15CO dimensieloze lengten hebben. Na een afstand 

van 1000 dimensieloze lengten wordt echter het patroon snel complexer. 

(+)Overtuigender wordt dit met de gegevens uit par.5·5·4·3-Hier zal 

er voorlopig toch vanuit worden gegaan dat de waargenomen strepen inder

daad de streaks zijn zoals die ook in het Stanford onderzoek z~n waarge-

nomen. 
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b) U0= 1m/s ; y+=B 
.t.x+ =D.z+=1000 

e) U
0
=2m/s;y+= 20 
t:.x+=t:.z+=1000 

g) U
0
= 3m/s;y+=10 h) U0 = 3 m/s ; y+=20 

t:. x+=b.z+=1000 
,... -- 1 

Stroming IS voor alle foto's van links naar rechts . 

Fig. 62 

Vf streak einden 
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5.5.4.2 Struktuurdetails. 

Vooral aa.n Fig.62a,maar ook in de verdere foto's valt het op dat na 

enige afstand het beeld vervaagt en er geen struktuur meer zichtbaar is. 

Dit heeft met een tweetal verschijnselen te maken: 

1) Op plaat~en wa~~ wPinig s~ruktuur in de watern~veldEkë~ 

laserbundel snel verzwakt door lichtverstrooiing,waardoor voor het 

overige te belichten deel geen intensiteit meer over is.Deze licht

sterkteverzwakking gaat exponentieel,zie par.2.5.2. 

2) De tijd dat een punt wordt belicht.hangt van de bundelsnelheid af. 

Doordat de bewegingssnelheid van de bundel evenredig is met w~,waar

in r= de afstand tot de roterende spiegel,betekent dit dat de belich

tingstijd teff evenredig is met 1/w•r.Dus naarmate men verder van de 

spiegel geraakt zal ook hierdoor een lichtzwakker beeld op de foto 

ontstaan. 

In sommige foto's is zichtbaar dat vlak naast elkaar (~z+ < 25) een twee

tal parallel lopende strepen voorkomen.Dit verschijnsel komt het meest 

voor op een hoogte Y+= 10.Een typisch voorbeeld vormen Fig.62c,d ene. 

waar het bewuste punt met pijlen is aangegeven.In de meeste gevallen lo

pen de twee naast elkaar gelegen ''takken" naar een punt stroomopwaarts 

terug.Deze struktuur zal streakpaar genoemd worden.De eerste interpreta

tie die aan dit verschijnsel is gegeven is schematisch weergegeven in 

Fig.63. 

Fig. 63 Streakpaar vorming, door dubbele doorsnijding van één struktuur 
met het XZ-lichtmes 

De twee naast elkaar gelegen banen ontstaan door een doorsnijding van de 

poten van een omhoogbewegende struktuur door het XZ-lichtmes.Dit paar 

banen representeert dus maar één omhoogbewegende streak. 

In slechts weinig foto's is op een overtuigende wijze de "pocket" struk

tuur zichtbaar die Fa.lco onderscheidt.Typische voorbeelden ervan zijn weer

gegeven in Fig.62b,g.Deze pocket struktuur wordt waargenomen dicht bij de 
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+ wand,op y ~ 15,in overeenstemming met Faleo's waarnemingen.De pocket 

wordt het beste herkent binnen een streak als een gat in het waterne

velpatroon (Fig.64). 

Fig.64 Pocketvorming op een streak. 

De ontwikkeling in de tijd van deze vorm is natuurli.}k op één enkele foto 

niet zichtbaar.Het l~kt erop dat deze kraters overeenkomen met instro

mend ongemarkeerd fluïdum vanuit een hoger gelegen y positie.Het is na

tuurlijk mogel~k dat ook tussen streaks dit soort instromingen plaats

vindt, echter de herkenning van deze gebieden is nagenoeg onmogel~k met 

onze techniek.Wlj hebben pockets slechts kunnen zien in de eerste 
+ 

áX = 400 stroomafwaarts van de injectiesleuf. 

Als y+~ 20 wordt een meer intermitterend karakter zichtbaar.Deze waar

nemingen z~n in overeenstemming met die van Smith(161) en Siegmund(155), 

die ook waarnemen dat plaatsel~k streaks ophouden om daarna. na t.X+:!: 100 

eenheden stroomafwaarts weer te voorschijn te komen (Fig.62f).Op geringe 

hoogten (y+~ 10) blijken streaks doorverbonden te z~n met buren,waardoor 

twee streaks overgaan in één streak.Ook het omgekeerde treedt op,waarbij 

uit één streak zich twee streaks vormen.Het doet vermoeden dat complexe 

interactiemechanismen op deze hoogten een rol spelen.Deze waarneming is 

ook in overeenstemming met de observa.ties van Smi th( 161), zie Fig. 62d 

Op voorna.melijk y+ = 20 en 30 wCi)rden patronen waargenomen die Siegmund( 155) 

streakeinden noemt(+).Een typisch voorbeeld vormt daarvan Fig.62i.Men 

neemt waar dat de streakstruktuur eindigt met een haakachtige vorm zoals 

is getekend in Fig.65.Deze vorm wordt het meest waargenomen bij de hoogst 

gebruikte hoofdstroomsnelheid (U
0

• 3 m/s).Dit is zo omdat juist het 

beeldvlak in dimensieloze eenheden erg groot is,zodat ook de kans om 

dit verschijnsel waar te nemen hier het grootst is.Of deze struktuur 

(+)Siegmund neemt deze waar aan de stroomopwaartse kant als getekend in 

Fig.65.Het bl~kt dat met deze streakeinden wervels met een as loodrecht 

op de wand (wy) zijn geassocieerd. 
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streak 

Fig.65 Streakeinde,volgens Siegmund(1~5). 

ook het werkel~ke einde representeert is niet bew~sbaar uit deze sta

tische plaatjes.De haakachtige vorm,zoals geschetst is,is in dit onderzoek 

ook waargenomen aan de stroomafwaartse z~de (Fig.62c).Vanwege de over

eenkomst met de vorm die Siegmund beschr~ft is ook aan deze struktuur 

de naam streakeinde toegekend.Het hoeft echter niet noodzakel~jk dezelf-

de struktuur te z~n.De overeenkomst van de door ons zichtbaar gemaakte 

strukturen met de beschr~ving van Siegmund is wel erg treffend.Verdere 

onderzoekingen met behulp van film of video opnamen zouden dit kunnen 

bevestigen.Er z~n geen aantallen geteld van deze str~~tuur,omdat niet 

alt~d de vorm goed herkenbaar is.Er komt zeker niet meer dan één struk

tuur per foto voor b~ U
0
= 3 m/s. 

5.5.4.3 Streakafstands-en verdelingsmetingen. 

Van de waargenomen strepenstrukturen z~ afstands- en verdelingsmetingen 

uitgevoerd b~ de snelheden U
0

= 1 m/s,2 m/s en 3 m/s op verschillende 

hoogten boven de wand (zie Tabel 9). 
Deze metingen zijn uitgevoerd om beter te kunnen bewijzen dat de geobser

veerde strepenstruktuur inderdaad de streakstruktuur is. 

:S~ de metingen wa.arbij het XZ-lichtmes is gebruikt zijn een drietal sleu

ven in de wand gemonteerd op ongeveer 32 mm achter elkaar.In Tabel 10 

zijn de afstanden weergegeven in relatie met Fig.66. 

De telling van de strepenafstand is uitgevoerd op een zelfde wijze als in 

de onderzoekingen van Tiederman(140),(171),(172).Hiertoe wordt op een 

zekere afstand achter de sleuven een lijn getrokken dwars over de foto 

en geteld hoeveel doorsnijdingen van strukturen plaatsvinden met de lijn. 
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plakband sleuven U
0 

(m/s) 1* (mm) 

1 0,32 
2 0,22 
3 0' 12 

l..'t I I I 
! x1 -x0 j x2-x1! x 3-x0! x3-x2 !x4 -x3 ! (mm) I 
I 3 3 I 3 3 1 9 2 1 21 1 1a 1 

Fig.66 Positie van de injectiesleuven in de wand. 
Tabel 10 De afstanden aangegeven in millimeters. 

Het getal dat zo ontstaat geeft het aantal streaks weer;hierb~ z~n 

enige eisen gesteld,te weten: 

1) Streakpaarachtige strukturen worden als één streak geteld,meestal be

tekent dit dat streaks waargenomen op een afstand minder dan 25 wand

eenheden als één struktuur worden opgevat. 

2) Streakachtige strukturen die doorsneden worden moeten genoeg lengte 

hebben.De lengte van de struktuur dient 3 à 4 keer de afstand van de 

strukturen tot elkaar te z~n,wil de struktuur als een streak geteld 

worden 

Als meetplaats is positie x 3 gekozen (Fig.66).De afstand die van belang 

is,is x 3-x0 ,omdat vanaf de meest stroomopwaarts gelegen sleuf de marke

ring van de streaks begint.De twee verder stroomafwaarts gelegen sleu

ven zorgen ervoor dat ook de gebieden zeer laag b~ de wand op de meet

plaats voldoende waternevel bevatten.Hoe de afstand van de meetpositie 

tot de sleuven en het aantal gedetecteerde streaks met elkaar samenhang

en wordt verderop in deze paragraaf besproken.Hier z~ vermeld dat voor 

2 m/s en 3 m/s de afstand x3-x 0 groot genoeg is voor betrouwbare meting

en op y+~ 30.Voor de meting b~ 1 m/s is de afstand x;-x: = 290.Dit is 

maar een geringe afstand stroomafwaarts van de eerste injectiesleuf. 
+ Echter de metingen z~n maar uitgevoerd tot op y = 10,vandaar het ver-

moeden dat ook voor deze korte afstand toch op deze geringe hoogte alle 

streaks reeds waternevel bevatten en dus gedetecteerd worden. 

Resultaten streakafstandsmetingen. 

Fig.67 is ontleend aan Smith(161).In deze figuur z~n de streep (streak)

afstanden,onder verschillende condities gemeten,uitgezet tegen de af

stand tot de wand.Voor onze metingen z~n daarb~ de standaarddeviaties 

a,.. en ay• aangegeven. 

Uit resultaten van andere onderzoekers is het duidelijk dat deze nogal 
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Gemiddelde transversale streakafstand 'A+ als functie va.n de 
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~J!etingen uit dit onderzoek: x ,3 m/s,Re.:t :: 2500 ; + ,2 m/s, 
Re.:t :: 1800 ; 0 , 1 m/s,Re.:t :: 1000/Smi th( 161): o , Re.:t = 2030./ 
Schra.ub & Kline(157): A ,Re.:t = 1325./Nakagawa & Nezu(133): 
v ,Re.:t = 830 ; t:. ,Re.:t = 500./Siegmund(155): <> ,Re.:t = 950./ 

Onze metingen, zie par. 5· 5. 5: •, 1 rn/s,Re.:t :: 1000. 

spreiden.De standaarddeviatie van de in dit onderzoek uitgevoerde me

tingen is lager dan die van Smith(161) en Siegmund(155).0f dit nu te ma

ken heeft met de hoeveelheid tellingen die verricht z~n ( ~100 per punt 

in dit onderzoek) of aan de gebruikte telcriteria is rnoeil~k uit te maken. 

Wat opvalt aan de resultaten uit dit onderzoek is dat de telling op een 
+ + hoogte y = 4 en y = 8 een nogal lage waarde voor de streakafstand ople-

vert. Een oorzaak hiervan vormt de comple:x:i tei t van de foto's bij deze 

hoogten.Het was hierb~ in een aantal gevallen moeil~k om uit te rnaken 

of er wèl of géén streak aanwezig was.De complexiteit van de foto's komt 

ook aan de orde in par.5.5.5,waarb~ in ieder geval aannemel~k wordt ge

maakt dat op deze hoogten streaks rnoeili.jk te detecteren zi.in. 

Voor het gebied 10~y+~ 30 komen de resultaten uit dit onderzoek goed 

overeen met resultaten van andere onderzoekers.Er is ook een telling uit

gevoerd op een hoogte Y+= 40,b~ U
0

= 2 m/s.Hierb~ werd 'A+= 3~0 gemeten. 
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+ Deze extreme waarde doet vermoeden dat de afstand t.x 'i!! 500 tot de sleuf. 
+ te gering is om de waternevel tot op y = 40 te transporteren.Omdat echter 

na t.X+= 1000 het door ons waarger.o~en be~ld bAgint öp te breken wordt 

het moeilijk om op posities t.X+> 1COO tellingen van streaks uit te voeren. 

Dit legt een bovengrens op aan de maximale hoogte waarop met deze tech-

uitgevoerd.Deze bovengrens ligt voor deze techniek ongeveer bij Y+= 40,zie 

ook par. 5· 5· 5· 
Dat telcriteria een belangrijke oorzaak zijn voor verschillen in de resul

taten is duidelijk te zien in deze gr?.fiek. Siegmund( 155) die zelfs tot 

een hoogte Y+= 100 streaktellingen uitvoert,hanteert een nogal streng 

criterium: 

Uh-Ut 
Ugem 

> 1 • 

waarin: Ut = de lage snelheid in de streak 
Uh = de hogere snelheid naast en buiten de streak 
Ugem= de gemiddelde snelheid op de meethoogte. 

Hij vindt daarbij waarden die over het gehele gebied 0 ~ y+ ~ 100 veel hoger 

zijn dan die Smith(161) vindt.Smith hanteert het criterium: 

Ut lh < o, 7 • 

Ondanks dat er een totaal andere streaka.fstandbepaljngstechniek in dit 

onderzoek is toegepast en ondanks de verschillen tussen Smith en Siegmund, 

kan ujt de overeenkomst van de resultaten .in dit onderzoek met die van 

Smith,Schraub en Nakagawa geconcludeerd worden,dat de strukturen als waar

genomen op de foto's inderdaad streaks zijn en dat deze visualisatietech-
+ niek voor 10 ~ y ~ 30 resultaten geeft die consistent zijn met die welke 

door anderen zijn gevonden. 

Invloed van de afstand tot de sleuf. 

Om te onderzoeken of de telpositieafstand tot de sleuf inderdaad enig 

effect h~eft op de resultaten is bij een hoofdstroomsnelheid van U= 3 m/s 
+ 0 

op een drietal afstanden tot de eerste sleuf voor de hoogten y = 10,15, 

20 en 30 de streakafstand bepaald.In Tabel 11 zijn de resultaten weerge

geven.Ui t de Tabel blijkt da.t de streakafstand toeneemt met toenemende 

y + en afnemende t.X +.Hieruit is afleidbaar dat er een zekere tijd nodig is 

voordat de waternevel zich tot een zekere hoogte heeft ingemengd en daar 
+ dan ook een representatjef beeld geeft van de streakstruktuur.Op y = 10 

is dit niet zichtbaar. Vermoedelijk is de oorzaak hiervan dat op deze ge
+ ringe hoogte reeds op t.x ~ 200 de atrea.ks door de waternevel z~jn gemar-

keerd. 
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po~itie 1 po~itie 2 po~itie 3 + y LI.X = 185 u = 425 u = 680 

10 ~- 120 )f_ 104 :>t- 114 -:-:F- ~- *: 15 ~= 129 ~= 117 112 
20 ~= 167 ~= 122 A= 117 
'l.l"\ .>.."'" c.;c:;,; A". 1?2 ~= 158 -!;'- //' 

Tabel 11 De gemeten streakafstand À+ bij een drietal telposities op 
verschillende hoogten.Aantal getelde streaks is meer dan 100 
per meting. 

In het onderzoek van Tiederman(140,1~1) komt r.aar voren dat er een ze

kere afstand tot de sleuven nodig is voordat de streakdetectie afstand-
+ onafhankelijk wordt.Tiederman vermeldt een afstand van .:~.x ~ 1000 eenheden. 

Echter de afhankelijkheid van de hoogte wordt niet gegever..Uit onze resul

taten blijkt óók de tendens dat er een zekere afstand noodzakelijk is wil 

men op een zekere hoogte consistente streakafstandsmetingen verkrijgen, 

zie Tabel 11,en zij zijn dus niet strijdig met die van Tiederman.Vooralsnog 

z~jn geen definitieve conclusies te trekken. In ieder geval bied.t deze 

techniek wel de mogelijkheid om gedetailleerd de afhankel~ikheid tussen 

streakdetectie - hoogte - afstand tot de sleuf te onderzoeken. 

Streakafstandsverdelingen. 

Voor de snelheden U
0
= 1 m/s en 2 m/s is ook de kansdichtheid van de streak

afstand bepaald voor verschillende hoogten boven de wand, 

ï;+ = 93 ~=95 x.= 105 
0·25 0·25 0·25 

0·20 0·20 0·20 

0·15 0·15 0·15 
P{X) 

0·10 0·10 0·10 

0·05 0·05 0·05 

0 
100 200 300 

0 
100 200 300 

0 
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(a) x• (b) x• (c) x· 

~= 114 x• = 123 ~= 146 
0·25 

' 
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' 
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' 0·20 0·20 

0·15 0·15 
P(X) 
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(d) x• (e) x· (j) x· 

Fig.68 Kansdichtheids-histo~ammen van de transversale streakafstand 
voor Re~= 2030.a) y = 1 ; b) Y+= 5 c) + 10 d) + 

15 ; y = ; y = ; 
e) Y+= 20 ; f) Y+= 30.(Smith(161)). 
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Uit het onderzoek van Smith(161) volgt dat deze kansdichtheid lognor

maal verdeeld is.In Fig. 68 zijn de resultaten van Smi th weergegeven. 

Sm i th voerde daarbij 400 tellingen per hj stogra.m uit. De in dit onderzoek 

bepaalde histogrammen z~n weergegeven in Fig.69.Voor ieder histogram is 

gebruik gemaakt van 70-100 afstandsbepalingen.Zichtbaar is dat in tendens 

het lc~cr!:!ale ka.ra.kter aanw~?.l g 1 s. j)p, spreiding in de waarnemingen i:::~ 

voor ieder histogram aanzienl~k wegens de naar verhouding geringe aan

tallen getelde streaks. 

Verdere analyse moet nog uitwijzen of de lognormale verdeling als hypo

these geaccepteerd kan worden. 

5.5.5 Simultane belichting met het XZ- en YZ-lichtmes. 

5.5.5.1 Algemene beschrijving. 

Om een algemene indruk te kr~gen van de driedimensionale struktuur van 

een streak z~n visualisatiestudies uitgevoerd met een gelDkt~dige be

lichting in XZ- en YZ-vlak.Fig. 71 geeft een impressie van de wa.argeno

men struktuur.De foto's zijn gemaakt vanuit kijkpositie 1 (Fig.48).Qua 

waarneming komt de projectie in Fig.48 practisch overeen met de foto's 

in Fig.71.De stramingarichting is van rechtsboven naar linksonder.Zie 

ook Fig. 70. Langs deze lijn neemt men gebieden waar die zich tot een ze-

Fig.70 Illustratie bij de foto's uit Fig.71 

kere hoogte boven de wand uitstrekken. Deze gebieden zullen "opwellingen" 

genoemd worden.(Fig.70).De l~n vlak onder zo'n opwelling is de reflectie 

aan de wand van het YZ-lichtmes,deze l~n valt samen met de Z-as. 

De foto's in Fig.71a,b,c,f geven het beeld dat men waarneemt op onge-
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l'lz+~ jl'ly+=3o 

~0 
U0 =1,Sm/s 

Behalve dat de tekeningen de coördinaten assen 
aangeven, representeert de lengte van iedere vector 
de aangedu ide dimensieloze lengte overeenkomend 
met de scha al van de foto 's a) tm.e) 

g) U0 =1 m/s;!:,x+=440 
f rol wervel 

i) U0=1m/s;!:,x+=440 
f r ol wervel 

6 + 150 
l'ly+= 40 

l'lx -150 

Hier geldt dezelfde opmerking als boven voor foto fl t.m.ll 
c.r wervel= contra roterend wervelpaar 
Hoogte XZ-l ichtmes: y+=15 als U0= 1m/s 

y+=20 als U0 =1,5 m/s 
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veer AX+ ~ 280 achter de meest stroomopwaarts gelegen injectiesleuf bij 

U
0
= 1 m/s,Re~ = 1000.De algemene indruk,zo vlak achter de injectieslauven 

is, dat de opwell j ngen nog vrij regelmatig van vorm z\in. De YZ-doorsnjjding 

laat duidel\ik zien dat de waterneveldeken nog overal aanwezig is, óók tus

sen de opwellingen in.In sommige foto's wordt op déze positje reeds waar-

geno:::en d.a t :rohre:rvelachtige :pa trO!'I<:>n zi r.h vo,.m~n. ~~Pn goP.de ill us'tra 'tie 

hiervan vormen Fig.71a,f.De hoogte van het XZ-lichtmes is in deze opna

men Y+= 15.Indien het lichtmes hoger zou hebben gestaan zou in Fig.71b 

de streakpaarvorming zichtbaar zijn geworden als geïllustreerd in Fig.63. 

Echter uit deze dubbele belichting is het ook duidelijk geworden dat nog 

~P een andere manier streakpaarachtige strukturen tot stand kunnen komen. 

Een v ~rbeeld hiervan vormt Fig.71c.Hierop is zichtbaar dat een tweetal 

op afstand 6Z+~ 30 gelegen opwellingen naar elkaar toe zijn gebogen.De 

interpretatie dat dit een streakpaar is,is dan fout.De bepaling van de 

streakafstanden kan dus door dit effect tekort schieten. 

De foto's in Fig.71d,g,h,i representeren het beeld dat men waarneemt op 

een grotere afsta.nd van de sleuvP.n,6x+~ 440.Het is daarbij zichtbaar dat 

de vormen van de opwellingen al meer asymmetrischer worden.In de meeste 

r'oto' t zijn rolwervelachtige patronen waarneembaar. De omhoogstaande pieken 

buigen om (Fig.71d) en rollen op (Fig.71g,i,j) of vormen aan twee zijden 

een tegengesteld (draaiend) rolwervelpatroon (Fig.71e,f,h).Ook deze pa

~ronen kunnen aanleiding geven tot streakpaarvorming,als het X2-Hchtmes 

.juist door de omkrulling heen anijdt.Hier faalt de streakafstand-bepa

lir'gstechniek niet, omdat de dubbele of drievoudige naast elkaar gelegen 

strukturen t3recht als één worden geteld. 

Fig.71e,j-l repreeenteren de patronen op een afstand van ongeveer 6X+~ 600 

stroomafwaarts van de injectiesleuven.De rolopbeweging komt nu nog dui-

::·~er naar voren (zie foto's).In veel foto's is de waternevel tussen 

de opwell~ngen verdwenen.Het lijkt alsof deze door de strukturen is in-

gezogen. 

Ook bij U = 2 m/s en 3 m/s zijn opnamen gemaakt,echter de belichting vormt 
0 

hier .de beperkende factor.Het Y2-lichtmes werd verkregen door de reflec-

tie van de bundel van de 8 mW laser op een cilindrische spiegel.Door 

._oede posi ticnering is daardoor toch nog een lichtwaarde van 9 haalbaar, 

echter er moet voldoende gediafragmeerd worden om scherpe foto's te ver

krijgen.De belichtingstijd is daardoor niet korter genomen dan 1/125 s, 

waardoor op grote afstand stroomafwaarts van de sleuven bij hogere snel

heden U ~ 2 m/s bewegingeonscherpte ontstaat. c 
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Om voor een goede beeldvulling toch een voldoend scherp beeld over de 

gehele breedte te verkrijgen is een diafragma ::16 noodzakel~jk. In het 

onderzoek is de waarde 8 gebruikt waardoor de onscherpte op de foto's 

is ontstaan.Met de techniek van de bewegende laserbundel en de 45 mW 

laser zijn deze problemen te vermijden. 

5.5.5.2 Verdere metingen aan de strukturen. 

De schaling in de x-,y- en z-richting is van tevoren bepaald.Door fo

tografie van een maatblokje vooraf is het mogelijk achteraf de foto's 

uit te meten en zodoende vast te stellen wat de hoogte van de opwelling

en is,alsook na te gaan~ en op welke hoogte de streaks de opwellingen 

doorsnijden.Het is uit deze metingen gebleken dat,indien de opwellingen 

hoger reiken dan de y+ positie van het X2-lichtmes,~ opwellingen cor

responderen met de horizontale streep-struktuur.Dit is één-éénduidig,dus 

zonder uitzondering.Dit resultaat vormt een bevestiging van de metingen 

van Smith(159-164),Siegmund(155),Blokland(18-19) en a.nderen,dat in de 

streak struktuur fluïdum beweging plaatsvindt van de wand af gericht. 

Ook voor de opwellingen is de afstand bepaald in transversale richting. 

De resultaten hiervan z\jn weergegeven in Tabel 12. 

U
0

(m/s) + 
-280 

+ ll.X+=410 + + + + 
ll.X ll.X =375 ll.X =440 ll.X =530 ll.X =550 ll.X =710 

- --:; 
1 + 61 + 

72 59 ll.Z = ll.Z = ll.Z = 
~·+= 23 az+ = 26 az+ = 23 
ll.Z = 55 
az+ = 30 

1' 5 
--:j:" 

92 
-=i=' 

94 ll.Z = ll.Z = 
az+ = 23 az+ = 31 

+ 
70 + =120 2 ll.Z = ll.Z 

az .. = 22 az+ = 

Tabel 12 Opwellingsafetanden voor verschillende snelheden,op verschil
lende afstanden stroomafwaarts van de snede.Aantal getelde 
opwellingen n is ongeveer 15 per meting. 
De standaarddeviatie is als volgt gedefinieerd: 

_{Ei (ll.z+- ll.zt)2 ' 
az+= 1 1 n(n-1) • 

52 

Het al t~jd samenvallen van de opwellingen met de strepen en de correspon-



-122-

dentie met de streakafstand leidt tot de interpretatie dat de metingen 

die in de tabel zijn weergegeven,streakafstanden zijn voor alle aanwezige 

streaks op een zekere doorsnede YZ vlak bij de war..d. ( Streaks op grote 

hoogte worden niet gemarkeerd).Omdat aan de wand alle streaks door de 

waternevel gemarkeerd worden is de meting een representatie van de streak-
• 

afeta~d ~oor y = O.Hierbjj rtiPnt opgemerkt te worden dat deze uite~r~~k 

gerechtvaardigd is,indien ook tusse~ de opwellingen de waternevel nog 

zichtbaar is en dat is niet meer het geval bij de meting voor U = 2 m/s, 
0 

+ 
~ = 710.Het effect van de inzuiging van de waternevel in de streaks is 

daar reeds zover voltrokken dat tussen de opwellingen lege gebieden aan

wezig zijn.Indien men deze waarde uitsluit en van alle resultaten het ge-
---=ï=" + + middelde neemt wordt gevonden az = À= 72,y • O.Ook deze waarde is uit-

gezet in Fig. 67 met als symbool •, ( 07+= 14). 

Ook de maximale hoogte van de opwellingen is gemeten voor de diverse 

snelheden en afstanden tot de injectiesleuven,zie Tabel 13. 

U (m/s) ax+=280 + + 
=410 

+ + 
=530 

+ + 
AX =375 a x ax =440 a x ax =550 ax =710 

0 

----+ -
1 18 + 

23 
+ 

24 y = y = y = 
Oy+= 6 Oy+• 9 Oy+= 9 -'+-y = 15 
cry+= 6 

'+" 
23 + 

29 1' 5 y = y = 
ay+= 10 Oy+= 13 

2 ~ 
29 

-=i=" 
38 y = y = 

ay- 11 ay+= 17 

Tabel 13 De gemiddelde maximale hoogte van de opwellingen (streaks) bij 
verschillende stroomafwaartse afstanden tot de injectieslauven 
en verschillende snelheden.Aantal getelde opwellingen is onge
veer n = 15 per meting. 
De standaarddeviatie is als volgt gedefinieerd: 

J ti ( y + - yj) 2 \ 
a = 1 1 n(n-1) 

Uit de tabel blijkt de tendens dat de zichtbaar gemaakte streaks bij een 

grotere dimensieloze afstand tot de sleuf een grotere hoogte bereiken. 

Door de hoogte y+ te delen door de afstand tot de sleuf ax + krijgt men 

een indruk van de gemiddelde hoek die de zichtbaar gemaakte streaks ma

ken met de stromingsrichting.De volgende getallenreeks verkrijgt men voor 

de diverse metingen uit de tabel:tan(~stl = 0,064 ; 0,053 ; 0,061 ; 0,056 ; 

0, 054 ; 0, 054 ; 0, 052 ; O, 053 en dit representeert een hoek: 3, 0°~ ~st~ 3, 6°. 
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Siegmund(155) heeft in zijn onderzoek,zowel de gemiddelde snelheid U 

als V bepaald ir. de streak,als functie van de hoogte.Uitgaande van zijn 

resultaten is het mogelijk uit de verhouding van U en V de hoek te be

palen die de snelheidevector maakt met de stromingsrichting.In Tabel 14 

zijn de resultaten weergegeven. 

+ y V/U Ijl 

0 0 00 

5 0,28 16° 
10 o, 27 150 
15 0,22 12° ' 

20 o, 10 60 
30 0,02 1 0 
40 <0,01 < o, 50 

Tabel 14 Snelheideverhouding V/U in een streak en de hoek die de snel
heidavector met de stramingarichting maakt volgens Siegmund(155). 

+ + Voor de waarden y ~ 20 ; y :: 5 geeft Siegmund een schattingskromme voor 

de waarde van V,zodat hier met de nodige voorzichtigheid naar gekeken 

dient te worden.Opvallend is wel _de grote hoek voor 5:: y+:: 15 en de 

sterke afname bij y+~ 20.De afhankelijkheid van de resultaten van Sieg

mund met de hoogte en de vrij constante waarde die volgt uit ons onder

zoek geeft een discrepantie.Hierbij dienen echter enige opmerkingen ge

maakt te worden: 

1) Siegmund heeft maar drie meetpunten voor de snelheid V,namelijk Y+= 5, 

10, 15.De kromme die in zijn rapport wordt weergegeven is een scha.tting. 

2) Wij hebben geen meetresultaten voor y+:: 15,zodat het moeilijk is iets 

over het gedrag in dit gebied te zeggen. 

3) In Fig.72 is gemiddeld de ontwikkeling van een door ons waargenomen 

streak ruimtelijk weergegeven voor verschjllende afstanden tot de 

sleuf x en de bijbehorende tijden (zie ook de opmerking hieronder). 

De hoek die in dit onderzoek js bepaald is de hoek die de verbin

dingslijn van de toppen van de zichtbaar gemaakte strukturen maakt 

met de stromingsrichting.Siegmund bepaalt echter de hoek uit het vol

gen van een pakketje in de tijd,zoals met • is weergegeven in Fig.72. 

Indien zo'n pakketje -gemiddeld gesproken- uiteindelijk een oprolbe

weging uitvoert als is weergegeven in Fig.72 (x4 ,t4 ; x 5 ,t 5 ) dan 

ziet het y+,t diagram er uit als is weergegeven in Fig.73.Gegeven 

de nauwkeurigheid in de metingen van Siegmund kan hij nooit de laat

ste fase waarnemen.Hij neemt alleen de gemiddelde stijging waar. 



-124-

Fig.72 Beweging van een pakketje (•) door een streak.Interpretatie 
op basis van de foto's.De tekening is tevens een goed model voor 
de waargenomen verschijnselen. 

I 
y• 

30 

20 

10 

Fig.73 y+,t diagram van de beweging van een fluïdumpakketje in een 
streak.Het sinusacbtige einde representeert de beweging van 
bet pakketje in de draaiende rolbeweging. 

Opmerking. 

In relatie tot de punten 1)-3) is nog bet volgende op te merken.De be

paling die Siegmund uitvoert gaat uit van een werkelijk (gemiddeld) 

ruimte-tijd verband. In ons onderzoek ie dit niét aanwezig. Er zijn op di ver

se afstanden stroomafwaarts van de sleuven foto's gemaakt,die als inter

pretatie Fig.72 opleveren en waaruit dan de hoek~ is bepaald.Door de 

momentane plaatjee is het niet mogelijk uit te maken of een zekere opwel

ling nog ontwikkeling doormaakt en van vorm verandert 6f dat bij zich 

louter convectie! verplaatst zonder verdere ontwikkelir.g.Er is -nog-

geen volledige zekerheid of dit beeld inderdaad correct is,alhoewel er 
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geen aanwijzingen zijn die dit tegenspreken.Vooralsnog is het niet moge

lijk een definitieve conclusie te trekken. 

Correctie streakafetand. 

Zoals reeds vermeld hangt de in Tabel 13 gegeven maximumhoogte samen 

met de afstand tot de sleuf.Indien nu de transversale streakafstand 

wordt bepaald uit metingen uitgevoerd met alléén het XZ-lichtmes -zoals 

geschied in par.5.5.4.3- dan is het dus van belang op welke stroomaf

waartse afstand men gaat tellen. 

Stel men gaat de streakafstand bepalen door telling op een afstand 

àX+= X op een hoogte met het XZ-lichtmes y+= u .Ga. er eveneens van uit, 

dat op die afstand àX+ =X de gemiddelde maximum hoogte van de opwel

lingen gelijk is aa.n y+ = u .Door de spreiding zal men nu een tekort aan 

streaks tellen,doordat namelijk een aantal strukturen juist onder die 

hoogte Y+= u blijft,zie Fig.74.Dit is aangegeven door het gearceerde 

deel uit de figuur,dat men niet waarneemt. 

spreiding rond 
de waarde 
y+= \J 

~ 

Fig.74 Aantal waargenomen streaks met het XZ-lichtmes op een zekere 
afstand u achter de sleuf.Het gearceerde deel neemt men niet 
waar. 

Men telt ongeveer de helft van het werkelijke aantal streaks dat zich 

op die hoogte bevindt.Gevolg,de streakafstand is ongeveer een factor 2 

te groot. 

Een typisch voorbeeld hiervan vormt een telling uitgevoerd bij U
0
= 2 m/s, 

àX+= 500 en Y+= 40.Ale resultaat leverde de telling een streakafstand 

f= 340.Gezien de stroomafwaartse afstand tot de sleuf en de hoogte bo

ven de wand moet deze streakafstand gecorrigeerd worden met in ieder 

geval een factor 2 a 2,5,wat neerkomt op een werkelijke streakafstanda

benadering x+. 130- 170.Deze waarden vergeleken met Fig.67 vormen een 

schril contrast met de extreem hoge waarde Y= 340,die niet erg repre

sentatief is. 
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Indien men de streakafstanden uit Fig.67 beschouwt,in relatie tot de 

hoogte van de opwellingen,zullen vermoedelijk nog correcties aangebracht 
+ moeten worden voor de hoogte y = 30.Deze kunnen uitgevoerd worden als 

nauwkeurige metingen bekend zijn omtrent de gemiddelde maximum opwellings

hoogte,als functie van de afstand tot de sleuven. 

Metingen op geringe hoogte. 

Over de metingen op hoogte Y+= 4 bij een snelheid U= 1 m/s werd in par. 
0 

5.5.4.3 vermeld dat deze nogal onbetrouwbaar waren,door het moeilijk in-

terpreteerbare beeld in doorsn\iding met het XZ-lichtmes. Deze verwach

ting wordt bevestigd door de foto's genomen met het YZ-lichtmes.Men 

neemt waar dat de hoogte van de waterneveldeken tussen de opwellingen 

in ongeveer een hoogte Y+= 4 heeft.Iedere kleine verhoging van de water

neveldeken wordt dus waargenomen.Kleine fluctuaties in het stromingsveld, 

die n1.et sa.menhangen met de strukturen, worden zichtbaar, waardoor het zeer 

moeilijk is onderscheid te maken wat wel en wat geen streak is.Voor deze 

hoogte is de telling dan ook niet representatief.Dit gebied loopt tot 

circa y~ = 6-7, waardoor het op deze hoogten niet mogel\ik is correcte 

streakafstandsmetingen te verrichten. 

Rolwervelstrukturen. 

Als laatste is onderzocht in hoeveel procent van de waargenomen opwel

lingen er rol- of dubbele rolstrukturen optreden.Een exacte definitie 

van wat nu nog juist wel en wat juist geen rolstruktuur is,is moeilijk. 

Fig.75 verduidelijkt een en ander. 

dubbele rolstruktuur 

~ 
klokvorm 

~ 
geen rolstruktuur 

Fig.75 Aanduiding rolstruktuur,geen rolstruktuur. 

enkele rol
struktuur 

De tellingen z\in uitgevoerd voor een tweetal films (Nr. 19 en 20, zie Ta

bel 9). De resultaten zijn weergegeven in Tabel 15. 

De telling uit Film 19 levert dat ongeveer 20 ~van het totaal aantal 

opwellingen uit rolstrukturen bestaat. De telling uH Film 20 geeft de 

tendene weer dat,naarmate men verder stroomafwaarts van de sleuven ge-
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0 
U

0
(m/s) 

+ totaal Film N= AX aant.rolstrukturen 
aant opw. enkele J dubbele 

19 1;1,5;2 + 300 ~ t.X ~ 600 128 26 
20 1 290 55 5 

1 I 4 
20 1 440 30 10 

4 I 6 

Tabel 15 Aantal opwellingen en de verdeling in rolwervelstrukturen 
(enkel en dubbel). 

raakt,meer rolwervelstrukturen worden waargenomen.Het bl~kt dat op de 

positie t.X+= 440 de strukturen aanzienl~k complexer z~n geworden.Ver

moedelijk speelt ook bewegingeonscherpte hier een rol.De foto's in Fig.71 

geven een goede indruk van de typische vormen die worden waargenomen. 

De strukturen bevestigen het beeld als beschreven in pa.r.3.5.2.3 en ver

tonen gel~kenis met door Head(82) waargenomen wervelstrukturen (Fig.35b 

par.3.5.2).Het zij duidelijk dat er meer metingen nodig zijn om het hier

boven besprokene kracht bij te zetten. 

Belangr~kste conclusies par.5.5.5. 

-De streaks vallen één-éénduidig samen met de opwellingen. 

-De gemiddelde hoogte van de opwellingen neemt toe bij grotere stroom-

afwaartse afstand tot de sleuf. 

-Ongeveer 20 % van alle patronen z~n rolwervelachtige patronen. 

-Meer metingen zijn nodig om de waargenomen verschijnselen duidel~ker te 

beschr~ven en definitieve conclusies te trekken. 

5.5.6 Modellering. 

Het is natuurlijk niet mogelijk om aan de hand van het beperkte aantal 

foto's een model te vormen van de evolutie van het totale stromingage

beuren aan de wand.(+)Toch kan wel een en ander afgeleid worden aan de 

hand van de foto's. 

Indien een streak passeert over de injeotiesleuven wordt waargenomen 

(+)De term model dient hier gezien te worden als een beschr~ving van 

de grote lijnen van het stromingsgebeuren aan de wand,in de vorm van 

zich herhalende cycli. 
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dat de waternevel een beweging van de wand af uitvoert.Na ongeveer 

~X+= 300 wordt zichtbaar dat de waargenomen struktuur ombuigt (Fig.72) 

waarbij rol wervelstrukturen zichtbaar worden. (+)Naar welke kant de struk

tuur ombuigt (oprolt) hangt af van de interactie va.n de streak en zijn 

directe omgeving.In veel gevallen wordt ook een tegengesteld rolwervel

paar geobserveerd.Of deze strukturen al aanwezig zijn tijdens de eerste 

fase van het proces is niet zichtbaar.De roterende struktuur biedt een 

mogelijke interactie met de naastliggende ongemarkeerde gebieden. De streak 

lijkt ook fluïdum van de zijkanten in zich op te nemen en verder te trans

porteren.Uitgaande van deze gegevens is een patroon als getekend in 

Fig. 76 een model van de bewegingen in het gebied 0 ~ y+ ~ 7o,op basis van 

onze waarnemingen.Het beeld komt daarbij overeen met de resultaten bespro-

Fig. 76 Bewegingen in nabijheid van de wand, doorsnede door een streak. 
De struktuur herhaalt zich in transversale (z) richting.De 
struktuur hoeft niet noodzakelijk symmetrisch te zijn. 

ken in par.3.5.2.3.Fig.76 laat door middel van snelheidevectoren zien 

dat inderdaad er een stroming naar de streak toe plaats vindt en dat de 

stroming in de streak van de wand af beweegt.De tekening ie echter sym

metrisch getekend wat niet noodzakelijk zo hoeft te zijn (zie daarbij de 

foto's in Fig.71)~0f daarb~i de waargenomen etrukturen vertaald mogen 

worden in termen van longitudinale- of hoefijzervormige wervelsyetemen, 

is met de resultaten uit deze metingen niet te bewijzen. 

Een heel ander aspect dat niet afleidbaar is uit de foto's is oorzaak 

en gevolg.De geschetste strukturen worden wel waargenomen maa.r het ie 

niet duidelijk hoe en door welke oorzaak de vorming van de patronen ont

staat.Verdere metingen,in de vorm van filmopnamen en doorsneden met meer

dere en anders georiënteerde lichtmessen zijn noodzakelijk om het geechet-

(+)De rolwervelstrukturen representeren mogelijk longitudinale vortici

teit.(wx) 
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ste beeld verder te bevestigen en de strukturen en hun interacties in 

detail te onderzoeken. 
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Hoofdstuk 6 Conclusies en suggesties. 

6.1 Conclusies. 

A Visualisatietechniek. 

-Het gebruik van een waternevel om een turbulente wandgrenslaa.gstroming 

in een windtunnel zichtbaar te maken bij subsone stromingen heeft a1 s 

voordelen,dat de techniek niet leidt tot vervuiljng van de windtunnel 

en giftigheidsproblemen.Een nadeel is dat niet bU hogere snelheden ge

werkt kan worden,vanwege verdamping van de nevel en door het beperkte 

maximum debiet. (U
0 

~ 5 m/s) .Het is daarom niet mogelUk een dikke turbu

lente wandgrenslaag volledig zichtbaar te maken,omdat pas na ongeveer 

20 grenslaagdikten de waternevel volledig is ingemengd.Verdamping van 

kleine waterdruppeltjes (d ~ 10 ~m) geschiedt te snel.(zie Hfk.1,4,5). 

B Waternevelgenerator. 

-Wij zijn er in geslaagd een waternevelgenerator te ontwikkelen en te bouw

en om een visualisatiestudie mogelijk te maken in een windtunnel.De ge

nerator is ongeveer een uur in bedrijf te houden en genereert een zeer 

dichte waternevel (n :1013 deeltjes/m3).De temperatuur van de waterne

vel is in te stellen en binnen ~ 2 K constant te houden.Het debiet is 

te regelen.De generator is bovendien eenvoudig van opzet en gebruik. 

(zie Hfk. 2). 

C Wa terneve 1. 

-De verdeling van de druppelgrootte van de waternevel is bepaa.ld via een 

optische techniek en uit theoretische berekening volgt dat de druppel

tjes zó klein zijn (d e 1,8 ~m) dat ze de stroming tot in alle details 

moeten kunnen volgen. 

-Druppelgroei speelt nauwelj,jks een rol in de generator en het toevoer

buizensysteem. 

-De intensiteit van het licht verstrooid door een waternevel is sterk 

hoekafhankelijk en speelt een grote rol tijdens visualisatiestudies in 

verband met belichtingatechniek en waarnemingspositie. 

-De dynamische viscositeit van de waternevel gebruikt in onze experi

menten is binnen 0,1% gelUk aan die van lucht,indien alléén gekeken 

wordt naar het effect van de druppeltjes op de viscositeit. 
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-De volumevergroting door verdampi~~ van een waternevel in een turbulen

te wandgrenslaag,waarbij M = 0(1),is verwaarloosbaar.Wat het effect is 

van de verdamping op de ene~giehuishouding in de turbulente wandgrens

laa.g,is niet bekend (zie par.2.3 e.v.) 

D Literatuur,interpretatie. 

-Het literatuuroverzicht toont aan dat een enorme hoeveelheid onderzoek 

is uitgevoerd naar coherente strukturen in de turbulente wandgrenslaag. 

Door de stroming zichtbaar te maken zijn een aa.nta.l coherente strukturen 

naar voren gekomen:streak,pocket,longitudinale wervels in het binnen

gebied;haarpen- en hoefijzerwervel,grootschalige beweging en typical eddy 

in het buitengebied. Al deze strukturen spelen een rol bij het strominga

karakter van de turbulente wandgrenslaag.Niettegenstaande de gedetail

leerdheid van metingen van verschillende onderzoekers zijn de interpre

taties niet altijd hetzelfde,waardoor een totaaloverzicht niet duidelijk 

is. 

-Metingen uitgevoerd met behulp van andere technieken zoals hete draad

en hete film opnemers laten zien dat zowel ruimtelijk als temporeel er 

strukturen in de turbulente wandgrenslaag v66rkomen.Tot op heden is het 

echter niet duidelijk in hoeverre deze strukturen samenhangen met de 

strukturen waargenomen met visualisatiestudies. 

-Bij het toepassen van een waternevel voor het zichtbaar maken van de co

herente strukturen in de turbulente wandgrenslaag dient men voorzichtig 

te zijn met interpretatie.Men dient zich te realiseren dat er zich een 

dynamisch gebeuren afspeelt in het stromingsveld,waar maar een deel van 

zichtbaar wordt gemaakt.Dit kan een voordeel zijn,maar ook een nadeel, 

omdat het totaaloverzicht ontbreekt.(zie Hfk.3) 

E Opstelling. 

-De tijdens dit onderzoek gebouwde traverseeropstelling voor de laser en 

het spiegelmechanisme voldoet,al zijn verbeteringen mogelijk (suggesties). 

-Het door ons ontwikkelde spiegelmechanisme voldoet geheel naar wens.(zie 

par. 5. 1/5. 2). 

F Belichtingstechniek. 

-De toegepaste belichtingatechniek -een bewegende laserbundel- maakt het 

mogelijk met lange belichtingstijden te fotograferen en toch scherpe foto's 

te verkrijgen.De effectieve belichtingstijd is ongeveer een factor 400 
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kleiner dan bij een uniforme belichting kan worden verkregen,wat bete

kent dat nagenoeg alle details zichtbaar zijn op de foto.Indien opnamen 

gemaakt worden langs de normaal van het lichtmes,gevormd met de 25 mW 

laser (Peff = 45 mW) kunnen foto's gemaakt worden met een belichtingstijd 

1/60- 1/125 s,bij diafragma 1,2 en filmgevoeligheid 4000 ASA.Voor film

opnamen met meer dan 120 beeldjes/a ie een laser met een hoger vermo

gen noodzakelijk. 

-Bij belichtingstijden waarbij de bewegingssnelheid van de laserbundel op 

de meetplaats in de ordegrootte ligt van de stromingssnelheid óf minder, 

dient men zich te realiseren dat iedere foto vervormd wordt en niet het 

werkel~ike ( instantane) beeld representeert. Doordat op een willekeurig 

moment een foto wordt gemaakt vertoont bij een te lange belichtingstijd 

de foto een discontinue lijn op een willekeurige plaats ( "synchronisa

tie effect"). 

-Doordat gewerkt wordt met een camera met een bewegende spleetsluiter 

is het met de huidige techniek niet mogel~ik foto's te maken met een 

belichtingstijd korter dan 1/250 s. 

-Het werken met een kleinbeeld camera is ideaal in combinatie met een 

motordrive en meerdere objectieven. 

-De kleinste details die men met de huidige techniek kan fotograferen 

hangen samen met enerzijds de belichtingstijd en anderzijds dient men zich 

~e realiseren dat de afbeeldingamaatstaf in combinatie met de korrel

grootte van de film een beperkende factor kan zijn. 

-Het ie mogeli,jk bij deze visualisatietechniek de gevoeligbeid van Kodak 

Recording Film 2475 (1000 ASA) twee stappen op te waarderen (4000 ASA), 

met gering verlies aan detaillering. 

-Het gebruik van een laserbundel ale lichtbron heeft als voordeel,dat 

zeer dunne doorsneden door het stromingeveld (< 1 mm) kunnen worden 

zichtbaar gemaakt met hoge licbtsterkte.Dit is iets wat met nagenoeg 

geen enkele andere lichtbron kan, tenzij met zeer hoge kosten. (zie par. 

5.2/5.3). 

G Injectie door een sleuf in de wand en profielmetingen. 

-Het injecteren van de waternevel door een sleuf in de wand heeft bij 

een debiet M ~ 2 en een sleufbreedte b • 0, 8 mm tot gevolg dat na 

AX+• 25 mm de wandschuifspanning tot zijn oorspronkelijke waarde is terug

gekeerd (U= 3 m/s).Metingen uitgevoerd na deze 25 mm stroomafwaarts van 
0 

de sleuf zijn op basis van deze resultaten representatief voor de situatie 
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zonder injectie.Het is mogelijk op basis van impuls- en debietgrootte 

van de injectie door de sleuf in verhouding tot die van de visceuze sub

laag een afschatting te maken van wat wel en wat niet toelaatbaar is 

als injectiedebiet voor onze configuratie.Het blijkt dat,indien deze af

schatting uitgevoerd wordt in combinatie met de grenzen die andere on

derzoekers opgeven,de afschatting goede overeenstemming geeft met de 

hete-draad metingen. 

-De gemeten profielen (U = 3 m/s) vertonen slechts kleine afwijkingen ten 
0 

opzichte van de klassieke resultaten van andere onderzoekers.De grens-

laag is dus een normale turbulente wandgrenslaag.(zie par.5.3). 

H Interpretatie van de foto's en waargenomer. patronen. 

-De strukturen die men waarneemt bij het gebruik van het XY-lichtmee zijn 

moeilijk te interpreteren.Het verdient aanbeveling deze te combineren in 

simultane belichting met het XZ-lichtmes. 

-De langgerekte strukturen die men waarneemt met het XZ-ljchtmee,zijn de 

"low speed streaks" dj e door vele andere onderzoekers zijn waargenomen. 

-Er worden slechts een gering aantal "pockets" waargenomen,enkel op hoog-
+ + ten y :: 15 op afstand 0 :: x :: 400 stroomafwaarts van de injectiesleuven. 

-Het intermittente karakter van de streak wordt gevonden op hoogten 

y+ ~ 20 en bevestigt de ideeën van Sm i tb( 161), Siegmund( 155) en Blokland 

(18),(19). 

-Streakeinden worden soms waargenomen aan zowel stroomopwaartse als 

stroomafwaartse zijde van de streak. 

-De streakafstand-teltechniek levert streakafstanden op die in overeen

stemming zijn met Smith(161),Nakagawa(133) en het Stanfordonderzoek.Er 

is een discrepantie met Sigmund's resultaten. 

-Voor een té korte stroomafwaartse afstand achter de sleuven worden min

der streaks geteld dan er waarschijnlijk aanwezig zijn. 

-De streakafstandsverdelingen vertonen in tendens het lognormale karak

ter.Echter pas verdere analyse kan pas uitwijzen of de lognormale verde

ling als hypothese geaccepteerd kan worden. 

-Uit de simultane belichting met XZ- en YZ-lichtmes blijkt dat alle op

wellingen één-eenduidig met streaks corresponderen.Dit is een bevesti

ging van de ideeën van Smith(159-164),dat in streaks de fluïdumbeweging 

van de wand af gericht is. 

-Met belichting met het YZ-lichtmes, j s het mogelijk de streakafstand op 
+ y = 0 te bepalen welke overeenkomt met door andere onderzoekers geme-
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ten waarden. 

-De opwellingen zijn vlak achter de sleuf nog vrij symmetrisch en hebben 

een klokachtige vorm.Wat verder stroomafwaarts (Ax+~ 300) wordt de vorm 

meer asymmetrisch en treden rolwervelachtige patronen op. 

-De hoogte van de opwellingen neemt toe verder stroomafwaarts van de sleu

ven.Alle toppen liggen in benadering op een rechte lijn die een boek van 
0 3 met de X-as maakt. 

-De belichting met het YZ-lichtmes kan aantonen wanneer de telling van 

de streakafstand met het XZ-lichtmes faalt. 

-De rolwervelpatronen die worden geobserveerd geven de indruk dat er in

teractie bestaat via de wervelsystemen met het sneller stromend fluïdum 

hoger van de wand. 

-Fluïdum zeer dicht bij de wa.nd (y+~ 6) wordt vanuit de naastliggende om

geving de streak ingezogen.Dit wordt afgeleid uit het feit dat ver stroom

afwaarts (Ax+~ 500) de waternevel tussen de streaks is verdwenen. 

-Er worden in bet onderzoekstreaksmet een lengte groter dan AX+= 1500 

waargenomen.Streaks zijn dus zeer langgerekte strukturen,waarvan de tota

le lengte alleen vastgesteld kan worden via een andere werkwijze (zie sug

gesties). 

-Het is uit de foto's onmogelijk te concluderen of de rolwervelacbtige 

strukturen geassocieerd moeten worden met lang- of kortlevende longitu

dinale wervels 6f dat bet de einden zijn van gestrekte hoefijzerwervele. 

(zie par.5.5) 

I Nog enige opmerkingen. 

-De simultane belichtingatechniek in combinatie met meerdere spiegel

systemen opent interessante mogelijkheden voor verder onderzoek.Asso

ciatie van patronen in diverse projecties wordt mogelijk. 

-Uit het uitgevoerde onderzoek in de Benjamin windtunnel is gebleken dat 

de waternevel geschikt ie voor bet zichtbaar maken van luchtstromingen. 

-De Benjamin windtunnel is een ideale tunnel voor het verrichten van vi

eualieatieetudies voor allerlei stromingstypen,waaronder bijvoorbeeld: 

zogetromingen,stroming achter een etap,etroming achter een hekken,stro

ming rond kleine modellen,etroming achter een stap in de ruwheid,stro

ming over ruwe wanden,transitie experimenten met natuurlijke en kunst

matige verstoringen aangebracht in een laminaire grenslaag,bestudering 

van blokkage effecten,bestudering van wervelvorming en wervelstraten 

en onderzoek naar menglagen. 
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-Doordat in de Benjamin windtunnel de wandgrenslaag dun is,is het moge

lijk met de waternevelvisualisatietechniek ook het buitengebied van de 

turbulente wandgrenslaag zichtbaar te maken.(zie Hfk.4). 

6.2 Suggesties voor verder onderzoek. 

1) De injectie van de waterdamp geschiedt momenteel loodrecht op de wand 

van de mengbuis.Hierdoor kunnen grote wervels ontstaan,waardoor als mo

gelijkheid fluctuaties in de druk worden gegenereerd.Een verbetering is 

mogelijk door de injectie te construeren als is weergegeven in Fig.77. 

waterdamp 

IJS vor
ming 

Fig.77 Nieuw ontwerp voor injectie in de mengbuis van de waternevel. 
Alles is rotatiesymmetrisch,ook de injectie. 

Injectie vindt plaats met de stroming mee door een cilindrische sleuf. 

Er dient echter nog wel aandacht besteed te worden aan ijsvormingspro

blemen op de hoeken (Fig.77). 

2) Het is belangrijk dat de waternevel van een constante kwaliteit is. 

Uit hoofdstuk 2,Tabel 1 is het duidelijk dat de temperatuur in de water

koker een belangrijke grootheid is.Er is een grote afhankelijkheid,in de 

hoeveelheid waterdamp die wordt geproduoeerd,van de temperatuur.Het is 

daarom aan te bevelen de bi-metaal thermostaat in de waterkoker te ver

vangen door een temperatuursensor,die aangesloten is op een regeling.Als 

eerste stap is een aan-uit regeling mogel~jk, met een instelbaar tempera

tuur interval.Een extra mogel~kheid is om later ook in de waternevelaf

voer een tweede temperatuursensor te monteren en een gecombineerd re-
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gelsysteem te bouwen,waarin zowel rekening wordt gehouden met de water

temperatuur als met de waterneveltemperatuur. 

Een nadeel van het bestaande systeem is dat er 6f met 3000 W wordt ge

stookt óf er wordt niet gestookt in de waterkoker.Deze 3000 Wis veel 

groter da.n het continu benodigde vermogen. Een verbetering is mogelijk 

door uit te gaan van een constant toegevoerd vermogen dat juist onvol

doende is om het water op de gewenste temperatuur te houden en een extra 

vermogen dat gestuurd wordt door de regeling.Het oorspronkelijke en het 

nieuwe systeem zijn aangegeven in Fig.78. 

p oorspronkelijk 

benodigd vermogen 

verbeterd ~ 

tijd 

Fig.78 Het vermogen afgegeven door de verwarmingaspiraal in de water
koker zoals in het bestaande systeem (links) en in het verbe
terde systeem (rechts). 

3) Om een betere verneveling van de vloeibare stikstof te bewerkstelli

gen ie het nodig dat de vloeibare stikstof onder een hogere druk wordt 

verneveld.Talloze industriële sproeiersystemen zijn in de handel verkrijg

baar -onder andere de firma Lechler(114) heeft een groot assortiment van 

dit soort eproeiersystemen.Daarbij is de benodigde druk voor een fijne ver

neveling, bij een debiet van 0,1 I/minuut (1,6•10-6 m3/e),meer dan 3 bar. 

Dit betekent dat het oorspronkelijke systeem aangepast zal moeten worden. 

Vanwege de hogere druk zal om veiligheidsredenen het drukvat,waar zich 

de vloeibare stikstof in bevindt,20 bar moeten kunnen verdragen.Verder 

zal er een veiligheidsventiel tot deze druk moeten worden gemonteerd. 

Het verkrijgen van de benodigde druk dient te geschieden door drukopbouw 

tot de ventieldruk door opwarming.De verneveling van de vloeibare stik

stof zal verbeteren,echter het systeem wordt wel ingewikkelder dan het 

bestaande. 

4) Uit oogpunt van volledigheid zou het interessant zijn de waternevel-
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dichtheid te meten met behulp van extinctiemetingen om een nauwkeurige 

bepaling te verkrijgen van deze grootheid.Verder is het wellicht mogelijk 

met de deeltjesgroottekijker van Mannens(121) de deeltjesdistributie 

nauwkeuriger te bepalen. 

5) Bij een hoofdstroomsnelheid van 1;1,5;2;3;4 en 5 m/s lijkt het verstan

dig de bestaande profielmetingen te oompleteren op de meetplaats.Het 

is ook aan te bevelen om meer metingen uit te voeren, wa.arbij wordt onder

zocht wat de invloed van de injeotie,door de sleuf in de wand,is op 

de stromjng in d~ grenslaag.Deze metingen dienen uitgevoerd te worden 

voor grotere stroomafwaartse afstanden en bij de hierboven genoemde snel

heden. 

6) In relatie tot suggestie 5) zou het interessant zijn meer gegevens te 

verkrijgen omtrent de verstoring van de injectie in relatie tot de hoek 

waaronder wordt geïnjecteerd in de straming.Uit eep onderzoek hiernaar 

zou duidelijk kunnen worden of er een idealere hoek is om de waternevel 

in de stroming te injeoteren,zodat de geringste verstoring ontstaat. 

7) Het lijkt interessant te onderzoeken wat er gebeurt indien er met hete

draad anemometers in de waternevel wordt gemeten.In een soortgelijk on

derzoek,maar dan met olie-rook injectie in de turbulente grenslaag,be

weert Falco(57) dat de olierook nauwelijks invloed heeft op het anemo

metersignaal.Indien soortgelijke resultaten voor de techniek in dit onder

zoek ook aan de dag treden,is het mogelijk simultaan visualisatie en hete

draad metingen uit te voeren in het binnengebied van de turbulente wand

grenslaag. 

In relatie met dit soort van experimenten is het welljcht ook mogelijk 

meer resultaten te verkrijgen met de wandopnemer-elementen,die in het 

onderzoek van v.Sas(154) zijn gebruikt bij een hoofdstroomsnelheid van 

U = 5 m/s.Het is misschien mogel~jk deze opnemers en de visualisatieteeho 
niek simultaan te gebruiken bij 0

0
• 5 m/s. Wellicht zijn dan de resultaten 

verkregen uit beide technieken wél met elkaar te vergelijken. 

8) De metingen uitgevoerd met het XY-lichtmes kunnen aangevuld worden 

door simultane metingen uit te voeren met het XZ- of YZ-liohtmes,om zo 

een beter inzicht te krijgen van de waargenomen strukturen.Wervelpatronen 

in twee doorsnijdingen kunnen zo worden vergeleken. 
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9) Het lijkt zeer raadzaam filmopnamen te gaan maken met simultane be

lichting door XZ- en YZ-lichtmes,alsook XZ- en XY-lichtmes.Voor zowel 

opnamen langs de normaal als vanuit positie 1 (Fig.48) zijn maximaal 

30-60 beelden per seconde mogelijk.(Men dient voor opnamen vanuit posi

tje 1 rekening te houden met sterke djafragmering,diafragmagetal 8-11). 

Belangrijk is wel dat de synchronisatie problemen opgelost worden door 

filmsnelheid en de spiegelfrequentie aan elkaar aan te passen. 

Er ia ook een mogelijkbeid om op één foto een struktuur in de t\jd te 

volgen. 

a) 

Fig.79a 
79b 

79c 

79d 

I I I I 
I t t I 

bundel 
bundel 

b) 

/ 

spiegel I I I 
f f t I 

3 
2 
1 

bundel 0 

bundel 

3 I x3 x4 Xs x6 

Basis van de techniek met de translerende laaerbundel. 
Het beschenen vlak getekend op diverse na elkaar genomen tijd
stippen met de langzaam bewegende (translatie) laserbundel. 
Beschenen vlak en positie van de uiterste bundel bij een wille
keurige verhouding van translatie en rotatie. 
Stralengang voor een stilstaande spiegel (enkel translatie). 

I 
6 

4,5 

p 

d) 

/ 
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Beschouw Fig.79a.Hierin is de veelvlakkige spiegel getekend in combina

tie met de laserbundel en de stralengang.De spiegel roteert,de bundel 

bevindt zich op een vaste positie.De punten x1 en x 2 representeren de 

twee uiterste posities waartussen de bundel op en neer beweegt.Neem nu 

aan dat de bundel zeer langzaam evenwijdig aar. zichzelf omhoog beweegt 

in de richting van de pijlen.Men zal nu waarnemen dat per spiegelend vlak

je de positie (x 1 ,x 2 ) van de uiterste punten langzaam zal verschuiven 

(kleine P~il tjes Fig. 79a). Voor een aantal tijdstippen na elkaar is de breed

te van het beschenen vlak in Fig.79b getekend (x1 ,x2 ),(x 3,xJ,(x5 ,x6 ) 

en (x7 ,x 8 ).Verder zal men observeren dat de afstand van de twee uiterste 

punten,waartussen de bundel op en neer beweegt,kleiner is geworden.Dit,komt 

omdat door de translatie én de eindige tijd die de spiegel nodig heeft om 

te verdraaien,de bundel zich per spjegelend vlak iets heeft verschoven. 

Dit wordt verduidelijkt in Fig.79c waarin voor een tweetal tijdstippen weer 

de uiterste posities zijn weergegeven.De beweging van de bundel is als volgt: 

Hij start op x 0 en springt vervolgene·over naar x 1 ,omdat gespiegeld wordt 

aan een nieuw facet.Door de spiegelrotatie beweegt de bundel nu van x 1 

naar x 2 op de bekende wijze springt weer over naar x 3 enzovoorts.Men moet 

nu de afstand x 1-x2 vergelijken met de afstand x 0-x1 die de bundel zou 

hebben beschenen in de oude situatie.Om tekentechnische redenen is de 

spiegel getekend met minder facetten.Het is nu mogelijk de translatie

snelheid steeds verder op te voeren tot een uiterste wordt bereikt,waar

in de translatiesnelheid in verhouding veel hoger is dan de spiegel

rotatiefrequentie.Het beeld wat dan ontstaat is hetzelfde als dat wat 

wordt verkregen als de spiegel stilstaat en de bundel transleert.Dit 

is getekend in Fig.79d.Tussen de twee uitersten,niet transleren,wel ro

teren en wel transleren,niet roteren van respectievelijk bundel en spie

gel,ligt een midden waarin de translatiesnelheid van de bundel zoda

nig is aangepast dat het volgende gebeurt (Fig.80): 

Op een zeker tijdstip valt bundel 1 op de epiegel en door de rotatie van 

de spiegel zal de bundel het beeldveld x 1-x 2 aftaeten.Nu is echter de 

translatiesnelheid van de bundel zó hoog dat het volgende facet van de 

spiegel de bundel gaat afbeelden als de spiegel een hoekverdraaiing van 

i·~ heeft gemaakt.Nu springt de bundel naar positie x 3 (bundel 3-3'). 
Het gehele proces geschiedt opnieuw bij positie x 4 en x6 enzovoorts. 

Door deze aanpassing van rotatie en translatie vallen de lengten x 1-x2 , 

x3 -x4 ,x5 -x6 niet eamen.In de tekening lijkt het alsof er grote stukken 

~-x4 ,x3 -x6 onbelicht blijven,echter in de werkelijkheid bevindt het beeld-
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spiegel 

I t I t I t 
1~-----------------------------6 

~~==============~==========5 4 

~~====~~===========-=============~ 
~~~~~~----~~~----------------------1 

bundel 

Fig.80 Aangepaste rotatie en translatie om een struktuur op één foto 
in de tijd te kunnen volgen. 

vlak zich veel verder verwijderd van de spiegel,waardoor de belichte stuk

ken veel groter zijn dan de onbelichte stukken.Omdat de spiegel als ge

tekend in Fig.80 maar weinig facetten heeft zijn de lengten van de belich

te stukken ongelijk.Bij een spiegel met 36,72 of 180 facetten bezit elk 

belicht lijnstuk over een zekere afstand ongeveer dezelfde lengte. 

Als nu de bewegingssnelheden van zowel spiegel als bundel aangepast zijn 

aan de convectiesnelheid van wervels in de turbulente wandgrenslaag,is 

het mogelijk om op één foto een wervelstruktuur in de tijd te volgen. 

De translatie van de laserbundel kan geschieden op de wijze als is gete

kend in Fig.81,door middel van een roterende spiegel of prisma w2.In de 

uiteindelijke opstelling zal dan de verhouding w1/w 2 op een zekere waarde 

worden ingesteld. 

veelvlakkige spiegel eenvoudige spiegel of prisma 

bundel 

Fig.81 Concept van een opstelling om met behulp van twee spiegels 
op één foto een wervelstruktuur in de tijd te kunnen volgen. 
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10) Momenteel wordt bij de simultane belichting gebruik gemaakt van twee 

laeers.Dit ie ook mogelijk met behulp van één laser door gebruik te ma

ken van een speciale spiegel met één of meer opstaande randen,zoals ie 

weergegeven in Fig.82.Een deel van de omlooptijd van de epiegel reflec-

', 

Fig.82 Spiegel met een reflecterende opstaande rand.Het moment is ge-
tekend,waarop de bundel via de rand reflecteert. 

teert de bundel aan de opstaande rand (dit moment is in de figuur gete

kend) en wordt dan geleid naar een roterende veelvlakkige epiegel die 

het XZ-lichtmee creëert.Daarna vervolgt de bundel haar weg (gestippeld) 

naar een andere roterende spiegel die -bijvoorbeeld- het Yz-lichtmes 

creëert.Met het systeem uit Fig.82 is een soort van optische schake

laar gerealiseerd.Door meerdere spiegelende randen op een (roterende) 

schijf aan te brengen,is het mogelijk in combinatie met meerdere roterende 

veelvlakkige epiegels diverse lichtmessen te construeren.Indien voldoen

de vermogen beschikbaar is, zijn simultaan meerdere lichtmesvlakken per 

filmopname weer te geven.De spiegels dienen wel symmetrisch te zijn in 

verband met mechanische trillingen. 

11) Het is mogelijk de synchronisatiestreep (par.5.3.4.4) te voorkomen 

door de laserbundel slechts gedurende een korte tijd op de roterende 

epiegel te laten vallen en de camera open te zetten.Dit afkappen van 

de laserbundel kan het beste geschieden met behulp van een magneetslui

ter.Hiermee is,in combinatie met enige electronica de tijde~ waarover 

de bundel wordt doorgelaten en het tijdstip wanneer de bundel wordt door

gelaten te regelen.De nauwkeurigheid van deze sluitertijd ie 2 ms.Dit ie 

nauwkeurig genoeg,omdat voor belichtingstijden korter dan 2 me synchro

nisatie geen rol meer speelt.De convectieve effecten van de stroming 
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zijn voor deze belichtingstijd en gebruikte snelheden in de windtunnel 

gering. 

Door het tijdstip waarop de bundel wordt doorgelaten te synchroniseren 

met de spiegelfacetten is het mogelijk te bereiken dat één beweging van 

de laserbundel -van geheel links tot geheel rechte- op de foto wordt 

afgebeeld. 

12) De traverseeropstelling bU de Goliath windtur~el (Fig.42) is te ver

beteren door een fijnpositionering aan te brengen aan één zijde van de la

ser,om zodoende de hoek die de bundel met de X-as maakt nauwkeurig in te 

kunnen stellen. 

Een verdere verbetering is mogelj,jk door de spiegeleenheid zelf beter in

stelbaar te maken,zodat nauwkeurig de hoogte zowel als de hoek is te po

sitioneren ten opzichte van tenminste twee assen. 

13) Uit de experimenten in de Benjamin windtunnel is het duidelijk ge

worden dat,als tijdl~jn-achtige strukturen in de stroming zichtbaar zijn, 

wellicht veel details zichtbaar kunnen worden gemaakt.Misschien is er 

de mogelijkheid tijdlijnen te genereren door de waternevel pulserend te 

injecteren.Dit zou kunnen geschieden door een luidspreker in het water

nevelreservoir in te bouwen om deze pulsaties te genereren.Men dient wel 

rekening te houden met verstoringen.Door eerst testexperimenten in een 

laminaire grenslaag uit te voeren is het mogelijk te onderzoeken wat de 

invloed van de pulserende injectie is op de straming.Door deze pulsa

ties kunnen moeilijkheden optreden,vooral het effect op de drukverdeling 

in de grenslaag zal moeilijk te doorgronden zijn. 

14) Het lijkt interessant met de visualisatietechniek onderzoek uit te 

voeren naar de aard en struktuur van het binnengebied van de turbulente 

wandgrenslaag,gevormd aan een ruwe wa.nd.Een vergelijking met resultaten 

van Grass(72) is wellicht mogelijk.Men zou kunnen onderzoeken wat de per

sistentie is van de strea.lts in deze si tuatie.Ook een overga.ng van een 

gladde naar een ruwe wand zou onderzocht kunnen worden. 

Deze ruwe wanden zijn in het laboratorium aanwezig,zodat een start van 

dit soort onderzoek eenvoudig is. 

Met correlatiemetingen (10),(26),(194) is gebleken dat,onder een hoek 

van ongeveer 16° met-de wand,er grootscha.lige strukturen jn de grens

laag aanwezig zi.in.Welljcht zijn deze strukturen met de vjsualjsatietech-
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niek ook zichtbaar te maken.Wegens de overeenkomst van de hoek bij de 

gladde en de ruwe wanden is het misschien mogelijk meer te weten te komen 

omtrent de interactiemechanismen in de turbulente wandgrenslaag,die qua 

aard voor beide ruwheden welljcht overeenkomstig zijn. 

15) Indien in de toekomst films opgenomen worden lijkt het verstandig dit 

materiaal te gaan verwerken op de Motion-analyzer.Voor de verwerking is 

het mogelijk programmatuur te gebruiken die Siegmund heeft geschreven 

voor zijn fotoanalyse. 

16) Het is mogelijk in het huidige waternevelreservoir meerdere sleuven aan 

te brengen.De lengte van het reservoir is 400 mm en dat komt bij een snel

heid van 3 m/s overeen met een dimensieloze lengte van 6X+= 3000 (bij 

5 m/s 6X+. 5300).Indien nu meerdere sleuven aangebracht worden,dan is het 

zeerzeker mogelijk meer gegevens te verkrijgen omtrent de strea.kl engte en 

wat er geschiedt met de van de wand af gevoerde waternevel in de streaks. 

De mogel~jkheid is er ook om sleuven op een grotere afstand (6x + = 1000) 

van elkaar verwijderd te positioneren.Hiermee zouden de opwellingen ver

der onderzocht kunnen worden,door te kijken kort achter de meest stroom

afwaarts gelegen sleuf met een YZ-lichtmes.De beweging van de waternevel 

dichtbij de wand kan zo gerelateerd worden aan de beweging van de water

nevel op grotere hoogte -van de stroomopwaartee sleuf. 

Ook is er de mogelijkheid te onderzoeken hoe streakvorming plaatsvindt, 

door met vertraagde filmopnamen dit op verschillende hoogten boven de 

wand gedetailleerd te onderzoeken. 

17) Er dient een uitgebreider onderzoek te geschieden naar de streak

detectie in relatie tot de hoogte van het lichtmes en de stroomafwaart

se afstand tot de sleuf. 

18) Het zou interessant zijn te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om 

nauwkeuriger (beter dan 10 ~) het waterneveldebiet vast te stellen. 

19) Er is al sprake geweest in suggestie 9 om filmopnamen te gaan maken. 

Uit opnamen die door de Audio Visuele Dienst zijn gemaakt, is het duidel~ik 

geworden dat het gebruik van video apparatuur 66k zeer veel voordelen 

biedt.De mogelijkheid is aanwezig om bij hen een gevoelige videocamera te 

lenen.Zodoende is ook hiermee ervaring op te bouwen qua opname mogelijk-
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heden en daarmee tevens de dynamiek van de coherente strukturen te onder

zoeken. 

20) Indien apparatuur wordt·aangeschaft voor de Nikon F3 kleinbeeld 

camera zou een balg op de eerste plaats een goede aanwinst zijn.Ale twee

de lijkt de aanschaf van een zoom-objectief f • 100 - 300 mm verstandig. 
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Appendix A Afschatting van de verzadigingasnelheid van de gasbellen. 

De berekening van de verzadigingasnelheid van opstijgende gasbellen in 

water is gecompliceerd.Indien alleen naar een stilstaande bel wordt ge

keken,zonder verdere vergroting van de straal,wordt de verzadiging be

schreven door de massa- en temperatuurdiffusie vergelijkingen(+). 

Echter,in werkelijkheid groeit de gasbel,doordat steeds meer waterdamp 

wordt opgenomen. 

Behalve dit dient men tijdens de groei ook rekening te houden met: 

-Oppervlaktespanningseffecten. 

-Coagulatie van bellen. 

-Convectieve effecten door het opstijgen van de bel en de stroming die 
zo buiten de bel wordt gegenereerd. 

-Stroming in de bel (Hill-wervel). 

-Hydrostatische drukeffecten. 

Kort is in de literatuur gezocht naar gegevens omtrent de gestelde pro

blematiek. Onbekendheid met het betreffende vakgebied heeft het echter on

mogelijk gemaakt binnen de ter beschikking staande tijd een bevredigend ant

woord te kunnen vinden (34),(46).Daarom is volstaan met het afleiden van 

een schatting van de karakteristieke tijden die het proces bezit, uitgaande 

van temperatuur- en massadiffusie aan en in een stationaire bel waarbij de 

benodigde warmtetoevoer door een overdrachtscoëfficiënt kan worden beschreven. 

1 Afschatting van de verzadigingasnelheid op basis van temperatuur- en 
massadiffusie. 

In de nu volgende afschatting wordt ervan uitgegaan dat de bel stationair 

in de vloeistof verblijft en niet groeit.Buiten de bel treedt temperatuur

diffusie op terwijl in de bel massadiffusie optreedt(+).Door middel van 

dimensieanalyse is het nu mogel~jk een afschatting te verkrijgen van de 

snelheid van beide processen. Er zal daarbij vanuit worden gegaan dat de 

lengteschaal die beide processen beschrijft gelijk is en een grootte L heeft. 

De tijdschaal voor massadiffusie zal tdm zijn en de tijdscha.al voor tempera-

(+)Massadiffusie :~ = D·div(grad c),c • waterdampconcentratie. 

D = diffusiecoëfficiënt voor waterdamp in lucht (4,0•10-5 m
2
/s bij 393 K). 

Temperatuurdiffusie: :~ • a.div(grad T),T = watertemperatuur in K, 

a= temperatuurvereffeningscoëfficiënt water (1,69·10-? m2/s bij 393 K). 

Voor oplossing diverse problemen zie Carslaw & Jaeger(27). 
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tuurdiffusie zal 'trlt zijn. De karakteristieke tempera tuur is ~ en de karak

teristieke concentratie c.Nu is eenvoudig afleidbaar met de vergelijkingen 

voor massa- en temperatuurdiffusie dat 

12 
tdm = tx•-

D (A 1) 

De coëfficiënten dienen om de ordegrootte te verfijnen tot gelijkheid. 

Indien nu voor L de beldiameter wordt genomen dan volgt voor verschil

lende diameters,indien a = f3 .. 1,de in Tabel A1 aangegeven tijden. 

d (mm) tdm ( s) tdt (s) 

0,1 0,00025 o, 059 
1 '0 0,025 5,9 

10,0 2, 5 590 

Tabel A1 Massa- en temperatuurdiffusiet\jd op basis va.n dimensiebeschou
wing bij verschillende beldiameters. 

de Haan(73) vermeldt voor de massadiffusie de karakteristieke ttdschaal: 

(A2) 2 2 
4•rr ·D·ln(6/rr) 

Uit de berekening volgt ook hier de evenredigheid met d2/D,terwDl de 

vormfactor dan wordt : 

1 
- 20 

(A3) 

De tabel laat zien dat de massadiffusie veel sneller verloopt dan de tem

peratuurdiffusie.De temperatuurdiffusie begrenst de snelheid.Rekening hou

dende met een stijgtijd van de bellen in de waterkoker van maximaal 2 s, 

volgt uit de tabel niet duidelijk dat de gasbellen volledig verza-

digd zijn als ze het wateroppervlak bereiken.De oorzaak hiervan is dus ge

legen in de temperatuurdiffusie.Dit vergt een verder onderzoek.(+) 

(+)De analyse met de diffusie gaat ervan uit dat de lengteschaal L = 

beldiameter voor beide processen e"Pli.ik is. Voor de tPmperatuurdiffusie 

is dit waarschijnlijk een te pessimistische schatting. 
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2 Afschatting van de verzadigingssnelhejd op basis van warmteoverdracht 
aan een bewegende bel. 

Een meer realistische weergave van het proces van warmteoverdracht buiten 

de bel is mogelijk door te werken met een warmteoverdrachtscoëfficiënt 

(ab).Er wordt daarbij uitgegaan van een bewegende bel in de warme vloei

stcf.Rond deze bel vormt zich een dunne temperatuurgrenslaag.De situatie 

is schematisch in Fig.A1 weergegeven. 

Fig.A1 Schematische weergave van de situatie. 

Dit grenslaagje is schematisch met de onderbroken lijn aangeduid.Door deze 

grenslaag vindt een warmtestroom qw plaats.Er zal worden aangenomen dat 

ver van de bel de temperatuur T_ heerst,terwijl op de belwand de tempera

tuur Tw heerst.Een belangrijke verdere aanname is dat alleen naar de warmte

overdracht wordt gekeken,in die zin dat massadiffusie geen beperkende 

factor is.Indien een zeker laagje vloeistof aan de belwand is verdampt 

wordt aangenomen dat de damp zich instantaan verdeelt over de bel.Daarbij 

geldt dus Tw = Tbet • T 

Nog enige grootheden die niet meegenomen worden in de berekening: 

-De bel stijgt op,waardoor hydrostatische drukeffecten de volumevergroting 
vermeerderen (-2 ~). 

-De invloed van de oppervlaktespanning op de druk in de bel heeft ook 
~en kleine invloed op het volume ( < 1 %). 

Er zal worden uitgegaan van de volgende vijf basievergelijkingen: 

(A4) 

{overgedragen hoeveelheid warmte is beschrijfbaar met een warmte
overdrachtscoëfficiënt van de belwand) 

(A5) 
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(ideale gasvet voor de waterdampdruk in de bel) 

p 1 • Vb • n1 • R • T ( A6) 

(ideale gasvet voor de luchtdruk in de bel) 

Pb = Pw + Pt (A 7 ) 
(barometerdruk is gelijk aan de som van lucht- en dampdruk 
in de bel) 

Pw = p
0 

+ *•(T- T
0

) • (AB) 

(lineaire benadering van de verzadigde waterdampdruk met de 
temperatuur) 

In deze formules is : 

Q = afgegeven vermogen aan de bel 
qw = warmtestroomdichtheid 
ob = beloppervlak 
T_ = temperatuur ver weg va.n de bel 
T = temperatuur in de bel 
LH 0 - verdampingswarmte water 
ab

2 = warmteoverdrachtscoëfficiënt 
m = hoeveelheid massa waterdamp in de bel 
R gasconstante 
Pw = dampdruk in de bel 
p 1 = luchtdruk in de bel 
Pb = barometerdruk 
V b = be 1 vol urne 
n, = aantal molen lucht in de bel 
MH

2
o = molmassa van water 

P
0 

= een zekere druk 
T zekere temperatuur 
t

0 = tijd 

Er zullen nu een drietal situaties beschouwd worden : 

A) Warmtegeleiding en verzadiging van een dampbel met een constant volu

me en constant oppervlak,startend met een hoeveelheid waterdamp m = m 
0 

bij 29 3 IC. 

B) Warmtegeleiding naar en verzadiging van een gasbel met een variabel 

volume en constant oppervlak,startend met een hoeveelheid waterdamp 

m = m en een hoeveelheid lucht n1 • 0 

Een variabel (groter wordend) volume in combinatie met een constant 

beloppervlak is fysisch onrealistisch,doch laat zich wel doorrekenen. 

Doordat de warmtetoevoer geringer ie dan bij een toenemend oppervlak 

zal de berekende karakteristieke tijd te groot moeten uitvallen. 

C) Warmtegeleiding naar en verzadiging van een gasbel met een variabel 

volume en variabel oppervlak,startend met dezelfde condities als in B). 



-157-

A) Vb = constant ; Ob = constant. 

Omdat het volume constant is,is het niet toegestaan dat zich lucht in 

de bel bevindt. De relevante vergelijkingen zijn dan ook (A4), (A5) en (AB). 

Het doel is om de dampdruk Pw en de temperatuur T te elimineren en een 

vergelijking met de massa m over te houden. 

Eliminatie van Pw met (A5) en (AB) lPvert 

P + .2l!,ddT•(T - To) = m·R·T (A9) 
o MH o•Vb 

2 

T oplossen en substitutie in (A4) levert de volgende differentiaalver-

gelijking : 

T-·R 
[ m-

MH4o•Vb -~]- LHzo• R ·m{ m-MH o•Vb R dT ab • 0 b • M H o • vb 2 2 

-po + !!.E..T 
dT o = o. (A10) 

Door nu te stellen: 

m - = J.l ' (A 11) 

ontstaat de volgende differentiaalvergelijking 

ll·~ - a·~ + b = 0 • (A 12) 
Waarin : 

a = IXb• ob. T_ 
(a> 0) , 

LHo 
2 

(A13) 

b ah •Ob • MHzo •Vb ·[P.- ~-T J (b < o) = LH2o•R o dT o . (A14) 

Deze differentiaalvergelijking is eenvoudig integreerbaar met als oplos

sing (dimensieloos geschreven) : 

(A15) 

Gedurende de eerste fase van het proces zal echter de logaritmische term 

geen bijdrage leveren, omdat (a• IJ. - b) /(a•IJ.o - b) ;;: 1 en ln 1 = 0. Dat bete

kent dat de massa in eerste instantie lineair zal groeien.De karakteris-

tieke tijdschaal van 

T =- _L 
2 a 

Waarin : 

=-

het prooes is op den duur 

[Po - To• * J • LH2o•MH2o•Rb 

Rb = belstraal. 

(A16) 

Nu is T. = 363 K (waterkokertemperatuur),LH 0 = 22,6•105 Jjkg, 
2 

MH2o = 1B kg/kmol,R = B314 J/kmol•K en Rb = 0,5•10-3 m (beginstraal van 

de bel bij de vorming). 
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Een tweetal grootheden dienen nog bepaald te worden : 

1) ab ( warmteoverdrachtscoëfficiënt van de bel wand). 

In het collegedictaat : de Vries D.A., Warmtetra.nsport en Overdracht 1, 

worden de volgende practische formules gegeven voor de warmteoverdracht 

door de stroming om een bol : 

Nu = 2,0 + i·Pe 
Nu= 2,0 + 1,3•Pr0 ' 15 + 0,66·Re0,50.Pr0,30 

Hierin is: 

Pe U·d kengrootheid Peelet van a 

Pr V kengrootheid Prandtl van a 

Nu = 
ab. d 

Àw 
kengrootheid van Nusselt 

Re U·d kengrootheid van Reynolds = . 
V 

Waarin: 

ab = warmteoverdrachtscoëfficiënt belwand 
d = boldiameter 

(Re« 1) 

Àw warmtegeleidingscoëfficiënt water 10,6 W/m K) 
v = kinematische viscositeit water (10 6 m2/s) 

(A17) 

(A19) 

U = snelheid van het fluïdum (óf de snelheid waarmee de bol in 
het fluïdum beweegt),U = 0,20 m/s _ 2 a = temperatuurvereffeningscoëfficiënt van water (1,69·10 7 m /s). 

Invullen van de diameter d = 10- 3 m levert ab ~ 9,6·103 W/m 2• K. 

2) p - T • .<!E_ o o dT • 
Deze grootheid varieert over het traject 293 K- 363 K.Als gemiddelde 

waarde nemen we voor T = 343 K en voor 
0 

P - T • .!E =- 0,7115•106 N/m 2• 
o o dT 

d 13 2 ~ = (65/30)•10 N/m K,zodat 

Door de grootheden in te vullen in (A16) wordt een tijdschaal van het 

proces verkregen : 

T = 460 !lS• 

Dit proces kan ook in een fase diagram weergegeven worden.Hiermee wordt 

bedoeld een llt~-diagram.Dit zal verderop worden behandeld,alsook zal 

aan de hand van het berekende resultaat een conclusie worden getrokken. 
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B) Vb = variabel ; Ob = constant. 

Nu zijn de vergelijkingen (A6) en (A7) ook nodig,waardoor het proces 

realistischer is te benaderen. 

Door (A5) en (A6) op te tellen en in (A7) in te vullen volgt : 

T = m 
-- + nt 
MH20 

Eliminatie van Pw uit 

= p + 
0 

(A5) en (A8) levert 

~•(T- T ) • 
dT o 

Eliminatie van Vb uit (A20) en (A21) levert 

- P ]·_!__ + To 
0 ~ 

dT 

(A20) 

(A21) 

(A22) 

Substitutie van (A22) in (A4) levert de volgende differentia.a.l vergelij
king 

Door nu te stellen : 

m + MH2o•nt = ll (A24) 
ontstaat de volgende differentiaalvergelijking 

1.!·~-a·f.!+b=O. (A25) 
Hierin is : 

a ." (a< 0) (A26) 

MH20 •Pb • nt • !Xb • Ob 

i!.l>. 
LH2o· dT 

b = - (b < o) 
• (A27) 

Deze vergelijking is van hetzelfde type als in onderdeel A),zodat nu 

dus opnieuw geldt 

b 
T •-- • 2 a [ p0 - Pb + (T_ - T0 )•* J 2• ab. 3·Tb0 ·R 

gebruik gemaakt van Waarin is 

3 4 • rr • Rbo•Pb 
3•R•Tbo 

(A28) 

(A29) 
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waarin : 

Rbo = beginstra.al van de bel (0, 5 ·10- 3 m) 
Tbo= temperatuur op t = 0 (293 K). 

Een nieuwe berekening van de tijdschaal levert nu 

T .. 8,24 ms. 

(A30) 

Dus ook nu ie de tijdschaal T<<1 s.Het proces is iets trager geworden 

door de volumetoename.Ook hiervan is een fase diagram te maken,zie hier

onder. 

C) Vb = variabel Ob = variabel. 

Er geldt: 

o, -4 • n • [ à:~' t . (A31) 

Verder volgt met (A20) en (A21) na enig rekenwerk dat : 

Pb •MHzO •n! 

[ 
3•R•(pb + To.!!E.ddT- po) ]t· ~ -[ 

ob = 4·rr· d d 
4•Tr•Pb•MH2o•* Pb + T0·~- P0 

(A32) 

In deze vergelijking is ~ gedefinieerd als is weergegeven in (A24).Invul

len van (A32) in (A23) levert nu de volgende differentiaalvergelijking : 
2 

~·~ + a • ( ~ - b) • ( ~ - c F = 0 • (A33) 

Waarin : 

b MHzo .nt • p b (b >0) (A35) 
Pb - p + ( T .·- T )• ~ o o - dT 

c = MH20 •nl • pb (c >0) • (A36) 
Pb - P + T .~ o o dT 

Uit dt .. d~/~ is te berekenen dat van ~ • ~. (m • 0) op t = 0 tot 

~ = (1- e-
1
)•(b- ~.) + ~. er 2,51 me voorbijgaat.Deze tijd ie inderdaad 

kleiner dan in geval B) wordt gevonden,omdat nu het oppervlak groter 

wordt en er dus meer warmte kan toestromen. 
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Fase diagrammen van de diverse processen • 

A) • 
a·~ + b "" 0 (a>O; b<O). (A 12) Jl•Jl 

• b 
(J.l=m- MHzO • Vb .!!E ) . (A37) Jl = a ---Jl R dT 

B) • a•J.l + b 0 (a<O;b<O). (A25) Jl•Jl 

• b 
(Jl = m + MH2o•nt ). (A38) Jl = a --J.l 

C) • a • (Jl b)•(Jl c)-t 0 (a>O;.b>O;c>O ;c<b) • (A33) Jl•Jl + 
1... 

• -a·(~ b~·(~ - cp (Jl = m + ~o·nt ). (A39) Jl 
Jl 2 

Ga ervan uit dat m = 0 voor t = O.Dit klopt in benadering want de ver-

zadigde dampdruk bij kamertemperatuur ie gering. 

In Fig. A2 zijn voor de di verse processen, die hierboven nog eens bij elkaar 

zijn gezet, de fasediagrammen getekend. Daarbij zijn de figuren B en C het 

beste met elkaar te vergelijken,omdat hier Jl hetzelfde is. 

Het is eenvoudig bewijsbaar dat de beginwaarde van Jl b~j onderdeel C aan 

de rechterzijde van het locale maximum ligt.De eindwaarde van m is voor 

de diverse onderdelen rechts naast de figuur geplaatst.De eindwaarde 

Jl = c voor proces C) is onrealistisch,omdat dit een negatieve massa re

presenteert.De figuur spreekt verder voor zich. 

Eindconclusie. 

Er is in dit appendix aangetoond dat ook de warmteoverdracht naar de gas

bellen met een tijdschaal geschiedt die veel korter is dan 1 s.De gasbel

len zijn dan ook volledig verzadigd bij de watertemperatuur als zij door de 

waterkoker zijn geleid. 
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niet realistisch want de 

\ brl blijft in m~ssa 

\ toenemen 

'-/ .. .. ----- -------

Jl =-~H~* Jl= ~ \ 

-------- a ---.. 
' ' ' \ 

\ 

\ 
I 
I 

I 
I 

I 
I 

(I) ~1 

",--- ... , 
,' \ , \ 

\ 

' ' I 

I 
I 
I 
I 
I 

\ 

\ 

I 
I 
I 

ll= + 
t=-1 ~ 

d p = O [" _ "b 2 + 2 4 b •C' - b n M ] d Jl ,.. - 4 < I" H20 

Eindwaarde: 

moo = Mtlzo•Vb • EQ + 
R·T-

MHzo•Vb • ~. (1 - ..:lli. ) 
R dT T-

Eindwaarde: 

Eindwaarde : 

Fig.A2 Fasediagrammen 
voor de diverse proces
sen uit A),B) en C). 

.~ .... 
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Appendix B De regeling van het systeem. 

De regeling van de waternevelgenerator geschjedt momPnteel nog met de 

hand.De regeling wordt door de experimentator uitgevoerd.Om het appa

raat goed te laten werken is de inregeling van het grootste belang. 

Het inregelen. 

Voordat gestart wordt met de experimenten dienen alle componenten goed 

droog te worden geblazen.Vooral in het kleine vat (Fig.5d) en in de 

leiding van het grote stikstofvat mag zich geen vocht of andere ver

ontreiniging bevinden,waardoor de sproeieropening verstopt kan raken. 

Na montage wordt de waterkoker (Fig.8) als eerste in bedrijf gesteld 

en eventuele vochtige lucht wordt via de eerste afvoer weggeleid naar 

de omgeving.Als na ongeveer 20 minuten het water op temperatuur is ge

komen,wordt de aanvoer van de vloeibare stikstof vanuit het grote vat 

gestart.Het aflaatventiel op het kleine vat wordt zodanig afgesteld, 

dat gema.kkel~jk al het stikstofgas dat door verdamping ontstaat kan ont

snappen uit het systeem.Al die tijd is ook stikstofgas in de mengbuis 

geblazen via de diffusor (zie Fig.5d).Na enige tijd is het kleine vat 

zover afgekoeld dat zich voldoende vloeibare stikstof in het vat be

vindt.Het aflaatventiel dient dan terug te worden gedraaid,zodat juist 

geen vloeistof hieruit wordt afgeblazen.Geleidelijk is ook de tempera

tuurinde-mengbuis gedaald,doordat koude stikstof in het systeem 

wordt gebla.zen. Als de tempera tuur in het verzamel vat gedaald ie tot 

ongeveer 17°C - 18°C wordt de waterdamp ingela.ten via het kranensys

teem.(de afvoer wordt gesloten).Op dit moment start de nevelproduktie. 

De temperatuur die nog ongeveer een minuut blijft dalen ziet men daarna 

geleidelijk weer toenemen. Door nu enige minuten te wachten en te kijken 

hoe de temperatuur verandert,is zichtbaar of het waterdampdebiet nog 

bijgeregeld dient te worden.De totale inregelduur is ongeveer : 

-20 minuten wachten tot de waterkoker de juiste temperatuur heeft 
bereikt. 

-15 minÜten inregelen. 

De regeling zelf. 

Indien aan de inregeling van het systeem de vereiste aandacht is be

steed heeft de te.peratuur de waarde die ongeveer overeenkomt met de 

tunneltemperatuur.In het algemeen blijft de temperatuur nu binnen ~ 2 K 

op deze waarde.De experimentator dient bij grotere verschillen zelf het 
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debiet van de waterdamp of de thermostaat van de waterkoker bij te 

stellen.Het is eenvoudig dan de juiste temperatuur weer te bereiken. 

Indien het gasaflaatventiel juist is ingesteld zal in het kleine vat 

een na.genoeg constant ni vea.u vloeibare stikstof aanw~zig zijn. Soms komt 

het voor dat de instelling te zwaar is (het vat loopt leeg en kan geen 

gas kwijt) of te licht is (het kleine vat loopt vol en er zal op den 

duur vloeistof door het ventj el ontsnappen). In dit geval is een bij

steil :5ng noodzakelijk. 

De regeling van het systeem is sterk afhankelijk van de werking van de 

thermostaat in de waterkoker,zodat soms ook deze bijgesteld dient te 

worden.Gedurende de experimenten blijft het kleine vat continu aange

koppeld aan het grote stikstof voorraa.dvat.Ook wordt gedurende het ge

hele experimenteren continu een zeer geringe hoeveelheid(< 0,4 1/min.) 

gas doorgeleid via de ga.ten ir: de diffusor zodat de kamer ingesloten 

door de twee perspex ringen (zie Fig.5d) continu op overdruk blijft en 

er geen waterdamp in kan terugslaan• 

De geproduceerde waternevel wordt,gedurende de tijd dat geen visuali

satie geschiedt,via het kleppensysteem,zie Fig.8,en een lange plastic 

slang afgevoerd. 

Het uitzetten van het systeem. 

Als eerste wordt de aanvoer van vloeibare stikstof uit het grote voor

raadvat stopgezet. Er wordt nu enj ge tijd gewacht tot het kleine vat door 

eigen drukopbouw -door warmtelek van buiten- al de vloeibare stikstof 

heeft versproeid.Men ziet dan ook na enige minuten de temperatuur van 

de waternevel oplopen.Hierna wordt de waterkoker afgezet en de door

voer van lucht gestopt.De lucht wordt nu gebruikt om de waternevel

distributieleidingen en het waternevelreservoir,dat zich onder de glad

de wand in de windtunnel bevindt,droog te blazen. 

Er dient nu enige tijd gewacht te worden (1 uur) voordat alles gedemon

teerd en drooggeblazen kan worden.Daarna kan pas een volgend experiment 

beginnen. 

Het is gebleken dat in ieder geval één uur continu met het apparaat 

visualisatiestudies uitgevoerd kunnen worden.Indien men de regeling 

goed in de hand heeft kan de temperatuur binnen ~ 2 K constant worden 

gehouden.Een nadeel van het apparaat is dat de regeling handbediend is. 

Het is (nog) niet mogelUk het systeem aan zichzelf over te laten. 
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Appendix C De bepaling van de druppelgrootte en -distributie. 

Een gedeelte van de wijze wa.arop de druppelgrootte is bepaald is reeds 

beschreven in paragraaf 2.5.De basis van deze bepaling vormen de Pola

roid foto's.Er is een vergratingsfactor van 400 gebruikt. 

Door te werken met een oculairmicrometer is de schaalfactor bekend.De 

foto's zijn op hun beurt weer uitvergroot tot A2 forma.at, waarna alle 

druppels zwart zijn ingekleurd. 

De grootte- en distributiebepaling is uitgevoerd met behulp van een com

puter.De mogelijkheid hiervan is dat er de hardware aanwezig is om opge

nomen videobeelden op te slaa.n en in deze beelden 16 grijstinten te onder

scheiden.Verder is er software aanwezig om de opgeslagen beelden te ver

werken met een patroonherkenningsprogramma. 

De methode bestaat eruit dat de videocamera opgesteld wordt vóór het 

ingekleurde A2 vel en het beeld door de computer wordt geanalyseerd. 

Dit gebeurt door over het beeld een 256 x256 netwerk te spannen (de beeld

schermelementen) en de stippen met beeldschermelementen in te vullen.Aan 

iedere stip wordt een getal toegekend dat de hoeveelhejd ingevulde beeld

schermelementen representeert.Dit getal is tevens een maat voor het op

pervla.k.Een en ander ie verduidelijkt in Fig.C1. 

1-t- d~.=,· 
~ 

f- I- -q~ =.3 

re 0.1\ ~ 
1\ ~u ~ 

I-I- ·Opp.= ... ~ 
~ 

~ t2Si ~ 
~ ~ 

I-t-- ·O,PP,-=9 

~PP.-= ·,s 
1...- 1--+- ...... 

f2 0 ~ 0 ~ l'j 
~ 0 ~ ~ ~ ~ ~ 
0. ~ 0 ~ 0 ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
0. ~ 0 ~ 0 ~ 0 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
0. ~ ~ ~ 0 ~ tl,;; 
r?6 ~ ~ 0. ~ ~ 

r" ~ ~ p 

1\ 
~ 
~ 
~ 
~ 

I~ 

i 
'i 

Fig.C1 Schematische uiteenzetting van de werking van het patroonher
kenningsprogramma. 

Voor een goede overeenkomst tussen het werkelijke oppervlak op het A2 
vel en de door de computer bepaalde oppervlakken speelt de keuze van 

de instell j ng van het gri_isni veau ook een rol. Dit kan vooral van ir.

vloed z\in bij de rand van de stippen waar een keuze gemaakt moet worden, 
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of er nog juist wél of géén extra beeldschermelement aan de stip moet 

worden toegevoegd.Het grijsniveau is zodanig gekozen dat de door de com

puter toegekende oppervlaktems.ten zo goed als mogelijk de werkelijke stip

oppervlakken benaderen.De figuur illustreert weer een en ander. 

De positionering van de ca.mera ten opzichte van het A
2 

vel is zodanig 

gekozen dat de kleinste stippen overeenkomen met één beeldschermelement. 

In de meting van de kleinste druppels zit dan wel een vrij grote fout per 

meting,doch men kan verwachten dat dit uitmiddelt bij grote aantallen. 

Door op het door de videocamera op te nemen papier een tweetal referen

tiecirkel schijven te trekken is het mogelijk ook hier weer de juiste scha

l i ngsfactor te verkr].jgen. 

Er zi.jn een tweetal monsters genomen van een tweetal versebillende foto's 

-één per foto- met 283 respectievelijk 239 groottebepa.lingen. Uit Fig.14 

is zichtbaar dat er toch wel enige verschillen in de histogrammen zitten. 

Dit kan enerz~ds veroorzaakt zljn door de condities die misschien iets 

verschillen op beide foto's of anderzljds doordat te weinig deeltjes zijn 

geteld.Voor een nauwkeurige distributiekromme dient men meer dan duizend 

druppeltjes te tellen.Ondanks deze beperkingen is toch een vrij goede in

dicatie van de druppelgroottedistributie ontstaan. 

Er is in par.2.5.2 reeds vermeld dat het oplossend vermogen van de mi

croscoop bij diameters kleiner dan ongeveer 1 11m een rol gaat spelen, 

waardoor in dit gebied geen nauwk,:eurige metingen zijn uit te voeren.Voor 

de uiteindelijke bepaling van het gemiddelde volume spelen echter deze 

deeltjes een zeer geringe rol,omdat het volume verandert met r 3.verder 

is ook voor de lichtverstrooiing de bijdrage van de kleinste deeltjes 

vrij gering,zodat ook hiervoor de tekortkoming van de druppelgroottebe

paling niet erg is. 

Ondanks dat blijft het wa.ar dat de techniek met de microscoop een onder

schatting geeft van het aantal druppeltjee per volume eenheid.Wellicht is 

dit in een volgend onderzoek met behulp van andere technieken te verbe

teren,zie ook daarvoor de suggesties. 
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Appendix D Bepaling van een druppelgrootteverdelin~sfunctie alsmede ver
dere gegevene omtrent de waternevel. 

In de literatuur,(39),(128),(146),zijn verschillende functies bekend 

waarmee druppelverdelingen worden beschreven.Het uitgangspunt van dit 

Appendix is een verdeling van de volgende vorm (128): 

(D1) 

en: 

1 
a - ------~----~--

d -~A' A/4 ma x • Y ll•A •e 

(D2) 

De keuze van a is zodanig dat -zoals ook reeds is vermeld in par.2.5.2-

er geldt: 

(d: = x) 

waarin: 

n(d) druppelverdeli~gsfunctie 
d = diameter van de druppels 
dmax = diameter waar het maximum in de verdeling optreedt 
A = constante 
a door dmax en A opgelegde consta~te. 

(D3) 

In de berekeningen zal de grootheid d worden aangeduid met x zoals 

ook in vgl.(D3) reeds is uitgevoerd. 

Uitgangspunt van de bepaling is dat voor de gemeten druppelgrootten 

de verdeling zo goed ale mogel\~ past op de hietogrammen.Om de verde

ling als functie te laten paseen over de histogrammen is het noodza

kel].jk dat men de verdelingsfunctie vermenigvuldigt met een factor K. 

Uitgaande van Fig.14a wordt gesteld: 

dmax = 1 j.lm (n1) 
0 

Ken(d = 1 j.lm) = K·a•e = 22 (D5) 

Jê.n(d 3 pm) = K·a•e- 1
t

207 /A • 5 • (I6) 

Door (D5) en (D6) op elkaar te delen levert dit voor A de waarde: 

A = o, 814 • 
Met (D2) levert dit voor de waarde van a 1 

a ,.. 0, 509 • 
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Zodat daarmee de volgende verdelingefunctie is ontstaan: 

n(d) =01 50•e 

(ln d) 2 

0,814 (Ir{) 

De druppeldiameter dient hierbij in micrometers opgegeven te worden.Met 

deze druppelverdeHngefunctie is het mogeli.ik de gemiddelde diameter, 

doorsnede en volume te berekenen. 

De gemiddelde diameter wordt: 

(DB) 

De gemiddelde doorsnede wordt: 

G= (D9) 

Het gemiddelde volume wordt: 

V = ( D10) 

De integra.len zijn gemakkelijk te berekenen met behulp van de substitutie: 

ln x • y • (D11) 

Dit levert de volgende resultaten 

d = 1, 80 J.lm 
- 2 

(D12) a = 4,0 (J.~m) 

V= 11' 1 (J.~m)3 
:r.~eveldichtheid. 

Ui tgaa.nde van het hierboven berekende gemiddelde druppel volume is het 

mogelijk een schatting te maken van de dichtheid van de waternevel. 

Per minuut wordt ongeveer 0,1 1 vloeibare stikstof ingevoerd. 

Het is verder bekend dat 9(LN 2) m 0,80•103 kg/m 3,dus per minuut wordt 

0,08 ~g stikstof ingevoerd.Dit ie 0,08/0,028 mol. 

In benadering geldt de ideale gaswet: 

P•V • n•R·T 

waaring: p • gasdruk 
V .,. volume 
n = aantal molen 
R =gasconstante (8,31 J/K mol) 
T = absolute temperatuur. 

Invullen van de getallen levert: 

V = 69 1 . 

(D13) 

(D14) 
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Verder wordt ook nog 3 1 lucht per minuut ingevoerd,zodat de totale 

hoeveelheid gas die per minuut wordt ingevoerd uitkomt op 72 1. 

Met de lucht wordt de waterdamp mede gevoerd welke in benadering 

0,0132 kg/min. oplevert,zie par.2.3.3.2. 

(- -18 3) 15 Deze hoeveelheid water correspondeert met V= 11•10 m 1,2•10 

druppels,per 72 1 gas.Oftewel n • 16,8·1012 druppels/ m3• 

In de onderstaande figuur D1 is de verdeling weergegeven samen met 

het histogram uit Fig.14a. 

8 

6 

4 
verdeling 1 , 283 druppels 

2 

I/~ 0 

8 

6 

~ 4 

2 

0 

1\ 
6 ?'< 

4 

m 2~ ~~~~ ~'-''" f _! 

2 3 4 5 6 7 

diameter(~ mi 

Fig.D1 Histogram van de druppelbepaling als reeds ie weergegeven in 
Fig.14a nu samen met de distributiefunctie uitgezet. 
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Appendix E Bepaling van de versnelling van de waterdruppels in een 
door visceuze krachten bepa.alde stroming. 

Doordat de waterdruppels zo klein zijn (-1 ~m) zullen de krachten die 

op de druppels werken voornamelijk visceuze krachten zijn (Re« 1 ). 

Op basis hiervan is het mogelijk een schatting te geven voor de tijd

constante va.n het versnell ingaproces dat een waterdruppeltje ondergaa.t 

indien het in een gebied komt met een hogere of lagere snelheid dan 

die welke het deeltje initieel had. 

Daarbij zal worden aangenomen dat de visceuze krachten diegenen zijn die 

aanwezig zi.in bij een sta ti ona.ire stroming om een bol (li nearisatie van 

het probleem). Dit laatste is na.tuurl\ik een benadering, want het proces 

is instationajr.Echter voor een schatting voldoet dit. 

Het probleem dat opgelost wordt is dat van een waterdruppeltje dat 

zich bevindt in een luchtstroming,waarbij de lucht met snelheid v be-o 
weegt. Voor t < 0 is het druppeltje in rust, terwijl voor t ~ 0 het drup-

peltje wordt losgelaten en door de stroming wordt versneld en asymp

totisch een snelheid zal verkrijgen,die gelijk ie aan die van de stro

ming zelf.Op dat moment is de resulterende kracht dus O.De snelheid van 

het (bolvormige) druppeltje zal worden aangeduid met v. 

Voor de versnellingskracht geldt: 

dv 
Fa = m•(it 

waarin: m =massa van het druppeltje 
dv d"t"" versnelling 

Fa = verenellingskracht • 

Voor de visceuze kracht geldt (wet van Stokes): 

Fv = 6·n•T)1•r•(v
0 

- v) 

waarin: 111 = dynamische viscositeit van lucht 
r = straal van de waterdruppel 
v = etromingssnelheid van de lucht 

0 v = snelheid waterdruppel 
~ = visceuze kracht. 

( E1) 

(E2) 

Een derde kracht is natuurlijk de zwaartekracht,die in feite vector-

notatie impliceert.Echter deze kracht is zo gering dat deze verwaar

loosbaar is ten opzichte van de andere kra.chten. 

Bij krachten evenwicht geldt: 

(E3) 
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Er ontstaat de volgende differentiaalvergelijking: 

m dv 
~----·-6 • n • TJ 1• r d t 

=V- V 
0 

(E4) 

De oplossing van deze eenvoudige differentiaalvergelijking wordt gege

ven door: 

V =V •( 1 - e 
0 

• t 
) . (E5) 

De karakteristieke tijdconstante T van de beweging is dus: 
2 

m 4 '&• r ( ) 
T = 6.n.T)l.r • '11r Tlt E6 

-6 I. Indien men de waarden voor r = 1 ~m ; T} 1 • 19,35·10 kg1ms ; 

9w = 1000 kg/m\ invult levert dit een tijdconstante T = 1, 1 ·10-5 s. 

Deze tijdconstante is zeer klein(+).Dit betekent dat de druppeltjes de stro-

ming zeer goed kunnen volgen tot zelfs in de kleinste wervelbewegingen 

toe.De tijdschaal voor de stroming dicht bij de wand 0 ::: y+::: 8 (visceuze 

sublaag) is als volgt gedefinieerd: 

t * ~ - '2 u•-

(++) 

Voor een hoofdstroomsnelheid van U
0 

= 3 m/s geldt u*= 0,12 m/s.Inge-

vuld met v1 levert dit t* = 10-3 s.De tijdschaal voor de beweging van 

de waterdruppels is een factor 100 kleiner,zodat de bewegingen in de 

visceuze sublaag (kleinschalige bewegingen) goed gevolgd kunnen worden. 

Indien men deze t* = 10-3 s als relevante tijdschaal aanhoudt dan zouden 

zelfs druppel tjee met een straal r = 10 ~m toelaatbaar zijn voor visua

lisatie.Dit is een correcte afschatting,omdat in het onderzoek experimenten 

zijn uitgevoerd bij snelheden van 1 m/s en 2 m/s waar de tijdschaal voor 

de kleinste wervels groter is dan de 10-3 s. 

(+)Klein ten opzichte van de tijdschaal in de visceuze sublaag t*. 
(++) 

v1• ~: , v1 • kir.ematische viscositeit van lucht (15·1C-6 m2/s), 

91= soortelijke massa lucht (1,29 kg/m3), 11,= dynamische viscositeit lucht. 

(19,35·10-6 kg/ma) 
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Appendix F De kleinste wervels uit de turbulente wand.grenelaa.g. 

Net zoals in de turbulente wandgrenslaag een grootste lengteschaal (A) 

met ordegrootte van de grenslaagdikte (6) aanwezig is,zo is er ook een 

kleinste lengteschaal.Op basis van de universele evenwichtstheorie van 

Kolmogorov (167)p.19 wordt verondersteld,dat de kleinste wervels in een 

turbulente stroming gedomineerd worden door een tweetal grootheden,na-

me lijk: 

1 ) De dissipatiesnelheid per eenheid van massa,E ( 2 -3) m s • 

2) De kinematische viscositeit, ( 2 -1) v m s • 

Met deze parameters is het mogelijk door dimensie analyse lengteschaal, 

tijdschaal en snelheidsechaal van de kleinste wervels te bepalen 

- lengteschaal Tlk = [ ~3Jt (F1) 

- tijdschaal "[k [+]! (F2) 

- snelheideschaal \Jk = 
.l. 

(v.E) 4 
• (F3) 

Om de kleinste lengteschaal te vinden zéér dicht bij de wand,zal de groot

heid E afgeschat moeten worden.Indien men de kinetische energie van de 

gemiddelde stroming beschouwt dan bestaat de dissipatieterm uit een twee

tal bijdragen : 

, a_u 
( .. --·-Q ày 

Waarin 

T totale schuifspanning 
Q dichtheid 
U gemiddelde snelheid in de stromingsrichting. 

(F4) 

I .2 Experimenteel blijkt dat voor y 6 ~ 0, 2 geldt dat T ::: Tw = Q •U • Een goede 

schatting voor E ie dus 

2 au 
E == u* • ay 

Het is bekend dat dicht b~ de wand geldt 

U+ + 
- y 

Waaruit volgt : 

au u• 2 

ay =v-

(F5) 

(F6) 

(F7) 



Met (F5) en (F7) volgt 

u•4 
E •-v-- • 

Zodat met (F1) volgt 

V • 
T)k =- = 1 • 

u• 

En met (F2) volgt 

V = t* • 

En met (F3) volgt 
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(F8) 

(F9) 

(F10) 

(F11) 

Hiermee is duidelijk gemaakt dat de kleinste wervelschaal in het gebied 

zeer dicht bij de wand gelijk ie aan de wand lengteschaa.l.Bij een hoofd

stroomsnelheid van ongeveer 3 m/s is T)k = 0,12 mm. 

Opmerking. 

Ook in het logaritmisch gebied is het mogelijk de kleinste wervelschaal 

op een analoge wijze af te leiden. Men vindt dan voor de kleinste wer

velschaal 

T)k = 1* •( K•y+)t. (F12) 

Waarin : 

K = constante (::: 0, 4). 

Doordat de vierdernachtswortel wordt genomen zal in benadering ook hier 

de lengteschaal,l* zijn. 
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Appendix G Enige algemene gegevens omtrent de turbulente wandgrens
laag op basis van empirische relaties. 

• + Om enig idee te krijgen van de grootte van u ,y en andere grootheden 

op de meetplaats zal worden ui tgegaa.n van de volgende relaties. 

u• iii 

Öy Si: 

-3 iii 

o, 36·-;;;;;;x..".,1t-s
Rex 

(;grensla.agdikte) 

5 R 0,1 
- 8, 73 ·10- • --===-'e~x

U 
(wand lengteschaal) 

0 

o, 17 • 
uo 

(wandschuifspanningssnelheid) 
R ·o,1 

ex 

-2 x (verplaatsingsdikte) 4,75·10 • 1ts 
Rex 

1 x (impulsverliesdikte) -· 30 1ts 
Rex 

( G1) 

(G2) 

( G3) 

(G4) 

( G5) 

Op basis van deze grootheden zijn ook weer de kengetallen van Reynolde 

te berekenen,zoals: 

Rex = 
Uo•x 

V 
( G6) 

(G7) 

In de figuren G1,G2 en G3 zijn de volgende grootheden weergegeven voor 

de meetplaats van de experimenten uit dit rapporta 
• Re x , Re -3 , ö 9 9 , 1 , " , ö v • 

De formules ~even een nauwkeurigheid van ongeveer 10 ~.De afstand x 

ie in de experimenten 6,15 m,dus deze waarde is ook gehanteerd in de 

grafieken.De formules zijn geldig voor een turbulente wandgrenslaag 

zonder drukgradiënt,due: 

~ dx ... o. 
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Fig.G1 Kengrootbeid van Reynolds op basis van de stroomafwaartse afstand 
van meetplaats tot voorrand van de gladde wand en kengrootbeid 
van Reynolds op basis van impulsverliesdikte als functie van 
de hoofdstroomsnelbeid U • 

Fig.G2 Grenslaagdikte en wand l~ngteschaal als functie van de hoofd
stroomsnelbeid U
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Fig.G3 Impulsverliesdikte en verplaatsingedikte als functie van de 
hoofdstroomsnelbeid U • 

0 



-176-

Appendix H Comparatorschakeling. 

De basis va.n de schakeling wordt gevormd door een infrarood lichtbron

netje (L. E.D.) en een infrarood gevoel i ge fototra.nsistor, gezamelijk in

gebouwd in de behuizing als getekend in Fig.H1. 

( 

I. 2,5 cm 

infrarood L.E.D. 

foto-transistor 

OPTRON Inc. 
Type:OPB 253 A 
Reflective Object Sensor 

Fig.H1 Infrarood gevoelige fototransistor en het lichtbronnetje (L.E.D.), 
samen in één behuizing.(Sensor). 

Indien een reflecterend object vóór de sensor wordt geplaatst zal de 

fototransistor reageren op bet gereflecteerde infrarood signaal en stroom 

gaan voeren.Het geheel is geplaatst in een schakeling ale is weergegeven 

in Fig.H2. 

sv 
100k 

I 

I SOk 
I 

L- - - - - - - - - _I 

versterker:PMI 
CMP-01,Fast Precision 
Cernparator 

Fig.H2 De gebouwde comparatorechakeling. 

uit 

15 V 

Het gedeelte binnen de arcering is de L.E.D. (links) met de fototran-
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sistor (recbts).Indien nu de fototransistor -doordat een reflecterend 

oppervlak zich voor de sensor schuift- stroom zal gaan voeren,heeft dit 

tot gevolg dat de spanning v
3
-v

4 
aan de ingang van de versterker van te

ken verandert.Dit heeft tot gevolg dat de spanning aan de uitgang 9 van 

0 V naar de voedingsspanning ( 15 V) omklapt. Indi.en de sensor dus perio

diek met reflectie - niet reflectie wordt gestuurd ontstaat een pulsge-

nera tor •. --- JliliUUL 
De sensor uit Fig. H1 is op de spiegelrota.tie-eenbei d (Fig. 47) gemor:teerd 

tezamen met een stroboscoopschijf (Fig.H3). De stroboscoopschijf bestaa.t 

uit reflecterende en niet reflecterende strepen,die in aantal overeenko

men met bet aantal spiegelfacetten.Door een pulsteller op uitgang 9 

aan te sluiten is de spiegelfrequentie afleesbaar.Fig.H3 illustreert 

een en ander. 

V 91L-JliUUUL-----=--
t 

schakeling 
Fig. H2 

stroboscoopschijf 

as roterende 
spiegeleenheid 

Fig.H3 Schematische weergave van de stroboscoopschijf met de reflecte
rende en niet reflecterende strepen,in combinatie met de sensor. 
De schijf zit op de roterende spiegeleenbeid gemonteerd,welk niet 
in Fig.47 is getekend.V9 representeert schematisch de spanninga
variatie door de eenparig roterende schijf veroorzaakt. 
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18,42,43,45,54,70,92,94 
70,84,105,130,164 



visualisatietechniek 

vloeibare stikstof 

vochtigheid 
vochtigheidegraadmeter 
voorraadvat 
vormverandering in het profiel 

w 
waarnemingshoek 
waarnemingsrichting 
wandschuifspanning 
wandschuifepanningssnelheid 
warmtegeleiding 
warmtelek 
warmteoverdracht 
waterdamp 
waterdampconcentratie 
waterdampdiffusie 
waterkoker 
waternevel 

waterneveldebiet 
waterneveldeken 
waterneveldichtheid 
waternevelgenerator 
waternevelproduktie 
waternevelreservoir 
waterneveltemperatuur 
waterstofbellentechniek 
wervelagglomeratie 
wervelbewegingen 
wervellus 
wervelring wand interactie 
wervelstrekking 
wervelstrukturen 

vrijvingereduct ie 

y 
ijsvorming 

z 
zaagblad 
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1,7,18,42,43,48,58,83,115,130,132, 
135,137,142 
4,5,6,9,10,12,14,15,16,136,163, 
164 
105 
105 
5,17,63 
90,91 

34,35,36,95 
83 
41,85,132 
32,41,91,174,175 
18 
9,10 
155 e.v. 
4, 5, 13, 15, 17' 19, 135, 154 
14, 16 
18 
13, 14, 17,135,154,16.1 
2,4 e.v.,19,22,23,25 e.v.,33,37, 
38,46,70,72,8.1,89,94,104,105,106, 
1 oB, 11 o, 11 5, 1 20, 1 21 , 1 30, 1 3.1, 1 3 5, 
137,143 
94,143 
.16,73,99,105,110,120,126 
5,9, 24,27' 137' 168,169 
4 e.v.,17,19,23,130 
4 e.v. 
71,72,78,94,1.12,143,164 
13, 14 
43,45,49,52,53,54,58,68,84 
63 
31,44 
62,64 
57 
58 
29,44,46,52 e.v.,65,97,98,99,106, 
134,137 
85 

78 



zandkorrels 
zoggebied 
zoom-objectief 
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52 
1 ' 1 3.1 
144 


