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Samenvatting 

Met behulp van een laser doppler snelheidsmeter zijn metingen verricht 

in de turbulente grenslaag boven een vlakke wand en een wand waarin 

V-vormige microgroeven in de hoofdstroomrichting waren aangebracht. 

De laser doppler snelheidsmeter was in staat om twee snelheidscompo

nenten simultaan te bepalen, nl. de component in de hoofdstroomrichting 

en de en de component loodrecht op de wand. De experimenten vonden 

plaats in een waterkanaal. 

Een roterend raster werd in de meetopstelling gebruikt om een preshift

frequentie aan te brengen. Omdat deze preshiftfrequentie fluctueerde 

werd hiervoor gecorrigeerd middels een in de literatuur beschreven 

principe (frequency-mixing). Het bleek dat elk snelheidssignaal 

met een eigen bijbehorend correctiesignaal gecorrigeerd diende te 

worden. 

Gemeten zijn: het gemiddelde snelheidsprofiel, de turbulente intensi

tei tsprofielen en de Reynoldse schuifspanning -I' uv bij drie hoofd

stroomsnelheden op drie verschillende wandpos i ties. Uit de metingen 

werd op meerdere manieren de wandwrijvingscoëfficiënt bepaald. De 

resultaten zijn onderling en met metingen in de literatuur vergeleken. 

Binnen de meetfouten bleek er geen verschil waarneembaar in de invloed 

op de stroming van de vlakke- en de ruwe wand. 'De resultaten bleken 

redelijk overeen te stemmen met de resultaten van vergelijkbare 

experimenten. 

Alvorens in het waterkanaal geëxperimenteerd werd zijn een aantal 

kanaalaanpassingen aangebracht. Middels een S-vormige contractie 

en een aantal gazen werd het snelheidsprofiel dat aan de meetsectie 

aangeboden werd voldoende vlak gemaakt (+ 2%), terwijl tevens de 

turbulentiegraad van de hoofdstroom tot een aanvaardbare waarde 

(0.5%) werd teruggebracht. 
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Betekenis 

Afstand tussen de rastersporen 

Fluctuatie van de radiale snelheid van het 
roterend raster 

Fluctuatie van de tangentiële snelheid van 
het roterend raster 

Wandwrijvingscoëfficiënt 

Afmetingen van het meetvolume 

Eenheidsvectoren welke de oriëntatie van het 
assenstelsel in het waterkanaal vastleggen 

Electrische veldvector van de invallende lichtgolf 

Electrische veldvector van de verstrooide licht
golf 

Dimensie 

m 

m/sec 

m/sec 

m 

Brandpuntsafstand m 

Frequentie van de kristaloscillator Hz 

Door het raster aangebrachte frequentieverschuiving Hz 

Dopplerverschuiving Hz 

Dimensieloze groefdiepte 

Vormfactor 

Intensiteit van de laserbundel 

Orde van het buigingsmaximum 

Aantal rastersporen 

Statische druk 

Polarisatierichting van de laserbundel 

Optisch vermogen van de laserbundel 

Plaatsvector welke de positie van de detector 
aanduidt 

Pa 

w 

Kromtestraal van de golffronten in de lichtbundel m 

Kengetal van Reynolds 

Kengetal van Reynolds betrokken op draaddikte 

Kengetal van Reynolds betrokken op maaswijdte 

Richtingsvector welke de voortplantingsrichting 
van de laserbundels aanduidt 

Tijd 

Hoofdstroomsnelheid 

Snelheidscomponent in de hoofdstroomrichting 
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mlsec 
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Fluctuatie van de snelheidscomponent in de hoofd
stroomrichting 

r.m.s.-waarde van de snelheidsfluctuaties in de 
hoofdstroomrichting 

Wandschuifspanningssnelheid 

Stroomsnelheids-vector 

Snelheidscomponent loodrecht op de wand 

Fluctuatie van de snelheidscomponent loodrecht 
op de wand 

r.m.s.-waarde van de snelheidsfluctuatie loodrecht 
op de wand 

Snelheid van het deeltje i 

Volume van het meetvolume 

Standaarddeviatie van de bundelintensiteit 

Snelheidscomponent in de dwarsrichting 

Plaatsvector welke de positie van het deeltje i 
op tijdstip t aanduidt 

Coördinaten van een rechtsdraaiend, carthesisch 
assenstelsel; de x-as in de hoofdstroomrichting, 
de y-as in de richting lo.odrecht op de wand 
(verticaal) en de z-as geeft de dwarsrichting aan 

Dimensieloze afstand tot de wand 

afstand tot de bundel-waist 

Grenslaagdikte 

Verplaatsingsdikte 

Hoek 

Impulsverliesdikte 

Golflengte van de lichtgolf 

Frequentie 

Dichtheid van water 

Scattering-coëfficiënt 

Totale schuifspanning 

Turbulente schuifspanning 

Visceuze schuifspanning 

Wandschuifspanning 

Hoek tussen de bundels 
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I. Het doel van het onderzoek. 

1.1. Inleiding. 

De werkeenheid turbulente transportverschijnsel~n van de vakgroep 

transportfysica verricht onderzoek aan verschijnselen in turbulente 

grenslagen. In dit onderzoek neemt de bestudering van het impulstrans

port een belangrijke plaats in. Men bestudeert daarbij zowel grens

lagen boven een vlakke wand als boven wanden waarin microgroeven 

van verschillende geometrie zijn aangebracht. 

Ten behoeve van de experimenten beschikt men over enkele windtunnels 

en twee waterkanalen. Een grote verscheidenheid aan meettechnieken 

is aanwezig of wordt ontwikkeld zoals daar zijn: hete-draad anemo

metrie, flowvisualisatie en de schuifspanningsbalans. 

Dit verslag beschrijft een laser doppler snelheidsmeter waarmee 

het mogelijk is twee richtingscomponenten van de momentane, lokale . 
snelheid in een vloeistofstroom (water) te bepalen. Deze optische 

meetmethode bepaalt de snelheid van met de stroming meebewegende 

deeltjes door de frequentieverandering te meten van het laserlicht 

dat door deze kleine deeltjes verstrooid wordt. 

Met deze methode is het mogelijk om snelle snelheidsveranderingen 

te volgen terwij 1 daarnaast de te bestuderen stroming niet verstoord 

wordt omdat bij deze methode geen obstakels in de stroming geplaatst 

worden. 

Een ander voordeel van deze techniek is dat een uitvoerige cal i bratie 

overbodig is omdat het een lineair meetinstrument betreft. Een nadeel 

kan echter zijn dat de voor de juiste verstrooiing benodigde deeltjes 

in de stroming ontbreken. Ten behoeve van ons onderzoek konden we 

deze echter zonder problemen aan de stroming toevoegen. 

Met dit onderzoek werd beoogd een betrouwbaar meetinstrument te 

verkrijgen dat behulpzaam kon zijn bij de bestudering van het impuls-

transport in grenslagen boven reeds genoemde wandconfiguraties. 

Met de ontwikkelde laser doppler snelheidsmeter zijn metingen verricht 

in de turbulente grenslagen boven een vlakke wand en boven een ruwe 

wand (waarbij V-vormige groeven in de hoofdstroomrichting waren 

aangebracht ) . Daarbij werden zowel snelheidsprofielen als schuifspan

ningsprofielen gemeten. Centraal stonden de metingen van de turbulente 

schuifspanning. 
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In dit verslag wordt eerst een beknopte beschrijving van de theorie 

met betrekking tot de turbulente grenslaag gegeven, zodat duidelijk 

is in welke situatie de laser doppler snelheidsmeter werkzaam zal 

moeten zijn. 

In hoofdstuk 2 wordt aandacht besteed aan de ondervonden problemen 

bij het realiseren van een uniforme aanstroom van de platen in het 

waterkanaal waarboven de turbulente grenslaag moet groeien. De invloed 

van de gazen en contractie op de instroming wordt beschreven. 

Vervolgens wordt het principe van de laser doppler snelheidsmeter 

uit de doeken gedaan (hoofdstuk 3). Hierdoor wordt duidelijk hoe 

we met 

kunnen 

deze 

bepalen 

voordoen. 

laser doppler 

en welke de 

snelheidsmeter twee 

problemen zijn die 

snelheidscomponenten 

zich daarbij kunnen 

De gerealiseerde meetopstelling en het bijbehorende signaalverwerkings

systeem vormen het onderwerp van het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 

4). Daarbij zullen alle problemen met betrekking tot het verkrijgen 

van een goed meetsysteem worden besproken. 

Tenslotte geven de meetresultaten en de daaropvolgende foutenanalyse 

een indruk van het functioneren van het meetinstument, waaraan we 

dan een aantal conclusies zullen verbinden (hoofdstuk 5 en 6). 
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1.2. Het doel van dit onderzoek. 

In de inleiding werd vermeld dat we geïnteresseerd zijn in het impuls

transport dat plaats heeft in turbulente grenslagen. Daarbij zijn 

we bijzonder geïnteresseerd in de invloed van diverse wandconfiguraties 

op de stroming. Een belangrijke grootheid in dit verband is de wand

wrijvingscoëfficiënt cf. Deze grootheid komt voort uit de bewegings

vergelijking in de stromingsrichting. In het geval van de turbulente 

grenslaag boven de vlakke plaat zijn diverse empirische relaties 

bekend welke een verband geven tussen de wandwrijvingscoëfficiënt 

c f en di verse uit de gemiddelde snelheid afgeleide parameters. Het 

is de vraag of deze empirische relaties nog gelden boven andere wand

structuren. Om een beter inzicht te verkrijgen in de invloed van 

diverse wandstructuren op de stroming, en dus op de wandwrijvings

coëfficiënt diende dit onderzoek een meetinstrument te ontwikkelen 

waarmee betrouwbare snelheidsmetingen in de grenslaag mogelijk zouden 

zijn. Daarvoor diende de te bouwen laser doppler snelheidsmeter in 

staat te zijn om twee richtingscomponenten van de momentane, lokale 

snelheid te meten. Door in de toekomst een vergelijking te maken 

van de uit het snelheidsprofiel afgeleide wandwrijvingscoëfficiënt 

en de met behulp van een schuifspanningsbalans bepaalde wandwrijvings

coëfficiënt, kan dan beoordeeld worden in hoeverre de beschikbare 

empirische relaties geldig zijn bij de verschillende wandstructuren. 

Eveneens kan dan beoordeeld worden of bepaalde wandstructuren een 

lagere wandwrijvingscoëfficiënt bezitten in vergelijking met de wand

wrijvingscoëfficiënt van een vlakke wand. 

Om de snelheidsbepalingen en de empirische relaties te begrijpen 

zal eerst een korte beschrijving van de theorie van de turbulente 

grenslaag gegeven worden. 

We zullen aannemen dat de stroming stationair, incompressibel en 

isotherm zal zijn. Verder wordt verondersteld dat de voorkomende 

snelheden laag zullen zijn ten opzichte van de geluidssnelheid. Dit 

alles betekent dat de stofparameters welke in de vergelijkingen zullen 

voorkomen, namelijk de dichtheid en de dynamische viscositeit constant 

verondersteld worden. Het assenstelsel wordt daarbij gedefinieerd 

op de wijze zoals in figuur 1 is aangegeven. 
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Figuur 1. Turbulente grenslaag boven een horizontale vlakke plaat. 

Buiten de stromingsgrenslaag hebben we te doen met een ongestoorde 

stroming welke gekarakteriseerd wordt door: 

~(x,y,z,t) = U (x) e o -x 

De stromingssnelheid in de grenslaag wordt beschreven door: 

( 1) 

-
V(x,y,z,t) = U(x,y~z,t)e + V(x,y,z,t)e + W(x,y,z,t)e (2) -x -y -z 

De aan turbulentie onderhevige grootheden worden gesplitst in een 

stationair gemiddelde en een turbulente fluctuatie: 

U(x,y,z,t) Ü(x,y,z) + u(x,y,z,t) 

V(x,y,z,t) = V(x,y,z) + v(x,y,z,t) 

W(x,y,z,t) = W(x,y,z) + w(x,y,z,t) 
(3) 

Vanwege symmetrie-redenen is het geoorloofd om te veronderstellen 

dat de stationaire grootheden slechts van de x en y-coördinaat zullen 

afhangen en omdat we een twee-dimensionale grenslaag boven een vlakke 

wand beschouwen zal gelden dat: 

U(x,y,z,t) 

V(x,y,z,t) 

Ü(x,y) + u(x,y,t) 

V(x,y) + v(x,y,t) 

W(x,y,z,t) 0 

(4) 

De grenslaagbeschouwing (zie lit. 1) leert ons dat in dat geval 

de volgende vergelijkingen gelden: 

De wet van behoud van massa (continuïteitsvergelijking): 

~u ?.v 
ax (x,y) + ay (x,y) = 0 (5) 
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De wet van behoud van impuls in de stromingsrichting (bewegings

vergelijking) : 

dp(x) ~ )Ü = -dX- -ry[-'l è)y + ~Uv'(x,y)] 

De randvoorwaarden luiden: Ü(x,O) = 0 

Ü(x,ao) = U (x) 
0 

V(x,o) = 0 

(6) 

( 7) 

In de bewegingsvergelijking komt de totale schuifspanning voor: 

n ~u -"t = l - - IJ uv 
tot a y ' 

(8) 

Deze is de som van de visceuze schuifspanning "t en de turbulente visc 
schuifspanning ~turb welke gedefinieerd worden door: 

--c. 
V~SC '"tturb 

(9) 

Deze schuifspanningen werken in de x-richting op het vlak loodrecht 

op de z-as en op grond van hun definitie op het medium met de grotere 

z-coördinaat. 

Zo worden de wa1dschuifspanning 't w en de wandwrijvingscoëfficiënt ~--

gedefinieerd als volgt: 

""Cw 
= j0;V 

2, 0 

(10) 

In de turbulente kern van de grenslaag geldt: 

-uv ( 11) 

waarbij u* de schuifspanningssnelheid voorstelt. Hierbij wordt de 

moleculaire schuifspanning verwaarloosd ten opzichte van de turbulente 

schuifspanning. Het zou dus mogelijk zijn door middel van een bepaling 

van uv in de turbulente kern de wandschuifspanning of de wandwrijvings

coëfficiënt te vinden. De bepaling van de wandschuifspanning met 

behulp van formule 10 is moeilijk omdat deze formule slechts geldig 

is in de visceuze sublaag nabij de wand. Deze laag is vaak echter 

zo dun dat er geen betrouwbare metingen gedaan kunnen worden. 
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Wel kan een beroep gedaan worden op diverse door de literatuur aange

reikte empirische relaties welke een verband geven tussen uit het 

snelheidsprofiel afgeleide grootheden en de wandschuifspanning of 

de wandwrijvingscoëfficiënt. 

Een grenslaagprofiel is een gemeten verband tussen gemiddelde snelheicts

component in de x -richting Ü (x, y) en de hoogte boven de wand y. 

Een voorbeeld hiervan is geschetst in figuur 2. 

1 
0.995 

u l 
u 

0 

-----

s 0.995 

Figuur 2. Het gemiddelde snelheidsprofiel. 

y-

Zo definieert men met behulp van dit snelheidsprofiel: 

* * 
ClD 

de verplaatsingsdikte 6 b = f(l -U/U )dy 
0 

0 

ClD u 
de impulsverliesdikte e e = ~ (1 - U/U )dy u 0 

0 

de vormfactor H H = {;* ;e 

(12) 

Ludwieg en Tillmann hebben een empirische relatie gevonden (zie 

li t. 2) welke voor een vlakke plaat en onafhankelijk van de druk-

* gradiënt een verband geeft tussen de verplaatsingsdikte 6 en de 

impulsverliesdikte g enerzijds en de wandwrijvingscoëfficiënt cf 

anderzijds. Deze relatie luidt als volgt: 

waarbij Re(e) 

c = 0.246·1o-0 · 678H·Re(e)-0 · 268 
f 

= u 6/.,) 
0 

(13) 

Clauser geeft voor hetzelfde geval een empirische relatie welke 

het verband geeft tussen de 

* singsdikte Ó • 

wandwrijvingscoëfficiënt cf en de verplaat-
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Dit verband luidt: 

5.6
10 

log 
Uo h * 

J 
+ 4.3 (14) 

Beide relaties blijken volgens de literatuur goed te voldoen. 

Rotta heeft een verband gegeven tussen het snelheidsprofiel en het 

profiel van de totale schuifspanning: 

~ tot H - 1 U 2 y 
= ( 1 - H(H + 1) .(Ü) ·(ë)) 

"'(.w o 
(15) 

Deze relatie is geldig zowel boven de vlakke als de ruwe wand. 

Aan het begin van deze paragraaf werd reeds gesteld dat onderzocht 

dient te worden in hoeverre deze relaties ook voor andere situaties 

toepasbaar zijn. Zo verwachten we bijvoorbeeld bij de door ons 

onderzochte wand met daarin aangebrachte V-vormige groeven in de 

hoofdstroomrichting geen al te grote afwijkingen. Dit omdat de in -

de wand aangebrachte ruwheden geen aanleiding geven tot drastisch 

grotere vormfactoren H dan die voor een vlakke plaat gevonden worden. 

Uit een figuur in Hinze ( li t. 2) blijkt dat we, ons met deze wanden 

in het overgangsgebied tussèn vlak en ruw bevinden. 

Met behulp van een laser doppler snelheidsmeter die twee componenten 

van de momentane, lokale snelheid kan bepalen zou het dus mogelijk 

moeten zijn om uv te meten, waarmee dus .de wandwrijvingscoëfficiënt 

bepaald is, hetgeen de achtergrond vormt van dit onderzoek. 
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II. Een beschrijving van het waterkanaal. 

2.1. Het stromingscircuit. 

Ten behoeve van het onderzoek aan turbulente grenslagen beschikt 

men over een waterkanaal met rechthoekige doorsnede waarin het water 

in vrij contact staat met de lucht. Daarmee behoort dit kanaal tot 

de categorie van de "free-surface-waterchannels". 

Het kanaal kan onderverdeeld worden in een aantal secties. Ten eerste 

is er de pompsectie waar de circulatiepomp, de zuig- en toevoerleidingen 

met het microfilter deel van uitmaken. In de instroomsectie wordt 

de stroming zodanig beïnvloed dat een goede instroming naar de meet

sectie verkregen wordt. Dit gebeurt met behulp van een gelijkrichter, 

een aantal gazen en een S-vormige contractie. De instroomsectie 

wordt natuurlijk gevolgd door de meetsectie. In dit gedeelte van 

het waterkanaal zullen alle experimenten plaatsvinden. De bodem 

en zijwanden van deze sectie zijn glad en sluiten goed aan op de instroom

sectie en de uitstroomsectie. Het waterniveau in de meetsectie is 

regelbaar. Verder kan door middel van verandering van het toerental 

van de motor , die de circulatiepomp aandrijft, de hoofdstroomsnelheid 

gevarieerd worden. 

Tenslotte zorgt de uitstroomsectie voor de afvoer van het water 

zonder dat de stroming in de meetsectie beïnvloed wordt. Tevens 

is in dit gedeelte de koelspiraal in het water aangebracht welke 

ervoor moet zorgen dat het water in het kanaal op een constante 

temperatuur blijft. Met een boven het uitstroomgedeelte aangebracht 

UV. lamp wordt getracht de groei van algen in het waterkanaal af 

te remmen. In de nabije toekomst zal het waterkanaal echter met 

gedestilleerd water gevuld worden waardoor het kanaal waarschijnlijk 

schoner zal blijven. 

De exacte constructie van het waterkanaal zal hier niet verder in 

detail besproken worden. Wel wordt enige aandacht besteed aan de 

ondernomen pogingen om aan de instroming van de meetsectie een vlak 

snelheidsprofiel, met een zo laag mogelijke turbulentiegraad, aan 

te bieden. Daartoe zal in de volgende paragraaf de vorm van de con

tractie en het gebruik van gazen worden toegelicht. Tenslotte komen 

de gerealiseerde instroomcondities aan bod. Hieruit werd afgeleid 

op welke hoogte qe wanden, welke onderzocht werden, in de meetsectie 

geplaatst moesten worden. 
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In figuur 3a is een globale voorstelling van het waterkanaal gegeven. 

Het kanaal is hierbij niet in verhouding getekend maar zodanig dat 

de belangrijkste componenten welke de stroming in het kanaal beïnvloeden 

te onderscheiden zijn. We zullen het assenstelsel gebruiken waarvan 

de oorsprong en de oriëntatie zijn weergegeven in figuur 2b. 

1~:. 
i~ -t : F I - H 

D ~~j/\~G 

i 

~ 
\ E 

[W L 
/ 

M 

J - K 

c 11 - I 

B A 

Figuur 3a. Globale voorstelling van het waterkanaal. 

De aangeduide onderdelen in bovenstaande figuur zijn: 

A circulatiepomp 

B drie-fasen motor 

C susplaat 

D luchtfilterdoek dienend als demper voor fluctuaties 

E gelijkrichter van aaneensluitende pijpjes met rechthoekige doorsnede 

(15 x 18 x 160 mm) 

F gazen waarmee turbulentie wordt afgebroken gaas 1 maaswijdte 

4.0 mm, draaddikte 1.0 mm, direkt na de gelijkrichter; gaas 

2: maaswijdte 2.5 mm, draaddikte 0.5 mm, op 200 mm stroomafwaarts 

van de gelijkrichter - voorin de contractie) 

G S-vormige contractie (lengte 600 mm, straal instroomzijde 727 

mm, straal uitstroomzij de 496 mm, buigpunt op 60% van de lengte 

stroomafwaarts) 

H filterdoek dat indien wenselijk geplaatst kan worden om daarmee 

de weerstand van het kanaal te verhogen. 

I geleidelijke uitstroom-wanden waardoor het water rustig de uitstroom

bak binnenstroomt zonder dat de stroming in de meetsectie beïnvloed 

wordt. 

K koelwaterspiraal 

L retourleidingen 

M toevoerleiding 
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Bêvenaanzîcht meetsectie 

tripping wire 

x=O. 23 m x=O. 58 m 

stromingsrichting 

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

L 
x 

tripping wire 

oor~r~o~n~g~------------v_l_a_k_.k_e~/_r_u_w~e~p_l_a_a~~------------------o-

Zijaanzicht meetsectie 

i 
x=7.25 m 

Figuur 2b. Zij- en bovenaanzicht van de meetsectie met daarin aangegeven -

de oriëntatie van het assenstelsel. 

z=O 
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2.2 Gaas en contractie invloed op de instroming. 

De instroomsectie zoals die aan het begin van het onderzoek bestond, 

is tijdens een stage onderzocht en beschreven door Smolders (lit. 

3) , waaruit door ons geconcludeerd werd dat een aantal wijzigingen 

noodzakelijk waren. De instroomsectie zoals door Smolders onderzocht 

is weergegeven in figuur 4. 

G 

H 

r -

Figuur 4. Instroomsectie bij Smolders (lit. 3) 

Hierin zijn: 

C susrooster; 

D halve cylinder draaibaar om zijn as, dienende als stabilisator 

van de waterhoogte; 

E geleideschoepen 

F gaas maaswijdte 1 mm 

G gelijkrichter van pijpjes met rechthoekige doorsnede 5 x 6 x 140 mm 

H contractie - deze bestond uit een kwart ellips welke niet aansloot 

op de wanden van de instroombak maar daar een spleet openliet 

waardoor het achter de contractie in open verbinding stond met 

de rest van het kanaal. Zie figuur 4b. 

~ 

fl 
Figuur 4b. De ellipsvormige contractie. 
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Smolders concludeerde dat deze samenstelling niet in staat was een 

zodanige instroming naar de meetsectie te bewerkstelligen dat daar 

verantwoorde metingen mogelijk waren. 

Met name bleek dat er vanwege een sterkere instroming langs de bodem 

en de zijwanden een inhomogeen snelheidsveld werd aangeboden. 

Eveneens bleef de turbulentiegraad nogal aan de hoge kant ( 2 à 4%). 

Smolders merkte daarbij op dat het gebruik van gazen wel eens verbete

ring kon geven. Verder bleek de halve cilinder als stabilisator 

voor de waterhoogte niet bevredigend te werken. 

Op grond hiervan werd besloten het kanaal om te bouwen tot een een

voudigere configuratie zodat in de instroomsectie meer plaats ontstond 

voor het plaatsen van gazen en gelijkrichter. Daarbij bleef voorals

nog de ellipsvormige contractie gehandhaafd. 

De configuratie die in figuur 5 is weergegeven is toen onderzocht. 

Ook deze configuratie leverde geen tevreden stellende instroming 

(turbulentiegraad tussen 1.5 en 2%). Dat de gazen effect sorteerden 

was iets dat nu wel aannemelijk was. M"aar het was ons nog onbekend 

welke gazen op welke onderlinge afstanden het meest effectief zouden 

werken. Met het oog hierop werd een klein literatuur-onderzoek verricht. 

Dit leverde ons een bruikbaar artikel op. 

Ook de contractie had naar onze mening een onjuiste vorm daar deze 

aan de instroomzij de een scherpe hoek met de aanstroomrichting maakte. 

Op grond van de vorm van windtunnelcontracties welke naar behoren 

schijnen te functioneren leek dit idee juist. Daarom werd tevens 

gezocht naar literatuur op het gebied van contractie-ontwerpen. 

Ook dit leverde slecht een duidelijk artikel op welk gelukkig uiterst 

bruikbaar bleek. 

Eerst zal kort aandacht besteed worden aan de gazen en hun invloed 

op de stroming waarna de contractie besproken zal worden. 

-1 I 

-i I 

:·-I gazen I 

I/ '"I 
f- I 

"' == 1 !rl ~ \ gelijkrichter~~-----
~...-______ [ 

Figuur 5. De gewijzigde stroomsituatie met ellipsvormige contractie. 
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De beschrijving van de werking van een gaas zoals gegeven wordt 

met een positieve drukvalcoëfficiënt door Bradshaw (lit. 4) geeft 

aan dat de snelheidsfluctuatie ~ U kleiner wordt na doorstroming 

van een gaas. Deze theorie kan voor longitudinale fluctuaties door

getrokken worden naar een gelijkrichter. Een gelijkrichter reduceert 

daarnaast ook de transversale fluctuaties. Maar de genoemde theoretische 

beschrijving mist de beschrijving van de nogal wisselende stroom

situaties die kunnen optreden direkt voorbij het gaas. 

In een artikel beschrijven Tan-Atichat e.a. dat gazen kunnen opereren 

in een sub-kritische, kritische en super-kritische toestand (lit. 

5). Duidelijk is dat de fluctuaties (turbulentie) welke stroomafwaarts 

van het gaas aanwezig zal zijn afhankelijk zullen zijn van de turbu

lentie welke reeds stroomopwaarts van het gaas aanwezig was. In 

het aangehaalde artikel wordt beschreven hoe men verscheidene gazen 

onderzocht heeft in verscheidene stroomopwaartse stroomcondities. 

De gazen werden daarbij gekarakteriseerd door een Reynoldsgetal 

verbonden aan de draaddikte en een Reynoldsgetal verbonden aan de 

maaswijdte, R D en R M. Omdat ze kennis hadden genomen van het feit 

dat men meestal gazen gebruikt in situaties waarin men de exacte 

stroomcondities niet kent, werd een zo breed mogelijk scala van 

stroomcondities onderzocht. Daarbij werd bestudeerd hoe de turbulente 

intensiteit zich ontwikkelde als functie van de stroomopwaartse 

afstand tot het gaas. 

Uit hun metingen blijkt dat in het geval van sub-kritische opereren 

van het gaas (RD kleiner dan 40) de turbulente intensiteit stroom

afwaarts van het gaas overal onder de turbulente intensiteit blijft 

welke stroomopwaarts van het gaas bestond. Hierbij wordt dus de 

turbulentie eenvoudig gedempt. Het verval van de turbulente intensiteit 

zal hierbij echter sterk afhangen van de waarde van U
0 

• 

Als de waarde van RD ongeveer gelijk is aan 50 opereert het gaas · 

in de kritische toestand. Hier begint het karakter van het intensiteits

profiel te veranderen. Onmiddelijk voorbij het gaas zal de turbulente 

intensiteit fors toenemen, waarna op zekere afstand een maximum 

bereikt wordt, verderop neemt de turbulente intensiteit weer af. 

In dit bereik zullen kleine veranderingen in U0 ervoor zorgen dat he.t 

turbulentie-niveau onmiddelijk voorbij het gaas nogal driftig veranderd. 

Nog verder verhogen van de snelheid zal de piekhoogte van de turbulente 

intensiteit voorbij het gaas doen toenemen, terwijl de afstand van 

dit maximum tot het gaas constant blijft. Dit noemt men het super

kritisch opereren van het gaas (RD groter dan 50). 
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Uit dit artikel was voldoende te leren om daarmee de keuze van de 

gazen in onze situatie mogelijk te maken. Omdat maar over een beperkte 

afstand beschikt werd waarin een beperkt aantal gazen geplaatst 

konden worden moest, gekozen worden voor sub-kritisch opererende 

gazen. Hierbij bereikt men namelijk onmiddelijk voorbij het gaas 

reeds een vermindering van de turbulente intensiteit. 

Super-kritisch opererende gazen bewerkstelligen weliswaar een grotere 

uiteindelijke reductie, maar hebben daar gewoonlijk ook een grotere 

afstand voor nodig (meer dan 20 x de maaswijdte). 

We kunnen dus met sub-kritische gazen korte onderlinge afstanden 

realiseren. Ui te indelijk zijn gazen geïnstalleerd met draaddikte 

x maaswijdte van : 1 x 4 mm en 0.5 x 2.5 mm op een onderlinge afstand 

van 200 mm. 

Ook werd besloten een gelijkrichter te gebruiken welke uit grotere 

pijpdoorsnedes bestond namelijk 15 x 18 mm. Hiermee zouden grotere 

structuren in de stroming beter onderdrukt kunnen worden, hetgeen 

vooral bij lagere snelheden vaker voorkomt. De lengte van de gelijk

richter werd gekozen met als criterium dat in de pijpjes net geen 

volledige Poisseuille stroming ontwikkeld wordt (zie Schlichting 

lit 6.).De lengte zou in dat geval 160 mm moeten bedragen. 

De toepassing van deze gazen en nieuwe gelijkrichter leverden echter 

nog niet het gewenste resultaat. Besloten werd om ook de contractie 

te wijzigen. De contractie dient ervoor om 

waardoor de turbulentiegraad verlaagd wordt. 

van Mikhail (lit. 7) werd gekozen voor 

de snelheid te verhogen, 

Op grond van een artikel 

een S-vormige contractie. 

Uit het literatuuronderzoek bleek ons dat er weinig over het ontwerpen 

van contracties gepubliceerd is. Blijkbaar zijn de meeste in gebruik 

zijnde contracties ontworpen door gevoelsmatig construeren, waarbij 

het resultaat afhing van de vindingrijkheid en de ervaring van de 

ontwerper. 

Eerst recentelijk zijn met behulp van computers enkele modellen 

doorgerekend welke echter allemaal uitgaan van incompressibele, 

niet-visceuze stromingen. 

Het artikel van Mikhail beschrijft echter een model waarbij de visco

si te i t wel een rol speelt. Met behulp van zijn model worden contrac

tievormen berekend welke voldoen aan bepaalde eisen van een gelimiteerde 

drukgradiënt en inhomogeni te i t van het stromingsveld. Daarbij wordt 

o.a. bekeken of er grenslaagloslating optreedt, hetgeen beoordeeld 

wordt aan de hand van Stratford' s criterium ( li t. 8). Uit Mikhails 

berekeningen kwam de in figuur 6 weergegeven vorm als de meest optimale 
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vorm voor een contractie. Hierbij merken we op dat de flauwste kromming 

aan de instroomzijde en een sterkere kromming verderop aanwezig 

is. 
1.01---i--~ 

O.!l 

o.e 
0.7 

o.e 
cc 0.5 

0.4 

0.3 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

0.2 La~ R, Rt i 
~·-- ~·--·_L. __ j_ 

I 

o.• o.e o.e t.q. 1.2 

Figuur 6. De optimale contractie volgens Mikhail. 

Het buigpunt van deze door Mikhail berekende curve ligt op 60% van 

de lengte van de contractie, welke trouwens net zo lang dient te 

zijn als de breedte aan de instroomzijde. 

Op grond hiervan werd door ons een contractie berekend welke bestond 

uit twee op 60% van de lengte aansluitende cirkelbogen. De lengte 

werd in ons geval bepaald door de breedte van de instroombak, die 

namelijk in ons geval gelijk is aan de breedte van de contractie 

aan de instroomzijde. De aldus ontworpen contractie is geschetst 

in figuur 7. 

R=727 mm 

mm 

360 mm 240 mm 

Figuur 7. De ontworpen S-vormige contractie. 

Reeds eerder werd opgemerkt dat het gebruikte waterkanaal behoort 

tot de waterkanalen waarbij het water in de meetsectie, maar ook 

in de instroomsectie, in vrij contact staat met de lucht. Dat maakte 

dat in ons geval eigenlijk een drie-dimensionale contractie ontworpen 

moest worpen. Een voorbeeld hiervan was in de literatuur niet te 

vinden. Uit tijdsoverwegingen werd besloten de bodemplaat van de 

contractie dezelfde vorm te geven als de zijwanden en met deze confi

guratie de proef op de som te nemen. Daar het resultaat hiervan 

niet onbevredigend was, werd besloten deze vorm te handhaven. 

In de volgende paragraaf wordt beschreven welke instroomcondities 

gerealiseerd zijn en welke beperkingen aan onze experimenten in 

de meetsectie opgelegd worden. 
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2.3. Instroomcondities. 

Het blijkt dat de samenstelling van de instroming zoals geschetst 

in figuur 3a redelijk voldoet. Ten opzichte van de instroomsituatie 

zoals die door Smolders gevonden werd is in ieder geval een forse 

vooruitgang bereikt. 

Werd het profiel van Smolders nog gekenmerkt door een veel sterkere 

instroom langs de zijwanden en de bodem (zie figuur 8a), het huidige 

profiel is binnen twee procent vlak te noemen. Opgemerkt moet worden 

dat hierbij dichter bij de bodem is gemeten, deze metingen 

echter onbetrouwbaar vanwege de verstoring van de stroming 

de propeller in de wandnabijheid. 

zijn 

door 

De turbulentiegraad_ is eveneens gemeten met de propeller. We consta

teerden echter dat de propeller bij de snelheden < 12 cm/sec niet 

continu bleef draaien, waardoor metingen bij deze snelheden niet 

goed mogelijk waren. Aangenomen werd dat de propeller geen snelheicts

fluctuaties kon volgen met een frequentie hoger dan 20 Hz. 

De turbulentiegraad b.leek in de huidige situatie voor een relatief 

groot snelheidsbereik ( 10 - 30 cm/sec.) bij eenzelfde samenstelling 

van gazen en gelijkrichter kleiner te zijn dan 0. 7%. In vergelijking 

met Smolders eveneens een vooruitgang. Zie hiervoor figuur 8b. 

Het beschreven waterkanaal kan vergeleken worden met het "free-surface

channe 1" waarover Sm i th aan de Lehigh Uni vers i ty beschikt ( 1 it. 9) . 

Hier is de meetsectie 9 meter lang, 0. 9 m breed en 0. 3 m hoog. De 

instroomsectie lijkt verder eveneens sterk op de onze, terwij 1 ook 

hier de contractie vorm die van de optimale contractie benadert. 

Men bereikt in dit kanaal een vlakheid van + 2% en turbulente intensi

teit kleiner dan 0.4%. 

Verder dient opgemerkt te worden dat de motor welke de circulatiepomp 

aandrijft bij netspannings- of belastingsfluctuaties een toerental 

wijziging van enkele procenten kan ondergaan. Deze fluctuaties werken 

door in de gemiddelde stroomsnelheid in het kanaal, welke daardoor 

dan ook met enkele procenten kan fluctueren. Deze fluctuaties zijn 

ongewenst. Daarom zal de driefasenmotor in de toekomst vervangen 

worden door een gelijkstroommotor met toerentalregeling. De gepresen

teerde resultaten zijn bereikt onder bedrijf van de niet-regelbare 

motor. 

De instroomcondities waren onder andere een reden om de platen waarboven 

we de grenslaag wilden bestuderen op ca. 11 cm boven de bodem te 

plaatsen, om zo gegarandeerd in een relatief vlakke aanstroming 
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te komen. Eveneens werd gedacht dat de drukverdeling in het kanaal 

beter zou zijn met evenveel water boven de platen als eronder. 

10 

5 

-z (cm) 
0~----~------?------r----~~----~----~ 
-15 -10 -5 0 5 10 

~ 

Smolders: x=15 cm; U =22 cm/sec; h=21.1 cm; 
- 0 

* hoofdstroommeetplaats. 

15 

Figuur 8a. Vergelijking van het snelheidsprofiel volgens Smolders met het 

snelheidsprofiel bij de gewijzigde instroomsectie. 

<~t 

20 
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15 
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-1 
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z (cm) 
0 ~5-----~1~0------~5~---~or-----~5~--~r~o~--~15 

Bij gewi.izigde instroomsectie: x=25 cm; U
0

=22.7 cm/sec; 

h=25 cm; * hoofdstroommeetplaats. 
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Figuur Sb. Vergelijking van de turbulentiegraad volgens Smolders 

met de turbulentiegraad bij de gewijzigde instroomsectie. 

+ Smolders 

bij gewijzigde instroomsectie 
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III. De meting van de watersnelheid. 

3.1. Het principe van de laser doppler snelheidsmeter. 

Voor het onderzoeken van stromingen heeft men jarenlang gebruik 

gemaakt van mechanische meetprobes of hot-wire en hot-film anemometers. 

Elk van deze technieken kent zijn beperkingen. Het bezwaar van deze. 

meettechnieken is vaak dat ze een obstructie in de stroming vormen 

welke de stroming mogelijk verstoord. 

De optische meettechniek welke bekend staat onder de naam laser 

doppler anemometrie kent soortgelijke bezwaren niet. Deze techniek 

is gebaseerd op het gegeven dat een frequentieverschuiving plaats 

heeft zodra straling door een bewegende bron wordt uitgezonden in 

plaats van door een stilstaande bron. Dit is bekend onder de naam 

dopplerverschuiving. De op deze dopplerverschuiving gebaseerde laser 

doppler anemometrie wordt uitvoerig beschreven in literatuur van 

de hand van Durst e.a. (lit. 10) en Adrian (lit. 11). Hier zal volstaan 

worden met een korte beschrijving. 

De laser doppler snelheidsmeter kan dus de snelheid van de bron 

(de deeltjes die met de stroming meebewegen) meten door de doppler

frequentieverschuiving te meten van het door de bron uitgezonden 

laserlicht ( = het verstrooide licht) en het door de bron waargenomen 

laserlicht (= het invallende licht). De deeltjes hebben daarbij 

meestal afmetingen in de grootte-orde van 0.1 tot 10 ~m. 

invallende 
lichtgolf E. 

~ 

verstrooide lichtgolf E 
V 

Figuur 9. Verstrooiing van laserlicht door een deeltje. 

De gebruikelijke situatie is weergegeven in figuur 9. 

Het i-de deeltje dat zich op pos i tie x . ( t) bevindt zal de invallende 
~ 

lichtgolf met een complexe electrische veldvector E. verstrooien 
~ 

waardoor de complexe electrische veldvector E veranderd wordt in E . 
V V 

We nemen aan dat de invallende golf ter plaatse x . ( t) een vlakke, 
~ 

lineair gepolariseerde golf is. 
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De frequentie van deze golf is W . ; en s is gelijk aan de eenheidsvector 
l. 

in de voortplantingsrichting. 

Verder is de intensiteit van de invallende lichtbundel gelijk aan 

I.(W/m 2
) en de polarisatierichting gelijk aan eenheidsvector P1· 

l. 

We kunnen de invallende lichtgolf m.b.v. de complexe electrische 

veldvector E. als volgt voorstellen: 
l. 

(16) 

waarbij <p.(x.) de fase van de golf op de positie x. (t) voorstelt: 
l. l. l. 

(/) . <x . ) = w . t - ks . x . 
T l. l. l. l. 

Dit betekent dat de werkelijke electrische veldvector gegeven wordt 

door het reële deel van E .. 
l. 

Het deeltje verstrooit licht in alle richtingen. Een punt r ligt 

veraf als de afstand r = Ir I veel groter is dan zowel de golflengte 

van het licht als de doorsnede van het verstrooiende deeltje. Op 

grote afstand van x . ( t) is het verstrooide licht een sferische golf 
l. 

ongeacht welke vorm het verstrooide deeltje ook heeft. Deze verstrooide 

lichtgolf kunnen we beschrijven met: 

i [ <p . (x. ) - kIr -x. I ] 
e l. l. l. 

(17) 

waarbij <rv een parameter is die de verstrooiing door het i-de deeltje 

karakteriseert met betrekking tot de in ten~ i te i t, de faseversehui ving 

en polarisatierichting van het verstrooide licht ten opzichte van 

het invallende licht. 

Deze vergelijking kan verregaand vereenvoudigd worden door op te 

merken dat het gebiedje waarin het deeltje de invallende lichtbundel 

kan waarnemen doorgaans zeer klein is omdat de bundel gefocusseerd 

wordt. Vandaar dat I x . I << Ir I waardoor de vectoren r-x . en r praktisch 
l. l. 

evenwijdig zijn en we daarom kunnen stellen dat op grote afstand 

geldt: 

lr-x.l~r-x. r 
l. l. 

Hiermee wordt de uitdrukking voor E : 
V 

E - \~x ) <:Tv ei <fv (xi) met (J]v =W. t-kr+kx .. (r-s) (18) 
v - V .l.i' i kr T 1 1 

waarbij de factor x . 
l. 

r behouden moet blijven in de fase maar rustig 
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verwaarloosd kan worden in de noemer. 

Deze vergelijking geeft aan dat het verstrooide licht lijkt op een 

sferische golf welke vanuit de oorsprong afkomstig is en waarbij 

de fase afhangt van de plaats van het deeltje middels kxi . s. 

De frequentie van een sinusvormig signaal is te definiëren als de 

tijdafgeleide van de fase. Toepassing van deze definitie levert 

ons in dit geval de volgende frequentie van het verstrooide licht: 

w = w . + k • v . < t ) . < r-s ) 
V 1. 1. . 

(19) 

waarbij de laatste term de dopplerverschuiving voorstelt zoals die 

veroorzaakt wordt door het bewegende deeltje want v.(t) = x.(t). 
1. 1. 

Bovenstaande uitdrukking geeft dus de hoekfrequentie in radialen 

per seconde en de uitdrukking voor de frequentie in Hz luidt dus 

als Volgt ·. J (t) I Vi(Î" - s) .I v = vi + À waarbij vi de frequentie van het in-

vallende licht voorstelt. 

De totale dopplerverschuiving is dus de som van een verschuiving 

gekoppeld aan de snelheidscomponent ten opzichte van de invallende 

golf ( -v. · s) en een dopplerverschuiving gekoppeld aan de snelheids-
1. 

component ten opzichte van de waarnemer in r (nl. v .. r). Conclusie: 
1. 

De dopplerverschuiving is recht evenredig met de grootte van de 

snelheidscomponent in de richting r - s. Hieruit volgt dat we elke 

snelheidscomponent kunnen meten door op de daarvoor geschikte pos i tie 

r het verstrooide licht te bekijken. We zien dat een omkering van 

de stromingsrichting (=tekenverandering van vi ) waarneembaar is 

omdat daarbij het teken van de dopplerverschuiving verandert. Verder 

valt op te merken dat de maximale dopplerverschuiving wordt waargenomen 

in de richting r = -s. 

Door interferentie kan men de frequentie (..:J • van de frequentie van 
1. 

het verstrooide licht aftrekken. Dat gebeurt volgens onderstaande 

goniometrische identiteit: 

(20) 

Hierdoor wordt dus een signaal verkregen dat oscilleert met de verschil

frequentie van beide signalen. In werkelijkheid vindt de interferen:tie 
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plaats op het fotodetectoroppervlak waarbij het uitganssignaal beschre

ven kan worden door: (sin w1 t +sin w2t) 
2

. Zo wordt dan het kruisprodukt 

sin w
1

t sin w
2

t gevormd. De somfrequentie van beide oorspronkelijke sig

nalen ligt vaak ver buiten het frequentiebereik van de fotodiode, 

waardoor deze component uit het uitgangssignaal verdwijnt. Daarna 

resteert aan de uitgang van de fotodetector een signaal dat oscilleert 

met frequentie w
1

-w
2

. 

Meestal wordt het te gebruiken coördinatenstelsel zodanig gedefinieerd 

dat de oorsprong midden in het meetvolume ligt en het detectorsysteem 

de x-component van de snelheid meet. De y -as ligt hierbij in 

het vlak van de lichtbundels en staat loodrecht op de x-as. In ons 

geval komt dit assenstelsel niet overeen met het in het t.o.v. het 

waterkanaal gedefinieerde coördinatensysteem. De y-as noemt men daar

bij de "systeem-as" (zie figuur 10). 

Het door ons toegepaste principe is weergegeven in figuur 10 en 

staat in de literatuur bekend als de reference-beam mode. 

Hierbij stelt bundel 1 de invallende bundel voor welke door de deeltjes 

in het meetvolume verstrooid wordt, waarna dit verstrooide licht 

een frequentie heeft gelijk aan: J 1 V 0 + V i ( r-s) I A ( 21) 

(bij waarneming in de richting van r). 
Door nu r gelijk te maken aan s2 en dit signaal te laten interfereren 

met het referentiesignaal van frequentie tJ 2= J 0 wordt aan de uitgang 

van de fotodetector een verschilfrequentie waargenomen, namelijk: 

(22) 

Als de hoek tussen de bundels gelijk gesteld wordt aan 'f dan geldt 

voor de gemeten dopplerverschuiving de volgende uitdrukking: 

referentie 
lichtbundel 

invallende 
lichtbundel 

')) D = 2U·sin( f{J /2)/À (23) 

~ /verstrooid licht E1 
I ......._ 

referentie-' 
bundel E

2 
fotodetector 

Figuur 10. De reference-beam mode. 
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Normaliter worden beide bundels verkregen door een laserbundel te 

splitsen. Zou men echter bovenstaand principe exact zoals beschreven 

uitvoeren, dan zou het hiermee onmogelijk zijn een tekenverandering 

van de snelhéidscomponent te signaleren. Deze snelheidsverandering 

correspondeert met een tekenverandering van de dopplerverschuiving 

wat betekent dat het sinusvormige signaal een fasedraaiing van 180° 

ondergaat. De meeste frequentie-analyse apparatuur kan zulk een 

faseverdraaiing niet juist interpreteren. 

De signaalverwerkingsapparatuur zal aangeven dat een signaal met 

frequentie I -ID I wordt waargenomen maar waarvan het teken onbepaald 

is gebleven. 

Het is mogelijk deze richtingsengevoeligheid op te heffen door een 

frequentieverschil aan te brengen tussen de invallende bundel en 

de referentiebundel. Dit verschil .J s genaamd de preshiftfrequentie 

wordt vaak tegelijkertijd aangebracht als de laserbundel in twee 

bundels gesplitst wordt. Dit gebeurt met een roterend raster waarbij 

de nulde en eerste orde bundels intens genoeg zijn om te worden 

gebruikt in een laser doppler snelheidsmeter. 

Door een raster (figuur 11) wordt de laserbundel gesplitst en komen 

intensiteitsmaxima voor onder hoeken welke voldoen aan de volgende 

vergelijking: 

cp k = arcsin(k. À I a) (24) 

Hierbij stelt k de orde voor van het maximum en a de afstand tussen 

de raster sporen. 

N sporen 

Figuur 11. Het roterend raster. 

Elk van de verkregen bundels zal tengevolge van het roteren van 

het raster een dopplerverschuiving ten opzichte van de invallende 

laserbundel verkrijgen. 
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Deze dopplerverschuiving zal afhangen van de hoekfrequentie waarmee 

het raster roteert en de orde van de bundel welke beschouwd wordt. 

De dopplerverschuiving wordt gegeven door: 

" s = 
kNW 

r 
(25) 

Men kan laten zien dat de dopplerverschuiving onafhankelijk is van 

de straal van het raster. Een groot voordeel van deze methode is 

dat de preshiftfrequentie willekeurig gekozen kan worden omdat de 

hoekfrequentie waarmee het raster roteert willekeurig variabel is. 

In het voorgaande is alleen beschreven hoe de lichtverstrooiing 

plaats heeft als er zich één deeltje in het meetvolume bevindt. 

Als er meerdere deeltjes in het meetvolume aanwezig zijn zal verstrooid 

licht afkomstig van verschillende deeltjes tegelijkertijd de fotodetec

tor bereiken. We kunnen dan twee soorten van signalen onderscheiden 

namelijk de coherente en de incoherente signalen. Als het verstrooide 

licht dat door de fotodetector opgevangen wordt afkomstig is van 

een enkel deeltje spreken we van een incoherent signaal. Meerdere 

deeltjes in het meetvolume geven aanleiding tot meerdere verstrooide 

lichtbundels welke al dan niet tegelijkertijd de detector kunnen 

bereiken. Op het moment dat meerdere bundels tegelijkertijd de detector 

bereiken zal het van het onderlinge faseverschil afhangen of deze bundels 

elkaar zullen versterken danwel zullen uitdoven. 

Ze zullen beter met elkaar interfereren als het faseverschil klein 

is, dit komt overeen met het op kleine onderlinge afstand aanwezig 

zijn van de deeltjes. Het coherente signaal lijkt dus afkomstig 

te zijn uit een klein coherent verlicht gebiedje. 

signaal van 
deeltje 1 

~ d À~~~~~~~ A A o, 
:vvvv ~ ~~ ~ vvv V 

I I 

:~ ~ n A n ~J ~ ~ ~ A n {\ 0 I 

\E 6t ;.f'TV,~~ ~ ~ ~ rvvp 
Signaal van 
deeltje 2 

resulterend als de 
signalen in fase zijn 

_____ resulterend als de 
signalen uit fase zijn 

Figuur 12. Doppiersignaal afkomstig van twee deeltjes. 
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Uit het hier beschreven laser doppler principe blijkt dat men hierbij 

moet beschikken over deeltjes in de stroming. Als men met laser doppler 

een indruk van de stroming wil verkrijgen zal men aan deze deeltjes 

een aantal eisen moeten stellen. Zo moet men erop kunnen vertrouwen 

dat de deeltjes met de stroming meebewegen en snelle veranderingen 

in de snelheid kunnen volgen. Verder zullen er voldoende deeltjes 

in de stroming moeten voorkomen wil men een continue signaal verkrijgen, 

waarbij dan de waarschijnlijkheid dat er geen deeltje in het meet

volume aanwezig is klein genoeg is. 

Met betrekking tot de v·erstrooiïng door de deeltjes dienen nog een 

aantal aanvullende eisen te worden gesteld. Zo mag de concentratie 

van deeltjes ook niet te hoog zijn omdat daarbij de lichtintensiteit 

zou afnemen. 

De grootte van de deeltjes speelt ook een rol. Te kleine deeltjes 

zullen het licht te diffuus verstrooien terwijl de grote deeltjes 

het licht meer zullen blokkeren dan verstrooien. Zowel uit de op 

bolvormige 

ervaringen 

dee], tj es betrekking hebbende Mie-theorie 

blijkt dat deeltjes met een omtrek in 

als uit praktijk

de grootte-orde __ 

van de golflengte van het licht een relatief sterke voorwaartse ver

strooiing veroorzaken. Deze deeltjes blijken voor de reference-beam 

mode goed bruikbaar. Het feit dat melk over de juiste eigenschappen 

blijkt te beschikken (zie lit. 12) levert ons daarmee een goedkope 

oplossing voor het in de vloeistofstroming ontbreken van de juiste 

deeltjes. 

Rudd ( li t. 13) heeft een model voorgesteld waarmee het laser doppler 

principe beschreven kan worden zonder terug te vallen op het principe 

van de dopplerverschuiving. Omdat het met dit model mogelijk is om 

een aantal zaken aanschouwelijk te maken wil ik er kort de aandacht 

op vestigen. 

Het model stelt dat in het doorsnijdingsgebied van twee coherente 

lichtbundels welke elkaar onder een hoek 2 ~ kruisen een patroon 

van "fringes" zal ontstaan. Men kan zich dit voorstellen als een 

patroon van gebieden waar de twee bundels elkaar uitdoven en gebieden 

waar ze constructief zullen interfereren. Als de invallende bundels 

vlakke golffronten bezitten zullen de fringes 

tieve interferentie) vlak zijn en parallel 

(gebiedjes met eenstruc

staan (zie figuur 13). 
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.!U:= 

Figuur 13. Het fringe-patroon. 

De afstand tussen de fringes is recht evenredig met de golflengte 

van het licht en omgekeerd evenredig met de halve hoek tussen de 

bundels. Als zich nu een deeltje door het fringe patroon beweegt, 

zal dit deeltje licht verstrooien en wel met een variërende lichtinten

si te it. Deze variaties in de intensiteit zullen door de fotodetector 

worden waargenomen en het is eenvoudig om aan te tonen dat de frequentie 

van dit signaal overeenstemt met de frequentie welke voorspelt wordt 

op basis van het dopplerverschuivings-principe. 

Het is hiermee eenvoudig om aanschouwelijk te maken waarom we moeten 

eisen dat de golffronten van de invallende lichtbundels vlak zijn. 

Zou dit namelijk niet het geval zijn, dan zouden de fringes niet 

evenwijdig staan wat betekent dat de fringe-afstand over het meetvolume 

varieert. Deeltjes welke met dezelfde snelheid maar op verschillende 

plaatsen het meetvolume kruisen zullen zo aanleiding geven tot verschil

lende dopplerfrequenties. 

Met dit model is ook eenvoudig in te zien dat het meetvolume bestaat 

uit een ellipsoïde gebiedje welk het doorsnijdingsgebied vormt van 

de twee invallende bundels. 

De beperking van dit model is gelegen in het feit dat bij deze voorstel

ling gebruik gemaakt wordt van een intensiteitsverdeling ter plaatse 

van het deeltje en niet ter plaatse van het fotodetectoroppervlak. 

Verder laat dit model ook het optreden van verstrooiing als gebeurtenis 

tussen het invallen en detecteren van het licht bui ten beschouwing. 

Vandaar de beperkte geldigheid van het model met betrekking tot 

intensiteitsberekeningen bij verschillende deeltjesgrootte. 
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3.2. Het meetvolume. 

De ruimtelijke resolutie van de laser doppler snelheidsmeter wordt 

bepaald door de verdeling van de lichtintensiteit in het doorsnij

dingsgebied van de gefocusseerde laserbundels. In het algemeen bezit 

een laserbundel een axisymmetrische intensiteitsverdeling welke 

een gaussfunctie is van de afstand tot de as. De bundeldiameter 

wordt gegeven door de punten waar de intensiteit gelijk is aan 1/e2 maal 

de maximumintensiteit op de as. De uit de laser afkomstige bundel 

zal di vergeren zodat deze op grote afstand lijkt op een sferische 

golf welke afkomstig is uit een bron op de voorste spiegel of net 

daarachter. De volle divergentiehoek bedraagt meestal enkele milli

radialen. 

Voor de voortplanting van gaussische bundels gelden o.a. volgens 

Hanson (lit. 14) de volgende formules: 

waarin w 

2 w ( z) 

R ( z) 

2 = w (1 + 
0 

= z(1 + 

standaarddeviatie van de bundelintensiteit 

R kromtestraal van de golffronten in de bundel 

(26) 

w
0

: standaarddeviatie van de bundelintensiteit op de smalste 

plaats ("waist") 

À golflengte van het gebruikte licht 

z afstand tot de waist 

Als op een plaats in de bundel de kromtestraat R en de diameter 

w bekend zijn, kunnen de minimum 

minimum z1 berekend worden: 

diameter 

=RI ( 1 -+ ( À.R/-rrw
2

)
2

) 

w
2
/( 1 + (rrw

2 /t'l. R)
2

) 

en de afstand tot dat 

(27) 

Bij een overgang lucht-water wordt de kromtestraal een factorn1w = 1.33 

groter, w
0 

wordt een factor n
1

w kleiner, de diameter w blijft hetzelfde. 

Een ideale dunne lens met brandpuntafstand f zal een divergerende 

sferische golf converteren in een convergerende sferische golf. 

Daarbij zal de kromtestraal eerst afnemen alsof daarbij de golf 

convergeert naar s
1

. Zie figuur 14. 
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Vervolgens zal de kromtestraal toenemen tot oneindig op plaats s
1

. 

Hier zal de bundel ook zijn minimale diameter bereiken. Een uitdrukking 

voor s
1 

en een uitdrukking voor de waistdiameter wordt gegeven door 

Adrian ( li t. 11). We zien dat de minimale bundeldiameter niet geposi-

tioneerd 

men dus 

is bij het brandpunt tenzij 

met behulp van een lens twee 

s = f (zie 
0 

evenwijdige 

figuur 

bundels 

14). 

naar 

Als 

het 

brandpunt laat convergeren kan daarbij s
1 

# f worden. Dit betekent dat op 

de plaats van het meetvolume (het brandpunt) de golffronten niet 

vlak zullen zijn, waardoor meetfouten ontstaan. Volgens Adrian zullen 

de afwijkingen verwaarloosbaar zijn bij lenzen met brandpuntsafstanden 

van hooguit enkele honderden millimeters. In dat geval voldoen de 

formules: 

(28) 

Deze laatste formule is belangrijk omdat eruit blijkt dat kleine 

meetvolumes vragen om ofwel grote bundeldiameters danwel om korte brand

puntsafstanden. 

In de nabijheid van het brandpunt is de gefocusseerde, gaussisch 

verdeelde bundel een vlakke golf met constante bundeldiameter waarvan 

de intensiteitsverdeling gaussisch is. Dit kunnen we voorstellen 

door: 

waarbij 

en 

E. =~ i(w. t - ks·x) 
p1 . e l 

l 

8 p 
a2/ w2) I. 

0 
exp(-8 = 2 l 

f(wo 
0 

p = totale bundel-vermogen 
0 

a = afstand tot de as 

~ 
R(z) 

~==i; front 

lens_met brand
puntsafstand f 

"waist" 

Figuur 14. De voortplanting van gaussische lichtbundels 

(29) 
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Het gebiedje om het brandpunt met constante bundeldiameter noemt 

men de beam-waist en strekt zich over een afstand ( f Iw 1 ) . w 0 aan 

weerszijde van het brandpunt. Deze afstand is groot ten opzichte 

van de waist-diameter omdat flw
1 

groot is. 

Op te merken valt dat vergelijking ( 29) identiek is aan vergelijking 

(16) zodat de aanname dat het deeltje een vlakke golf verstrooid 

juist is als het gebied van de beam-waist samenvalt met het meetvolume. 

Het 

van 

meetvolume definieert men als het gebiedje waar de amplitude 

het dopplersignaal groter is dan 11 e 2 maal de maximum amplitude 

welke het deeltje kan produceren. Dit bepaalt een ellipsoïde meetvolume 

met assen in de x, y en z-richting (oriëntàtie assen volgens figuur 

15) gegeven door: 

d = w I cos Yz <p x 0 

d = w I sin Yz cp y 0 
(30) 

d = w 
z 0 

Het volume ingesloten door de ellipsoïde is: 

V m = 1fw~ I 6sinYz <p cosYz cp (31) 

De vorm van het dopplersignaal kan als functie van tijd en snelheid 

bepaald worden door een uitdrukking voor de lichtintensiteit, die 

de fotodetector waarneemt, af te leiden. Hierbij dient gebruik gemaakt 

te worden van de intensiteitsverdeling in het meetvolume zoals reeds 

beschreven is en een voorstelling van de baan van het deeltje luidend: 

t 

x. (t) = x. (0) + 
~ ~ 

j v i (s )ds (34) 
0 

(zie Adrian li t. 11) . Als het meetvolume zo klein is dat deze baan 

een rechte lijn is dan blijkt dat de intensiteit welke de fotodetector 

waarneemt als functie van de tijd al tijd twee gaussische "pedestals" 

plus een dopplersignaal met frequentie vD bevat. 

Typische signalen worden geschetst in figuur 15. 

b 
a 

b 

c 

d 
Figuur dopplersignalen. 
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3.3. Het principe van frequency-mixing. 

In paragraaf 3.1 werd het basis-concept van de laser dopplersnelheids

meter geschetst. Het optische schema hiervan is geschetst in figuur 

10. Om de richtingsengevoeligheid van dit meetsysteem op te heffen, 

werd de referentiebundel ten opzichte van de andere invallende bundel 

in frequentie verschoven, en wel met een preshift-frequentie f . 
s 

Deze frequentieverschuiving werd met een roterend raster aangebracht 

dat tegelijkertijd beid~ bundels afsplitst uit een enkele laserbundel. 

Het bleek verder reeds dat de preshift-frequentie recht evenredig 

was met het toerental van het roterend raster. 

Tengevolge van een niet eenparig roterend raster zal een in de tijd 

variërende preshift-frequentie ontstaan. Dit fluctuerende deel van 

de preshift-requentie wordt door de signaalverwerkingsapparatuur 

geïnterpreteerd als een fluctuerend deel van de gemeten snelheid, 

hetgeen onjuist is. 

Ook een in lichte mate excentrisch roteren van het raster is een 

oorzaak van een periodieke ruisbijdrage in de snelheid. De frequentie 

van deze periodieke ruis bevindt zich jammer genoeg vaak midden 

in het frequentie-spectrum van turbulente fluctuaties. 

Deze stoorsignalen zijn vermijdbaar door naast mechanische oplossingen 

gebruik te maken van frequency-mixing. Deze methode is reeds eerder 

succesvol toegepast door Goessens (lit. 15) en Veth (lit. 16). 

Bij deze methode dient men een extra fotodetector en een extra meet-

volume in een stilstaand verstrooiend medium (bijvoorbeeld perspex) 

te gebruiken om daarmee de pseudo-snelheid te meten. Deze pseudo

snelheid wordt daarna van de gemeten snelheid afgetrokken waarna 

de onverstoorde snelheidscomponenten resteren. Figuur 16 toont de 

optische configuratie van dit principe. 

perspex C:=J 

I~ :IJ. . referentie-detector 

Figuur 16. Samenstelling van het optisch systeem ten behoeve van 

de compensatie voor preshift-variaties. 
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Op deze wijze zal echter zowel het ruissignaal als de preshift worden 

afgetrokken. Om de ongewenste verdwijning van de preshift te voorkomen, 

wordt met behulp van een stabiele kristaloscillator een stabiele 

preshift gegenereerd. Figuur 17 toont hoe dit verwezenlijkt wordt. 

De referentie-detector neemt de frequentieverschuiving waar welke 

het roterend raster aanbrengt namelijk: 

f = f + ~ f ref.det. s 

waarbij de ó f de ruis voorstelt. 

De snelheidsdetector zal een fluctuerend signaal detecteren met 

frequentie: 

f = f + f + öf snelh.det. v s 

Door gebruik te maken van electronische mixers waarbij als ingangs

signalen het referentiesignaal, het snelheidssignaal en het stabiele 

oscillatorsignaal aanwezig zijn, kunnen we een ongestoord snelheicts

signaal verkrijgen. 

Als namelijk eerst het referentiesignaal gemixed wordt met het door 

de oscillator gegenereerde signaal dan maakt men zo een signaal 

dat zowel de som- als de verschilfrequentie bevat. Door met een 

bandfilter de verschilfrequentie hieruit te verwijderen resteert 

een signaal met frequentie : f + f + ll f. 
·' s osc. 

In een tweede mixer zullen we dit signaal mixen met het snelheicts-

signaal, waarbij we uit het uitgangssignaal daarvan de somfrequentie 

verwijderen. Het resterend signaal fluctueert dan met frequentie: 

= f osc. - f 
V 

Zo hebben we dus een stabiele preshift aangebracht. Hoe een en ander 

electronisch gerealiseerd is en welke frequenties een rol spelen 

komt aan bod in hoofdstuk 4 waar de e1ectronische signaal- verwerking 

behandeld wordt. 

We dienen ons te realiseren dat hiermee nog lang niet alle ruisbronnen 

uitgeschakeld zijn, maar daarover meer in hoofdstuk 6 bij de fouten

analyse. 
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oscillator 
signaal 

Î osc. 

--r:c. + f + Af s 

snelheicts-
signaal 1--f---+--f~~+--A-f~ 

V S 

+ (f + f + A f) 
V S 

I 
band
filter 

~ -f l OSC. V 

sjgnaalverwerkingsapparatuur 

Figuur 17. Schematische voorstelling van het benodigde 

electronisch circuit ten behoeve van preshift

fluctuaties. 
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IV. De samenstelling van de laser doppler snelheidsmeter. 

4.1. Het optisch gedeelte van de laser doppler snelheidsmeter. 

Uit het in par. 3.1 beschreven principe blijkt dat met behulp van 

een referentiebundel en een hoofdbundel, welke elkaar in een meetvolume 

snij den, de snelheidscomponent te meten is liggend in het vlak dat 

de bundels opspannen en loodrecht staand op de bissectrice van de 

hoek tussen de bundels. 

Met twee referentiebundels en een hoofdbundel is het mogelijk twee 

bundelparen te creeëren welke twee onderling loodrechte vlakken 

opspannen. Volgens bovengenoemd principe is het daarmee mogelijk 

om twee loodrechte snelheidscomponenten te meten. 

Uit een studie van Ellenberger e.a. (lit. 17) blijkt dat als de 

vlakken waarin de bundels liggen hoeken van 45° en -45° met het 

x-z-vlak maken de invloed van fouten in de uitlijning van het optisch 

systeem op de bepaling van uv het geringst is (zie hoofdstuk fouten

analyse). 

Het geconstrueerde optisch systeem is weergegeven in figuur 18. 

Het gebruikte raster wordt beschreven in lit. 18. 

B 

-··' 
-• .• o 

.... , .. 

u 

D E 

--v-:-r= t 0 =b 
G HO I 

~~------11---~0r---=:] sp 

O.o 

0.0 . .... 
• 

U referentiebundels 
~~ . 
'-v/ ' /. 

-U+V ', / / U+V VL '~--\45° 
hoofdbundel 

u 

Figuur 18. De samenstelling van de laser doppler snelheidsmeter. 
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In figuur 18 corresponderen de letters met de volgende componenten: 

A laser, He-Ne, golflengte 632.8 nm, optisch vermogen 5 mW 

B lens (f=300 mm) 

C raster (radiaal en concentrisch) roteert met 3000 toeren per minuut 

D lens (f=200 mm) 

E lens (f=l40 mm) 

F fotodiodes welke de snelheidssignalen detecteren 

G lens (f=l20 mm) 

H referentiemeetvolume -perspex 

I fotodiode waarmee de fluctuerende preshiftfrequentie gemeten wordt 

sp: spiegels 

MV: meetvolume in het midden van het waterkanaal. 

Zoals in figuur 18 is weergegeven kunnen we in de laser doppler 

snelheidsmeter achtereenvolgens de volgende componenten onderscheiden: 

De "laser A: 

Een stabiele helium-neon laser (golflengte 632.8 nm) met een optisch 

vermogen van 5. 0 mW. Deze lichtbron levert de benodigde coherente 

lichtgolf met voldoende intensiteit. 

Een lens B: 

Deze zorgt ervoor dat de divergerende laserbundel convergerend wordt 

waarbij de waist zo dicht mogelijk in de buurt van het roterend 

raster komt te liggen. Omdat de afmetingen val! het meetvolume sterk 

afhankelijk zijn van de uitlijning van het systeem met betrekking 

tot de waistposities, dient voor het minimaliseren van deze afmetingen 

de laserbundel op het raster een minimale diameter te bezitten. 

Het roterend raster C: 

Dit raster bestaat uit twee delen namelijk een radiaal en een concen

trisch raster welke samen op een as gemonteerd zitten. Het radiaal 

raster splitst de laser-bundel en brengt de preshiftfrequentie aan 

zoals beschreven in paragraaf 3 .1. Daarna worden de van het radiaal 

raster afkomstige bundels nogmaals gesplitst door het concentrisch 

raster. In figuur 18 is dit weergegeven waarbij het eerste cijfer 

de orde is van de bundel afkomstig van het radiaal raster en het 

tweede cijfer de orde voorstelt van de afsplitsing door het concentrisch 

raster. De door het radiaal raster aangebrachte frequentieverschuiving 

is afhankelijk van de frequentie waarmee het raster roteert. 
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Om de signalen te kunnen verwerken mocht de preshift-frequentie 

nie.t te groot zijn. Daarom werd het raster geroteerd met 50 Hz , 

hetgeen overeenkomt met een frequentieverschuiving van 819 kHz in 

de van het radiaal rooster afkomstige eerste-orde bundels. Het raster 

is een fabrikaat van de TPD (zie lit. 18). 

De lens D: 

Deze lens met een branspuntsafstand van 200 mm dient ervoor om de 

vanuit het raster di vergerende bundels evenwijdig te maken. Daarvoor 

dient deze lens zich op 200 mm van het raster te bevinden. De lens 

ziet alleen die bundels welke in figuur 18 zijn aangegeven, in totaal 

negen bundels welke zich op een regelmatige afstand van elkaar bevinden. 

De lens E: 

De drie uitgekozen bundels dienen elkaar in het meetvolume te snij den 

hetgeen met deze lens gerealiseerd wordt (f=140 mm). 

Dit meetvolume is gesitueerd midden in het waterkanaal. De afmetingen 

van dit meetvolume zijn bepaald door de bundeldiameters te meten 

(voor de manier waarop dit gebeurde zie het rapport van Pulles li t. 

19). De afmetingen van dit ellipsoïde gebiedje zijn ca. 0.11x0.11x0.7 mm 

overeenkomstig de definitie van de assen in par. 3.3. 

Als referentiebundels zijn voor dit onderzoek gekozen de + 1e-

orde afsplitsing door het concentrisch raster van de eerste-orde 

bundels afkomstig van het radiaal raster. De hoofdbundel blijft in 

dit geval ook als hoofdbundel dienst doen, hetgeen natuurlijk niet 

noodzakelijk is als men over andere voldoende intense bundels beschikt. 

Met dit stelsel kunnen we zoals in figuur 18 is aangegeven de snelheicts

componenten -U+V en U+V bepalen. De hoek tussen de referentiebundels 

en de hoofdbundel is 6.25° + 1%. 

Voor de toepassing van de frequency-mixing om voor een fluctuerende 

preshiftfrequentie te kunnen compenseren, werden met een spiegel 

twee bundels, welke onderling in frequentie verschoven waren, door 

de lens G geworpen. Dat waren de -1 ~-orde afsplitsingen door het 

concentrisch raster van de nulde- en de le-orde bundel van het 

radiaal raster. 

De lens G met brandpuntafstand f = 120 mm convergeerde de bundels 

naar het brandpunt dat zich in perspex bevond. Omdat dit een stilstaand 

medium is zal de aangebrachte fotodiode de fluctuerende preshift

frequentie kunnen bepalen. 
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Alle genoemde optische en opto-electronische componenten zijn aange

bracht op een juk dat met behulp van een verplaatsingsmechanisme 

verplaatsing van het meetvolume in de y-richting mogelijk maakt. 

Een stappen-motor met encoder zorgen ervoor dat de verplaatsing 

met de computer gestuurd kan worden. Het hele systeem is verder 

over een paar rails in de x-richting verplaatsbaar. Zo is het mogelijk 

op verscheidene plaatsen in het waterkanaal over een trajekt van 

120 mm in de y-richting snelheidsprofielen te meten. 
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4.2. Het electronisch gedeelte van de laser doppler snelheidsmeter. 

Het electronisch deel van de laser doppler snelheidsmeter begint 

bij de detectie van de dopplersignalen met de fotodiodes. 

De snelheidsdetectoren zijn voor beide waarnemingsrichtingen in 

dezelfde compacte behuizing ondergebracht. Het dopplersignaal aan 

de uitgang van de detectoren is maximaal 15 mV (peak-to-peak) en 

bezit een frequentie in de buurt van de preshiftfrequentie (819kHz). 

Verder bevat dit signaal een weinig ruis afkomstig van de fotodiode. 

Deze ruis bezit een brede frequentie-band. Als er geen dopplersignaal 

aanwezig is bedraagt de amplitude van deze ruis 3 mV. 

Omdat de preshiftfrequentie niet constant is, wordt er electronisch 

voor dit gebrek gecorrigeerd. Daarvoor wordt met perspex als ver

strooiend medium deze fluctuerende preshift-frequentie gemeten door 

een derde fotodiode. Het referentiesignaal is minimaal 50 mV en 

maximaal 100 mV (peak-to-peak). Het blokschema van de gebruikte 

compensatieschakeling is getekend in figuur 19 terwijl de schakeling 

zelf te vinden is in appendix A. 

Het gemeten preshift-signaal met een frequentie in de buurt van 

0.8 MHz wordt eerst vermenigvuldigd met een sinusvormig signaal 

van 2.2 MHz waarna er een signaal ontstaat waarin de frequenties 

3. 0 en 1. 4 MHz voorkomen. Door een bandpass-filter passeert alleen 

de component met de hogere frequentie. Deze component wordt vervolgens 

vermenigvuldigd met een sinusvormig signaal met een frequentie van 

2. 0 MHz. In het hieruit voortkomende signaal zit een component met 

5.0 MHz en een component met 1.0 MHz. De frequentie van 5.0 MHz 

wordt verwijderd met een bandpassfilter ( 100 kHz <. f <. 1. 5 MHz, 6 dB/ act. ) . 

Ui te indelijk is zo een signaal verkregen met een frequentie gelijk 

aan f + ~ f + 0. 2 MHz = 1 . 0 MHz + ó f. 
s 

Dit signaal zullen we gebruiken om de electronische compensatie 

met behulp van frequency-mixing compleet te maken. Elk van beide 

doppiersignalen zullen we met dit signaal vermenigvuldigen. Ontdoen 

we de resulterende signalen van de somfrequenties (door lew-pass

filtering ditmaal) dan resteert een signaal met frequentie gelijk 

aan 0.2 MHz - f 
V 

Alvorens de snelheidssignalen toe te laten tot de vermenigvuldigers 

dienen we hieruit de bijdragen te filteren welke niet in de buurt 

liggen van 0. 8 MHz maar in de buurt van 1. 2 MHz. Deze componenten 

kunnen niet afkomstig zijn van deeltjes welke met de stroming mee-
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bewegen. Ze zullen wel resulteren in een signaal met frequentie 

rond de 0. 2 MHz aan de uitgang van het mixing-circuit en zijn daar 

dus niet meer te onderscheiden van componenten afkomstig van echte 

snelheidssignalen. Daarom moeten de snelheidssignalen aan de ingang 

van het compensatie-circuit een low-pass filter passeren ( 3 Db-punt 

bij 0.8 MHz, 6 dB/act.). 

De frequentie-karakteristieken van de mixers zijn in het benodigde 

frequentie-bereik redelijk vlak (zie figuur 20) . Erg steil afvallen 

buiten dit gebied was onmogelijk omdat dan de breedbandige ruis 

van de fotodiode in situaties waarin het dopplersignaal ontbreekt 

ervoor zorgen dat de scherpe filters op hun centrumfrequentie gaan 

resoneren wat wederom aanleiding geeft tot een signaal dat door 

de frequency-trackers als een snelheidssignaal geïnterpreteerd wordt. 

Uit de electronische mixers komen dus de gecompenseerde dopplersignalen 

welke getransformeerd zijn naar het frequentiegebied rond 0.2 MHz. 

Deze signalen zijn maximaal 20 mV peak-to-peak omdat anders de frequency

trackers overstuurd worden. 

Met behulp van deze frequency-trackers van het fabrikaat DISA 55N20 

worden deze signalen omgezet in een gelijkspanning welke evenredig 

is met de frequentie. In het gebruikte bereik van 33 

wordt deze omzetting gegeven door het verband: 

V = 10 volt 

333 kHz 
x f (in kHz) doppler, gecompenseerd 

333 kHz 

Vanwege de electronisch aangebrachte preshiftfrequentie bezit dit 

signaal een offset van ca. 6 Volt en zal de maximale amplitude in 

het snelheidsgebied van 0 tot 30 cm/ sec maximaal + 2. 5 Volt bedragen. 

Omdat tengevolge hiervan de AD-converter van de computer in een 

klein bereik zou werken werd besloten de resolutie van het aan de 

computer aan te bieden signaal te verhogen door van dit signaal 

eerst 7.5 Volt af te trekken en het resterende signaal vervolgens 

4 x te versterken. Zo kon van het gehele AD-converter bereik gebruik 

gemaakt worden(- 10- + 10 Volt). 

Het was met de frequency-trackers mogelijk het uitgangssignaal nog 

te filteren met een eerste orde low-pass filter. Aannemend dat 

de fluctuaties in de turbulente grenslaag niet sneller zijn dan 

20 Hz werd besloten het laagdoorlaat-filter met de kantelfrequentie 

van 59 Hz te gebruiken. De laatste versterkertrap werd nog gevolgd 

door een laagdoorlaatfilter met een kantelfrequentie van500Hz (6 dB/act). 
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De gebruikte trackers waren verder in staat om aan te geven of het 

ingangssignaal duidelijk genoeg was om te transformeren in een gelijk

spanning. Daarvoor werd bekeken of de amplitude van het ingangssignaal 

voldoende was en of dat het signaal door ruis onherkenbaar geworden 

was. Dit controleren van het ingangssignaal werd doorgegeven aan 

de loek-detector welke het oude gelijkspanningsniveau korte tijd 

handhaafd als er geen herkenbaar signaal aangeboden wordt, maar 

na langer ontbreken hiervan het gelijkspanningssignaal aan 0 Volt 

gel~jk maakt totdat de situatie weer ten gunste verandert. Er is 

eveneens een uitgang aanwezig welke aangeeft of het signaal door 

de tracker geaccepteerd werd of niet. De drempelwaarde voor de amplitude 

van het ingangssignaal kon met een levelinstelling gevarieerd worden. 

Het totale verwerkingsschema is geschetst op de volgende pagina 

in figuur 21. De verwerking door de computer van de aldus aangeboden 

signalen wordt beschreven in de volgende paragraaf. 
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4.3. De computerbewerkingen. 

Reeds eerder is aangegeven dat met behulp van een minicomputer de 

gehele opstelling geautomatiseerd kan werken. Dat wil zeggen dat 

een programma beschikbaar is waarmee een profielmeting boven een 

vaste x-pos i tie uitgevoerd kan worden. Deze programmatuur zal hier 

kort worden beschreven. 

Met behulp van de minicomputer kon de stappenmotor van het verplaat

singsmechanisme met een verplaats-commando worden aangestuurd zodat 

het meetvolume op de gewenste hoogte boven de plaat kwam te liggen. 

Daarna werden synchroon met het motortje (d.w.z. steeds op een zelfde 

pos i tie van de rotatie van het raster) samples genomen van de doppier

signalen aan de uitgang van de versterker met filter (zie fig. 21). 

Eveneens werden gelijktijdig de loekdetectoren van de frequentietrackers 

uitgelezen. Resulteerde dit in een lock-off signaal van een van beide 

trackers dan werd het van het doppiersignaal genomen sample weggeworpen, _ 

omdat lock-off betekent dat de tracker waarschijnlijk geen herkenbaar 

doppiersignaal ontvangt. Werden er tien opeenvolgende samples afgekeurd 

dan werd de meting bij deze y -pos i tie gestaakt en als mislukt gemeld. 

Het verwerken van de samples houdt in dat uit de gemeten spanningen 

de componenten U en V werden afgeleid. Daarmee werden de produkten 

UU, UV, VV gevormd. Deze produkten werden gesommeerd waarmee het 
2 2 

gemiddelde bepaald wordt van U, V, U , V ,UV. 

Uit deze gegevens kan men dan de schuifspanningssnelheid bepalen 

uit: 

u'v' = UV - U·V 

Het profiel wordt met discrete stappen doorlopen, waarbij de stapgrootte 

te kiezen is of gekozen wordt voor een meting over een bepaald traject 

waarbij meer punten genomen werden in het lagere deel van het traj eet 

dan in het hogere deel (logaritmisch stappen). 

Verder waren programma's beschikbaar waarmee de gewenste informatie 

in di verse grafiekvormen weergegeven kon worden evenals een programma 

dat uit het gemeten snelheidsprofiel de impulsver lies- en verplaat

singsdikte bepaald (d.m.v. numerieke integratie met de samengestelde 

trapeziumregel). 
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V. De meetresultaten. 

5.1. Resultaten van het onderzoek van de vlakke wand. 

De gemiddelde snelheid en de fluctuerende componenten werden sirnul taan 

gemeten. De middelingstijd bedroeg daarbij steeds 10 minuten. 

Er werd op drie x-posities gemeten bij drie verschillende hoofdstroom

snelheden. De x-positie is genummerd van 1 tot 3, overeenkomstig 

de posities x1 = 2.50 m, resp. x2 = 2.90 m en x3 = 3.30 m. 

De gemeten gemiddelde snelheidsprofielen zijn weergegeven in de figuren 

22 tot en met 25. Hierbij zijn de metingen bij ongeveer gelijke Re (9) in 

een figuur samengevoegd. 

Aan de hand van het gemiddelde snelheidsprofiel kan de turbulente 

grenslaag beschreven worden. Dat gebeurt met behulp van parameters 

als de grenslaagdikte & de verplaatsingsdikte 6* , de impulsverlies-

dikte e en de wandschuifspanningssnelheid u* . De definities van deze 

parameters zijn gegeven in paragraaf 1.2. 

Vanwege de fluctuerende hoofdstroomsnelheid was een bepaling van 

gemiddelde snelheidsprofiel moeilijk. de grenslaagdikte Ó uit het 

Daarom is de grenslaagdikte S berekend met behulp van de door Hinze 

* gegeven relatie tussen ~ en de vormfactor H en de verplaatsingsdikte Ó : 

ó = H + 1 ·6* 
H":1 

* Met behulp van numerieke integratie werden de verplaatsingsdikte Ó en de 

impulsverliesdikte 9 berekend. Daarme~ werd ook de vormfactor H bekend. 

De resultaten van deze berekeningen staan in tabel 1. 

* Met de berekende parameters H, 6 en e en de empirische relaties van 

Ludwieg & Tillmann (par. 1.2. vgl. 13) en Clauser (par. 1.2. vgl. 14) kon 

een tweetal waarden voor de wandwrijvingscoëfficiënt Cf berekend 

worden. Met de snelheidsmetingen op de diverse x-posities kon de 

drukgradiënt geschat worden, en was gelijk aan ca.· -3 Pa/m 

Bij de lagere hoofdstroomsnelheden (U 0 .,.100 mm/sec of U -:!!! 150 mm/sec) 
0 

werden enkele meetpunten in het lineaire deel van het snelheidsprofiel 

verkregen. Door de helling van deze rechte te berekenen werd u* gevonden. 

Daarmee werd eveneens een schatting voor c f verkregen, echter het 

geringe aantal meetpunten in dit gebied levert geen betrouwbare waarde 

op. 
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Re(B) positie x ( m) u (mm/sec) 6* (mm) e (mm) H b(mm) 
0 

610 1 2.50 103 8.71 5.95 1.46 46 

780 2 2.90 114 9.86 6.86 1.44 55 

790 1 2.50 149 7.52 5.31 1.42 43 

820 3 3.30 102 11.69 8.06 1.45 64 

950 3 3.30 151 8.82 6.32 1.40 53 

1040 2 2.90 144- 10.30 7.21 1.43 58 

1480 1 2.50 276 7.42 5.34 1.39 46 

1710 2 2.90 297 7.96 5.76 1.38 50 

1770 3 3.30 301 8.15 5.89 1.38 51 

Tabel 1 Resultaten van de bepaling van de verplaatsingsdikte & * , de im-

pulsverliesdikte e en de grenslaagdikte s . 

Het was met dezelfde meetpunten uit het lineaire deel mogelijk om 

de fout in de nulpuntinstelling y=O te bepalen (zie hoofdstuk 6). 

Met curve-fitting kon u* eveneens bepaald worden door het logaritmisch

deel van het profiel te fitten met Ü/u*= 2.44 ln y+ + 4.9. 

Daarvoor werden die punten genomen welke met de vooraf geschatte 
+ u* op posities tussen 50 en 250 y -eenheden gemeten waren. Deze bepaling 

leverde betrouwbare waarden op omdat in het logaritmisch gebied vol

doende meetpunten voorhanden waren. De verkregen u* -waarde werd ook 

hierbij vertaald,in een cf-waarde(= 2(u*/U
0

)
2

). 

+ 
In de turbulente kern (y =20) wordt verwacht dat -püV~'C ~ 1: 

tot w 
zodat met de in de turbulente kern gemeten waarde van uv een schatting 

van "(.w te 
-; 2 -2 uv u . 

0 

ge van de 

verkrijgen is. Dit is uit te drukken in een cr-waarde middels 

Deze waarde van de wandwrijvingscoëfficiënt.is echter ten geval

grote onzekerheid in uv zeer onnauwkeurig. 

Ook een afschatting van de totale schuifspanning is mogelijk met 

de verkregen meetresultaten. Daarvoor kan men de bijdrage van de 

turbulente schuifspanning berekenen met de gemeten uv-waarde. Voor 

de bijdrage van de visceuze schuifspanning kan uit het gemiddelde 

snelheidsprofiel een waarde afgeleid worden. Hiervoor zou het berekenen 

van de beste curve door de meetresultaten een mogelijkheid zijn, 

waaruit dan op elke y-positie de waarde van 3Ü/ay afgeleid kan worden. 
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In ons geval werd volstaan met het berekenen van de differenties 

(U
2

- ü'
1

)/(y
2

- y
1

) welke dan gelijk gesteld werden aan bU/c)y op de 

hoogte (y
1 

+ y
2

)/2. Het resultaat van de op deze wijze verkregen 

schatting van ~tot is weergegeven is de figuren 31-33. 

Daarin is tevens het door de relatie van Rotta gegenereerde profiel 

van de totale schuifspanning weergegeven (zie par. 1.2. vgl. 15). 

Uit dit met de differenties berekende schuifspanningsprofiel werd 

een waarde voor ~w afgeleid en omgerekend in een cf-waarde. 

In tabel 2 zijn de resultaten van deze cf-berekeningen te vinden, 

welke in figuur 26 grafisch zijn weergegeven. Doorgaans is de waarde 

van de wandwrijvingscoëfficiënt voortkomend uit de met curve-fitting 

verkregen waarde van u* het grootst. Als we de wandwrijvingscoëfficien

ten vergelijken met de waarden volgens Schlichting' s verband tussen 

c f en Re ( B ), dan blijkt de cf-waarde afkomstig van de bepaling met 

het logaritmisch gebied hiervan het geringst af te wijken. Het blijkt 

verder dat de waarde volgens de relatie van Ludwieg • & Tilmann en 

de waarde berekend met de relatie van Clauser doorgaans weinig ver

schillen. 

In de figuren 27 tot en met 30 zijn de resultaten van de meting van 

uv, u' en v' weergegeven. De metingen kunnen met enkele andere experi

menten vergeleken worden. Daarvoor hebben we ons beperkt tot recente 

laser doppler bepalingen van u' , v' en uv, die ook bij lage Reynolds 

getallen zijn uitgevoerd. 

De metingen bij lage Reynolds getallen worden veelal uitgevoerd in 

pijpstromingen of in stromingen tussen twee parallelle plaatsen. 

Deze metingen kunnen we alleen in het wandgebied met de onze vergelijken, 

dit omdat men te maken heeft met over de gehele doorsnede turbulente 

stromingen terwijl we in het waterkanaal een intermitterendeturbulentie 

in het bui tengebied aantreffen. Ook de bepaling van u* wijkt nogal 

vaak af en daar de schaling van de resultaten plaats heeft op u*, 

zijn de verschillende meetresultaten moeilijk te vergelijken. Tevens 

is er vaak een groot verschil in de middelingstijd tussen de verschil

lende experimenten. Het mag dus niet verwacht worden dat de meetresul

taten precies zullen samenvallen. 

Talman ( li t. 21) heeft eveneens in een waterkanaal gemeten met een 

laser doppler snelheidsmeter waarmee twee snelheidscomponenten simultaan 

gemeten werden. De middelingstij d bedroeg 30 minuten. Dit onderzoek 

leverde echter weinig meetpunten per profiel op. 



Positie 1 2 1 3 3 2 1 2 3 

U (mmlsec) 103 114 149 102 151 144 276 297 301 
0 

Re (e) 610 780 790 820 950 1040 1480 1710 1770 

1 2 
cf = 2 (u*IUo) met u* ·103 4.9 5.0 4.9 5.1 4.5 

uit het lineaire gebied 

2 2 
cf = 2 (u*IU

0
) met u* ·103 5.6 4.9 5.1 4.6 4.6 4.6 4.1 4.1 3.9 

uit het logaritmisch gebied 

3 2 3 c = 2 uv 1 u ·10 4.2 4.3 4.1 4.6 4.7 3.9 3.9 3.3 3.5 m 
f max o ...... 

I 

4 2 
c = "C. I~ /.) u 3 f tot, 0 ,- o ·10 4. 9 4. 5 4. 5 4. 8 4. 7 4. 2 3. 8 3. 6 3. 6 

c/ = volgens Ludwieg & ·103 4.5 4.4 4.5 4.2 4.4 4.1 4.0 3.9 3.8 

Tillmann formule (13) 

6 
cf =volgens Clauser ·103 4.6 4.4 4.4 4.3 4.2 4.1 3.8 3.7 3.7 

formule (14) 

cf
7 

volgens Schlichting als 
3 

I ( ) -. 25 ·10 5.1 4. 8 4. 8 4. 7 4. 5 4. 5 4.1 3. 9 3. 9 
dP dx=O : Cf = 0.0253 Re e 

Tabel 11. Resultaten van de diverse bepalingen van de wandwrijvingscoëfficiënt cf van de vlakke wand. 
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3.0 Figuur 28 
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Figuur 29 
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Er wordt een goede overeenkomst tussen onze resultaten en Talrnan's 

resultaten geconstateerd. In het wandgebied blijken de meetresultaten 

eveneens goed overeen te stemmen met de resultaten van Godefroy en 

Kunen. Deze hebben met laser doppler apparatuur gemeten in een volledig 

ontwikkelde pijpstroming. Hun laagste Reynoldsgetal is Red = 10500 (lit. 

22 ). In het buitengebied komen afwijkingen voor hetgeen te wijten 

is aan het type stroming. Op de as van de pijp is namelijk üV = 0. 

Kim e.a. hebben in een vlakwaterkanaal de U component gemeten (Re(&)=llOO). 

Het blijkt dat de verkregen waarden van u' systematisch groter zijn 

dan de door Kim e.a. verkregen waarden. 

Ook de vergelijking met Klebanoff's meetresultaten met hete draden 

in lucht blijkt slecht op te gaan. Het valt op dat ook de andere 

onderzoekers ten opzichte hiervan sterk afwijkende resultaten vinden. 

De grote spreiding in uv 

al 

maakt een goede vergelijking met de andere 

lijkt het of de gemeten üV-waarden in ons experimenten moeilijk, 

geval gemiddeld hoger liggen dan de waarden van Godefroy en Kunen. 
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Figuur 31 
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Figuur 32 
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Figuur 33 
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5.2. De resultaten van het onderzoek van de ruwe wand. 

In de toekomst zal in het waterkanaal bestudeerd worden hoe de stroming 

langs de wand beïnvloed wordt als in deze wand microgroeven zijn 

aangebracht. Men verwacht dat bepaalde geometrieën ten opzichte van 

de vlakke wand voor bepaalde waarden van Re ( e) een enkele procenten 

lagere wandwrijvingscoëfficiënt cf zullen opleveren. 

Daarom is het noodzakelijk om zowel boven de vlakke als de ruwe wand 

de bepaling van cf met een hoge nauwkeurigheid uit te voeren. Bij 

de vlakke wand zagen we reeds een spreiding van 15% in de met diverse 

methoden verkregen c f -waarden. Om boven de ruwe wand eveneens een 

indruk te krijgen van de spreiding, hebben boven de ruwe wand dezelfde 

metingen plaatsgehad. Deze metingen zijn op dezelfde wijze verwerkt 

als de metingen boven de vlakke wand (zie par. 5.1). 

De onderzochte ruwe wand bestond uit een ertalyten plaat waarin 

V-vormige groeven waren aangebracht (zie fig. 34 ) . Een deel van de 

vlakke wand werd door deze plaat ~ervangen waarbij' de ruwe plaat 

zo gepositioneerd werd dat de toppen van de groeven 1 mm (= de halve 

groefdiepte) boven de vlakke plaat uitstaken. De metingen zijn verricht 

op x = 2. 90 m en x = 3. 30 m overeenkomend met de pos i ties 2 en 3 

van de experimenten boven de vlakke wand. Deze posities liggen resp. 

circa 10·Ó en 15•Ó stroomafwaarts van de overgang van glad naar ruw. 

2 mm 

E--- -I 

t r r l X=3.36 m 
x=2.40 m x=2.90 m x=3.30 m 

Figuur 34. De ruwe wand met V-vormige groeven in de hoofdstroomrichting. 
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De resultaten van de gemiddelde snelheidsbepaling zijn weergegeven 

in de figuren 35 - 38 De uit deze snelheidsprofielen afgeleide waarden 

* voor de verplaatsingsdikte ó , de impulsverliesdikte & en de grenslaag-

dikte 6 zijn te vinden in tabel III. 

Re(&) 

820 

960 

1150 

1260 

2180 

2360 

positie 

3 

2 

2 

3 

3 

2 

x(m) 

3.30 

2.90 

2.90 

3.30 

3.30 

2.90 

U (mm/sec) 
0 

107 

110 

156 

169 

301 

300 

Ó * (mm) 

11.09 

12.78 

10.46 

10.41 

9.56 

10.44 

e(mm) 

7.66 

8.77 

7.38 

7.43 

7.24 

7.86 

sS (mm) 

62 

69 

61 

62 

69 

73 

H 

1.45 

1.46 

1.42 

1.40 

1.32 

1.33 

* Tabel III. Resultaten van de berekening van 6 , e en Ó bij de ruwe wand. 

In figuur 39 zijn de bij verschillende waarden Re(&) bepaalde wand

wrijvingscoëfficiënten van de vlakke en de ruwe wand uitgezet. Het 

betreft hier de wandwrijvingscoëfficiënt bepaald met de uit het loga

ritmisch deel van het snelheidsprofiel afgeleide u*. De verschillende 

berekeningen van de wandwrijvingscoëfficiënt leveren bij dezelfde 

Re ( e) nogal ui teenlopende waarden op. Vanwege deze grote spreiding, 

welke ook bij de vlakke wand geconstateerd werd, is een vergelijking 

van de cf-waarden van beide wanden moeilijk te maken, temeer omdat 

de te verwachten verschillen gering zullen zijn. 

De gemeten r. m. s. -waarden van de snelheidsfluctuaties zijn te vinden 

in de figuren 40 43. Deze blijken geen significante verschillen 

te vertonen met de boven de vlakke wand gemeten profielen. De OV

profielen zijn eveneens weergegeven. Bij Re(&) = 820 en Re(&) = 960 

lijken de uv waarden lager te zijn dan de gemeten waarden bij de 

vlakke wand. De meting van üV is echter zeer onnauwkeurig waardoor 

deze verschillen niet significant genoemd mogen worden. 

De schatting van de totale schuifspanning heeft ook voor de ruwe 

wand plaatsgevonden, evenals een afleiding hiervan uit het snelheicts

profiel door toepassing van Rotta's formule (vgl. 15 .). Beide schuif

spanningsprofielen zijn te vinden in de figuren 44 en 45. 
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Positie 3 2 2 3 3 2 

u 
0 

(mm/sec) 107 llO 156 169 301 300 

Re ( 9) 820 960 ll50 1260 2180 2360 

2 2 
Cf = 2 (u*/U ) met u* 

·10
3 

0 4.8 4.6 4.1 4.4 4.0 3.9 
uit het logaritmisch gebied 

3 2 
·10

3 3.8 3.6 3.8 3.1 3.3 3.3 Cf = 2 uv /U 
max o 

4 
"'C tot, o1 Up u

2 
o ·10

3 
4.9 Cf = 4.4 4.1 3.9 3.6 3.5 

5 
c f = volgens Ludwieg & 

·10
3 

4.2 4.0 4.1 4.1 4.0 3.8 
Tillmann formule (13) 

6 = volgens Claus er •10
3 Cf 4.3 4.2 4.0 4.0 3.6 3.5 

formule (14) 

Tabel IV. Resultaten van de diverse bepalingen van de wandwrijvingscoëfficiënt 

cf van de ruwe wand. 
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FigJ.lur 40 
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3.0 Figuur 41 
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3.0 Figuur 42 
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Figuur 43 
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Figuur 44 
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Figuur 45 
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In de snelheids- en schuifspanningsprofielen kunnen geen significante 

verschillen geconstateerd worden tussen de vlakke en de ruwe wand. 

De verplaatsingsdikte 6 * en de impulsverliesdikte e blijken bij 

gelijke Re ( e) voor de ruwe wand groter te zijn dan de waarden van 

de vlakke wand. De vormfactor H blijft echter praktisch onveranderd. 

In figuur 46 is af te lezen bij welke ruwheid (uitgedrukt in y'!"_

eenheden van de groefdiepte h+ en de groefbreedte s+) de metingen zijn 

uitgevoerd. 
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20 
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Figuur 46. Ruwheid van de wand uitgedrukt in +-eenheden bij de 

verschillende metingen ( s+= groefbreedte, h+ =groef

diepte). 

1 Re(e) = 820 

2 Re(e) 960 

3 Re(e) = 1150 

4 Re(e) = 1260 

5 Re(e) = 2180 

6 Re(e) = 2360 
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VI. Foutenanalyse en conclusies. 

6.1. Foutenanalyse. 

In deze paragraaf zullen we de nauwkeurigheid van de metingen behandelen 

evenals enkele nog resterende onvolkomenheden van de laser doppler 

snelheidsmeter. 

Voordat de nauwkeurigheid van de laser doppler snelheidsmeter aan 

bod komt, eerst een opmerking over het waterkanaal. De experimenten 

hierin hebben niet onder optimale omstandigheden kunnen plaatsvinden. 

Gedurende de metingen fluctueerde de hoofdstroomsnelheid met 2 - 3 %. 

Oorzaak hiervan waren netspannings- en belastingfluctuaties welke 

ervoor zorgden dat de motor welke de circulatiepomp aandreef niet 

op een constant toerental bleef draaien. Tijdens de metingen kon 

de temperatuur binnen 0. 5° C constant gehouden worden; dat betekent 

een variëren van de viscositeit met enkele procenten. Een automatisch 

regelcircuit voor de koelleiding ontbrak. Een gelijkstroommotor met 

.toerentalregeling en een regelklep voor de koelleiding zullen echter

in de nabije toekomst worden aangebracht. 

Deze variabele hoofdstroomcondities verklaren een deel van de spreiding 

in de meetresultaten. 

~~~!~~~~~~~~~-~~-~~!-~E!~~~~-~~~!~~~: 

De uitlijning van het optisch systeem kan aanleiding geven tot een 

aantal fouten in de metingen. We zullen hier de bepaling van U,V, 

u, v en uv beschouwen. Vooral deze laatste grootheid is zeer gevoelig 

voor fouten in de uitlijning. 

Aantoonbaar is dat een onnauwkeurigheid van 1% in de hoek tp tussen 

de hoofdbundel en de referentiebundels aanleiding geeft tot een onnauw

keurigheid in de bepaling uv ter grootte van 2%. De hoek f is bepaald 

door de stralengang van de bundels in het waterkanaal te bepalen 

met behulp van een fotodiode op een traverseerinrichting. De nauwkeurig

heid van deze bepaling was hierbij gelijk aan 1%. Dit betekent voor 

de fout in de uv bepaling dat deze 2% kan bedragen. De onzekerheid 

in U, V, u en v bedraag hierbij 1%. 

Een grotere invloed op de bepaling van uv heeft een fout in de hoek 

aie tussen de door de laserbundels opgespannen vlakken en de hoofd

stroomrichting. Zie figuur 47. 
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Figuur 47. Fout in de oriëntatie van de bundelvlakken. 

Aangenomen wordt dat deze hoek 45° bedraagt. Echter een kleine afwijking 

hiervan tengevolge van een kleine rotatie over een hoekje ~ betekent - -dat in plaats van de componenten u en V nu de componenten u en V 

bepaald worden welke als volgt van U en V afhangen: 

u = u cos E - V sinE 
.., 
V = u sin' - V cos e. 

Dan wordt in plaats van üV nu Üv bepaald welke de volgende afwijking 

van uv oplevert: 

uv = ( Û - Ü) (V - V) = cos ( 2 E ) • uv + sin ( 2 i ) · (u 
2 

+ + 
Voor kleine waarden van y (y ~ 20) geldt: u'> 3v' en v'~ u*. 

-;:;
We zien dan dat tengevolge van een rotatie over een kleine hoek ê , uv 

een afwijking van uv vertoont ter grootte van 8 t ·uv. 

Een afwijking van uv kleiner dan 2% betekent dan dat de oriëntatie 

van het assenstelsel niet meer dan 0.12° mag afwijken van de veronder

stelde 45°. Met behulp van een pinhole kon door ons de oriëntatie 

tot op 0.2° vastgelegd worden. 

Het niet exact loodrecht op elkaar staan van de vlakken waarin de 

bundels liggen heeft een veel geringere invloed en is in ons geval 

verwaarloosbaar. De uitlijning heeft plaatsgevonden met betrekking 

tot de hoofdbundel, waarbij het feit dat een roterend raster gebruikt 

wordt als bundelsplitser ervoor zorgt dat een hoekvastheid gegarandeerd 

is. De onderlinge loodrechtheid zou niet gerealiseerd worden als 

de zijwaartse verplaatsing van de bundels door het radiaal raster 

een andere zou zijn dan die welke door het concentrisch raster wordt 

opgelegd. Een fout van 2° in deze onderlinge hoek zou een afwijking 

in üV veroorzaken kleiner dan 0.6°1 00 
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Bij het opmeten van de stralengang en het meetvolume kwam te voorschijn 

dat de waist van de bundels niet samenviel met het meetvolume. 

De waist van elk van de drie bundels bevond zich langs de systeemas 

gemeten op 20 mm voor het meetvolume. Dit betekent dat de optimale 

ruimtelijke resolutie niet bereikt is. Eveneens wordt niet aan de 

aanname voldaan dat de bundels in het meetvolume vlakke golffronten 

bezitten. Vertaald in het fringe-model betekent dat de aanwezigheid 

van een fringe-gradiënt (= het variëren van de fringe-afstand over 

het meetvolume). Hierdoor 

doch op verschillende 

geven tot verschillende 

zouden deeltjes welke met gelijke snelheid 

plaatsen het meetvolume snijden aanleiding 

dopplerverschuivingen. Een berekening van 

de variatie van de fringe-afstand ten gevolge van de gemeten afwijking 

leverde op dat deze langs de lange as van het meetvolume minder 

dan 0.1% was van de fringe-afstand in het centrum van het meetvolume. 

Oorzaak van deze geringe afwijking is dat de divergentie van de bundels 

in de waist-nabijheid nog uiterst gering is. 

Het ontstaan van deze afwijking is waarschijnlijk gelegen in het 

nog convergeren van de laserbundel bij het verlaten van de laser. 

Dit werd geconstateerd bij de diameterbepaling van de laserbundel. 

Het is mogelijk dat een van beide laserspiegels een weinig ontzet 

is. 

Tot slot van de beschouwing van het optische systeem met betrekking 

tot de nauwkeurigheid van het meetsysteem, zullen we het roterend 

raster beschouwen. Dit roterend raster kan via verschillende wegen 

bijdragen aan de onnauwkeurigheden. 

Zo bleek het scheef staan van het raster ten opzichte van de optische 

as een stoorsignaal te introduceren welk door de signaalverwerkings

apparatuur geinterpreteerd kon worden als een snelheidssignaal. Dit 

stoorsignaal werd ook al aangetroffen door de Graaff (lit. 20) en 

werd door hem toegeschreven aan een hieruit volgend onregelmatig 

bewegen van het meetvolume. Het stoorsignaal werd uitgebannen door 

een betere uitlijning van het roterend raster waarbij de cirkelvormige 

reflectie van de laserbundel op de laser gereduceerd werd tot een 

punt. 

Een tweede stoorsignaal werd door het raster geintroduceerd omdat 

het niet-eenparig en excentrisch roteerde. Hierdoor werd namelijk 

de preshiftfrequentie gevarieerd hetgeen een onjuiste bijdrage in 

de snelheid opleverde. In par. 3. 3 werd vermeld dat getracht is met 
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behulp van frequency-mixing voor dit gebrek te corrigeren. Hierbij 

werd het door Veth beschreven systeem toegepast (lit. 16). 

Toen het beschreven systeem door ons verwezenlijkt was, constateerden 

we dat in het gecompenseerde signaal nog een stoorsignaal voorkwam 

waarvan de frequentie duidelijk afhing van het toerental van het 

roterend raster. Dit duidde erop dat het roterend raster nog een 

bijdrage leverde waarvoor niet gecorrigeerd werd. Uiteindelijk werd 

geconcludeerd dat het systeem zoals door Veth beschreven geen complete 

correctie kan geven voor stoorsignalen welke geïntroduceerd worden 

door een niet-eenparig en excentrisch roterend raster. 

De fluctuerende beweging van het roterend raster kunnen we beschrijven 

met twee snelheidscomponenten namelijk de tangentiële en de radiale 

fluctuerende snelheidscomponenten. Doordat een raster gebruikt wordt 

dat bestaat uit een concentrisch en een radiaal raster komen in de 

negen afgesplitste bundels fluctuerende frequentie versehui vingen 

voor welke gekoppeld zijn aan de snelheidscomponenten zoals in figuur 

48 is aangegeven. 

• 

• 

• 

• 
0 

- J A 

• 

-..,) 
B 

- .J - .J A B 

• 
Figuur 48. Frequentieverschuivingen tengevolge van de radiale en tangen

~iële snelheidsfluctuaties. 

Het blijkt dat het met twee bundels onmogelijk is om daarmee beide 

bijdragen te bepalen. Wil men dit wel realiseren dan dient men dus 

drie bundels en twee fotodiodes te gebruiken. Evenzo dient men voor 

ellr detectiekanaal het voor dat kanaal enig juiste correctiesignaal 

aan te bieden, hetgeen door Veth en ons niet uitgevoerd is. 

Omdat de uitgevoerde compensatie voor de fluctuerende preshiftfrequentie 

niet compleet is, is er een aanzet gegeven om in de toekomst frequentie

spectra van de signalen te kunnen bepalen zodat daarmee de signalen 

beter beoordeeld kunnen worden. Daarvoor wordt momenteel een computer 

programma ontwikkeld. Met een goed funktienerend compensatiesysteem 

zou in deze spectra geen piek overeenkomend met de hoekfrequentie 

van het roterend raster mogen voorkomen. 
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Het roterend raster veroorzaakte verder nog een derde stoorsignaal. 

Omdat op een van beide rasters op twee kleine plaatsen de etssporen 

ontbraken, ontstond in het dopplersignaal een kleine storing (pieken). 

Deze storing bleek moeilijk uit te bannen. Tot zover de optische 

foutenbronnen. 

De electronische ruisbronnen. 

Omdat we de dopplersignalen detecteerden met behulp van fotodiodes, 

welke daarbij in een electrisch signaal worden omgezet, werd diode

ruis aan het signaal toegevoegd. Daarnaast ontstaat in het verwerkings

circuit nog ruis bij versterkers, weerstanden en transistoren. Eveneens 

zal dit verwerkingscircui t stoorsignalen van buitenaf kunnen oppikken. 

Deze ruisbronnen zijn moeilijk uit te bannen, een groot deel van 

deze elektronische ruis is echter hoogfrequent waardoor in dit geval 

met passief filteren een aanzienlijk deel verwijderd kon worden. 

Hierbij deed zich met de mixers een speciaal probleem voor. Zoals 

reeds vermeld werd moesten de ingangssignalen van de mixers ontdaan 

worden van de componenten met frequenties bui ten het 800 kHz gebied, 

waarin de te meten snelheden liggen. Dat gebeurde met behulp van 

band-pass filtering. Deze band-passfilters mochten echter niet te 

steil afvallen omdat dan in situaties waarin een dopplersignaal ontbrak 

de elektronische ruis, ervoor zorgde dat deze filters op hun centrum

frequentie resoneerden. Het signaal werd daarbij door de frequentie

trackers vertaald in'~ een snelheidssignaal. Daar deze pseudo-snelheid 

in de meeste gevallen verschilde van de werkelijke snelheid, kon 

het voorkomen van de storing ontdekt worden door de naar een vaste 

snelheid stijgende/dalende piekjes in het snelheidssignaal. Omdat 

dus het steil afvallen van de bandpassfilters moest worden voorkomen, 

nam echter de invloed van de stoorpiekjes tengevolge van het ontbreken 

van enkele rastersporen toe. Uiteindelijk bleken we in staat de hoofd

stroom-turbulentiegraad van 0.5% (bij U
0 

= 200 mm/sec) met de laser 

doppler snelheidsmeter betrouwbaar te kunnen meten. De ruis van het 

systeem bleek dus kleiner te zijn dan 0.5%. 

Statistische onzekerheid. 

Tengevolge van de variabele hoofdstroom-condities werd gekozen voor 

een middelingstijd van 10 minuten. Tijdens een profielmeting werd 

door de computer bij een aantal opgegeven y -waarden de gemiddelden 
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bepaald van U, 
2 

u ' 
2 

V, v en uv. Tevens werd bij elke bepaling berekend 

hoe groot de spreiding was van de genomen samples rond de bepaalde 
2 

gemiddelde waarden. De gemeten spreiding in de grootheden U, u , 

v 
2 

en uv wordt uitgedrukt in de standaarddeviatie, welke als percentage 

van de gemiddelde waarde gegeven is in tabel 5: 

Standaarddeviatie 
+ + + 100 ::; 300 bij de bepaling y = 10 y = y 

van: 

iJ 1.2% 0.7% 0.3 % 

2 
10 % 7 % 10 % u 

2 
11 % 9 % 14 % V 

uv 19 % 20 % 43 % 

Tabel V. Spreiding van de samples rond de bepaalde gemiddelde waarden 
2 2 

van U, u , v en uv. 

Zou men de spreiding in de meetwaarden willen reduceren dan zal een 

langere middelingstijd mogelijk dienen te worden, dat wil zeggen 

dat men de hoofdstroomcondities gedurende langere tijd constant moet 

zien te houden. 

Daarmee is eveneens een groot deel vande spreiding in de meetresultaten 

verklaard. Ook in de getekende. profielen is de genoemde spreiding duide

lijk aanwezig. Met betrekking tot de bepaling van uv geeft Talmen 

( li t 21) nog aan dat de waarde voor uv bij een middeling over 30 

minuten nog 2% kan verschillen van de waarde welke bij een middeling 

over 120 minuten verkregen wordt. Reden te meer dus om aan te nemen 

dat de gekozen middelingstijd van 10 minuten te kort is. 

Een tweetal redenen voor het meten van een te lage waarde van uv 

worden gegeven door Ellenburger e.a. in li t. 17. Ten eerste stellen 

zij dat de ruisbijdrage van de frequentievolger aan de te bepalen 

uv-waarde voornamelijk positief zal zijn (of gelijk aan nul). 

Daar de waarde van üV daarentegen negatief is zal de gemeten waarde 

van üV kleiner zijn. 
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Ten. tweede zal door de traagheid van de frequentievolger het ui tgangs

signaal hiervan een gefilterd snelheidssignaal voorstellen. Dat betekent 

dat niet alle snelheidsveranderingen gevolgd worden, hetgeen vooral 

zal optreden bij de heftigere fluctuaties, de zgn. bursts. Deze bursts 

treden slechts gedurende een klein ge deel te van de totale tijd op, 

doch vormen wel een grote bijdrage aan de totale waarde van uv. 

Ook dit niet volledig volgen zal daarom een verkleining betekenen 

van de uv die te meten was. 

De onzekerheid in de afstand van het meetvolume tot de wand. 

Bij de vlakke wand (een glazen plaat) was het mogelijk met behulp 

van een kijker voorafgaand aan de meting de afstand te meten tussen 

de bundels welke vlak over de plaat scheerden en hun reflecties. 

Daarmee kon de afstand van het meetvolume tot de wand met een nauw

keurigheid van 0.1 mm vastgelegd worden. Bij de ruwe wand (een ertalyten 

plaat) was een dergelijke bepaling met de kijker onmogelijk. 

Daarbij werd het nulpunt ingesteld als zijnde de hoogte waarbij de 

over de ruwe plaat scherende bundels zorgden voor een serie op regel

matige afstanden oplichtende puntjes (de toppen van het v-profiel). 

Na de profielmeting bij de hoofdstroomsnelheid van + 100 mm/sec of 

150 mm/sec kon dan deze nulpuntinstelling gecorrigeerd worden. Dat 

gebeurde door het gemeten snelheidsprofiel bij de laagste y-waarden 

naar nul te extrapoleren (omdat in de visceuze sublaag + 
y ~ 5 geldt 

U/u* = yu*/V ) . Daarmee bleek het nulpunt vastgelegd te kunnen worden 

met een nauwkeurigheid van 0.05 mm. 

Doordat de gaussische laserbundels door de wanden afgeschermd worden 

als y< 0.3 mm was het onmogelijk metingen te doen bij y < 0.3 mm. 

Daarnaast diende men nadat een verplaatsing in de y-richting had 

plaatsgevonden korte tijd te wachten om met meten te beginnen. Dit 

omdat zoals gemeld de opstelling nogal gevoelig is voor trillingen. 

Resumerend 

Gezien de spreidingen in de bepaalde grootheden U, 2 2 
u ,v en iiV, de on-

nauwkeurigheid in y e~ de invloed van een afwijking in U. ter grootte 
- 0* 

van 1% kunnen we stellen dat de grootheden U, TI, v, uv, u*, b, B bepaald 

zijn met de volgende nauwkeurigheden: 
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ij 1 % 

u 4 % 
V 6 % 

uv 20 % 

u* 5 % 
s * 5 % 

B 5% 

Uit de spreiding van de cr-waarden kan afgeleid worden dat deze bepaald 

is met een nauwkeurigheid van 15%. Voor de gebruikte berekeningen 

zie appendix D. 
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Conclusies en aanbevelingen. 

Uit de in dit verslag beschreven experimenten kunnen de volgende 

conclusies worden getrokken: 

- De laser doppler snelheidsmeter is in staat tot een betrouwbare 

meting van de gemiddelde snelheidscomponenten. Dat betekent dat 

snelheidsprofielen betrouwbaar gemeten kunnen worden. Aannemende 

dat de empirische relaties van Ludwieg & Tillmann en Clauser voor 

de vlakke wand gelden, kunnen daarmee op betrouwbare wij ze waarden 

voor de wandwrijvingscoëfficiënt uit het snélheidsprofiel worden 

afgeleid. 

Om te onderzoeken of deze relaties ook gelden voor de ruwe wand 

is het aan te bevelen de resultaten van de berekening met deze 

empirische relaties te vergelijken met direkte metingen door een 

schuifspanningsbalans. 

- De laser doppler snelheidsmeter is niet in staat tot een nauwkeurige 

bepaling van de turbulente schuifspanning - puv middels de eddy

correlatie-methode. Daarvoor dienen de optische parameters (zoals 

de oriëntatie van de bundelvlakken en de hoeken tussen de bundels) 

nauwkeuriger bepaald te worden. Eveneens dient een langere middelings

tijd (>10 minuten) mogelijk te worden. 

- Binnen de meetfouten bleek geen verschil geconstateerd te kunnen 

worden tussen de ruwe en de vlakke wand. Wel werd binnen de nauw

keurigheid een redelijke overeenstemming g~constateerd met de 

resultaten van vergelijkbare experimenten. 

- Om het probleem van de ·fluctuerende preshift frequentie beter 

te kunnen beoordelen, dienen van de snelheidssignalen (aan de 

tracker-uitgangen) frequentiespectra te worden bepaald. 

Voor een juiste correctie voor een fluctuerende preshift-frequentie 

middels frequency-mixing dient elke snelheidscomponent met het 

enig juiste bijbehorende correctiesignaal gecorrigeerd te worden. 

In de toekomst zal deze correctie worden aangebracht. 



- 85 -

- Er is niet voldaan aan de aanname dat de golffronten in het meetvolume 

vlak zijn, omdat het meetvolume niet samenvalt met de waistposi ties 

van de laserbundels. Om hierin verbetering te brengen dient het 

optisch systeem opnieuw nauwkeurig gecontroleerd te worden, waarbij 

de laser bijzondere aandacht dient te krijgen. 

- Tevens heeft het meetvolume niet de te bereiken minimale afmetingen 

daar het meetvolume niet 

bundeldiameters. Het zou 

fotodetectoren mogelijk 

samenvalt met de pos i tie van de minimale 

door het plaatsen van pinholes voor de 

zijn dit meetvolume beter te definiëren. 

In de beschreven samenstelling van het waterkanaal is het moeilijk 

experimenten te verrichten die vragen om het langdurig constant 

houden van de hoofdstroomcondities. Deze hoofdstroomcondities 

kunnen verder verbeterd worden door een gelijkstroommotor met 

toerentalregeling en een temperatuurregeling te installeren. 

- Het is aan te bevelen het juk waaraan de optische elementen bevestigd 

zijn te wijzigen, omdat met name de mogelijkheden voor de posi tic

nering van de optische elementen te beperkt bleken. 
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APPENDIX A 

De schakelingen van de gebouwde mixing circuits welke in het blok

schema van pag. 38 zijn aangegeven. 

Pag. A2 

Pag. A3 

Pag. A4 

De mixer van het referentiesignaal van 0.8 MHz met het 

oscillatorsignaal van 2.2 MHz en het bandfilter van 3 MHz. 

De mixer van het 3 MHz-signaal met het oscillatorsignaal 

van 2 MHz, en het laagdoorlaatfilter van 1.5 MHz. 

De mixer van het 1 MHz-signaal met het snelheidssignaal 

van 0.8 MHz en de laagdoorlaatfilters van 800 MHz en 500 

MHz. 
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APPENDIX B 

De fotodectoren. 

Omdat fotodiodes met een versterkerschakeling van transistoren te 

veel ruis genereerden is onderstaande fotodetectorschakeling gebouwd. 

- " - \ 
.I"' ". 

ó 
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APPENDIX C: Tabellen van de meetresultaten. 

Meetresultaten van de vlakke wand. 

Tabel I 

6 * Positie = 1 8.71 mm 

x = 2.50 m f} = 5.95 mm 

u = 103 
0 

mm/sec H = 1.46 

& = 46 mm Middelingstijd: 10 minuten 

y(mm) Ü(mm/sec) - 2 ( 2/ 2) . 2 ( 2/ 2) V(mm/sec) v mm sec u mm sec 

.400 6.026 -.062 7.00 1.13 -.13 

.460 6.457 -.180 7.64 .82 -.49 

.540 8.025 -.288 10.59 .65 -.45 

.640 11.054 -.115 20.41 .53 -.27 

.740 13.253 -.103 31.58 .58 -.32 

.860 18.078 -.162 50.78 .82 .44 
1.000 21.210 -.142 63.86 .96 .59 
1.180 25.174 -.048 81.89 1.23 2.17 
1.380 30.475 .045 106.77 1.60 3.71 
1.620 35.661 -.179 143.08 2.62 5.54 
1.900 42.521 -.047 153.25 3.60 9.20 
2.220 46.755 -.158 167.82 4.38 9.66 
2.600 52.611 .120 192.06 5.42 13.39 
3.040 49.812 -.063 170.78 6.43 13.80 
3.560 54.592 .033 154.06 6.96 15.48 
4.160 58.556 -.167 160.41 9.40 16.75 
4.880 65.565 .214 143.19 13.21 17.12 
5.720 70.811 .049 142.13 17.20 22.16 
6.700 73.687 .299 121.15 18.95 21.18 
7.840 74.379 .632 92.73 19.84 16.70 
9.180 78.006 .269 87.93 23.72 20.33 

10.740 79.155 .538 82.59 23.51 20.14 
12.580 80.784 .406 70.24 20.56 18.26 
14.720 84.255 .644 60.64 20.67 16.21 
17.240 86.027 .685 53.85 19.77 15.57 
20.180 87.381 .690 45.44 17.67 13.46 
23.620 91.204 .588 42.76 17.16 13.06 
27.660 93.616 1.191 29.72 12.18 8.10 
32.380 95.430 .968 23.72 8.41 7.17 
37.920 98.255 1.377 14.64 7.53 4.34 
44.400 100.509 1.636 10.30 5.29 3.35 
51.980 100.432 1.971 5.11 3.61 1.62 
60.860 101.662 2.456 4.33 2.78 .76 
71.260 102.497 2.966 3.47 1.65 .40 
83.440 103.506 2.630 3.71 1.45 .13 
97.700 103.410 .990 4.84 -.38 
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Meetresultaten van de vlakke wand. 

Tabel II 

& * Positie = 1 = 7.52 mm 

x = 2.50 m e = 5.31 mm 

u = 149 mm/sec H = 1.42 
0 

' 43 mm Middelingstijd: 10 minuten 

y(mm) Ü(mm/sec) V(mm/sec) u2 
( mm2/sec 2) v2 (mm2/sec 2) uv(mm2/sec2) 

.400 19.149 .741 66.07 1.23 -.86 

.460 23.523 .670 83.88 1.52 -.24 

.540 25.971 .634 107.65 1.79 .24 

.620 30.149 .371 136.66 2.06 2.62 

.720 37.427 .325 191.85 3.11 5.01 

.840 40.525 .146 210.26 4.19 6.29 

.980 46.960 .276 250.82 5.16 9.33 
1.140 53.417 .318 297.80 6.47 15.01 
1.320 58.785 .300 318.42 8.44 18.08 
1.540 65.841 .007 340.31 12.89 23.54 
1.800 71.720 .212 350.97 13.72 27.38 
2.100 77.258 .055 351.44 17.91 31.66 
2.440 83.987 .714 334.98 18.90 34.20 
2.840 89.691 .418 313.25 24.80 35.09 
3.320 91.354 .339 319.91 30.02 43.20 
3.880 96.459 .313 282.44 37.29 44.37 
4.520 101.547 .435 245.86 37.73 40.91 
5.260 104.279 .342 228.27 43.75 43.55 
6.140 107.093 .797 216.47 47.96 44.19 
7.160 108.967 .694 201.74 51.13 45.71 
8.340 111.109 .399 161.16 52.75 39.99 
9.720 114.728 .708 151.43 48.94 37.49 

11.340 117.699 .308 151.89 51.95 44.45 
13.220 120.572 .564 139.71 46.01 36.16 
15.420 122.506 1.109 119.63 47.88 34.37 
17.980 123.474 .759 113.52 46.72 32.61 
20.960 127.719 1.057 102.29 42.33 30.05 
24.440 131.847 .922 91.42 39.14 28.83 
28.500 136.059 .746 84.67 35.74 27.31 
33.220 139.598 .931 67.21 28.31 19.98 
38.720 142.203 .915 42.56 22.35 11.83 
45.140 146.257 .981 36.00 18.24 10.43 
52.620 149.264 .929 18.54 10.62 4.10 
61.340 149.009 .390 9.18 5.81 1.20 
71.500 149.044 .223 8.40 3.09 -.61 
83.360 147.408 .058 10.23 2.83 -1.11 
97.180 146.070 .075 7.23 3.10 -.80 
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Meetresultaten van de vlakke wand. 

Tabel III 

* Positie = 1 eS = 7.42 mm 

x 2.50 m B 5.34 mm 

u 
0 

276 mm/sec H = 1.39 

ó = 46 mm Middelingstijd: 10 minuten 

y(mm) U(mm/sec) 

.300 72.547 -6.739 520.69 63.56 2.59 

.360 79.439 -5.752 576.75 50.66 18.83 

.440 87.980 -4.636 646.46 47-•. 07 25.71 

.520 97.015 -3.204 795.82 45.70 42.90 

.620 105.100 -3.360 797.81 59.89 70.66 

.740 112.154 -2.574 897.66 48.86 75.60 

.880 121.760 -1.819 836.06 51.75 81.81 
1.060 133.047 -.974 918.58 51.48 91.45 
1.280 143.368 -.834 884.44 76.21 125.46 
1.540 151.593 -.509 776.87 76.70 107.98 
1.840 159.441 -.781 771.69 92.65 121.76 
2.200 164.437 -.307 725.82 93.68 122.53 
2.640 172.113 .320 655.19 116.76 131.28 
3.160 177.545 -.290 624.73 129.23 148.55 
3.780 185.159 .529 514.23 138.40 121.63 
4.540 189.248 1.673 496.86 142.77 128.45 
5.440 192.357 .714 492.18 143.74 127.06 
6.520 201.024 1.760 423.22 138.61 117.11 
7.820 205.039 1.350 408.15 140.64 120.95 
9.380 207.394 .181 340.10 139.61 105.03 

11.240 215.270 1.204 364.04 134.86 114.97 
13.480 224.412 1.671 326.19 131.08 104.01 
16.160 228.480 1.926 267.41 112.54 78.98 
19.380 233.395 2.489 253.83 103.39 72.93 
23.240 239.101 1.352 211.67 93.88 64.76 
27.860 251.099 1.648 188.83 72.69 55.85 
33.400 261.595 1.694 130.63 62.06 40.51 
40.040 266.970 1.541 81.10 37.54 24.67 
47.040 269.398 1.230 34.66 18.84 7.86 
54.040 277.557 .848 14.98 10.20 3.09 
61.040 279.557 .657 7.11 4.57 .91 
68.040 273.431 .523 11.04 2.59 -.39 
75.040 275.333 .954 7.67 1.99 -.11 
82.040 279.133 .785 3.68 1.44 .05 
89.040 275.282 1.057 9.57 1.50 -.07 
96.040 272.458 1.303 8.67 1.98 .87 
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Meetresultaten van de vlakke wand. 

Tabel IV 

* Positie = 2 6 = 9.86 mm 

x = 2.90 m B = 6.86 mm 

U a = 114 mm/sec H 1.44 

eS = 55 mm Middelingstijd: 10 minuten 

y(mm) U(mm/sec) V(mm/sec) u2 (mm 2/sec 2) ~(mm 2/sec 2) üV(mm 2/sec 2) u molen 
0 

mm/sec 

.400 13.465 .604 
43.54 

1.87 -.78 123 48.83 .460 15.051 .551 
61.86 

1.49 -1.02 122 
.540 18.261 .595 

80.11 2.02 .10 122 
.640 20.958 .566 

92.76 
2.02 .97 122 

.740 24.521 .602 
111.77 2.90 .62 121 

.860 28.013 .895 
139.50 

3.24 3.25 120 
1.000 33.679 1.019 3.45 4.31 120 
1.180 36.782 1.121 

154.42 
5.10 6.16 120 

1.380 40.875 1.144 175.53 
5.95 7.85 119 2G8.28 1.620 47.230 1.165 

200.21 
6.24 10.58 118 

1.900 50.010 1.188 
206.91 

7.64 14.02 117 
2.200 52.825 .914 

222.55 
9.50 15.03 115 

2.600 59.636 1.082 
208.30 

11.07 19.92 117 
3.040 61.902 1.333 

195.06 
13.84 20.93 115 

3.560 64.937 .867 
176.46 16.08 23.16 114 

4.160 68.594 1.153 17.77 20.59 115 
4.880 70.000 1.250 170.39 

21.45 26.33 112 
5.720 75.445 1.131 154.32 

23.41 25.50 114 I· 144.67 6.700 77.887 1.257 
118.15 

28.04 27.72 116 
7.840 80.237 1.103 

118.56 28.70 22.85 116 
9.180 83.000 .839 

104.90 
34.00 30.16 118 

10.740 86.139 1.188 
93.35 

31.67 27.10 118 
12.580 87.720 1.017 

82.38 
34.04 27.34 118 

14.720 88.024 1.266 
72.45 28.69 21.80 115 

17.240 90.316 1.194 
64.14 

30.42 23.34 115 
20.180 93.065 1.448 25.75 17.65 115 
23.620 95.343 1.485 67.08 

25.89 21.01 115 53.82 27.620 98.763 1.275 
47.74 23.62 16.98 116 

32.380 102.321 1.987 
41.60 21.74 14.87 117 

37.920 105.365 1.326 
29.77 17.67 12.45 116 

44.400 105.202 1.165 
17.84 12.69 8.37 111 

51.400 110.032 1.353 
7.77 7.80 3.93 114 

58.400 114.338 1.324 
4.92 5.93 2.23 116 

65.400 115.666 1.102 
1.99 3.90 1.21 116 

72.400 117.167 1.267 
1.83 

1. 72 .08 117 
79.400 117.177 1.285 1.10 -.06 117 
86.400 115.781 1.492 2.12 

.63 -.13 116 
93.400 114.032 1.582 

2.62 
.53 -.15 114 



Meetresultaten van de vlakke wand. 

Tabel V 

* Positie = 2 s 10.30 mm 

x = 2.90 m e = 7.21 mm 

u = 144 mm/sec H = 1.43 
0 

6 58 mm Middelingstijd: 10 minuten 

y(mm) U(mm/sec) - 2 2 - 2 2 
V ( mm/ sec) u2 

( mm I sec ) " ( mm 1 sec ) 

.400 14.157 .300 44.06 2.06 

.460 16.803 .412 55.62 2.17 

.540 20.247 .658 78.89 2.21 

.620 24.361 .778 103.29 2.71 

.720 28.614 .830 125.29 2.84 

.840 33.337 .654 163.69 4.40 

.980 39.425 .853 205.71 4.58 
1.140 46.378 .727 263.12 6.70 
1.320 49.663 .568 278.38 7.74 
1.540 58.226 .875 298.52 9.26 
1.800 62.522 .832 314.70 11.28 
2.100 68.213 1.038 310.53 16.44 
2.440 72.223 1.095 300.89 18.80 
2.840 77.464 1.611 281.38 21.97 
3.320 80.710 1.400 263.46 25.63 
3.880 85.807 1.338 258.91 29.63 
4.520 89.644 1. 740 219.98 35.52 
5.260 91.340 1.756 215.32 40.17 
6.140 94.959 1.637 194.38 37.85 
7.160 97.163 1.274 174.99 45.29 
8.340 99.351 1.145 149.61 43.19 
9.720 102.414 1.720 134.10 49.25 

11.340 104.519 1.268 128.66 45.91 
13.220 107.450 1.521 123.78 42.50 
15.420 110.787 1.726 104.03 42.84 
17.980 114.221 1.301 114.09 45.84 
20.960 118.539 1.556 99.25 37.59 
24.440 120.612 1.451 86.51 38.24 
28.500 124.685 1.223 71.99 36.95 
33.220 128.031 1.263 67.08 31.47 
38.720 132.879 1.469 45.80 22.92 
45.140 136.274 1.318 37.63 18.03 
52.140 138.798 1.317 24.97 11.84 
59.140 141.000 1.196 13.13 8.07 
66.140 141.120 0.958 6.58 4.12 
73.140 142.215 0.714 4.48 2.17 
80.140 142.444 0.489 2.30 1.21 
87.140 143.957 0.314 1. 75 .83 
94.140 144.977 0.556 1.88 .88 

-3.04 
-1.97 
-.75 
-.36 
1.35 
4.74 
8.57 

12.29 
13.92 
17.56 
22.30 
27.36 
29.12 
30.28 
33.25 
36.78 
39.62 
40.58 
39.26 
39.72 
33.79 
34.59 
30.75 
32.04 
29.02 
33.19 
27.61 
24.94 
24.07 
21.64 
11.61 
11.78 
6.44 
2.97 
1.26 

.13 
-.08 
-.14 
-.38 

C5 

U molen 
0 

mm/sec 

155 
157 
158 
158 
158 
157 
157 
159 
155 
157 
156 
155 
154 
155 
155 
155 
155 
155 
155 
155 
154 
153 
154 
154 
155 
157 
157 
156 
157 
157 
157 
157 
156 
156 
155 
155 
155 
157 
158 
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Meetresultaten van de vlakke wand. 

Tabel VI 

' * Positie = 2 = 7.96 mm 

x = 2.90 m G 5.76 mm 

u = 297 
0 

mm/sec H = 1.38 

6 50 mm Middelingstijd: 10 minuten 

y(mm) U(mm/sec) V(mm/sec) u2 (mm 2/sec 2) ~ (mm 2/sec 2) üV( mm 2; sec 2) u molen 
0 

lnm/sec 

.. 300 84.540 -9.640 540.94 104.00 13.02 298 
.360 89.918 -6.579 674.31 84.03 14.63 298 
.440 101.050 -4.921 799.34 75.60 46.68 298 
.540 108.785 -2.766 938.52 68.19 58.72 298 
.660 119.654 -1.848 1021.64 70.85 86.62 296 
.800 128.674 -.876 1028.79 74.43 108.01 294 
.960 140.168 -.461 1074.98 79.41 117.02 293 

1.160 151.256 .382 976.44 81.48 119.00 296 
1.400 157.644 .322 886.50 99.26 125.55 304 
1.700 165.338 .702 975.91 98.87 139.89 304 
2.060 174.403 .711 788.67 116.46 127.43 305 
2.500 182.191 1.411 715.77 131~06 147.25 304 
3.020 186.176 .417 688.80 133.18 131.70 303 
3.660 192.828 1.359 593.64 153.71 139.44 303 
4.440 196.209 1.238 555.59 155.50 128.54 301 
5.380 201.035 1.758 550.50 168.24 134.05 302 
6.520 210.035 1.924 497.88 173.91 141.71 307 
7.900 214.985 1.965 476.33 175.39 142.86 306 
9.580 221.577 1.531 462.04 155.83 124.64 304 

11.600 229.518 1.513 420.40 168.79 126.50 307 
14.060 238.595 1.531 397.59 163.92 134.07 311 
17.040 244.470 2.493 348.81 142.46 108.55 308 
20.640 252.305 2.241 288.89 129.93 91.77 307 
25.000 263.228 3.053 253.86 100.73 77.08 309 
30.280 272.077 2.252 192.30 92.64 65.40 311 
36.680 282.544 2.161 132.91 58.90 38.18 311 
43.680 287.470 1.777 80.95 43.01 20.46 310 
50.680 292.008 2.392 44.11 21.20 5.74 317 
57.680 294.279 2.178 14.48 11.29 1. 72 316 
64.680 293.389 1.910 12.84 5.84 .09 314 
71.680 295.190 2.008 5.74 2.66 -.12 316 
78.680 295.953 2.222 5.25 2.12 -.31 316 
85.680 296.727 2.254 4.80 1.53 -.07 317 
92.680 297.965 2.389 4.91 1.45 .12 318 



C7 

Meetresultaten van de vlakke wand. 

Tabel VII 

Positie = 3 6 * = 11.69 mm 

x = 3.30 m e 8.06 mm 

u = 102 mm/sec H 64 
0 

' = 64 mm Middelingstijd: 10 minuten 

y(mm) U(mm/sec) V(mm/sec) if(mm2/sec2) 7(mm2/sec2) üV(mm2/sec2) u molen 
0 

mm/sec 

.300 6.927 .287 15,62 1.17 -.81 94 

.360 'Z. 245' .191 14,28 1.19 -.70 93 

.440 8.885 .547 19.54 .96 -.55 93 

.540 11.556 .967 30.90 .90 -.15 92 

.660 15.281 1.267 47.74 .93 1.17 93 

.800 17.999 1.044 58.35 1.21 1.50 93 

.980 21.597 1.279 73.47 1.63 2.80 93 
1·.180 25.638 1.351 99.94 2.80 5.28 92 
1.440 30.646 1.376 114.42 3.19 6.43 91 
1.740 35.381 1.502 132.99 3.86 9.74 91 
2.120 42.152 1.666 143.36 5.50 12.86 91 
2.580 47.969 1.764 172.5:4 7.61 17.88 93 
3.140 52.958 1.819 161.97 9.94 18.88 93 
3.820 56.959 1.912 158.64 13.55 22.11 93 
4.640 59.660 2.174 145.73 14.13 22.04 91 
5.640 63.669 2.663 116.30 15.78 19.12 90 
6.840 65.968 2.349 108.08 19.50 21.89 90 
8.300 68.909 2.730 98.96 22.33 21.39 90 

10.080 70.802 2.388 79.79 24.13 21.09 90 
12.240 72.844 2.477 79.75 25.26 23.85 90 
14.860 75.431 2.501 68.74 28.32 21.51 91 
18.040 78.918 2.274 63.20 25.61 22.28 92 
21.900 82.362 2.278 59.23 26.50 19.72 93 
26.580 85.636 2.272 50.81 22.87 16.15 93 
32.260 86.635 2.132 43.04 19.72 13.51 92 
67.160 102.151 2.825 10.03 5.19 2.69 93 
74.160 100.806 2.971 7.07 2.66 .95 90 
81.160 101.649 2.985 2.75 1.59 .11 91 



Meetresultaten van de vlakke wand. 

Tabel VIII 

Positie 3 ó * = 8.82 

x 3.30 m e = 6.32 

u = 151 
0 

mm/sec H 1.40 

ó = 53 mm Middelingstijd: 10 

y(mm) U(mm/sec) 

.360 17.234 -2.224 55.16 

.420 19.984 -1.573 72.64 

.500 26.023 .151 113.89 

.600 31.585 .916 136.31 

.720 37.300 .983 164.71 
1.220 57.865 1.229 264.42 
1.460 64.596 1.636 318.81 
1.740 70.422 1.643 317.41 
2.080 75.994 1.592 318.74 
2.480 81.154 2.064 309.90 
2.960 86.871 2.287 283.73 
3.520 91.813 2.166 252.40 
4.200 94.717 2.086 249.00 
5.000 99.892 2.747 237.14 
5.960 101.825 2.394 215.45 
7.100 105.255 2.354 181.40 
8.460 109.321 2.870 146.71 

10.080 112.197 2.457 147.85 
12.020 114.066 2.722 138.98 
14.340 116.801 2.526 129.25 
17.100 120.863 2.638 124.33 
20.400 124.439 2.312 114.71 
24.320 128.619 2.960 99.19 
29.000 132.612 2.618 82.08 
34.580 136.630 2.638 76.42 
41.240 142.599 1.862 48.13 
48.240 145.869 1.898 33.43 
55.240 149.168 1.855 20.33 
62.240 151.384 1.940 11.24 
69.240 147.906 1.961 16.66 
76.240 152.375 2.489 7.14 
83.240 147.162 2.604 141.16 
90.240 152.939 2.847 6.31 
97.240 152.425 2.974 3.87 

mm 

mm 

minuten 

7.99 
8.48 
5.04 
5.41 
6.45 

13.13 
14.98 
16.94 
23.44 
23.72 
32.89 
34.10 
43.79 
46.27 
47.12 
47.98 
50.68 
57.54 
53.84 
54.48 
51.95 
43.59 
44.59 
35.80 
30.73 
25.21 
18.30 
10.78 
7.53 
4.77 
3.55 

13.28 
1.91 
1.91 

-.88 
-.13 
1.75 
2.92 
8.58 

20.07 
27.39 
32.62 
36.85 
39.26 
42.31 
41.28 
54.11 
52.13 
48.66 
42.00 
38.02 
40.93 
39.58 
42.80 
36.96 
34.03 
27.85 
24.55 
23.50 
14.36 
7.18 
3.55 
1.44 

.79 
-.27 
5 74 
-.44 
-.76 

ca 

U molen 
0 

mm/sec 

159 
159 
157 
156 
156 
156 
156 
156 
155 
157 -- -

157 
157 
157 
157 
157 
159 
160 
161 
159 
157 
159 
159 
159 
158 
158 
159 
158 
158 
158 
153 
156 
158 
158 
156 



Meetresultaten van de vlakke wand. 

Tabel IX 

~ * Positie = 3 = 8.15 

x = 3.30 m e 5.89 

u = 301 
0 

mm/sec H 1.38 

~ = 51 mm Middelingstijd: 10 

y(mm) U(mm/sec) 

.200 62.730 -5.270 475.41 

.240 69.881 -4.515 530.05 

.280 74.637 -3.714 627.02 

.340 81.755 -3.324 711.83 

.420 96.311 -2.601 825.83 

.500 104.170 -2.212 899.28 

.600 112.590 -2.125 941.37 

.720 124.063 -2.318 1050.82 

.860 134.061 -1.542 1054.88 
1.040 147.256 -1.539 994.71 
1.260 159.911 -.307 1013.82 
1.520 168.097 -.095 1002.29 
1.840 175.568 .319 902.87 
2.220 182.866 .353 861.13 
2.680 188.879 1.262 734.27 
3.240 191.790 .521 674.00 
3.920 194.713 1.315 605.16 
4.740 199.847 .983 548.91 
5.720 205.952 1.210 563.81 
6.900 211.083 2.168 482.70 
8.320 218.239 2.168 443.07 

10.040 223.943 1.943 440.13 
12.120 230.476 2.655 436.40 
14.640 237.684 2.590 391.05 
17.680 248.749 2.180 376.89 
21.340 258.765 2.676 337.38 
25.760 268.422 2.481 286.34 
31.100 276.978 3.084 239.80 
37.540 282.637 2.374 173.33 
44.540 290.161 2.775 112.28 
51.540 295.866 2.186 62.09 
58.540 300.203 2.059 30.22 
65.540 303.329 1.753 16.52 
72.540 299.096 1.940 12.43 
79.540 301.713 2.272 8.25 
86.540 301.595 2.404 10.61 
93.540 300.785 2.766 7.53 

mm 

mm 

minuten 

42.31 
44.67 
40.42 
39.99 
40.08 
47.84 
59.10 
56.55 
71.80 
79.29 
96.92 

102.97 
116.50 
121.00 
136.74 
145.67 
149.28 
166.33 
177.71 
165.96 
177.29 
180.90 
147.50 
164.28 
161.55 
135.51 
119.59 
100.17 
77.31 
57.14 
33.55 
21.60 
10.59 
4.97 
3.42 
2.52 
2.26 

-3.86 
6.24 

12.45 
24.46 
43.83 
63.83 
68.58 
88.18 

110.99 
127.68 
137.33 
156.41 
145.97 
148.31 
141.62 
149.27 
138.82 
141.16 
157.56 
130.97 
135.03 
124.96 
126.12 
125.16 
127.08 
102.74 
88.90 
74.18 
51.57 
34.48 
16.85 

6.21 
3.22 

. 65.0 

-.17 
.08 
.98 

C9 

U molen 
0 

mm/sec 

321 
322 
319 
318 
324 
323 
321 
319 
319 
322 
326 
326 
324 
323 
322 
320 
315 
315 
317 
317 
317 
317 
318 
318 
322 
325 
326 
327 
323 
322 
320 
321 
322 
316 
318 
318 
316 



Meetresultaten van de ruwe wand. 

Tabel x 

Positie = 2 

x = 2.90 m 

Uo = 110 mm/sec 

& = 69 mm 

y(mm) U(mm/sec) 

.360 14,694 2.395 

.440 16.542 1.436 

.520 18.816 1 294 

.620 21.698 1.867 

.740 25.045 1.918 

.880 28.606 2.141 
1.060 31.903 2.151 
1.280 36.896 2.282 
1.540 40.051 2.495 
1.840 44.366 2.743 
2.200 49.153 2.835 
2.640 53.823 2.981 
3.160 58.749 3.513 
3.780 62.673 3.419 
4.540 65.544 3.539 
5.440 61.285 3.584 
6.520 63.115 3.434 
7.820 66.655 3.946 
9.380 73.049 3.912 

11.240 77.954 4.110 
13.480 81.345 4.074 
16.160 82.485 3.960 
19.380 85.166 4.189 
23.240 89.571 4.074 
27.860 93.264 4.079 
33.400 96.546 4.023 
40.040 99.277 3.852 
47.040 101.630 4.097 
54.040 104.218 3.871 
61.040 105.015 3.966 
68.040 107.717 3.765 
75.040 108.731 2.900 
82.040 109.053 2.942 
89.040 109.369 3.067 
96.040 110.559 3.358 

* 
= 

H 

12.78 mm 

8.77 mm 

1.46 

Middelingstijd: 10 minuten 

34.97 2.43 
38.84 1.60 
46.72 1.42 
56.56 1.81 
82.15 1.96 
87.57 2.65 

109.21 3.30 
132.10 3.99 
150.58 4.84 
165.04 7.07 
168.63 7.56 
181.86 9.73 
172.32 10.56 
170.02 12.15 
143.07 15.49 
149.45 15.65 
107.06 17.82 
99.80 19.01 
92.88 23.27 
80.76 26.02 
72.52 26.47 
66.60 23.94 
61.47 24.99 
58.04 25.19 
48.38 23.25 
40.06 17.75 
34.64 15.72 
28.12 13.55 
22.12 11.21 
14.62 7.25 
9.45 5.30 

15.53 2.93 
3.15 1.95 
2.25 1.36 
1.63 .83 

C10 

üV(mm2/sec 2) U molen 
mifi!sec 

2.37 100 
.53 103 
.29 103 

1.26 105 
1.39 106 
3.07 106 
4.41 105 
6.75 104 
8.62 103 

13.53 102 
14.50 103 
18.54 103 
18.22 105 
18.50 :!.04 
19.44 104 
21.02 93 
19.83 94 
17.95 94 
17.43 105 
21.52 106 
20.09 104 
20.43 105 
20.64 108 
18.56 109 
14.96 109 
11.89 108 
10.93 107 
9.00 107 
7.57 106 
4.07 107 
2.30 107 
1.05 107 

.33 107 

.25 107 

.07 108 



Cll 

Meetresultaten van de ruwe wand. 

Tabel XI 

* Positie = 2 ó 10.46 mm 

x = 2.90 m e = 7.38 mm 

u = 156 mm/sec H = 1.42 
0 

ö = 61 mm Middelingstijd: 10 minuten 

y(mm) U(mm/sec) V(mm/sec) u2 (mm 2/sec 2) ~(mm 2/sec 2 ) uv(mm 2/sec2 ) u molen 
0 

mm/sec 

.300 33.752 1.261 131.32 ·4.83 -.23 157 

.360 34.970 .831 135.25 4.99 .96 155 

.440 37.353 .739 154.41 5.90 4.39 154 

.520 41.274 1.073 164.02 6.62 6.36 154 

.620 46.693 1.184 208.85 7.12 6.06 157 

.740 52.378 1.324 223.89 9.24 14.80 159 

.8AO -56.669 1.317 255.05 9.82 14.03 157 
1.060 63.376 1.297 278.72 12.91 24.12 158 
1.280 68.473 1.327 300.28 15.46 24.77 158 
1.540 74.678 1.598 322.32 16.75 26.21 158 
1.840 79.808 1.648 322.80 21.17 37.78 159 
2.200 85.068 1.877 298.50 26.90 39.83 158 
2.640 89.277 2.349 291.79 27.24 39.63 158 
3.160 93.064 2.005 278.83 32.68 42.95 156 
3.780 96.303 2.249 232.21 36.13 38.45 157 
4.540 101.074 2.538 206.36 36.03 35.86 156 
5.440 104.362 2.496 200.95 44.41 46.04 157 
6.520 105.487 2.439 177.15 50.50 43.85 156 
7.820 107.795 1.811 155.81 45.02 34.57 156 
9.380 110.872 2.557 149.77 50.98 38.06 156 

11.240 114.532 1.993 134.86 46.64 33.69 158 
13.000 117.403 1.786 121.31 45.43 32.85 158 
15.040 119.522 2.064 118.99 47.20 33.88 158 
17.400 122.543 1.973 120.07 45.49 36.41 158 
21.120 126.690 1.876 108.07 46.14 34.52 161 
23.280 130.432 2.100 95.89 42.01 29.25 161 
26.940 133.513 2.025 95.24 39.49 28.56 161 
31.160 137.894 1. 712 75.22 34.45 22.99 162 
36.040 140.976 2.097 62.28 28.43 19.64 161 
41.700 144.408 1.592 50.37 20.72 12.81 162 
48.240 148.013 1.468 37.18 16.02 7.79 161 
55.240 150.368 1.060 26.28 11.33 4.91 160 
62.240 153.287 .653 13.50 7.79 3.10 162 
69.240 155.094 .282 8.36 5.05 1.21 162 
76.240 155.291 .463 4.12 2.90 .37 161 
83.240 155.981 .664 2.89 1. 72 -.20 161 
90.240 156.147 .933 3.01 1.37 -.37 161 
97.240 156.069 1.266 2.41 .92 -.14 161 



Meetresultaten van de ruwe wand. 

Tabel XII 

eS * Positie = 2 10.44 

x = 2.90 m B = 7.86 

u = 300 
0 

mm/sec H = 1.33 

b 73 mm Middelingstijd: 10 

y(mm) U(mm/sec) 

.480 90.015 -.852 539.52 

.580 100.204 -3.108 621.79 

.700 112.823 -2.610 808.14 

.840 123.687 -2.858 795.88 
1.000 131.997 -1.920 838.22 
1.200 145.637 -1.752 805.85 
1.440 152.987 -1.283 749.36 
1. 740 160.965 -1.288 792.43 
2.100 170.830 -.798 705.10 
2.520 177.007 -1.032 658.03 
3.020 185.137 -.503 659.88 
3.640 191.006 -.450 608.34 
4,380 197.161 -.180 563.39 
5.260 205.566 -.659 551.28 
6.320 208.792 -.123 508.30 
7,600 213.086 .139 440.80 
9.140 216.067 ,770 403.11 

10.980 222.163 .128 433.46 
13.200 232.128 1.112 409.36 
15.860 235.843 .514 358.98 
19.060 244.615 .862 315.80 
22.920 249.221 .241 280.19 
27.560 252.488 -.739 256.23 
33.120 258.356 .717 205.30 
39.820 265.535 -.510 161.00 
46.820 273.876 -.250 114.44 
53.820 282.969 -.422 90.18 
60.820 290.797 -.163 49.76 
67.820 292.164 -.674 41.73 
74.820 290.286 -1.340 20.97 
81.820 292.329 -1.243 16.00 
88.820 299.316 -.223 14.43 
95,920 300.405 .190 13.02 

mm 

.mm 

minuten 

45.24 
48.43 
56.27 
60.42 
71.85 
79.51 
84.61 
96.44 

100.90 
104.83 
132.65 
144.36 
142.27 
147.56 
150.80 
150.56 
156.10 
154.35 
136.69 
136.15 
126.14 
120.09 
106.41 
85.02 
76.09 
57.66 
42.91 
28.25 
18.62 
15.02 
8.53 

10.66 
11.25 

üV(mm 2/sec 2) 

23.00 
31.64 
54.21 
69.95 
81.78 
97.22 
99.80 

128.31 
128.83 
113.29 
127.39 
146.38 
129.84 
135.90 
121.14 
113.46 
123.31 
129.70 
113.28 
111.89 
100.16 
83.34 
74.77 
55.35 
52.65 
33.85 
26.83 
14.00 
9.22 
5.52 
2.01 
4.82 
4.62 

C12 

U molen 
~/sec 

308 
309 
309 
311 
310 
312 
313 
312 
311 
308 -· 
310 
313 
313 
320 
313 
313 
306 
309 
314 
309 
312 
310 
310 
307 
305 
303 
307 
310 
307 
307 
305 
310 
310 



C13 

Meetresultaten van de ruwe wand. 

Tabel XIII 

* Positie = 3 ó = 10.41 mm 

x 3.30 m B = 7.43 mm 

u 169 mm/sec H = 1.40 
0 

b = 62 mm Middelingstijd: 10 minuten 

y(mm) U(mm/sec) - 2 - 2 2 V(mm/sec) u2 (mm 2/sec ) if (mm /sec ) 

.300 20.907 -1.242 92.27 13.92 11.49 168 
·360 28.899 1.770 103.11 6.04 3.06 168 
'440 33.143 1.761 127.41 6.09 3.76 169 
.620 44.214 .946 197.82 8.99 9.18 170 
.740 50.410 1.110 224.59 8.09 12.48 170 
.880 58.031 1.315 263.36 9.57 15.17 171 

1.060 65.099 1.355 297.44 12.01 17.41 171 
1.280 70.966 1.193 319.44 14.77 26.11 170 
1.540 79.529 1.679 338.71 16.21 28.45 170 
1.840 85.040 1.624 332.59 21.11 35.91 169 
2.200 87.341 1.840 339.58 20.36 34.87 163 
2.640 94.503 2.041 310.31 24.53 37.16 164 
3.160 103.997 2.575 304.79 33.05 41.93 170 
3.780 108.070 2.351 270.11 35.14 38.99 171 
4.540 110.383 2.593 245.79 42.35 44.97 169 
5.440 112.720 2.697 210.91 46.67 41.17 168 
6.520 116.464 2.737 181.14 50.06 42.17 169 
7.820 117.069 2.750 213.06 50.40 37.95 164 
9.380 117.757 3.348 149.03 47.44 36.13 163 

11.240 119.428 3.259 160.64 47.70 34.83 161 
13.480 127.001 3.381 124.61 51.98 34.28 167 
16.160 132.384 3.064 116.98 48.44 33.68 170 
19.380 136.480 3.218 123.00 50.33 34.54 171 
23.240 140.882 3.366 106.87 48.62 31.85 172 
27.860 146.272 3.373 86.64 40.05 22.79 173 
33.400 147.819 2.884 82.20 38.27 24.23 169 
40.040 151.217 3.125 60.76 29.79 17.15 169 
47.040 158.410 3.013 46.01 23.73 10.78 172 
54.040 163.403 2.863 27.54 16.40 5.37 173 
61.040 166.700 2.756 20.37 11.13 3.21 173 
68.040 167.924 2.723 12.57 7.64 .54 173 
75.040 169.005 2.571 8.09 6.37 -.71 173 
82.040 167.425 2.803 7.03 4.23 -.75 171 
89.040 168.243 3.124 5.65 3.22 -1.13 172 
96.040 171.571 3.384 7.52 2.97 -1.13 174 



Meetresultaten van de ruwe wand. 

Tabel XIV 

Positie = 3 ó* = 11.09 

x = 3.30 m e = 7.66 

u = 107 
0 

mm/sec H = 1.45 

s 62 mm Middelingstijd: 10 

y(mm) U(mm/sec) 

.360 9::583 -2.042 32.34 

.420 13.887 .967 43.33 

.500 16.435 2.427 41.39 

.580 19.538 2.459 58.43 

.680 22.780 2.610 68.09 

.800 25.476 2.353 85.75 

.940 28.259 2.242 93.02 
1.100 33.113 2.483 117.57 
1.300 36.606 2.271 130.16 
1.520 40.587 2.637 150.54 
1.780 45.666 3.035 180.04 
2.100 49.925 3.113 169.98 
2.460 53.630 3.276 172.04 
2.900 57.704 3.113 165.40 
3.400 61.862 3.301 180.14 
4.000 64.443 3.322 147.04 
4.700 67.116 3.261 135.62 
5.520 70.084 3.438 118.82 
6.480 71.547 3.603 105.95 

12.360 76.896 3.412 74.96 
14.520 81.994 3.677 66.15 
17.060 83.325 3.422 58.21 
20.040 85.435 3.327 55.04 
23.540 87.525 3.650 52.74 
27.660 90.033 3.572 43.61 
32.500 93.573 3.237 39.98 
38.200 96.378 3.527 32.58 
44.880 99.426 3.649 24.59 
51.880 101.307 3.562 16.92 
58.880 103.534 3.422 12.96 
65.880 105.220 3.586 8.12 
72.880 107.091 3.654 4.38 
79.880 106.349 3.658 2.41 
86.880 106.938 3.815 1.90 
93.880 106.788 3.917 1.38 

mm 

mm 

minuten 

7.99 
4.68 
1.18 
1.15 
1.22 
1. 76 
1. 92 
2.47 
3.36 
3.77 
5.72 
5.73 
7.33 
8.98 

11.46 
13.68 
15.87 
16.61 
19.64 
23.30 
25.49 
24.33 
24.09 
22.50 
19.67 
20.32 
15.10 
11.95 

9.31 
6.92 
4.30 
2.83 
2.08 
1.30 
1.00 

uv(mm 2/sec 2) U molen 
0 

mm/sec 

3.16 115 
4.38 116 

.29 116 

.93 116 
1. 59 114 
3.10 114 
3.71 114 
5.25 114 
7.10 115 
9.42 115 

13.01 115 
13.94 115 
15.82 114 
16.45 116 
18.47 116 
19.57 115 
19.92 114 
10.10 115 
18.52 114 
19.66 111 
18.84 115 
18.68 114 
15.58 114 
15.51 114 
12.96 113 
13.53 114 
10.05 115 
7.00 115 
5.03 114 
3.80 115 
1.64 115 

. 71 116 

.17 114 
-.02 115 
-.08 114 

C14 
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MeP-tresultaten van de ruwe wand. 

Tabel XV 

* Positie 3 s 9.56 mm 

x = 3.30 m B = 7.24 mm 

u = 301 mm/sec H = 1.32 
0 

& = 69 mm Middelingstijd: 10 minuten 

y(mm) U(mm/sec) V(mm/sec) u2 
( mm2 /sec2 ) if(mm 2/sec 2 ) uv(mm 2/sec 2 ) U molen 

0 
mm/sec 

.620 117.896 -1.234 808.05 43.72 51 •. 43 318 
-

.740 128.958 -.929 819.72 55.87 66.94 320 

.880 138.934 -.868 891.78 60.37 83.34 320 
1.060 150.355 -.497 963.37 66.99 102.08 321 
1.280 161.000 .061 841.44 73.96 96.18 322 
1.540 170.770 -.168 861.39 84.97 114.10 321 
1.840 174.585 -.554 841.88 99.54 112.03 318 
2.200 181.173 .282 694.81 105.18 104.69 317 
2.640 188.402 .201 707.92 122.12 145.31 315 
3.160 190.925 .612 586.07 116.72 108.83 313 
3.780 197.970 1.262 622.87 132.48 134.14 315 
4.540 203.567 1.209 541.46 146.68 119.43 315 
5.440 210.380 1.210 515.10 160.21 128.53 315 
6.520 213.421 .517 516.88 182.94 150.65 315 
7.820 215.962 1.058 462.17 152.10 131.46 312 
9.38,0 221.823 1.357 463.23 160.71 128.28 313 

11.240 234.114 2.433 406.36 156.19 117.48 319 
13.480 235.114 1.558 441.81 151.80 124.10 315 
16.160 239.816 1.502 371.85 155.25 102.72 313 
19.380 247.478 1.701 351.69 136.67 96.51 314 
23.240 254.135 1.779 327.40 135.67 102.59 313 
54.040 288.625 2.473 93.87 40.50 21.45 311 
61.040 294.498 2.329 45.65 26.22 10.04 313 
68.040 298.852 2.396 22.61 16.08 3.76 315 
75.040 300.519 2.709 15.18 9.81 .72 316 
82.040 301.754 3.054 11.20 6.35 .20 316 
89.040 299.834 3.405 8.24 6.04 -.18 314 
96.040 310.263 3.792 9.08 4.90 -.47 316 
99.040 300.307 4.741 12.22 4.50 -.35 315 
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APPENDIX D: Berekening van de fouten. 
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Stel de hoek tussen de hoofdbundel en de referentiebundel 

is gelijk aan p in plaats van gelijk aan de veronderstelde <p • 

Dit betekent dat nu bepaald worden: 

""" 
u = sin <P u 

sin q> 
...... - sin q:> V V = . 

sin ip 

- ... -- ( s~n ijS) 2 (U-U) (V-V) = (U-U) (V-V) 
s~n çp 
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APPENDIX E Resultaten van de bepaling van de bundeldiameter. 
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De bepaling vond plaats in lucht. De fotodiode en het mes zijn in die 
lichtbundels geplaatst welke voor de laser doppler snelheidsmeter ge
bruikt zijn: 
1 referentiebundel 1.1 (zie figuur 18, par. 4.1) 
2 hoofdbundel 
3 referentiebundel -1.1 (zie figuur 18, par. 4.1) 


