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9. Korte samenvatting: 
Ten behoeve van het ontwerp van een meetsectie voor een windtunnel is 

een numerieke procedure ontwikkeld,die de gemiddelde snelheidsverdeling 

van een stroming door een rechthoekig kanaal berekent. Daarbij is er 

vanuit gegaan dat er op elk der vier wanden een identieke turbulente 

grenslaag aangroeit. De numerieke resultaten zijn vergeleken met expe-

rimentele waarden. 

Daarnaast zijn er met deze procedure voorspellingen gedaan omtrent lucht

stromingen door divergerende en convergerende rechthoekige kanalen, waarbij 

de aandacht sterk is gericht op de gemiddelde snelheidsprofielen in de 

turbulente grenslagen en de drukgradiänt in de lengterichting van het 

kanaal. 
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SAMENVATTING • 

Gedurende deze afstudeerperiode is een computerprogramma ontwikkeld dat de 

luchtstroming door een rechthoekig kanaal (O,?m x l,05m x Bm) en de bijbe

horende drukgradiënt berekent. Daartoe zijn de vier turbulente grenslagen 

op de wanden van het kanaal vervangen door hun verplaatsingsdiktes. Bovendien 

zijn de interacties tussen de grenslagen op de wanden van het kanaal niet 

bij de berekeningen betrokken. Ooor,deze vereenvoudigingen is het probleem 

gereduceerd tot een tweedimensionaal, parabolisch probleem, en wel tot het 

berekenen van een aangroeiende turbulente grenslaag op een vlakke wand met 

een drukgradiënt,die zodanig moet worden berekend,dat deze overeenkomt met 

de drukgradiënt in het kanaal. 

Voor de berekening ven dit probleem is de impulsvergelijking getransformeerd 

naar (x, W)""'Colrrdinaten, waarin W een dimensieloze stroomfunctie is. Oe 

variabelen zijn berekend op de roosterpunten van een, met de grenslaag mee

groeiend, rooster. In (x,~)-colrrdinaten is dit rooster orthogonaal. Binnen 

het rooster wordt, uitgaande van een bekend beginprofiel, de "marching-pro

cedure" uitgevoerd. 

Oe turbulente viscositeit wordt in het programma door de Van Driest-formulering 

van Prandtl 1s mengweghypothese beschreven. 

Oe numerieke resultaten zijn vergeleken met de experimentele waarden, welke 

zijn verkregen uit metingen aan een, binnen de werkgroep ontworpen, kanaal. 

Naast boven omschreven kanaalberekeningen zijn er met behulp van het geschreven 

computerprogramma voorspellingen gedaan omtrent luchtstromingen door diver

gerende en convergerende kanalen, waarbij de aandacht sterk gericht is op de 

gemiddelde.snelheidsprofielen en de drukgradiënt in de lengterichting van 

het kanaal. Gezien de goede resultaten bij de berekening van een luchtstroming 

door een rechthoekig kanaal, mag worden verwacht dat deze voorspellingen 

goed in overeenstemming zullen zijn met de werkelijkheid. 

Bovendien mag uit de verkregen resultaten worden geconcludeerd dat de beschouw

de rechthoekige-kanaalstroming redelijk goed door het ontwikkelde computer

programme wordt voorspeld. oe fout in de voorspelling (ca. 3 %) ligt in de 

orde van de experimentele onnauwkeurigheid (ca. 2 %). 

\ 
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INLEIDING. 

1. Doel van het onderzoek. 

In 1976 is ten behoeve van het onderzoek van de ~erkgroep "Turbulentie", 

behorende tot de vakgroep "Transportfysica-THE", in het laboratorium van 

deze ~erkgroep een nieu~e ~indtunnel gebouwd. Alleen d't gedeelte van de 

windtunnel waarin de experimenten worden uitgevoerd, de meetsectie, is nog 

niet voltooid. Oe meetsectie van deze windtunnel bestaat in principe uit 

een rechthoekig kanaal met een hoogte van l,Osm, een breedte van 09 7m en 

een lengte van Sm {fig. i.l). 

Wanneer er door dit kanaal lucht stroomt, zal er een (negatieve) drukgra

dilnt in de lengterichting van het kanaal optreden. Uit theoretische over

wegingen is het echter gewenst, dat er in de meetsectie een drukgradiUnt 

gelijk aan nul heerst, of nog idealer, dat de drukgradiënt instelbaar is. 

Vanuit deze behoefte is mijn afstudeeropdracht tot stand gekomen, om een 

computerprogramme te schrijven voor de berekening van een rechthoekige

kanaalstroming, dit programma te tosten m.b.v. experimenten met de nieuwe 

windtunnel, en uiteindelijk voorspellingen te doen omtrent stromingen in an

dere configuraties van meetsecties den de geteste configuratie~, 

2. Probleemstelling. 

Een nadere beschouwing van het probleem laat ons zien dat we te maken heb

ben met vier turbulente grenslagen die vanaf het begin van de meetsectie 

aangroeien op de vier wanden van het kanaal. Buiten de grenslagen is de stro

ming uniform en nagenoeg laminair. Figuur 1.2. laat het kanaal met het ge

bruikte assenstelsel zien. Oe x1-richting valt semen met de hoofdstroom

richting van de lucht. Oe x2-richting is de richting loodrecht op de be

nedenwand, naar boven gericht. Oe x3-as staat loodrecht op de x1- en de 

~2-as en de ri~hting is zodanig dat er een rechtsdraaiend assenstelsel 

wordt gevormd.· 

Aan het begin van het kanaal (x1:o), zal uit symmetrie-overwegingen op 

alle vier de wanden een 11 tripping-wire" worden aangebracht om op die plaats 

vier gelijke tunbulente grenslagen te doen ontstaan • 

. Ven deze turbulente grenslagen is voor dit onderzoek alleen het gemiddelde 

snelheidsprofiel van belang {fig. i.3.a). Voor de ~nelheden gelden de 

symbolen u1 voor de component in de x1-richting, u2 voor de component in 

de x2-richting en u3 voor de component in de x3-richting • 

.. 



-2-
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1. ventilator s. contractie 
2. geluiddemper 6. meetsectie 
3. windrichting 7. waterkoeling 
4. bocht-lamellen 

fig. i.l: Oe windtunnel 

Het eengroeien van een turbulente grenslaag betekent ook het groter worden 

ven de verplaatsingsdikte, d1• Oaze verplaatsingadikte wordt voor het 

benedenvlak wiskundig gadefiniBerd door 

d1= ~0 Jrcu0 - ü1} dx2 

0 

••• i.l 

hoogte : l,.osm 
breedte: O,?Om 
lengte : a,oom 

Hoofdstroomrichting 

fig. i.2: Rechthoekig kenaal met eàsenstalsel. 
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waarin u0 de hoofdstroomsnelheid voorstelt. Oe fysische betekenis ven de 

verplaatsingadikte is als volgt: Ten gevolge van de grenslaag is de volume

etroom dicht bij de wand kleiner dan wanneer het profiel recht was geweest. 

Het verschil wordt gegeven door 

hetgeen equivalent is met een volumestroom met snelheid u0 door een laagje 

ter dikte d1 (fig. i.3,b), Men kan ook zeggen: de hoofdstroming ziet als 

het ware een lichaam met een wend die over een afstand d1 verplaatst is. 

Uo= hoofdstroom
~------~snelheid 

l."· •• 

fig. i.3,a: 
het gemiddelde 
snelheidsprofiel 

fig. i,3,b: 
de verplaatsinga
dikte 

d .:1 

fig •. i,3.c: afname va~ de 
effectieve doorsnede van 
het kanaal 

Voor de vier turbulente grenslagen kunnen voor dit doel de verplaatsingadiktes 

worden gesubstitueerd, Het groter worden ven deze verplaatsingadiktes komt 

dan overeen met het kleiner worden van de effectieve doorsnede, Aeff' 

van het kanaal, want hoogte en breedte worden elk verminderd met de afstand 
. . 

2d1 (fig,' i.3,c),' Deze verandering van effectieve doorsnede gaat gepaard 

met het ontstaan van een drukgradi6nt, 

Bovenstaende globale beschrijving is echter te simplistisch. Zal het 

karakter van de turbulente grenslagen langs de wanden voornamelijk bepaald 

worden door de aanwezigheid van 66n wand, in de vier hoeken zijn er tw66 

loodrecht op elkaar staande wanden die de grenslaag bepalen, In de hoeken 

tDeedt er een interactie op tussen twee turbulent~ grenslagen, elk behorende 

tot een wand, Deze interactie heeft tot ge~olg dat er niet te verwaarlozen 

gemiddelde snelheden optreden in het vlak loodrecht op de hoofdstroomrichting, 
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oaze z,g, secundaire stromingen (zie hoofdstuk 1) beperken zich weliswaar 

tot een relatief klein gebied in de hoeken, maar zorgen ervoor dat het te 

onderzoeken probleem een driedimensionaal karakter heeft, Omdat dit grote 

numerieke moeilijkheden geeft, heb ik deze secundaire stromingen niet bij de 

berekeningen betrokken, Hiermee heb ik het probleem gereduceerd tot het 

berekenen van een tweedimensionele turbulente grensleeg langs een vlakke 

wand, met een drukgreditint die overeen moet komen met de drukgradiënt welke 

in de meetsectie zou heersen, 

oe par'tiële di fferentiealvergelijkingen die het gemiddelde snelheidepro

fiel van een stationaire, niet-samendrukbere turbulente grenslaag met 

constante stofparameters beschrijven, luiden in de grenslaagbenadering 

voor.~e_benedenwend: 

Randvoorwaarden : x2=0 : ü
1
:ü

2
=0 

x2=ro : ü1=u0 

...... 

• •• i,2 

I 

••• i.3 

Hierin duidt de streep boven de symbolen op de gemiddelde waarde. ~eff is de 

effectieve viscositeitscoëfficiënt welke gegeven wordt door 

••• i,4 . .-

waarin '2 t de turbulente viscosi telt voorstelt. Deze turbulente viscositeit 

is een eigenschep van de stroming waarvoor een wiskundig model, het zogeheten 

turbulentie-model, gebruikt moet worden, Het vinden van een goed model 

is een belengrijk onderdeel van het onderzoek. 

») Voor de betekenis ven de symbolen zie de symbol~nlijst, 
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3. Numerieke methoden. 

Oe moeilijkheidsgraad van numerieke berekeningen van turbulente stromingen 

hangt voornamelijk af van 

a. de aard ven het probleem: 2-of 3-dimensionaal, parabolisch of elliptisch. 

b. het turbulentiemodel dat gekozen wordt 

Het bovensteend probleem is een tweedimensionaal, parabolisch probleem. 

Het woord "parabolisch" is een wiskundige classificatie ven de p.d.v. 

(= part. differentiaalvergelijkingen) die het probleem beschrijven. 

Fysisch. betekent het parabolisch zijn, dat stroomafwaartse verstoringen g66n 

invloed hebben op het stroomopwaartse stromingsbeeld. (Voor een uitgebreidere 

beschrijving ven parabolische en elliptische problemen, zie lit. (1) en lit. (2)) 

Dit parabolisch karakter van het probleem zal zeer sterk ten goede komen aan 

de economie (weinig geheugenpleetsen en korte rekentijden) van het te 

schrijven computerprogramma. 

Hoewel in principe de waarden ven de variabelen in het hele gebied van de grens

leeg van belang zijn, moeten we bij numerieke berekeningen onze aandacht 

tot een eindig aantal· punten van het gebied beperken. Dit is om geheugen 

en rekentijd te·besparen. 

Deze punten liggen op de knooppunten van een rooster dat gevormd wordt door 

twee stelsels lijnen die {vrijwel) rechte hoeken met elkaar maken (fig. i.4). 

Een stelsel heeft de richting van de hoofdstroomrichting, terwijl het endere 

atalsel de richting van de belangrijkste veranderingen heeft. 

richting van belangrijkste 
veranderingen 

"beginprofiel" 

~ 

fin step voorwaarts 
\. 

roosterlijn 

roosterpunt 

fig. i.4: Rooster dat het rekengebied opvult. 
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Het parabolisch zijn van de vergelijkingen biedt de mogelijkheid om bij de 

numerieke berekeningen gebruik te maken van de z,g, "marching-procedure", 

o,v,z, uitgaende van, een volledig bekend snelheidsprofief, het. beginprofiel, 

kunnen door·discretièatie van de.p,d,v, met behulp van de roosterpuhten, de 

variabelen op de volgende roosterlijn worden berekend, Uitgea~de van deze 

roosterlijn worden weer de variabelen op d.e volgende roosterlijn_ :berekend etc,, 

waarbij de informatie van de vorige roosterlijn verloren gaat, Dit betekent 

aan llndimensionaal geheugen voor een tw,,dimensionaal probleeml 

Bij deze methode moeten wel de randvoorwaarden op de uiteinden van de 

roosterlijnen bekend zijn, Op de laatste roosterlijn stroomafwaarts is er 

geen randvoorwaarde nodig, Deze randoplossing is een uitkomst van de 

berekening,' Deze methode is mogelijk omdat niet-uniformiteiten stroomaf

vaarts geen invloed hebben op de reeds berekende oplossing stroomopwaarts, 

(The metaphorical raferenee is to a line of saldiers sweeping shoulder 

to shoulder across the battlefield, and performing their task with such 

efficiency that they need not return to "mop up" isolated pockets of resis

tanca, nor do they have to ratraat and make renswed assaults until the 

enemy is finally subdued,·- Q,B, Spalding, lit,(l),) 

Hoofdstuk 2 zal een uitgebreide beschrijving geven van de bovenomschreven 

numerieke methode voor het berekenen van een turbulente grenslaag, 



Hoofdstuk 1 SECUNDAIRE STROMINGEN. 

Hoewel in de inleiding wordt vermeld dat de secundaire stromingen in de 

hoeken ven het kanaal niet bij de berekeningen zijn betrokken, wil ik 

niet nalaten om, zij het niet al te diepgaand, iets meer te vertellen over 

dit onderwerp ter rechtvaardiging van deze vereenvoudiging. 

1.1 ~meen. 

In een .laminaire stroming langs een hoek is de snalheidsverdeling zodanig, 

dat de isoteehen (lijnen ven constante snelheid in een vlek loodrecht op de 

hoofdstroming) er uitzien els die welke in fig. 1.1 wordt eengeduid met 

"laminair"• In een turbulente •troming langs een hoek treden er echter 

secundaire stromingen op, dia de isoteehen de vorm geven welke in fig. 1.1 

wordt eengeduid met "turbulent" ( li t. (3)) • 

iaatach (laminair) 

secundaire stroming 
_ -~ (turbulent) 

isotach (turbulent) 

I 

fig. 1.1: Globale isotachenconfiguratie in een hoek voor 

laminaire en voor turbuiente stromingen.' Het vlak 

van tekening staat loodrecht op de hoofdstroom

richting. 

Bij een inwendige hoek is er een secundaire stroming langs de bisactrice in 

de richting ven d~ hoek en van de hoek af langs de zijwanden. Bij een uit

wendige hoek is de richting van de secundaire strdming tegengesteld. 

Uit bovenstaande beschrijving valt af te leiden dat de rechthoekiga-kanaal

stroming een driedimensionaal probleem is, hetgeen numeriek gezien,het 

probleem enorm compliceert. 



- 8-

1.2 Vorticitait in de x1-richting. 

Secundaire stromingen zijn door Prandtl (1952) in twee groepen verdeeld 

{lit. (4)). 

e. van de eersta soort: daze ontstaan door buiging van de hoofdstroming 

(scherpe bochten in pijpen b.v.) en komen ook voor bij laminaire 

stromingen. 

b. van de tweede soort: deze ontstaan door niet-homogeniteit van de 

wandturbulantia. 

Oe secuhdaire stromingen in de hoeken zijn van de tweede soort. Een zinvolle 

benadering van dit probleem is het neder bastuderen van de vergelijking 

voor de component in de x1-richting van de vorticiteit (=rot (Q.)). 

Voor een stationaire, onsamendrukbare stroming met constante stofparameters 
'~j 

luidt deze vergelijking: 

waarin 

..1 

s è)Ü:s oü2 
a = oX2 - oX3 

oü1 ~ü3 
lf = äx3 - axl 

~ü2 oü1 
) = oXl- oX2 

rot U= -

Hierin is de notatie gabruikt van fig. 1.2: 

\ 

I 
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fig, 1,2: Vorticitaitscomponenten, 

+ u' 3 

oe betekenis van de termen uit 1,1 afzonderlijk is als volgt: 

( IT ~+u ~ +u 2.L) 
~ I dXI J. dXt 3 è)X3 stelt de convectie voor van f 

via de gemiddelde snelheden, 

'f 

ia de visceuze diffusie ven 1· 

staat in de literatuur beschreven als "vortex-stretching"• 
Dit kan uitgelegd worden als het uitrekken door de hoofd
stroming van een spiraalvormige wervel in de hoofdstroomrichting, 

Deze term beschrijft de productie van de 
rotatiecomponent f door het ombuigen van 
de rotatiecomponenten tp en "Snaar de x1-as 
doordat er gradiMnten zijn in de 
hoofdstroomsnelheid (fig. 1,3), 
Oe op deze manier geproduceerde vorticiteit 
behoort tot Prandtl's eerste soort, 

\, 

• P2, P3 en P4 behoren tot de tweede soort .en vertegenwoordigen de tijd-

gemiddelde convectie van turbulente vorticiteit door de turbulente 

beweging plus de tijdgemiddelde productie van turbulente vorticiteit, 
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Uit bovenstaende beschouwing valt af te leiden dat wanneer men de 

secundaire stromingen van de tweede soort wil bestuderen, dat men dan wis

kundige modellen moet zien te vinden voor de Reynoldse spanningen u{u~, 

ulu~, u2
2

,u3
2 

en u~u!• Op dit gebied is en wordt veel onderzoek gedaan dat 

geleid heeft tot vaak gecompliceerde turbulentiemodellen (lit,(5)), 

1,3 Discussie, 

De uitgebreidheid van het hoekgebied kan worden geschat op tweemaal de 

grenslaagdikte in beide richtingen (lit,(6)), Het is daarom te verwachten 

dat de'hoe~gebieden een relatief klein gedeelte van de meetsectie zullen 

uitmaken, Bovendien zal de invloed van de secundaire stromingen bij de 

middens ven de wanden varweerloosbaar zijn,zodat deer het tweedimensionale 

karakter vrijwel niet wordt verstoord, Op grond van daze overweging tasamen 

met de overweging dat de secundaire stromingen enorme theoretische en 

numerieke problemen met zich meebrengen, heb ik het raadzeem geacht niet 

te proberen de secundaire stromingen bij de berekeningen te betrekken, 

\ 

I 
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Hoofdstuk 2 NUMERIEKE METHODEN. 

In dit hoofdstuk wordt de theoretische achtergrond beschreven van het door 

mij geschreven computerprogramme "Meetsectie/windtunnel"• Deze theorie is 

grotendeels gebaseerd op de theorie behorende bij het computerprogramme 

"Genmix'', geschreven door O.B.Spelding (Imperia! College of Science end 

Technology te Londen, lit. (1)). Bovendien komen in dit hoofdstuk enkele 

tests van het programme ter sprake en wordt het door mij gebruikte turbulen

tiemodel besproken. Daarna worden nog enkele belangrijke details ven het 

programme speciaal belicht. 

2.1 Het gebruikte rooster en de g~bruikte verg~~ijk!~· 

Bij het oplossen van de p.d.v. die het probleem beschrijven, moeten we 

gebruik maken van een rooster. Oe gevraagde variabelen worden dan berekend 

op de roosterpunten. Oe vraag welk rooster te kiezen is niet zo eenvoudig 

te beantwoorden. Een voor de hand liggende suggestie is een cartesisch 

rooster (fig. 2.1). 

- t- -ro 

~ ....... 1- j 

-~ 

---
-~ 

. 

" " ,' Gre nslaag 

/' 
~·l , 

& 

""<...l/"1'// / / / / / / / / / / / /// / / LLLLL /_L_L_ 

x1 
fig. 2.1: Het carteslach rooster. 

I 

Dit rooster heeft echter het bezwaar dat het, daar waar de grensleeg dun is, 

weinig roosterpunten heeft. Het oplossend vermogen dicht bij de wand, 

waar grote gradiënten optreden, is den veel te klein. Wanneer voor kleine 

x2-waarden er veel roosterpunten worden aangebracht om de nauwkeurigheid 

bij kleine x1-waerden te vergroten, den zijn er bij grote x
1
-waarden teveel 

roosterpunten , hetgeen teveel rekentijd zal vergen. 
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Wanneer we nauwkeurigheid en effici6ntie willen combineren, moeten we naar 

een rooster zoeken dat beter bij de vorm van de grenslaag aansluit. 

Om te komen tot een beter rooster worden hieronder eerst enkele definities 

gegeven: y 

a. de stroomfunctie \V : 't' = 5 ~ Udy • • • 2.1 

Hierin is U de grootte va~ de snelheidevector (u1,u
2

) en y de coördinaat 

welke loodrecht op de snelheidsvector staat (fig. 2.2). 

b. stroomlijnen: lijnen met constante stroomfunctie. De richting van de 

snelheidsvector in een bepaald punt valt samen met de richting van de 

stroomlijn door dat punt. x is de co5rdinaat langs de stroomlijnen (fig.2.2). 

UJLlll I LLl.llLLl1llLIZLLLIII17. 
/ 

fig. 2.2: Stroomlijnen en snelheidsvactor. 

Opm. : Nu reeds wil ik er voor de duidelijkheid op wijzen dat er in de theorie 

van het programma gebruik wordt gemaakt van het zojuist beschreven 

co5rdinatensysteem. Daarbij is verondersteld dat in de grenslaag het 

(x, y)-colrrdinatensysteem samenvalt met het (x1 ,x2 ~--coördinatensysteem. 

Bovendien wordt dan de snelheid U berekend i.p.v. u1 dat wil zeggen 

dat u2 wordt verwaarloosd ten opzichte van u1• Dit laatste is toega

ataan daar in de grenslaag u2<< u1• 

Oe fysische betekenis van ~(y) is, dat da waarde van ~(y1 ) overeenkomt 

met de massastroom tussen de wand (y=O) en het punt met y:y1• 

Het massatransport tussen twee stroomlijnen met stroomfunctie ~a resp. ~b 

Ci' a > rb) badraagt 't'a 'fb, waarbij opgemerkt ~oet worden dat alle stromen 

betrekking hebben op de eenheid van lengte.in de x3- c.q. z-richting. 

Naast het cartesisch rooster wordt vaak het x-~-rooster voorgesteld (fig.2.3). 
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fig. 2,3: Het x-'t'rooster, 

_E-rend 

lijnen mat 
constante 't' 

Dit rooster heeft achter hetzelfde nadeel els het certesisch rooster, 

Spelding heeft daarom voorgesteld om de stroomfunctie ~ te schalen mat 

~E(x) (E=rand van de granslaeg), l'E(x) is de waarde van de stroomfunctie 

op de rand van de grenslaag, De fysische betekenis van 'YE(x) is dat 'I'E(x) 

galijk is een de massastroom binnen de granslaag, Uiteraard is deze massastroom 

voor elke x-weerde anders, zodat 'f'E een functie is ven x, 

Wannaar we nu de rand van de grenslaag laten semenvallen met de rand van het 

rooster dan hebben we naast x de nieuwe co8rdinaat 

w- y 
-~) J o~W~l 

Met deze twee co5rdinaten ziet het rooster eruit als gegeven in fig, 2,4, 

:.1 .----.---r---r---.---.--.---.---- E -

~k--+--4---+--+--~-+--~--

0 ... 
x 
fig, 2,4: Het x-w-rooster, 

\tlanneer 't'E(x) bekend is, hebben we een rooster gev~.ndan met een constant 

aantel roosterpunten op een verticale roosterlijn, dat meegroeit met de 

grenslaag, M,e,w, we hebban een uitdijend rooster (fig, 2,5), 

••• 2.2 
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E . 

fig, 2,5: Het uitdijende rooster, 

Het in fig, 2,4 gegeven, met de grenslaag meegroeiende rooster, is in het 

computerprogramma gebruikt, 

In de inleiding zijn de grenslaagvergelijkingen gegeven in de cartesische 

co8rdinaten x1 en x2• Hoe zien de vergelijkingen er nu uit in x-tV-coördinaten? 

Om deze vergelijking af te leiden zullen we eerst de impulsvergelijking 

opstellen in x-'r' -coBrdinaten (Von Mises-coördinatentransformatia) • 

De de fini tie van 't' lu~dde: 
y / 

~=s ~Udy •• ,2,3 

0 

ofwel: d'#' = ~Udy ••• 2,4 

We beschouwen nu twee stroomlijnen met stroomfunctie 't' en Y +A 'r ~ De x-richting 

wordt weer gekozen langs de stroomlijnen en de y-richting is weer loodrecht 

op de stroomlijnen, We zullen nu de krachten bekijken welke op een elementair 

volume-elementje A x A y 4 z werken, veroorzaakt door de schuifspanningen "{ 

en"( +A 't en de drukken p en P+ A p, U is in dit geval dus de snelheid langs 

de stroomlijnen (fig, 2,6), 

\ U+ 4U 

)?P+AP 

fig, 2,6: Het elementaire volume
elementje, 
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Oe impulsvergelijking wordt afgeleid door op het volume-elementje de 

tweede wet ven Newton toe te passen: "De impulsverandering per tijdseenheid 

is galijk aan de som van de krachten warkende op het volume-elementje", 

Dus: 

mat vgl, 2,4 

en in diffarantiaalvorm: 

Met 

krijgen we: 

dU - o ((;)U IJ dU) I ~ a x - d'l' ' eer~ è)'Y -~U oX 

Bij bovenstaande afleiding dient opgemerkt te worden dat er geen rekening 

•• ,2,6 
I 

••• 2,8 

is gehouden met de visceuze uitwisseling van impuls in de x-richting, Deze is 

in. de grenslaagbenadering verwaarloosbaar, daar de gradiUnten in de x-richting 

veel kleiner zijn dan de gr.adiUnten in de y-richting, 

Bovendien dient nog opgemerkt te worden dat er naast 2,8 geen vergelijking 

behoeft te worden afgeleid voor behoud van massa, daar er bij de afleiding 

van 2,8 vanuit wordt gegaan dat er in het beschouwde volume-elementje geen 

massa verloren gaat, Een snelheidevector die m,b,v, 2,8 wordt berekend,zal 
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automatiscn aan de wat van bahoud van messa voldoen, 

Nu we de impulsvergalijking hebban afgeleid in het x- 't' -coördinatenstelsel, 

moet deze nog worden getransformeerd naar het x-"'-coördinatenstelsel. Oe 

transformatie van (x, \f' ) naar (x', W ) waarin x '=x kan als volgt wrden 

bepaald: 

(or) == (dt) . (dx') +(~) ·(ów) 
. "dX 't' ~ w dx 'i' ~w x• ~ x 't' 

(~) = (~) .l.sK-) +{-af?) . (~} 
d\t' x ;)x• w rd 't' )C è)w x• è) 't' x 

Met vgl, 2.2 leidt dit tot 

d~(X)(.L) 
ol X' ()w x' 

Wanneer 2.8 volgans 2.9 en 2.10 wordt getransformeerd, leidt dit met x'=x 

tot de volgende differentiaalvergelijking: 

••• 2.10 

••• 2.11 

We mogen echter veronderstellen dat in de grenslaagbenadering de druk onaf

hankelijk is ven W , hetgeen leidt tot: 

ofwel 

waarin 

6--· cl're 
-'i[dx 

dU + b w àU .:: ë) ( c 'dU ) _ _ 1 d P 
()x diJ d'W àw ~u. o1 x 

\ 

en 

.,,2.12 

••• 2,12a 
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Vergelijking 2,12 is de niet-lineaire p,d,v, die numeriek moet worden opge

lost, Een numerieke oplossing van 2,12 zal voor een bepaalde x-waarde een 

U(x,W)-snelheidsprofiel opleveren, dat weer moet ~orden teruggetransformeerd 

naar een U(x,y)-snelheidsprofiel, 

2.2 Organisatie van het rooster en het gebruikte differentiesch~, 

a, Organisatie van het rooster, 

Bij de oplossing van 2,12 wordt er uitgegaan van een bekend U(x,w)-profiel 

op een,bepaalde x-waarde, In de praktijk zal dit een gemeten U(x,y)-profiel 

zijn dat getransformeerd wordt naar (x,w)-coördinaten, Uitgaande van dit 

bekende profiel op de eerste roosterlijn zal het profiel op de tweeda rooster

lijn worden berekend, etc. 

Alvorens te beschrijven hoe de t~eede roosterlijn wordt berekend, volgt eerst 

een de hand van fig, 2,7 de beschrijving van het rooster, 

NMl=N-1 
NM2=N-2 

w, 

--~~~--------~--------E-grens 
N r 1 

I I 
NMl 1 JNMl-integratievolume 

L-------' 
Nl'l2 

r------ 1-r 

i 4 I :i-de integratievolume 
L------r--• 

i-1 

f+--Ax --+1 

• 
r-----1 

2 1 1i=2 integratievolume 
1 I t----~· __ _.L~~~~-~~~~~~------wand 

x u M 0 

fig~ 2. 7: Organisatie van het x-w-rooster, 

indices:· U::" Upstream'J 
M=Midden 
D="Downstream" 

Elke roosterlijn bestaat uit N roosterpunten, Het eerste roosterpunt valt 

samen metw =0 (=de wand) en het N-de roosterpunt valt samen metW =l(=de 
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E-grens). Oe bekende roosterlijn heeft de index U en de daarop volgende 

onbekende roosterlijn heeft de index o. Het tussengebied draagt de index M, 

Met behulp ven dit rooster en ven vgl. 2,12 zal de onbekende snelheid op het 

i-de ~oosterpunt, ui,B' worden uitgedrukt in de vijf omliggende snelheden 

te weten Ui+l,D' Ui-l,D' ui,U' ui+l,U en ui-l,U' Deze uitdrukking wordt een 
lineaire uitdrukking van de vorm: 

••• 2.13 

waarin A.,8. etc. constanten zijn welke worden verkregen door integratie 
1 1 ' 

van de differentiaalvergelijking 2,12 over een integratievolume rond het 

i-de roosterpunt (fig, 2,7), waarbinnen de snelheid gelijk is een ui,o' 

Daar de U-waarden ven het stroomopwaartse profiel bekend zijn, is het 

handiger om de laatste vier termen uit 2,13 tot ~~n constante samen te voegen: 

••• 2.14 

Het resultaat hiervan is, dat we een lineaire vergelijking overhouden waarin 

alleen de onbekende U's in voorkomen n,l. 

• •• 2.15 

Wanneer u1, 0 en uN,D' de randvoorwaarden, bekend zijn, dan stelt 2,15 een 

stelsel van N-2 lineaire vergelijkingen voor met N-2 onbekenden, te weten 

u2 t/m UNMl' Dit stelsel kan geschreven worden in de vorm van een tridiago

nale matrixvergelijking: 

0
N-l -BN-1 

0 
UN-1 CN-l+AN-lUN 

-AN-2 0N-2 - 8N-2 u c ..... ...... ..... ;N-2 I N-2 .... ...... .... 
I I .... .... I .... .... ... I 

-A .. 0. .._8. I 

i...._ 1 ..... 1 .... ~i = çi ••• 2.16 

0 
... ... .... I I ..... ... .... .... .... I I .... .... ..... 

I I 
-A3 03 -8 u3 c3 3 

-A 02 u2 C2+82Ul 2 
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Oe matrixvergelijking 2.16 is numeriek op een simpele wijze op te lossen. 

b. Integratie van de differentiaalvergelijking (bepaling van Ai,Bi,ci en Di). 

Figuur 2 • 7 geeft een beeld van de integratievolumes A x A z 4W welke moeten 

worden beschouwd. 

Oe grenzen van de integratievolumes worden gegeven door de batrekkingen 

wi..,.1z. = Jt ( w, + lJi+-•l 

w i-ft. = 11. ( G.J;. .,.. wi_,) 

waarin i+! de bovengrens en i-! de benedengrens aangeeft. Oe volumes aan de 

beide randen verschillen hierin met de andere volumes, n.l. 

voor !::2 

voor i=N-1 

• . 
• • 

Met behulp van deze definities valt af te leiden dat de totale hoogte van 

de integratievolumes overeenkomt met de hoogte van het rooster, immers 

1'1111 

J_ ( Wt+~- (.Ji-l't) = WNMI+'/z. - W2.-'l.z ::: 1 
(.=2. 

Dus wanneer in elk volume-elementje afzonderlijk aan de wet van behoud van 

impuls wordt voldaan, dan wordt er in de hele grenslaag aan voldaan. 

De coBfficiUnten Ai' Bi' ei en Di worden verkregen door integratie van 2.12 

over een integratievolume AX óZ4W (fig. 2.8). 

u D 

r - - -- - -- 1 i+t 
d ~ 
I j 
I 1 
L-- - -- - · • i-! 

i-1 

fig. 2.8: Detail van het (x,uJ)-rooster met 
integratievolume. 



- 20-

Daar alle termen onafhankelijk van z zijn, komt integratie over z neer op 

vermenigvuldiging met A z; na uitdelen van A z blijft integratie over x en w 
over, Als integratie over x niet exact ken ~rden uitgevoerd, wordt de inte

greel benaderd door A x maal de waarde van de· integrand tussen xU en x
0

, Dit 

wordt aangegeven met de index M, Ne delen door Ax krijgen we 

~SS dx dw-(v,gl.l.l.t) 

hetgeen overeenkomt met 

,,,term A 

,,,term 8 

,,,term C 

[( c. óU ) 
~ i.+V.t 

( C dU ). ,1 ] - (,-,,. 
è)W M 

,"term 0 

dP -dx dwJM , "term E 
• 

••• 2,18 

Om nu 2,18 te herleiden tot 2,15 zullen er enkels aannemen omtrent het snel

heidaprofiel en de gredi6nten worden gemaakt, 

De eerste eenneme die wordt gemeekt is, dat. voor Wi-'1-l. ~ w' w,.~ de snel

heid gelijk is een Ui' Voor term A betekent dit,dat deze geschreven kan 

\&lOrden els 

".2.19 
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De definitie van b (2.12a) houdt in dat term 8 geschreven kan worden als 

..::.L d~ . u ~,M. ( w~+-}S.- c.vc:-1.z. > 
~· dx 

oe volgende aanname die wordt gemaakt, is dat ui,M = ui,D• Ook de U-weerden 

uit term C en de gradiUnten uit term D worden genomen op het stroomafwaartse 

station. Dit is gedaan uit stabiliteitsoverwegingen m.b.t. het computerpro

gramma (lit.(l)). 

Voor dà term C geldt de afspraak 

De gradiUnten uit term D worden met 2.12a en 2.2 en 2.4 weer herleid tot 

Daar bij de berekening van de snelheden op de stroomafwaartse roostorlijn 

alle grootheden op deze lijn onbekend zijn, worden in 2.22 hiervoor de 

stroomopwaartse waarden genomen. Dit is toegesteen daar de verenderingen 

in de x-richting zwak zijn. Oe onbekende snelheden blijven staan om tot 2.15 

te komen. 

Oe laatste term, term E, kan worden geschreven als 

Omdat ui,D in de noemer staat, wordt het lineaire karakter van 2.15 verstoord~ 

Schrijven we echter ui,D = ui,U +AU, waarin ~U= ui,D- ui,U' dan wordt 2.23 

door eerste ordebenadering van 1/Ui,D in 4U benad~rd door de lineaire relatie: 
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en 

s. = (. 

= 
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1 .t. • ~ • { wi-t9:t- wi-9a} 
~U&.,u ol X 

In appendix A wordt een volledige en uitgebreide herleiding van 2.18 tot 

2.15 volgens de bovenstaande methode beschreven. Bovendien worden in 

••• 2.26 

appendix A de volumes aan beide renden apart behandeld. Deze herleiding geeft 

voor de coëfficiënten Ai' Bi, c1 en Di de volgende uitdrukkingen: 

waarin 

Cc:= U;.,u ~,t>. (Wi+~- û{·.'/z) -1- Sc:"t,{,z:> 
AX 

1i+Y.z = Pen~.(_.,_'/:~., 1.1 

(y, .. , - Y; >"' 

' 

I 

••• 2.29 

••• 2.30 

••• 2.31 

••• 2.32 
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••• 2.33 

m(,· _ ''· = - Y.z ( w. - w . ) cl ~ t.:,. (. ,_, ol x 

Deer ~eff de effectieve viscositeit is, welke een functie ven de afstand 

tot de wand ken zijn, wordt 'l.eff ook een index i meegegeven. Deze functie 

wordt bepaald door het gekozen turbulentiemodel. 

Bij nauwkeurige beschouwing van de coäfficiänten Ai, Bi' ei en Di blijkt 

dat deze allen worden berekend uit bekende grootheden, op d~E/dx na, Deze 

grootheid is een meet voor de groei van de grensleeg, daar deze de verende

ring ven de hoeveelheid messa binnen de grenslaag voorstelt bij een stap 4 x 

voorwaarts, Oe groei ven de grenslaag is echter niet bekend, zodat voor deze 

grootheid een schatting moet worden genomen, Wanneer voor d'f'E/dx de exact 

juiste waarde zou worden gekozen, dan zou dit tot gevolg hebben dat de rand 

van het uitdijende rooster precies zou semenvallen met de werkelijke rand 

van de grenslaag, Wanneer d~E/dx te groot wordt genomen, zal de E-grens buiten 

de grenslaag lopen (fig, 2,9a), zodat een aantal roosterpunten buiten de 

grenslaag terecht komt, wat echter geen foutieve berekening tot gevolg zal 

hebben, Wanneer echter d~E/dx te klein wordt genomen, zal de E-grens van 

het rooster binnen de grensleeg liggen (fig, 2,9b) en wordt de randvoor

waarde U=U0 voor een te kleine y-waarde opgelegd, hetgeen w'l een foutieve 

berekening tot gevolg heeft. 

E-grens 

fig. 2,9a: Een te sterke groei 
van het rooster, 

rand v,d, 
grenslaag 

y 

\. 

rand v,d, 
~-- grenslaag 

U E-grens 
0 

fig, 2,9b: Een te zwakke groei 
van het rooster, 
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In de praktijk van het computerprogramma wordt voor do/E/dx een constante 

waarde genomen waaraan het criterium is verbonden,dat deze waarde met een 

constante factor (>1) wordt vermenigvuldigd,zodra (UN - UNMl)/ UN een bepaal

de waarde overschrijdt, Fyaiach betekent dit, dat de snelheidsgradi6nt aan de 

rand van de grenslaag een zeer kleinef maximale waarde krijgt, Op deze manier 

zal de groei van het rooster nooit te zwak zijn, 

Nu ook d~E/dx een bekende grootheid is, kunnen Ai, Bi, ei en Di worden 

bepaald volgens 2,27 t/m 2,34, en kan 2,16 worden opgelost, 

2,3 Organisatie van het computerprogramma, 

In deze paragraaf worden aan de hand van een blokschema (fig. 2,11) de be

rekeningen toegelicht,welke bij een stap voorwaarts in de marching-procedure 

worden verricht. 

De in dit programma voorkomende integralen worden volgens de in de numerieke 

wiskunde als "trapezium-regel" bekend staande methode berekend, Dit wil zeg

gen dat de integraal wordt gevormd door de sommatie van oppervlakken ter 

grootte Ax•( f(x1 ) + f(xi+l) )/2 (fig. 2,10). 

f(x) 

--

fig. 2,10: Numerieke integratie volgens de 
trapezium-regel, 

·-·-··-- ·-·--·- -· -- ------- ------4 ---

I 

In het algemene geval, wanneer de x-intervallen niet even groot zijn, wordt 

de numerieke formulering voor een integraal: 

N•l 

.L.. t ( re Xj) + f( X.,.,_
1
)) • ( Xt+-l- X i,) 

i :Of 
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BEGIN ) 

I TRANSFORMATIE 

II STAP VOORWAARTS 

III HOOFDSTROOMSNELHEID 

V TDMA 

VI y 2' 't'w 

1 
VII v

1
, VERPL. DIKTE 

! 
VIII CORRECTIE OP 

DRUKGRADIENT 

T 
DATA UIT 

\, 

___., PLOT-PROCEDURES 

fig. 2.11: Blokschema van het programma 

"MEETSEC TIE,!1.J!I NDTUNNE L" • 

DATA IN 

I 

L2 

END. 
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I. TRANSFORMATIE • ... --------
In dit gedeelte worden achtereenvolgens ingelezen (DATA IN): 

-het gemeten beginprofiel (Ui' yi, l~i~N) 

- de x-waarde van dit profiel 

de schuifspanning aan de wand voor deze x-waarde 

de drukgradiënt voor deze x-waarde 

Daarna wordt het U(y)-profiel getransformeerd naar het U(w)-profiel. Daartoe 

wordt eerst~ berekend volgens 

waarna de bij de N roosterpunten behorendeW-waarden worden berekenda 

W,=o 

. ·I· . 

Dezew-waarden blijven gedurende de gehele berekening van de grenslaag on

veranderd. 

II. STAP VOORWAARTS. ----------
In dit gedeelte wordt eerst de grenslaagdikte&berekend, welke wordt gedefi

nieerd als d!e afstand tot de wand waar de snelheid U 99-% bedraagt van 

de hoofdstroomsnelheid u0• 

Daarna wordt de stapgrootte ÄX een waarde toegekend en wordt de nieuwe 

x-waarde berekend volgens xD=Xu+4x. Bij de berekeningen is 4X=D,D2m genomen. 

Bovendien wordt de ~-waarde voor de volgende roosterlijn berekend volgens 

~,D=fE,U+AX·dYE/dx. 

\ 
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III. HDDFDSTRODMSNELHEID. -------------
Met behulp van de wet van Bernoulli wordt de hoofdstroomsnelheid u

01
D 

berekend: 

Bernoulli: .::::0 

ofwel .::::0 

zodat 

Nu zijn alle grootheden 1 nodig om de coäfficiänten van 2.15 te berekenen, 

bekend. Wanneer ds.stroming turbulent is moet ~eff door een turbulentie

mode~ zijn gegeven. Dit komt verderop aan de orde. 

V. TOMA. -- .... 
De tridiagonale matrixvergelijking (2.16) wordt nu-opgelost met het tridiago

nale matrix-algoritme. Dit algoritme reduceert de matrix m.b.v. "vegen" tot 

een driehoeksmatrix (in dit geval een bidiagonale matrix) 1 zodat met 

succesieve substitutie Ui kan worden opgelost (U 1=o, UN=U0). 

VI • ··y 
2 

en 'GW -------
In dit stadium zijn voor het tweede roosterpunt van de stroomafwaartse rooster

lijn slechts U en ~ bekend.Dm nu de y-waarde van dit roosterpunt te kunnen 

berekenen, wordt er tussen de wand en dit roosterpunt een parallel-stroming 

verondersteld. Deze wordt verkregen door in dit gebied de convectieve afgeleiden 

in de x-richting te verwaarlozen. Deze stroming wordt in het vervolg een 

Couette-stroming genoemd. Oe grenslaagvergelijkingen in de gemiddelde groot

heden voor dit gebied worden dan 

• 
' 

dUt= 0 
d xt 
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Wanneer 2.39 wordt geïntegreerd krijgen we 

Uit de continuiteitsvergelijking volgt dat u2 constant is in dit gebied, 

zodat fU
2 

de massastroom d66r de wend voorstelt. Deze is in dit gevel gelijk 

een nul. Nu komt U dus overeen met u1, x met x1 en y met x2• 

In het laminaire geval ( ~ efr 2) vinden we met 

'l.' :r r; cl Ll 
(. ol y 

Wanneer we 2.42 nu weer integreren krijgen we 

of 

1'\y :: { J:f_ - ;;. y .sLf. ••• 2. 44 
y d )(. 

y 

Omdat 't' = J ~ Udy, volgt hieruit mat substitutie van achtereenvolgens 2.43 en 
• • 

2.44 voor het Couette-gebied de volgende uitdrukking voor ~ : 

..!... • ..L . .1. 1.. .RU 1 
a.t f u olx 

Uit 't' = W·'re: volgt dan de niet volledig expliciete uitdrukking voor y 

Deer v2,
0 

in de Couette-stroming verondersteld wordt, ken de volgende 

uitdrukking worden gegeven: 

••• 2.46 
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ol p ! 
olx 

Een saillant detail in deze uitdrukking is, dat er in de noemer van het 

rechterlid gebruik is gemaakt van y
2
,u• Nadat y2 , 0 is berekend,kan ~wo 

worden berekend volgens 

Met 2.47 en 2.48 kunnen y2, 0 en ~»iteratief worden berekend. 

••• 2.48 

Wanneer de stroming turbulent is 1 ken bovenstaande methode alleen worden 

gebruikt wanneer het tweede roosterpunt binnen de visceuze sublaag ligtl 

Verderop zal voor turbulente stromingen nog een andere methode worden besproken. 

VII. Yi en de VERPLAATSINGSDIKTE. 

----------------- "'[ Nadat y2 is berekend, kunnen yi (:3 'i' N) worden berekend. Uit dy P U dw 

volgt voor y i: \ 

Oe verplaatsingedikte wordt gadefiniBerd door 

d, 

ofwel Y,_, 

d, - YN - _L 5 Udy -
Uo 

0 

zodat 
-.JL 

\ 

d, - y.N -
~Uo 

••• 2.50 

••• 2.51 
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VIII. CORRECTIE OP DE DRUKGRADIENT. 
-----~------~-----
In dit gedeelte wordt de correctie op de drukgradiänt berekend, om deze te 

laten overeenkomen met de drukgrediänt in het kanaal. Deze correctie wordt 

met de i teretie-loop L2 verderop besproken. 

DATA UIT en PLOT-PROCEDURES. ---------------
Nu het hele volgende snelheidsprofiel berekend is, kunnen de resultaten 

eventueel in tabelvorm worden geprint (DATA UIT) of ±n grafische vorm worden 

gegeveA. Voor het tekenen van ds.grafieken zijn de tekenprocedures gebruikt 

welke geschreven zijn door R.J.J. v. Ommen (lit. (7)). 

De volgende stap voorwaarts kan nu worden genomen, waarbij weer alle bereke

ningen opnieuw worden uitgevoerd. Dit wordt in fig. 2.11 uitgebeeld door de 

"stappen-loop" Ll. 

2.4 Test van het computerprogramma (laminei!J. 

De totstandkoming van het programma is in verschillende fasen verlopen, waar

bij in elke fase de moeilijkheidsgraad van het te berekenen probleem is 

verhoogd: I 

a. laminaire stroming met dp/dx = 0 

b. laminaire stroming met dp/dx I 0 

c. turbulente stroming met constante drukgradiänt 

d. turbulente stroming met drukgradiänt welke moet overeenkomen met de druk

grediänt in het kenaal 

In elke fase is getoetst, of de resultaten ven het programma overeenkomen 

met de.werkelijkhaid. In daze paregraaf wordt de tast beschreven van fasen 

a en b. 

ad a. 

Dit probleem komt overeen met de stroming langs een dunne.vlakke plaat, welke 

in een uniforme hoofdstroming (U=U0) is geplaatst (fig. 2.12). De snelheid. 

van de hoofdstroming ver van de plaat zal niet veranderen, ofwel dp/dx1 =.0 •. 

De grenslaagvergelijkingen van dit probleem luiden in de notatie van fig. i.2: 

\ 

U, ?JU, L/2. -;}U, 
'2 

;jU, .,_ 'd u2. + - >-'~ .:::o -d x, ;J xl. x" dXa d X.1 ,1 

x.t = o Ll,:: L/2 :: 0 . x - Q) : Ll, =- L./0 J '.2-
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We"stellen nu Ul= a 'f' /~ x2 en U2=-d 't' /"d x1 , waardoor automatisch aan de 

continurteitsvergelijking wordt voldaan, en we voeren vervolgens de dimensie-

* loze functies x2 en f in met 

Deze speciale functies komen tevoorschijn uit beschouwingen over de groei 

ven de grensleeg els functie van x1, waaruit bovendien blijkt dat f uit

sluiteQd een functie is van x;. 
Met deze wetenschap volgt uit 

d f= (è>f/;>X.z) d X.t + ( dtl~x,) ol x,= t 'cd x.t 
*" Y.t #i ol X" = ( tLol:t.vX,) olx1 - l XJ/2 x,) dx, 

(df/dX.z)= li,/(2.P/lr; X,) 'I:, Cdf/r;x,)::- Ll.z/(~UoX,)'IJ_ f/J x, 
dat 

' 
~:: (Piio/l.X,)~. ( ~*f'- t) 

f&IJ,/ax,)= -( Llo x.t/.1x,)(" 

Hiermee reduceert 2.52 tot een gewone differentiaalvergelijking: 

f(O)=f'(O)=O; f 1 (co)=l 

* Deze differentieelvergelijking is voor grote en k~eine waarden van x2 
benaderd door Blasius. De numerieke oplossing van 2.54 is in tabelvorm 

beschikbaar~(lit.(B)). 

••• 2.54 
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oe test ven het programme is nu els volgt verlopen: els beginprofiel is het 

(Blesius)-snelheidsprofiel op x1=1m genomen bij een hoofdstroomsnelheid 

Uof6m/s, waarna de profielen op x1=2m, x1=3m enz. t/m x1=7m zijn berekend. 

In tabel 2.1 worden de schuifspanningen aan de wand voor elk station 

gegeven. 

TABEL 2.1 

. 

x1(m) 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

~w ,exact (Pa) 

o,ol6196 

0,013224 

o,oll452 

o,ol0243 

o,oo9351 

o,oo8657 

~,num.(Pe) fout% 

0~016138 -0,355 

o.ol3184 -0.298 

o.oll422 -0,264 

o,o10219 -0,244 

o,oo9329 -0.231 

o,oo8638 -0.223 

Fig, 2,13 laat het exacte sne1heidsprofie1 en het berekende snelheids

profiel zien voor xy:7m, Uit deze resultaten mogen we concluderen dat het 

programma dit probleem goed oplost. 

uo 

ad b, 

- Uo 
... - ..J_ 
~ 

x2 - ---- 7 t ... -----.... _....... 
~ 

... -.. 
-,. 

~ --xl ......... ________ 

~---- ---
uo -

fig. 2,12: Laminaire stroming langs een -
vlakke plee~. 

Wanneer de drukgradiMnt ongelijk aan nul is, gaat de grenslaagvergelijking 

2.52 over in: 

I 

••• 2.55 

In dit geval is de hoofdstroomsnelheid een functie van x1• Dit zal over het 

algemeen niet leiden tot gelijkvormigheidsoplossingen zoals bij a het geval was. 
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Dl-------T------~------r-----~-------r------, 

.Oit 

- JI'S ., 

'!::: .JI4 

.JI~ 

,JI 

.JOt 

.Joe; 

...... --: exacte oplossing 

numerieke oplossing 

':-. 

3 
U(ll IM/51 

fig. 2.1:5: Het snelheidsprofiel voor x1=7m. 

Elk driehoekje is een roosterpunt. 

5 

Vennaar achter de potentiaalstroming u
0

(x
1

) een zeer speciale functie is van 

x1, dan leidt ook 2.55 tot gelijkvormigheidsoplossingen (lit. (8)). 

Wannaar ••• 2.,56 

en 

••• 2.57 

••• 2.58 
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dan reduceert 2.55 tot de gewone differentiaalvergelijking 

f'' '+ff' '+f (l-f•
2

)=0 

f(O)=f' (0)=0 ; f' (oo )=1 

••• 2.59 

waarin 

ofwel 

. 
Vargelijking 2. 59 is voor varschillande waarden ven (3 benaderd door Felknar. 

en Skan, en ook hier zijn de numerieke oplossingen in tabelvorm beschikbaar. 

Het programme is op dezelfde manier gatast als onder a. Bij deze tast is~=l 

genomen. 

Tabel 2.2 geeft de schuifspanningen aan de wand voor de verschillende sta

tions en fig. 2.14 geeft in ~~n figuur de snelheideprofielen op die 

stations weer. 

TABEL 2.2 

x1(m) 1:'w;exact(Pa) ~w;num. (Pa) fout% 

2 o117006B o9171336 o,746 

3 0,255102 0,257099 0,783 

4 0,340136 0,342837 0,794 
.5 0,425170 0,428567 . o, 799 

6 o9 510205 0,514293 o980l 

7 0,595239 o,6o0017 0,803 

/ 

Gezien de resultaten van test a en test b mogen we concluderen dat laminaire 

grenslagen goed door het programma worden berekend. 

\ 
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I I I 1 I I r I I f 

& & 
(d) (e) 

1 
l J 

t t 
J 4 

I I I 

~ 

---: exact 

z 4 ~ ó 10 12 14 16 16 20 22 24 26 26 ]!) 3~ 34 36 3€ t!Q 42 

UUJ tM/Gl 

fig. 2.14: Snelheidsprofielen met dp/dx I 0 bij x1=2m(a), x1=:3m(b), 

x1=4m(c), x1=5m(d), x1=6m(e), x1=7m(f). 
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2.5 Het turbulentiemodel. 

Alvorens over te gaan tot de bespreking ven het turbulentiemodel volgt eerst 

de definitie ven de met de wandschuifspanning dimensieloos gemeekte snel-
+ + held U en afstand tot de plaat y 

waarin. 

u+= U/U 
* 

en y·U /y 
* 

Wanneer er tot nu toe sprake is geweest van ?eff'is er verwezen naar een 

turbulentiemodel. Dil is noodzakelijk omdat ~ eff een eigenschap is van de 

stroming zelf. Dat er een model nodig is, wil zeggen dat een fysische 

theorie ter berekening van8rfog ontbreekt. Een beschouwing over de diverse 

modellen die er bestaan, kan de lezer o.a. vinden in lit. (9). Voor een 

turbulente grenslaag op een vlakke plaat voldoet de welbekende mengweg

hypothese van Prandtl: 

{er~= ? + {t: 
Prendtl: .t 

feff = '( T f !,., ~~~ 
waarin 1· de mengweg voorstelt. 

m 
In het programma "Meetsectie/Windtunneln is de Van Driest-formulering voor 

de mengweg gebruikt: 

Hierin zijn 
1 de mengweg 
m 

k : de constante van Van K~rm~n (k=0,4) 

I 

A een dimensieloze grootheid welke afhangt van de drukgradiënt 

en de ruwheid van de wand. Voor een gladde wand en zwakke 

drukgradiënt mag A = 26 genomen worden. 

Voor grote waarden van y (v+> 100) wordt het argu~ent van de a-macht sterk 

negatief en wordt f klein t.o.v. ft . Vergelijking 2.63 en vergelijking 

2.62 reduceren dan tot 
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••• 2.64 

en 

IJ = ( k.yJ~-/~1 
(eff "dy 

.,,2,65 

Voor nog grotere waarden van y gaan 2,64 en 2,65 niet meer op en neemt de . 
mengweg een constante waarde aan: 

••• 2,66 

waarin c, een constante is, 

Figuur 2,15 geeft de dimensieloze mengwegverdeling weer voor het buitenge

bied van de grenslaag, 

'7o ,09 

r ,08 

,07 

,06 

.os 

,04 

,03 

,02 

,01 

0. .2 ,3 ,4 

lm --b 

- a a a • : Experimentele waardan 

volgens Klebanoff, 

.s ,7 ,8 ,9 

Fig, 2,15: Dimansiéloza mangwegverdeling,ovar een 
turbulente grenslaag bij dp/dx = O{lit, (10)), 

c, 
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oe grootte ven de constante c 1 uit 2,66 is niet voor alle problemen bekend, 

Bovendien hangt deze ook nog af ven de manier waarop bis gedefiniëerd en 

de waarde die voor de constante van Van K~rm~n is gekozen, 

Voor het computerprogramma heb ik de constante c1 zodanig gekozen dat het 

profiel ven het buitengebied in dimensieloze vorm zo goed mogelijk voldoet 

een een 1/7-mechtprofiel (bij dp/dx = 0): 

UjU0 = ('j/6) 
11i 

Dit is.getest m,b,v, een bekend gemeten snelheideprofiel (lit, (11)) als 

beginprofiel, Dicht bij de wend zijn bij dit beginprofiel 88 extra rooster

punten gegenereerd welke voldoen aan het Spalding-profiel: 

Dit is gedaan om het oplossend vermogen van het rooster in het gebied waar 

grote gradiënten optreden te verhogen, Het resultaat van· deze test is de 

volgende verdeling van de mengweg in het buitengebied 

voor Y/b >q3 ·,,.2,69 

Figuur 2,16 geeft.de,in het computerprogramma gebruikte, mengwegverdeling 

volgens 2,69 weer, 

.fit 

1
.12 

,10 

.os 

,06 

,04 

.02 

0 

lm 'i.. I 
- =0,4 

6 
I 

' I 

~ 11 

r-------------------~---

,1 .2 ,3 ,4 .s ,6 • 7 

1 
m 7: = 0,12 

,8 ,9 1,0 

--16 Fig, 2,16: Oe in het computérprogremme gebrüikte 
mengwegverdeling, 
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Figuur 2.17 en figuur 2.18 geven de dimensieloze profielen in het buitenge

bied resp. het binnengebied van Be grenslaag op lm stroomafwaarts van het 

beginprofiel weer. Deze profielen zijn berekend bij dp/dx = 0 en met de in 

fig. 2.16 weergegeven mengwegverdeling voor het buitengebied en met de 

Ven Driest-mengwegverdeling voor het binnengebied. 

Ui tgeende van de Van Driest-formulering van de mengweg (2.6:3) met A -= 26 en 

k = 01 4 kunnen er voor het binnengebied van de grenslaag twee asymptoten 

voor het dimensieloze snelheidsprofiel worden berekend : 

••• 2.70 

11. ·u+= 

Figuur 2.18 laat zien dat het berekende snelheidsprofiel inderdaad hieraan 

voldoet. In- fig. 2.17 wordt het.berekende profiel in het buitengebied verge

leken met het l/7~mécht$prérf!el'·; Oe overeenkomst' ia bevredigend, ,' 

...1 
::l 
z 
::l 

' ::l 

' ., ' 
! • '-

1 · 1 llX = lm 

.'3 

.s 

7 

.6 

r: 
•.J 

.11 

• 3 

"' ·. '-

•I 

0 
0 

dp/dx = 0 

. 1 
.., 

•<- .J .11 t" 
• .J .() 

'f/DELTA 

\ 

• 7 .(l . 9' 1 • 1 1.2 

fig. 2.17: Dimensieloos snelheideprofiel in het buitengebied. 
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(a): u+= y+ 

(b): 

(c): 

0 2 3 4 

LOGiY+l 

Fig,2,1B: Dimensieloos snelheidsprofiel in het binnengebied. 

Figuur 2,18 laat zien,dat na de berekeoingen.het Spelding-profiel (curve c) 

iets boven het berekende profiel loopt •. D.~.~. dat dit Spelding-profiel 
niet precies in overeenstemming is mat de Van Driest-mengwegverdeling. 
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2.6 "De truc aan de wand". 

Zoals reeds is gezegd, zijn voor turbulente grenslegen de vergelijkingen 

2.47 en 2.48 voor de berekening ven resp. y2 en 1(~ alleen bruikbaar, wan

neer het tweede roosterpunt binnen de visceuze sublaag (Y+( 7) is gelegen. 

Deer er echter zo dicht bij de wend grote gradiënten optreden, moeten er 

ten behoeve van het oplossend vermogen van het rooster zeer veel rooster

punten (ca. 80, zie fig. 2.18) in het wandgebied worden genomen. Dit vergt 

echter enorm veel rekentijd. Daarom is voor de nu volgende alternatieve 

oplossing gekozen. 

Ook bij deze oplossing wordt er tussen de wand en het tweede roosterpunt 

een Couette-stromin~ verondersteld. Het tweede roosterpunt ligt nu niet.binnen 

de visceuze sublaag,maar.wordt nu juist in het gebied waar de log-wet 2.71 

geldt (y+=9D), geplaatst. Voor deze Couette-stroming geldt nu (zie vgl.2.42) 

'2:" : IJ d 1.1 = 1:'w + Y ..sJ.e. 
leff oly o/X ••• 2.72 

Hieraan is te zien dat de lokale schuifspanning~ geen constante grootheid 

is. Wanneer l?eff m.b.v. de Van Driest-formulering wordt verkregen, dan is -· 

vergelijking 2.72 analytisch moeilijk of misschien in het geheel niet oplos

baar. Daarom wordt de door Spelding voorgestelde surrogaat-oplossing gebruikt 

(lit. (1)). Er wordt n.l. voor het wandgebied een constante gemiddelde 

schuifspanning lp" ingevoerd volgens: 

••• 2.73 

waarin y
2 

de y-waarde van het tweede roosterpunt voorstelt. 

hlanneer nu de snelheid U en de afstand tot de wand y niet dimensieloos worden 

-gemaakt met de wandschuifspanning (zie vgl. 2.60), maar met de gemiddelde 

schuifspanning volgens 2.73 zodat 

en 

met 

volgt uit 2. 71: 
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Uit 2.61, 2.74 en 2. 73 volgt 

weerbij de tweede term in het rechterlid van de orde o.oos is, zodat er van

uit mag worden gagaan dat voor de Couatte-stroming mat dp/dx ~ 0 

een goede banedering is ven de werkelijkheid. 

Uit 2. 77 volgt 

••• 2.77 

De schuifspanning aan de wend wordt in het programma berekend direct nadat 

het U(~)-profial voor het stroomafwaartse station is verkregen. Figuur 2.19 

laat zien welke grootheden er op dat moment bekend en welke onbekend zijn. 

u 0 Bakend 

~2 Onbekend 
Y -:-:-_., ______ ..,._ u2,o 

2,U 

W1=o "" "f.W,U 

Fig. 2.19 • 

u2,U' Y2,U' W 2' 'ifu • 

Y2,D'?: w,D' 'ifo • 

Oe volgende uitdrukking ':voor de berekeniQg van~ wordt nu gebruikt: 

Oe schuifspanning aan de wand wordt dan verkregen volgens 

\ 

••• 2.79 

••• 2.80 
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Ne de berekening van ~w.b moet v2, 0 worden berekend. 

Er geldt: 

ofwel 

Yz 

J-~u 
~ 0 

Wanneer we tussen het eerste en het tweede roosterpunt het Spelding-profiel 

2.68 veronderstellen, vindan we de volgende uitdrukking voor y2, 0 : 

••• 2.,83 

waarin 

Nu ~w~ en y2, 0 bekend zijn, kan de hele berekening vanaf 2.79 herhaald worden, 

d.w.z. 1W,~ en y
210 

worden iteratief opgelost. Het is gebleken dat zes ite

raties tot voldoende convergentie leiden. Na deze iterati~ worden de yi be

rekend volgens··vgl. 2.49. 

Tabellen 2.3 en 2.4 laten resultaten zien van de berekening van eenzelfde 

turbulente grenslaag met dp/dx = -5Pa/m met 

a) 129 roosterpunten, waarvan 80 in het wandgebied; totale rekentijd 81 seconden. 

b) 42 roosterpunten; totale rekentijd 45 seconden. 

In daze tabellen zijn de volgende resultaten voor elk x-station weergegeven: 

\ 

--u hoofdstroomsnelheid 
- bo • grenslaagdikte . 
- dl • verplaatsingedikte • 

- d 2 impulsverliesdikte 

- H • d1/d2, shape factor • 
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- ~w, L&T :1'vvolgens de empirische reletie ven Ludwieg en Tillmann: 

~10 H -r:>,J.l ól 

~= f UD2
• r>,t.t3· ,;"' . {-U;_·olt) 

- Al· • tvólgens de empirische relatie van Rotte: ·c.w, Rotte• 

TABEL 2.:3: 

Het beginprofiel van deze berekening is gekozen op ~lm, 
1i9 roosterpunten; dp/dx = -5 Pa/m 

x '2"...., num. 'l:w, L&T t'w,Rotta dl d2 H 
(m) (Pa) (Pa) (Pa) (mm) (mm) 
115 o,258 o,264 0,243 4,91 :3,71 1,326 

2. o,258 0,266 0,243 5, 77 4,40 1,311 

2,5 0,261 0,270 0,244 6,50 5,oo 1,299 

:3. 0,26:3 0,27:3 0,246 7,2:3 5,6o 1,291 

:3,5 0,266 0,277 0,249 7,8:3 6,10 1,28:3 

4 o,210 o,281 09255 8,42 6,59 1,277 

TABEL 2,4: 

42 roosterpunten; dp/dx = -5 Pa/m 

x z: . 
"', num. ~,L&T ~,Rotte dl d2 H 

(m) (Pa) (Pa) (Pa) (mm) (mm) 
1,5 0,261 0,225 o,24:3 4,87 :3,37 1,445 

2. 0,261 0,22:3 0,24:3 5,77 4,oo 1,441 

2,5 0,265 0,22:3 o,244 6,51 4,52 1,4:38 

:3. 0,269 0,227 o1246 7,19 51 04 1,426 

!,5 0,27:3 0,2:31 0,249 7,85 5154 \ 1,417 

4 0,277 0,2:35 0,252 8,51 6,04 1,409 

b 
(mm) 

:35 

42 

49 

55 

62 

68 

6 
(mm) 

35 

42 

49 

55 

62 

66 

••• 2.85 

tl 0 
(m/s) 

10,793 

10,982 

11,168 

11,:352 

11,5:32 

11,709 

uo 
(m/s) 

10,793 

10,982 

11,168 

11,:352 

11,5:32 

11,709 
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oe verschillen tussen de beide tabellen worden voornemelijk veroorzaakt door 

het feit dat in het programma waar de "wandtruc" wordt gebruikt, bij de be

rekening van d1 en d2 tussen het eerste en het tweede roosterpunt het 

Spelding-profiel 2.68 wordt verondersteld. Het niet helemaal overeenstemmen 

hiervan met de Van Driest-mengwegverdeling (zie fig. 2.18), leidt tot de 

verschillen bij de berekening van d1 en d2• Dit werkt _weer door in H en ~L&r• 

Oe verschillen tussen beide tabellen zijn echter zodanig dat zij, gezien de 

experimentele nauwkeurigheid welke in het laboratorium haalbaar is, accep

tabel zijn. Oe wendtruc is daarom in het programme opgenomen. 

2.7 Oe drukgradiënt in het kanaal. 

A Het programme "Meetsectie/Windtunnel" berekent een turbulente grenslaag langs 

een vlakke plaat met een drukgradiënt welke overeenkomt met de drukgradiënt 

die in het kanaal heerst. Oe drukgradiënt in het kanaal is echter niet van 

te voren bekend, zodat er, bij de berekening van een snelheidsprofiel uit 

een volledig bekend voorgaand profiel (marching procedure), gebruik moet 

worden gemaakt van een schatting ven de drukgradiënt (dp/dx)*. Nadat het 

nieuwe profiel is berekend moet er wel worden gecontroleerd of de schatting 

ven dp/dx juist is geweest en zo niet den moet er worden gecorrigeerd. 

Volgens de wet van behoud van massa moet de messastroom door de doorsnede 

ven het kenaal voor elke x-waarde dezelfde zijn. Dit is nu het middel met 

behulp waarvan de drukgradiëntcorrectie kan worden uitgevoerd. 

Oe massastroom door een doorsnede wordt gegeven door 

en de effectieve doorsnede van het kanaal wordt gegeven door 

••• 2.87 

waarin h0 en b0 respectievelijk de hoogte en de breedte van het kanaal voor

stellen (zie fig. i.3.c). 

Wanneer met behulp van (dp/dx)* het volgende1 geschatte profiel U(y)* is be

rekend, dan ken de schatting van de hoofdstroomsn~lheid worden gecorrigeerd 

volgens 
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waarin M0 de massastroom door het kaneel is 9 berekend met het beginprofiel 9 

en AUo,o de correctie op de hoofdstroomsnelheid. Bij 2.89 is verondersteld 

* * dat bij een eventuele correctie d1 c.q. Aeff niet of nauwelijks zal veran-

deren. Uit 2.89 volgt voor de gecorrigeerde hoofdstroomsnelheid u0,
0 

: 

en met behulp van de wet van Bernoulli vinden we voor de gecorrigeerde druk

gradiMnt: 

opm.: Daar de soortelijke massa constant wordt verondersteld 9 is in het 

computerprogramme niet gerekend met de massastroom M09 maar met de 

volumestroom c0• Oen geldt u090 = c0/A:fr• 

Nu de gecorrigeerde drukgradiänt is berekend 9 ken de berekening van de grens

laag op twee manieren worden voortgezet: 

a) De gecorrigeerde dp/dx wordt gebruikt als schatting ven dp/dx voor de bere

kening van het volgende profiel. Dit betekent in feite dat bij elke stap 

voorwaarts de drukgradiänt corrigerend optreedt om te voldoen aan de wet van 

behoud van massa. Dit heeft tot gevolg dat dp/dx in de lengterichting een sterk 

slingerend gedrag vertoont. 

b) Oe gecorrigeerde dp/dx wordt gebruikt om een herberekening van het geschatte 

profiel U(y)* te maken. Daarna kunnen eventueel nog enkele van zulke itera

ties worden uitgevoerd om dan daarna pas een nieuwe stap voorwaarts te doen, 

waarbij de laatst berekende dp/dx als schatting voor het-volgende profiel 

wordt gebruikt. Bij deze methode zal dp/dx niet slingeren. 

Het is gebleken dat de snelheidsprofielen,berekend volgens beide methoden 

geen verschillen vertonen en dat alleen het gedrag van de drukgradiënt enders 

ia. 

B In het voorgaande is beschreven hoe bij constante afmetingen van het kenaal 

de drukgradiënt binnen het kanaal kan worden bere~end. Het is echter ook 

mogelijk om te berekenen hoe de afmetingen moeten veranderen om binnen het 

kanaal een bepaalde constante drukgradi6nt te verkrijgen. Daartoe wordt de 
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breedte van het kanaal variabel gemaakt, 

oe grenslaag wordt nu m,b,v, de gewensta drukgradiMnt berekend,waarbij bij 

elke.stap voorwaarts de effectieve doorsnede wordt berekend volgens 

Oe bij deze effectieve doorsnede behorende breedte wordt m,b.v, 2,88 bere

kend: 

Oe op deze manier berekende breedte correspondeert met de gewenste druk

gradi!nt, d,w,z, wanneer het kanaal deze breedte heeft, zal precies de 

gew~nste drukgradiänt hierin ontstaan, 

\ 

/ 
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Hoofdstuk 3 METINGEN AAN EEN RECHTHOEKIG KANAAL. 

3.1 Algemeen. 

Om te kunnen testen of de numerieke kanaalberekeningen overeenkomen met 6é 

werkelijke kanaalstroming ~n voor gebruik bij onderzoek binnen de werkgróep 

"Turbulentie" is er tijdens dit afstuderen een meetsectie met bijbehoren~ 

verplaatsingsmechanisme voor de hittedraad ontworpen. 

In dit kanaal is het gemiddelde snelheidsprofiel van de grenslaag op de éodem 

gemete~ op x = O,B4m en gebruikt als beginprofiel voor de berekeningen mêt 

het computerprogramma. Bovendien is het gemiddelde snelheidsprofiel op x = 4;é4m 
gemeten en zijn er hoofdstroomsnelheidsmetingen gedaan voor diverse x•waár6én, 

Alle metingen zijn verricht bij u0(x=0,84) = 10,52-m/s. 

Naast het snelheidsprofiel is bij x= O,B4m en x= 4,84m de schuifspanning 

aan de wand gemeten m.b.v. een "Presten-buis". 

De meetmethoden en de meetsituatie worden beschreven in de paragrafen 3 12 en 

3.3. In paragraaf 3.4 worden de meetresultaten vergeleken met de numerieké 

berekeningen. 

I 

3,2 C,T.A.-methode en Presten-buis. 

Bij het bepalen van de snelheidsprofielen is er gebruik gemaakt van de ~éi~ 

bekende hete draad-anemometrie. Hierbij wordt een dunne metaaldraad (dia~ 

meter ca. Sj'm) electrisch verwarmd (100 tot 200K boven omgevingstemperatuur) 

en.loodrecht op de luchtstroming geplaatst. Deze luchtstroom koelt de drááè 

af. In het door ons gebruikte type anemometer, de z.g. ~onstante-lemperetuur 

.!nemometer, wordt de aan de draad toegevoerde electrische energie zodanig 

--·--gëstl.lürd dat de electrische weerstand van -de l:lread, en dus de temperatuur, 

constant wordt gehouden. Oe electrische spanning E over de draad is den één 

maat voor de afkoeling en dus voor de luchtsnelheid u. 
Het verband tussen deze anemometerspanning en de afkoelende windsnelheid 

moet door ijking worden bepaald. Er ~rdt verondersteld dat de relatie 

·tussen E en U kan worden weergegeven door 

R (R -R ) 
" w g ' 

experimenteel te bepalen, zwek-temperatuurafhankalijkë 

coHfficiänten zijn. 
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RW : draadweerstand bij draadtemperatuur. 

R
9 

: draadweerstand bij gastemperatuur. 

Oe oververhitting van de draad wordt bepaald door de verhouding R /R • Hoe w g 
groter de oververhitting, des te groter worden de spanningsfluctuaties die 

de $nelbeidsfluctuaties weergeven. Tijdens de metingen is steeds R /R = 1,6 
\IJ g . 

genomen. 

Oe gebruikte methode om de gemiddelde snelheid te bepalen is de volgende: 

Een turbulente stroming leidt tot een fluctuerende snelheid U = Ü + u' en . 
een corresponderend fluctuerend spanningssignaal E = Ë + e, waarin u' en e 

de fluctuaties op de gemiddelde waarden Ü en Ë voorstellen. Oe relatie tussen 

U en E 

g (E ') 

met 

wordt ontwikkeld in een Taylorreeks rond de gemiddelde waarde van E: 

Ü + u' 

waarin 
g(Ë) = 

= g(Ë) +[dg(Ë)).e + t [d
2
g(Ë)]-·e2 

dE JË dE 2 E 

[

- 2 ]11r E' -A 
8 Ij 

Ij 

+ ••• 

••• 3.3 

• •• 3.4 

••• 3.5 

Oe tweede en hogere orde termen in 3.4 worden verwaarloosd, zodat na middelen 

volgt: 

ü = g(Ë') ••• 3.6 

Er is een nauwkeuriger methode bekend voor het bepalen van de gemiddelde 

snelheid (lit. (11)), maar gezien het gestelde doel n.l. het verkrijgen van 

een indicatie of het computerprogramma juist is, wordt met bovenstaande een

voudige methode volstaan. 

\ 
Oe snelheid is gemeten met een,aan de uiteinden verkoperde, wolfraam draad 

met een dikte van 2,5 l0-6m (zie fig. 3.la). Oe draad is op de punten van 

de naalden van een, door de precisia-instrumentmakerij van de T.H. vervaar

digde, houder gesoldeerd. Deze houder heeft een zodanige vorm dat de stroming 
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zo weinig mogelijk wordt bernvloed (zie fig. 3.lb). 

30 ~ so;um verkoperd 

~~--------~2 mm----------~ 
mm 

~----------------3 mm------------------~ 

fig. 3.le : Oe hittedraad. 

\ 

u 

Ffig. 3.lb Oe houder voor de hittedraad. 

u 

Een eenvoudige methode om de schuifspanning aan de wand te bepalen wordt 

gegeven door Preston (lit. (12)). Hierbij wordt gebruik gemaakt van een dun 

Pitct-buisje dat op het oppervlak van de wand wordt geplaatst (fig. 3.2). 

Deze methode is gebaseerd op de aanname dat er ee~ universele wet van de 

wand geldt voor de snelheidsverdeling in de turbulente grenslegen. Er bestaat 

den een dimensieloze reletie tussen ~w en het verschil tussen de totale 
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druk en de statische druk bij de wand, A p 

waarin d de buitendiameter van de buis is. 

Er is gebruik gemaakt van de empirische relatie tussen de dimensieloze groothe

den in 3.7 (lit. (13)): 

••• 3.8 

waarin 

' 
Oe bij dit onderzoek gebruikte Preston-buis heeft een buitendiameter van 

l,Olmm. Het drukverschil is gemeten met een gevoelige capacitieve drukmeter 

( Barocel) • 

Preston-buis 

u 

Meting ven tw m.b.v. Preston buis. 

3.3 Het kanaal en het verplaatsingsmechanisme. 

Het ontworpen kanaal bestaat uit houten segmenten van verschillende lengte 

(lm en 2m) welke uitwisselbaar zijn (fig. 3.3). Een van de segmenten, met 

een lengte van lm, is uitgevoerd met uitneembare, \perspex zijwanden. 

/ 

Bij de constructie van de segmenten is er voor gezorgd dat de overgangen 

tussen de segmenten aan de binnenkant zo glad mogelijk verlopen. Dit is ge-
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daan om te voorkomen dat drempels in de dwarsrichting ontstaent die de glad

heid van het kanaal verstoren en extra turbulente grenslegen induceren. 

: 2m) 

Meetsectie, bestaande uit houten segmenten 
van verschillende lengte. Oe totale lengte 
van d~ze meetsectie is 4m. 

Het voor deze metingen ontworpen verplaatsingsmechanisme bestaat uit een 

120cm lange as met schroefdraad welke verticaal voor het uiteinde van een 

segment wordt geplaatst. Deze as is horizontaal verplaatsbaar gemonteerd 

in een aluminium raamwerk, dat kan worden bevestigd een de flens van het 

segment (fig. 3.4). Oe es wordt aangedreven door een servo-motor waarvan het 

toerentel continu regelbaar is. Op deze as is een moer zodanig gemonteerd, 

dat een.rotatie van de as wordt omgezet in een verticale -verplaatsing ven 

de moer. Oe houder van de hittedraad is aan deze moer bevestigd. Oe plaats

bepaling van de hittedraad boven de benedenwand wordt uitgevoerd m.b.v. een 

potentiometer,welke aan de es is bevestigd. Oe lineaire reletie tussen de 

potentiometerspanning en de afstand ven de hittedraad tot de plaat wordt 

door ijking verkregen. Met dit verplaatsingsmechanisme kan de afstand tot 

de wand worden bepaald met een onnauwkeurigheid van o,osmm. 

\ 

Oe metingen zijn verricht aan het open uit~inde vàn het kanaal, d.w.z. dat 

het profiel op x = 4,B4m is gemeten aan een kanaal met een lengte van Sm, 

waarbij de hittedraad 16cm in het kanaal is geschoven. 
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fig. 3.4 : Schematische weergave van 
het verplaatsingsmechanisme. 

(1) : As met schroefdraad 

(2) Aluminium raamwerk 

(3) Moer 

(4) Houder voor hittedraad 

3.4 Resultaten en numerieke berekeningen. 

(4) 

(3) 

11 

Met behulp van het beginprofiel dat gemeten is op x = O,B4m (zie appendix B), 
heeft het programme "Meetsectie/Windtunnel" de kenaalstroming met deze begin

it) 
voorwaarde berekend. Tabel 3.1 laat de berekende en gemeten hoofdstroomsnel-

heden voor verschillende x-waarden zien. 

TABEL 3.1: 

x (m) u (m/s) u0 (m/s) o,num. ,exp. 

0,84 - 10,52 

1,84 10,63 10,63 

3,84 10,82 10,79 

5,84 10,99 11,00 

\ 

De goede overeenkomst in hoofdstroomsnelheden die tabel 3.1 laat zien, bete-

kent tevens dat de drukgrediint in de lengterichting ven het kenaal (fig. 3.5) 

goed is berekend. 

!) voor de numerieke resultaten zie ook de bijlege Han.dlefding, per. 6 
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2 1 ).:.; 4 
'<IM J 

5 6 1 1 ·-

Oe drukgradiënt in de lengterichting van het kanaal 
bij u0{x:0,84) = 10,52 m/s. 

Tabel 3.2 laat voor x = 41 84m de gemeten en de berekende schuifspanning aan 

de wand zien. 

Tabel 3.3 laat de schuifspanning aan de wand zien volgens.vgl. 2.85 (Ludwieg 

en Tillmann) en vgl. 2.86 (Rotte), welke zijn bepaald m.b.v. de numeriek 

berekende profielen. 

TABEL 3.2: 

x (m) ~w-,exp. 't'w,num. 
(Pa) {Pa) 

o,84 0,273 -
4,84 0,239 0,221 

\ 
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TABEL 3.3: 

x (m) ~ w,num. rw,L&T 't'w,Rotta 
(Pa) (Pa) (Pa) 

vgl. 2,85 vgl. 2,86 

1,84 0,235 0,200 0,226 

2,84 0,226 0,194 0,217 

3,84 0,22:3 0,191 0,213 

4,84 0,221 0,188 0,209 

5,84 0,219 0,186 0,207 

6,84 0,218 0,184 0,206 

?,84 0,218 0,182 0,205 

Net zoals in tabel 2,4 is ook hier ~volgens vgl. 2,85 (Ludwieg en Tillmann) 

steeds te laag, Dit komt doordat de wandtruc bij deze berekening is toeqe

past. 

Figuur 3,6 laat voor x = 4,84m het berekende en het gemeten snelheidsprofiel 

zien, Het grootste verschil tussen de numerieke waarde van de snelheid en 

de experimentele waarde bedraagt ca, 3 % van de numerieke weerde, Dit is, 

gezien de onnauwkeurigheid in de metingen (ca, 2 %), een redelijk goed resul

taat, 

Figuur 3,? laat de numeriek berekende grenslaagdikte en verplaatsingsdikte 

als functie ven x zien, Daar m,b,v, de verpleatsingsdikte de drukgradiënt 

in het kanaal wordt barekend,mag worden aangenomen dat ook de berekende 

verplaatsingsdikte goed overeenkomt met de werkelijke, 

Oe grenslaagdikte vertoont in de eerste twee meters een ietwat onregelmatige 

groei, hetgeen correspondeert met de lichte slingeringen in de drukgradiënt 

(fig, 3,5), Hier zal in het volgende hoofdstuk nader op in worden gegaan. 

Figuren 3,8a en :3,8b laten voor x = 4,84m de numeriek berekende dimensielo

ze snelheidsprofialan in he~ buitengebied rasp. het binnengabied zien, De 

overeenkomst met de theoretische profielen is goed, 

\ 
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X=-4"84M 
A 6 A : Berekend profiel 

• • 

e : Experimentele waarden 

6 
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) 
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• 

10 

\ 

fig. 3.6 Berekend en gemeten snelheideprofiel op x = 49 84m. 
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• 
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Grenslaagdikte 

Verplaatsingadikte 

De grenslaagdikte en de verplaatsingsdikte in de 

lengterichting van het kaneel bij u0(X=O,B4) = 10,52 m/s. 
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x = 4,84 m - - I. .. 

_A Cl A : Berekend profiel 

-----: Theoretische profielen 
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fig. J.Bb : Dimensieloos snelheidsprofiel in het 
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\ 

I 



-.., 
J: 

' z 
:;;: 
0 
a.. 
C1 

- 59-

Hoofdstuk 4 VOORSPELLINGEN. 

4.1 Voorspellingen. 

Naast de gewone kanaalberekeningen, zoals die in de voorgaende hoofdstukken 

besproken zijn, zijn er met het programma twee soorten berekeningen met een 

voorspellend karakter uitgevoerd. Enerzijds is de drukgradiënt in de lengte

richting van het kaneel berekend, wannesr.beide verticale zijwenden vanaf 

x = O,B4m ieder met een hoek ~ divergeren. Anderzijds is de breedte als functie 

van x berekend, die het kanaal vanaf x = O,B4m moet hebben, om een bepaalde, 

gewenste, constante waarde van dp/dx te verkrijgen. 

Met behulp van de numerieke resultaten uit het vorige hoofdstuk is een 

schatting gemaakt van de divergentiehoek die beide zijwanden moeten hebben 

om dp/dx = 0 op te leveren. Bij deze divergentiehoek (ex= 0,195° = 01 0034 rad.) 

is de drukgradiënt van het kaneel berekend (fig. 4.1). 
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fig. 4.1: Drukgradiënt bij o<. = 0,195 • 
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Deze berekeningen.worden op dezelfde manier uitgevoerd els ds.gewone kanaal

berekeningen, d.w.z. met iteraties voor de drukcorrectie en m.b.v. het geme

ten beginprofiel op x = O,B4m. Bij deze divergentiehoek wordt de drukgradiënt 

positief, maar blijft zeer klein. 

Wanneer het kanaal zo sterk divergeert dat er loslating optreedt, zal het 

programma de berekeningen staken. In dat.gevel wordt ~negatief, waardoor 

het argument ven de wortelvorm in vgl. 2. 75 (Ü_.=( ~lp y! ) negatief wordt. 

Door het kanaal te laten convergeren (~ < 0) kan een grotere negatieve druk

gradiënt worden verkregen. 

Figuur 4.2 laat de berekening van de breedte ven het kenaal zien (vanaf 

x = O,B4m) voor drie verschillende gewenste drukgradiënten. Bij daze bereke

ningen hoeven er geen i tereties voor de drukgradiëntcorrectie··.te worden uit

gevoerd, omdat de drukgEediënt wordt opgelegd. 

so 
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fig. 4.2: Breedte ven het kanaal voor dp/dx = 0 (a) 

-dpfdx k --lP;/m (b) 

dp/dx = -3 Pa/m ( c) 



- 61-

Het programma "Meetsectie/Windtunnel11 berekent een luchtstroming door een 

kanaal met niet doorlaatbare wanden, waarbij de stofparameters van de lucht 

constant worden verondersteld. Oe laatstgenoemde eigenschappen zijn geen 

beperking van de theorie zoals die in hoofdstuk 2 wordt gegeven. Met behulp 

van deze theorie kunnen ook stromingen met temperatuurafhankelijke stofpara

meters langs doorlaatbare wenden worden berekend, mits deze problemen twee

dimensionaal en parabolisch zijn. Bij deze problemen moeten den ook, naast 

de impulsvergelijking, de energievergalijking en thermodynamische vergelij-. 
kingen worden opgelost (!it. (1)). 

Oe oplossing.die het programma geeft, wordt voornemelijk bepaald door het 

beginprofiel. Oe beginwaarde van ~ en dp/dx. blijken geen grote invloed te 
.:W 

hebben op het stroomafwaartse stromingsbeeld, Deze twee grootheden worden 

gebruikt bij.de berekening van het volumedebiet door het kanaal m.b,v, het 

beginprofiel. Hierbij wordt weer een.Spalding-profiel tussen het eerste en 

het tweede roosterpunt verondersteld. Via dit volumedebiet, dat wordt gebruikt 

bij de drukgradiëntcorrectia, hebben de.beginwearde van ~ en dp/dx invloed . w 
op de oplossing. Een verendering ven ca, 20 % in deze beginwaarden heeft 

een verandering ven slechts enkele promillen in de stroomafwaartse snelheids

profielen tot gevolg. Oe numerieke resultaten vertonen echter lichte 

"inslingerverschijnselen", welke waarschijnlijk worden veroorzaakt door het 

feit dat het beginprofiel een experimenteel profiel is, waarvan is gebleken 
\~ _ _./ 

dat het.niet precies aan het,in het programma gebruikte,turbulentiemodel 

voldoet. Oe lichte slingeringen in dp/dx die te zien zijn in fig. 3.5, zijn 

hier een voorbeeld van. Op deze slingeringen hebben de beginwaarde van dp/dx 

en ~ slechts een zeer zwakke invloed. 

Oe ma~ier waarop Ó is gedefinHierd (u(6 )~D,99U0 ) heeft tot gevolg dat b 
gevoelig is voor kleine verstoringen. Daarom corresponderen de slingeringen 

inb (fig. 3.7) met de slingeringen in de drukgradiënt. 

Bij het schrijven van het programma zijn geen uitgebreide numerieke fouten

analyse en stabiliteitsenalyse uitgevoerd, Het goed overeenkomen van de 

numerieke oplossingen met de te verwachten resultaten, is als criterium voor 

de juistheid van het programma gebruikt. Uit de ve~kregen numerieke resul

taten mag worden geconcludeerd dat het gestalde mathematische probleem door 

het programma wordt opgelost, zonder dat er cumulatie van fouten optreedt. 
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In hoeverre dit mathematische probleem een juiste beschrijving geeft van de 

werkelijkheid9 hangt helemeel af ven de juistheid ven de gemaakte aannamen 

c~.a. het turbulentiemodel). 

Op de Van Driest-formuleriDg voor de mengweg in het binnengebied bestaan di

verse variaties (lit, (9)). Ook zou de.mengwegverdeling voor het buitengebied 

enders kunnen worden geformuleerd, b,v. met een interm±ttentiefunctie, zodat 

een nog betere overeenstemming met de experimentele waarden wordt verkregen, 

Dit wil zeggen dat de mengweg in het buitengebied gecorrigeerd wordt voor 

de niet~turbulente perioden, hetgeen neerkomt op een kleiner worden van de 

mengweg~ 

In hoeverre de secundaire stromingen verwaarloosbaar zijn, is nog niet onder

zocht, Dit zou kunnen worden gedaan door in de hoeken van bet beschouwde 

kanaal de vorm van de isoteehen dicht bij de wand te meten, 

De berekeningen van de breedte van het kanaal, nodig om een bepaalde gewenste 

drukgrediänt te verkrijgen, zijn gebeseerd.op,da aanneme dat de divergentie

hoek van de zijwanden ken worden veranderd, Het bij de berekeningen gebruikte 

principe hiervoor is netuurlijk ook van toepassing wanneer de hoogte zou 

variären met x, Naar mijn idee stuit dit echter op moeilijkheden bij de 

practische uitvoering ven zo'n kanaal, daar op het kanaal een verplaetsings

mechanisme voor de hittedraden moet worden geplaatst, 

Door.in het programme de hoogte en de breedte van het kanaal te ver~isselen 

(d,w,z. hoogte =.O,?m en breedte= l,05m), zal het_programma.de variabele 

hoogte berekenen, Daarbij moet wel de verticale as in fig. 4,2 worden aange

past. 

Door de in het probleem toegepaste vereenvoudigingen is het ontwikkelde pro

gramma een doorzichtig programma geworden, waarin niet veel iteraties nood

zakelijk zijn, Het gebruik van de marching-procedure,.de wandtruc en het 

uitdijende rooster hebben ertoe bijgedragen dat het programma snel en goed

koop rekent, waarbij moet worden opgemerkt dat dit de enige opzet is geweest 

van het gebruiken ven de wandtruc, 

Gezien de goede resultaten bij de berekening van een luchtstroming door een 

rechthoekig kanaal, mag worden verwacht dat,wenneer met het programme voor

spellingen worden gedaan omtrent divergerende of convergerende kanalen, deze 

goed in overeenstemming zullen zijn met de werkelijkheid, 
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4.3 Conclusies. --------------
Gezien de numerieke resultaten, verkreqen met het computerprogramma 

"Meetsectie/Windtunnel" en de vergelijking hiervan met de experimentele re

sultaten, mogen de volgende conclusies worden getrokken: 

Oe beschouwde rechthoekige-kanaalstroming wordt redelijk goed door het 

programma "Meetsectie~indtunnel" voorspeld. Oe fout in de voorspelling 

ligt in de orde van de experimentele onnauwkeurigheid. 

Oe Van Driest-formulering van Prandtl's mengweghypothese is voor de bere

kening van een turbulente grenslaag langs een vlakke plaat een geschikt 

turbulentiemodel. Oe mengwegverdeling in het buitengebied zoals die in 

het programma gebruikt wordt, is voor verbetering vatbaar (b.v. via toe

passing van een intermittentiefunctie). 

Oe "truc aan de wand" geeft een goede benadering van het wandgebied van 

een turbulente grenslaag en spaart bij numerieke berekeningen rekentijd 

en geheugenruimte. 

Het vervangen ven de turbulente grenslagen in het kanaal door de verplaat

singadiktes is acceptabel, maar leidt bij nauwkeurige berekening van de 

drukgradiänt tot de noodzaak om bij elke stap in de x-richting te itereren. 

tenslotte: 

Het uitwerken en toetsen van een goede numerieke procedure ter berekening 

van een stroming, vraagt veel theoretisch, numeriek en experimenteel werk. 

Is deze numerieke procedure eenmaal beschikbaar, dan kan met een minimum 

aan tijd een goede,kwantitatieve indruk van de te onderzoeken stromingen 

worden verkregen. 
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4,4 ~eschouwing. 

In deze nabeschouwing wordt in het kort toegelicht op welke manier het pro

gramma "Meetsectie/Windtunnel" tot stand is gekomen. 

Na een studie van oplosmethoden voor driedimensionale parabolische problemen 

en na gesprekken met deskundigen op het gebied van numerieke berekeningen 

van stromingen, is het mij duidelijk geworden dat het jaren werk zou vergen 

om het gestelde driedimensionale probleem numeriek op te lossen. Daarom heb 

ik naar vereenvoudiging van het probleem gestreefd. Uit literatuurstudie 

heb ik kunnen afleiden dat de secundaire stromingen in eerste instentie 

mogen Worden verwaarloosd. Door dit te veronderstellen is.het probleem 

gereduceerd tot een tweedimensionaal parabolisch probleem. 

Ir, Paauw van de T.H. Delft heeft mij toen het computerprogramma "Genmix" 

van O.B. Spelding ter beschikking gesteld. Dit programma kan door zijn 

algemeen karakter een groot aantal verschillende tweedimensionale paraboli

sche problemen numeriek oplossen. Oe handleiding van dit programma bevat 

de theorie waarop het is gebaseerd, Ik heb toen geprobeerd.om het, in Fortran 

geschreven, programma zodanig te wijzigen, dat het gestelde probleem hiermee 

kon worden opgelost. 

Door het algemene karakter van Genmix is dit programma echter ondoorzichtig 

en van grote omvang (ca. 2200 kaarten). Het wijzigen ging dan ook met diverse 

moeilijkheden gepaard, zodat ik tenslotte besloten heb om zelf een program

ma te schrijven, dat gebaseerd is op de theorie van Spalding. Daarbij heb 

ik de basisideeän van Spelding kunnen overnemen, m~ar deze zelf mathematisch 

moeten aanpassen aan het gestelde probleem. Daar waar de theorie ven Spelding 

te kort schoot, heb ik nieuwe oplossingen moeten zoeken. 

Ik ben begonnen met het schrijven van een eenvoudig programme dat een lami

naire grenslaag langs een vlakke plaat met dp/dx = 0 berekent. Dit program

ma heb ik daarna systematisch uitgebouwd (zie par. 2.4) tot het programma 

zoals het in dit afstudeerverslag is gepresenteerd. 

\ 
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SYMBOLENLIJST • 

A 

A eff. 
M 

Aeff 
Ai,Bi,oi,Ei 

Afj 

Btj 

Fi,Gi 

Hi,ci 

co 
E 

H 

Mo 
N 

NMl 

NM2 
p 

R 

R 
111 

Rg 
s 
S' 

!l,{Ul,u2,u3) 

uo 
u* 

0 
u 

M 
u+ 

ÜM 
ü+ 

Constante in Ven Driest-mengwegverdeling 

Effectieve doorsnede van het kenaal 

Schatting ven Aeff 

Coëfficiënten uit de lineaire vergelijking 2.13 

Ykconstante van pa hittedraad 

Ykconstante ven de hittedraad 

Coëfficiënten uit de lineaire vergelijkinq 2.13 

Coëfficiënten uit de lineaire vergelijking 2.13 

Volumedebiet door kanaal 

Anemometerspenning 

Shape factor (vorm factor) 

Messestroom door het kaneel 

Aantel roosterpunten 

N-1 

N-2 

Variabele uit de empirische relatie 3.8 

Variabele uit de empirische relatie 3.8 

Draadweerstand bij gastemperatuur 

Draadweerstand bij draadtemperatuur 

Constante in lineaire uitdrukking 2.24 

Constante in lineaire uitdrukking 2.24 

Snelheidevector ven de lucht 

Hoofdstroomsnelheid in de x-richting 

Schatting van u0 
Wandschuifspenningssnelheid 

Dimensieloze snelheid (=U/U ) 
M 

Gemiddelde schuifspenningssnelheid 

Gemiddelde dimensieloze snelheid 

Breedte ven het kaneel 

Evenredigheidsconstante (lm/& ) 

Buitendiemeter ven Preston-buis 

Verplaatsingadikte 

Impulsverliesdikte 

\ 

eenheid 

2 m 
m2 

kg/s 
A2 

A2sr ;mr 

kg/s 

kg m/s2 

m3/s 
V 

kg/s 

-1 s 
-1 m 

m/s 

m/s 

m/s 

m/s 

m/s 

m/s 

m 

m 

m 

m 



e .. f(x2) 
g(E) 

ho 
k 

1 m 
p 

~' ( ul, u2, up 
~(x,v,z) 

~(xl,x2,x3) 
M 

x2 
y+ 

ly+ 

't' 

rE r l~ 
IK 
i& 
! 

:~ 
I 

l~t 
;~aff 
'Y 
~e :g,r en) 

:~ 

'2'w 
1'w, L&T 
I 

I 
rw,Rotta 
I 
I 

?ï 
i ·w 
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F~uctuatie op de anemometerspanning 
- ' 

Dimensieloze stroomfunctie 

Ykrelatie van de hittedraad 

Hoogte van het kenaal 

Constante van Ven K~rm~n 

Mengweg 

Statische druk 

Snelheidsfluctuaties 

Coördinaten 

CoBrdinaten 

Dimensieloze coBrdinaat 

Dimensieloze coBrdinaat (yUM/y ) 

Dimensieloze coBrdinaat (yÜM/y) 

Stroomfunctie 

Stroomfunctiewaarde op de rand van de grenslaag 

Divergentiehoek van de zijwanden van het kaneel 

Constante in de Felkner-Skan-vergelijking 

Ykconstente van de hittedraad 

Grenslaagdikte 

Dynamische viscositeit 

Turbulente dynamische viscositeit 

Effectieve dynamische viscositeit 

Kinamatischa viscositeit 

Dichtheid 

Componenten ven rot(U) -
Locale schuifspanning 

Schuifspanning aan de wand 

Wandschuifspanning volgens de empirische relatie 

van Ludwieg en Tillmann 

Wandschuifspanning volgens de empirische relatie 

van Rotte 

Gemiddelde schuifspanning voor het wendgebied 
\ 

Dimensieloze stroomfunctie 

eenheid 

V 

m 

m 

Pa 

m/s 

m 

m 

'-

kg/(ms) 

kg/(ms) 

m 

kg/(ms) 

kg/(ms) 

kg/(ms) 

m2/s 
kg/m3 

-1 s 

Pa 

Pa 

Pa 

Pa 

Pa 
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APPENDIX B. 

Oe experimenteel bepaalde profielen: 

TABEL Bl: Het beginprofiel (x = 09 84m) 

TABEL 82: Het profiel op x = 4,84m 

TABEL 81 TABEL B2 

y(mm) U(m/s) y(mm) 

1,20 6,:32 1,31 

1,72 6,82 3,09 

2,26 7,06 4,70 

2,59 7,15 6,29 

2,99 7,:31 8,lo 

:3,:38 7,47 9,4:3 

:3,81 7,49 11,01 

4,19 7,70 14,23 

4,57 7,79 18,06 

4,97 7,94 20,52 

5,76 8,20 24,13 

6,55 8,28 26,92 

7,:38 8,4:3 34,83 

8,14 8,6:3 42,77 

8,98 8,7:3 50,66 

9,77 8,84 58,68 

10,55 9,04 66,56 

11,:31 9,07 74,47 

12,10 9,2:3 84,43 

12,97 9,:34 

1:3,69 9,42 

14,48 9,56 

16,10 9,69 

17,65 9,89 

19,2:3 9,97 

20,82 10,06 

22,40 10,12 

2:3,99 10,29 

25,57 10,:38 

27,16 10,46 

28,74 10,52 

:30,:33 10,52 

U(m/s) 

5,90 

6,72 

7 ,ll 

7,49 

7,63 

7,82 

8,01 

8,20 

8,60 

8,71 

8,99 

9,04 

9,47 

9,83 

10,29 

10,43 

10,70 

10,94 
~ 

10,94 
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1. Algemeen 

Het programma "Meetsectie/Windtunnel" is een programma met behulp waarvan 

luchtstromingen door rechthoekige, divergerende of convergerende kanalen 

kunnen worden berekend. 

De berekening komt in feite neer op de berekening van een turbulente grenslaag 

langs een vlakke wand met een drukgradiënt welke overeen moet komen met de 

drukgradiënt welke in het kenaal heerst. Deze drukgradiënt wordt berekend 

met behulp van o,a. de afmetingen van het kanaal. 

De grenslaag wordt berekend volgens de "marching-procedure", waarbij wordt . 
uitgegaan van een volledig bekend beginprofiel, Bij het te bespreken voor-

beeld (par. 6) wordt het experimenteel bepaalde beginprofiel op x = o,B4m 

gebruikt. 

Met het programma kunnen twee soorten berekeningen worden uitgevoerd (bepaald 

door de boölean "Breedteberekening"): 

a. Bij gegeven afmetingen van het kanaal worden de gemiddelde snelheidepro

fielen en de drukgradiënt berekend. Het divergeren of_ het convergeren 

van het kanaal wordt vastgelegd door de di vergentiehoek oe. (ALFA). 

(Breedteberekening := 'FALSE'). 

b. Bij een gegeven drukgradiënt worden de gemiddelde snelheidsprofielen en 

de, bij deze drukgradiënt horende, breedte van het kanaal berekend. 

(Breedteberekening := 'TRUE'). 

\ 



2, ~andleiding 

A, INPUT. 

Om het programma te kunnen laten rekenen, zullen eerst enkele grootheden 

moeten worden ingevoerd: 

a, Het beginprofiel: y-waarden met bijbehorende u-waarden, met de volgende 

restricties 

Het eerste paar : (y1,u
1

) = (o,o) 
Het tweede paar (y2,u2) moet zodanig gekozen worden dat.dit.juist op 

het logaritmisch profiel ligt (zie afstudeerverslag= a,v,). 

Het laatste paar (yN,UN) moet in de vrije stroming liggen 

Het minimale aa~tal paren c,q, roosterpunt~n is ongeveer 25, Bij minder 

roosterpunten kan de berekening te onnauwkeurig worden, 

b, De wandschuifspanning van het beginprofiel, 

c, De drukgradiänt, of een schatting hiervan, ter plaatse ven het beginpro-

fiel, 

d, De x-waarde van het beginprofiel, 

e, Enkele grootheden die de uitvoer regelen (zie B), 

f, Het aantel roosterpunten (N), 

B, OUTPUT, 

De uitvoer kan op twee manieren worden verkregen, n,l, in tabelvorm of in 

tabelvorm ~n grafische vorm. De plaatsen in het kanaal waarvoor de numerieke 

resultaten in tabelvorm of in grafische vorm worden gegeven, worden vastge

legd door de variabelen STEPMAX, PRINTDIF en FIN, 

- STEPMAX geeft het maximale aantal stappen voorwaarts aan (de stapgrootte 

is 2cm); STEPMAX moet een veelvoud van 20 zijn, 

- PRINTDIF geeft aan,om de hoeveel stappen de numerieke resultaten worden 

geprint (printstations), 

- FIN geeft een maximale waarde van x aan,waar nog mag worden gerekend en 

waarop resultaten worden geprint, 

Hieronder volgen enkele voorbeelden,om het gebruik van de drie bovengenoem

de grootheden te verduidelijken: 

i) STEPMAX = 400; PRINTDIF= 50; FIN= 9, 

Wanneer de x-waarde ven het beginprofiel bijv. 0,5m is, dan zal op de 

volgende stations uitvoer worden gegenereerd (~angegeven door een pijl): 



0 o,s 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 s,s 9 

x 

ii) STEPPMAX = 400 ; PRINTDIF = 50 ; FIN= 41 60, 

•---iJ-----'+--+1-r! -----tH-1-- _.,. ___ .,.. __ -t---.,.. ------
o 0,5 1,5 2,5 3,5 

x 

iii) STEPMAX = 400 ; PRINTDIF = 400 ; FIN= 5,96, 

.. 'r----+--1-----+----t---r--'--+-- ---1-- - --1 -
___ , 

0 0,5 5,96 

x 

Oe grafische uitvoer \iiOrdt geregeld door de boeleens PLAATJE!, PLAATJE2, 

PLAATJE3 en PLAATJE4, 

PLAATJE! levert de dimensieloze profielen van binnen- en.buitengebied voor 

het beginstation en het laatste printstation (zie fig, 3,8a en 3,8b a,v,). 

PLAATJE2 levert de gewone snelheidsprofielen voor alle printstations en 

een figuur waarin 11 deze profielen zijn opgenomen (zie fig, 3,6 a.v.), 

- PLAATJE3 levert een grafiek van de drukgradiënt als functie ven x en een 

grafiek van.de grenslaagdikte en de verplaatsingsdikta als functie van x 

(zie fig. 3,5 en 3,7 a,v,). 

PLAATJE4 levert een grafiek van de breedte van ~et kanaal voor een gewensta 

drukgradiënt (alleen in combinatie met de beoleen Breadtaberekening) (zie 

fig. 3,10 a,v,), 



oe numerieke resultaten van alle printstations worden opgeslagen in de plot

arrays c,q, plotmatrices, Na afloop van de berekeningen worden met behulp 

van deze arrays de grafieken getekend, Hieronder volgt de· schematische weer

gave van de manier waarop de plotarrays zijn gevuld: 

met STAS = aantal printstations 

NP = STE PMAX/20 + 1 

PLDTY :. ~1,1 ~1,2 ••••••~l,STAS 
• • • • • • • • • • • ·• • • • • • ' .. 
• • • • • • • • ' . 
• • • 
YN,l YN,2 ,,.,,,yN,STAS 

........ 

PLDTTAUW : (-rw,l 'rw,2 ••••••tw,STAS) 

PLOTREST xl (dp/dx) 1 DELTAl Dl,l 

• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 

PLO TU 

BREEDTEl 

• 
• 
• 
• 

,I I I I I 

xNP(dp/dx)NPOELTANPol,NPBREEOTEN 

~1,1 u .1,2 ••••••Ul,STAS 

• • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
uN,l uN,2 ••••••uN,STA 

...- (beginprofiel ). 

~(om de 20 stappen) 

Wanneer nauwkeurig wordt bestudeerd weer de variabalen zijn opgeslagen, kun

nen eventuee~ ook andere grafieken worden getekend, 

C, DATA IN, 

Het invoeren ven de gewenste gegevens moet als volgt geschieden: 

na de "DATA IN"-keert moeten de volgende kaarten worden geplaatst: 

N, STEPMAX, PRINTDIF, FIN, kaart 1 

x0, 't:w' dp/dx, kaart 2 

y1 (in ,mmU), ~1' kaart 3 
• • • • • • • • • • \ 

YN' UN' keert N + 2 

PLAATJE!, PLAATJE2, PLAATJE3, PLAATJE4, kaart:·N + 3 
Op keert N + 3 moet staan 1TRUE 1 of I FALSE I. 

Oe bocleen "Breedteberekening" moet in het programma worden gegeven (krt, 57), 
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3 • Programmatekst van het programma "MEETSE~/U!I NOTUNNE L". 

RlJRiW!JGI"IS H7700 l:lt::~THE C!1"1PILE~. VE.;;><;ION ?.ö.OOOt "10~UAYt 11/14/77t 12:59 P"1, 

~ E E T S E C T I E I w N ü T IJ 1\j N E L 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

\ 1 S•T 1 THE.LldRA~Y.~EJtLINll~FO 
~.oooooooooo~~*~**~*******Oooooooooooo~ooooooooo*o~oooooooooooooo~ooooooo 

~~ 0 

~~ . 
tl" IN DIT P~OG~A...,..,A WOI-mT ElN .-iECHTrlOEKIC,E-KA"JAALSTRuMI\IG '1ET o 
tl" TIJR8ULE"JTE GRE"JSLAGEN rlEREKEN~.VOOR HET TURBULE"JTIE-..,ODEL " 
l.~ IS f)f "VAt. LHnEST-FORMtJLEN>ING" VA\1 OE ..,E"JGwt::{j-r-tYPOTHESt. GE><.OZEN. " 
1>" DF. PRO':iLë>1EN VftN ~lt f wAr-JOGEtlit.U wO~DE\1 IN UIT PROGRAMMA ..,,a.v. " 
1-" EEN 01 COuE T TE-~ T f.l Xl1•1"-wANUrll TJAIJt~ I 'IG O;:>GE LOST. - o 
tl" VOOR OE THEO~IE EN H(T GtHRU!K VAN HET PROc;RA..,..,A wiL IK \lAAR 0 

i>~ ..,Y\1 AFSTUOEF..:<VERSLA<> WEC.!971l VE~WYZE~-1. .. 

r-t.P.J.KESSELS• OKT. 1~77. 

1 REGI\1 1 

DECLARATIES VAN PLOTPROCEDURES 
/lt rlANULli~INb VA"J 
RJriERT V. O"'"'EN. 

Of, I I IIICLLJDE I " ( J 1 7 1253407) ....... OC/ H.Kt::\1 I Ni)/ JENS EN" 

" .. 
0 

I f I L F. I IN (KI NÜ::Kt A I)E R) • JUT ( ~ I 'Jü=PR 1 'lil EK) • DRA .. (KI ND=f-'L 0 TTE. >~11 ) ; 
1 l~TEGER 1 N•N"'1•\1"'2•STEP..,Ax,STAS, P~INTOIFo"JPl 

1REAL 1 fi\1: 
REAOtiN•/•"J•STEP..,AJ,._.RI"JTDIF,FINll 
N..,I:=N-I;N..,2:=\I-~: 

STAS:=STE~MAX/PR!NT0!F+1l 
\IP!:STEP..,AX/?O+ll 

1 AEGIN 1 

I l\oiAGF I I '1A; 
1 800LEAN 1 DLAAT J~l•JL~ArJE2•~LAATJE3tPLAATJE4tH~EEQTEdEPE~E~I~G; 
1 IN TE GF ~ 1 I • ..; • s rE;... t. J, r r. I r t:: ~Ar 1 t. : 
1 REAL 1 PSIE•L~t~HJ,J~oD..,SlD~•UNULtQ,OPUXoT~,TM,MP,M~,x, OELTA,Gt 

IIFff,C'IUl tr-t0J(ift.'1><f:ttJTE,!iUNUL•ALFA, 
d'l"', ::>2 • H • TL T • T f.l T • I '11 T 1 • I '11 T è • I r.JT J, OE ':1 It. T, HUF TA uw • 
TAJ~oTAU(>o~TA.tl;...t::T~.E2;..,t.2~•EN~.KA,UP,!NTt::b-ltNUt 

ASLloA~YoPSII:~lG•C!•Cè•C'II~l•Llnt::GtOPOX':It::G.f->SIE2tYPoUStSl 
I RE AL I I A>N/lY I A ,11. c til I •JIF A. 111 JF H. --lUF c. i:JU~ 0 [ è: N.., 1 J • 

JoYtO"'oU.->LJ~•rl'.JFu.nuFY[ 1 :·\1], 
"i \1'111 q 1: c. I, 
PLOTUt~LOlY[\:N,1:~TASJ, 

r-LOTTAUw[ I :<>TO:.~l• 
~LOT~::srr 1 :r,JP•l :~1: 

~·•********~***W***~ooooo~oooooovoooooo~***********~ 

~o• ALLE G~OJThf_ilE·< LY"J JI TGEflRU><. T IN s. I .-EENHEDE"J * 
\ 

.. .. 
• 

00001000 
00002000 
00003000 
00004000 
0000~000 
00006000 
00007000 
OOOOBOOO 
00009000 
00010000 
00011000 
00012000 
00013000 
00014000 
00015000 
00016000 
00017000 
0001!:!000 
0001~000 

00020000 
00021000 
00022000 

. 00023000 
2 00024000 

00025000 
00026000 
00027000 
000<:'8000 
00029000 
00030000 
00031000 
00032000 

2 00033000 
00034000. 
00035000 
00036000 
00037000 
0003!3000 
00039000 
00040000 
00041000 
00042000 
00043000 
00044000 
00045000 
00046000 
00047000 
00048000 
0004~000 
00050000 
00051000 



).----------
HOOGTF:=1.05: 

ti~f_t.fHE: =D. 7; 
~REEDTEREREKENING:= 1 TR~t 1 ; 

ALFA::O; 
RH0:=1o2lêö 
f_TA:=l.til8.,-S; 

NU:=1.5:w-">! 
KA::0,.4; ", _________ _ 

'l',----------
QE A[) ( T 'IJ, I • X • T A J vi • fW I) X l ; 

1 F o~ 1 I : = 1 1 ~rEP 1 1 1 JN T I L 1 N 1 Ou 1 

1 MEGI'11 1 

'lf: AO ( IN • I' Y I 1 l • U I I l l ; 
Yl I ]:=YI I ]/JOOD; 

I END 0: 
IHfG:=UI'IIIi 
0Pf)X~EG::l)l-lf).(ö 

TAU~:=TA~~·n.~oy(ê]*l)U[})(ö 

l-----------uP:=U!?l"S:Jf.iT(RH3/lAUGI; 
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I} 

" 
" 

l"'TEGR:=ETA<>(0.". 0 JI-' 0 <>2+.12?~5<>1UYIKA 0 .JPJ/o<A-UP-O.S*KA 0 

(•JI-'0<>2)- ( '(A~>O?) <> (•JP<H>]) /6- (><:A<><>])<> (UP* 0 '+) /è<+
(t\Ä""41 o (JP"*'>l/1201 I: 

PSIE:=RHn*Uièl"Ylêl-l~ltG~; 
PSit.?::,.>S!E; 

1 F~R 1 I == 2 1 5TEo-' 1 1 'U'~l ll I 'IJMI 1 1)0 1 

PSIE::P51E + 0.5 <> (i.J[l+ll + UIII1°1YII+1l-Yilli*~HO! 
?51E':lEG:=»SIEö 

*'----------
OM(} J:=o.o:o~!NJ:=J.o: 
OM(?.I:=P~It?/PSI~i 
1 f0~ 1 I:=J 1 Slfo-'' l'U'IIl1L'N~l'00' 

OMI!J:=O·~I l-11+0.'>"tulll+UI I-1 ]1°(Y( I 1-YI I-1 )1°KH0/P5IE; 

~----------f1;>5liJX: = ê"ETA/ ( Yl 'IJMll-Y( N"lè] I; 
~l:=Y(~]-P~IE/(W~0°Ul~ll: 

AEFf ::HOJGTt<>~~EEUTt-è"0l"IHOOGTt+~REEUTtl+4°0l* 0 2i 
CN.JL:=AfFF*lJ(ilj)i 

}.----------
"'L :') T ~ • 5 T I 1 • 1 I : = '- ; 
PL()T PIEST ( 1 '2 1: =f;;>IJ1.; 

PLOT >lEST! 1•-+ l :=Dl; 
PLOT~fSTil•S]:=~;E~GTEö 
PLOTT4U~II ]::rAJN: 
1 FOR 1 I:=l 1 ~TtP'l'U~TIL'N 1 n0 1 

1 ~E<>I'II' 

PLOTUI I • 1 l: =LI I I J; 
~LOTY[I,Jl:=Y! IJ; 

1 E'IID 1 ; 

}.----------
\ 

00052000 
00053000 
0005<+000 
00055000 
00056000 
00057000 
0005!:1000 
00059000 
00060000 
00061000 
00062000 
00063000 
0006<+000 
00065000 
00066000 
00067000 
00069000 
00069000 
00070000 
00071000 
0007?000 

3 00073000 
00074000 
00075000 

3 00076000 

: 

00077000 
00078000 
OOOBOOO 
OOOROOOO 
000!:11000 
00082000 
00083000 
000~4000 
00085000 
00086000 
00087000 
00088000 
000!:19000 
00090000 
00091000 
00092000 
00093000 
00094000 
00095000 
00096000 
00097000 
000~8000 
00099000 
00100000 
00101000 
00102000 
00103000 
00104000 
00105000 
00106000 

3 00107000 
0010!3000 
00109000 

3 00110000 
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~-~~~~~~~~~~~~,,~~~~~~~~~~~~,~~~~~,·~··~~~~~~·~·~~~~~~~~~~~·~~~~,~~~~611 
llll~,~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~ HOOFD-PROGRA~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~ll%1,11~~~~~,~~~~~~··'~ll•~•~·~~~~~·~,,~~.~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ 

~tl nnoFOPPOG~A~~~ HESlAAT 
t-<> UIT F.:f'"l LOOP Vtltlf.l Ol "'-~Ai-ICHJ"JG- t.} 

I<> 1-'~0Ct:i>uRE"• viAARIN EE'I I TErlAT IE- Q 

~o LJU~ VOOR DE 0~U~C0RRECTIE IS t.} 

•<> O~GlNO~EN. Q 
t**O~OO~~O*OOO*~*OOO~~OOO*OOOOOOOOO~OOO* 

'F0~ 1 S~F?:=1 '~TE~'1'UNIIL'STE~~AX'D0' 

'REG!"'' 

I============================== ~ERE~ENING V. GRENSLAAGDI~TE 
I: =H 
1 WHILE'U!IJ < 0.~9-'•J("JJ '00 1 I:=I+1: 
DFl TA:= o. 5" I v [ I I+ t ( I-1 1 l ; 
1 lF'STEP=1'l~f~'PLnJ~EST(1,3J:=Ot.LTA: 

'============================== ~EQE~ENI"JG V. X E·~ OX =========== 
DX:=0,02: 
x:=x+n,o.; 
1 IF 1 A 1 GTR'FI'J'T~~N' 
1 AfGI'IJ' i)x:=Fl~-.~+·>x:x:=Fl'l 'ENfl': 

I============================== bt.RE~ENING v. DPSIDx =====:====== 
r>::><;Iûx:=o.?: 
'IF' !U[NI-u!'J"'I]liJ[·JJ > O,ûOS 'THE'IJ' 
'REGI\1 1 DPSiux:=i.1<>ui-'SiuJ\:><~ITEIOJTo</olo!J,)(.J,"GROTER ">,STEP 
l: 1 E'm': 

I============================== HlRE<ENING v. PSJE ============== 
PSIE:=PSIE+DgSiuA*0x: .,. _____________ _ 
i:\lJFTA!.J,o~::TAU>'I: 

.J"'UL: =U l NI : 
I FOQ I I:= 1 Is T EP I I 'IJ •JJ I L IN I 00 I 
'REGI"!' 

tlUFJlll ::·J( I l; 
14JFY[ ll:='f'!!]; 

I END I : 

~+++++++++++" .. 11 .. " .. ++++++++++++ 

1 1F'8PtEnTERE>I~Kt::Nl"JG' T~fN 1 ITFRATIE:=l 1 lLSt::' ITt::o<ATit:::=3; 
1 FOP 1 y l : = 1 'c; Tf-'' I 1 t r•JT I L 1 1 T O::fl AT H '00 1 

1 FlEGIN' 

J:++++++++-+++" tl .... 11 .. ++++++++++++ 

~======================== HEKE~ENJ"J(i v. HOOFOSTROO~SNELHEID ===== 
d ( "J l : :Stj.;> I (- è" Ji.> 1)A v;) !\I ~o;O+ J l 'J ] * "t") ; 

~================================ A'S•~'StC 1 5 EN D'S ============== 
Q:=»Sit.lf),q 
C;;>: =-DiJdX" I ()"1 r _;I +u·• [ 2 J I 1 ( ,><>ko;Q) ; 

Ci\1"11: =-LlPDX" I 1-0 ,:,<> (.!Mlf·•~ll +U'I( N."2 I I I I ( I"RHvl; 

\ 

3 

4 

4 
c. 

4 

4 

00111000 
00112000 
00113000 
0011'+000 
00115000 
00116000 
00117000 
00118000 
00119000 
00120000 
00121000 
00122000 
00123000 
0012'+000 
00125000 
00126000 
00127000 
00128000 
00129000 
00130000 
00131000 
00132000 
00133000 
0013'+000 
00135000 
00136000 
00137000 
00139000 
00139000 
00140000 
00141000 
00142000 
00143000 
00144000 
00145000 
00146000 
00147000 • 
00148000 
00149000 
00150000 
001SIOOO 
00152000 
00153000 
0015'+000 
00155000 
00156000 
00157000 
00159000 
00159000 
00160000 
00161000 
00162000 
00163000 
0016'+000 
00165000 
00166000 
00167000 
00168000 
00169000 
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1------ L~=~EN~wlG Al~ FU. VAN Y ---
L 1.1: =KA<>. 5" C Y [ 2 l + Y I 31 l" I I -EXP C I Y[ 2 l + \"1 31 l "S<lt< TC T AU~>~"RHOl I 
(-('<>2A*F. TAl l); 
E2Pl=fTA+RHO*(~M~•?J•IUI31-UI21li(Y[31-YI21l; 

A[21l=t;P/(Y[])-YI!1l+U.?~<>(0~111+J~(31l*U~SIDXI 

Ö1[?.]:=0.0 : 
Cl?1:=.~ 0 10~1?1•u~tl1l"J*UI21+2*PSIE*C21UI2ll 

E.2~: =I TAU .I" Y [? ]+ il. '>*I!POX * q è]'"'' l' l I~ ( 2]; 
• IJ [ 2 I : = • '::> .. ( J V 10 ~q 2 I • (I~ [ 3 J ) +A I 2 1 • E ? MI y [ 2 1 • p s I t .. c 21 (U [ ? 1 .... 2 ) ; 

A[N'1ll: =1').:>5 I')<: 
LM:=.Iè.C<>DELTAI 
ENM:=ETA+~HO·I~~*"?l*(U[N~1 l-U[~"12ll/(Y[NM1]-Y[N~?Jl; 

H(NMIJl:fNMI(Y[NMI1-Y['IH~21l-0.25<>(é)"1[NM1)+0M[NMi?J)<>i)PSID!\I 

C [ N'-11 J: =I 1-. :.)<> IOt-1 l N~ 1 J +0'1 I 'l"'l' J l l <>Q<>,J[ N'11 1 +2*PS I f *CN'111LJI \1.~ I J; 
D [ 1\lr-1 1 } : =H PlM I l +llPS I DH Cl-.?" 10:~ I NM 1 J +0~ I NM2J l l 0 U+PS IE *C"'M 1/ 

IU[N'11 1*"21; 

I f"OQ I I : = 3 I 5 T f pI 1 I d'lT I L I N..,2 I iJ() I 

1 8EGI\! 1 

Cl:=-DPDX~I0'1l I+l J-Or-1[ I-1 ll112*Rrl0l; 
L M: = • 5*K 1\" ( Y [ I J + Y [ I +1 l l " I 1-E XP I 1Y [ I J + Y [ I +l J l * St.lt< T I TA Jol<> ~riO l I 
l-2°2f>"ETAl l l; 
1 lF'Y[ll/LlELTA >.J'l00'T"1E"''L"1:=.120*DELTAI 
E TP: =ET A +~HO* I LM"" {')"lUI I +1 J-U [ I J l I CY [ I +I J-Y I I l l : 
L ~:=.">*><A" IY I I J + Y I I-1 J l" I 1-t )(~I C Y I I J + Y l I -1 J l *SUR TI T AJw<>'IHO l I 
1-2*21>*ETid l l; 
1 IF 1 YIII!DELTA >o3I•OO'frlE\1 1 L,.,:=.120*DELTAI 
ET I~: = E TA+ R riO<· I~ M" * 2 l " I lJ l I J-u I I -1 1 l I I Y I I l-Y[ I-I J l ; 
TP:=ETul CY[ I+1 J-Y( IJl: 
T~:=EP11 CY I I J-Yl 1-1 J i; 
MP:=-O.'::><>(OM[ 1 )+OM[ I+1 ])<>[J;:><,Ji)XI 
'-1~:=-0.S<>WMLI !+OM[ !-1 ])<>tJPS1lJXl 
A[ I I ::Tf.'-u,S<>•"1;>; 
cl( I I:= fM+O .S<>~'fl 
Cl I )::U( I l"'~"'•=>*lll'[ I+! 1-0'11 I-1 ll+2"PSIE<>CJIJI I ll 
I)( I )::A[ I l+H[ I l+.5<>(r,M[ 1+1 J-OM[ I-1 ll"O+PSIE.*CI/CU!î 1""21; 
I ('ljf) I l 

I FI)Q I I:"' 2 Is HY I I I U'JT [ L' '11'1 1' 1.10 I 

I r\EC, I '·J I 

tlcl~=' t. I T I : =A I I I ; 
>iJFt:![ 11 :=~! 1 l l 
'-IJFCI IJ :=Cl l J l 
AUF DI I I : = 0 I 1 l ; 

I [iJj) I : 

f----------------------------------------------------------------
I IF 1 SJtr.:0=1'A'lt1 1 Il=1 1 Trll'J 1 

1 qEG1!1J' 
wRITé:IUUTIS><IPC1l I•<X':,."r1Eu1i\J-t>ROF1EL_l 11 olol>l; 
wRITE C)(Jlo<X 7o"I"•'"""Y[ I 1".1\ 7o"U[ I )"oX6o 11 AI I ] 11 oXbo"i:l[ I I"•X6t 

"r 1 1 1 " • x s , 11 fl[ 1 1 " , ( 1 • " o.., 1 1 1 11 > 1 ; 
w~IT~(OciT•<Io/tXSoi3,XJoF~.b•!\J,F6.3oX44oF~.6>,1oY!l loU(11,0~11l 

) ; 
1 f"OR 1 I := 2 1 ST!:.r·" 1 'U111TIL' llj"11 'DO' 
NRITEIJJT,<IoÁ::>o1JoXJoF~.I>,XJoF6.JoX3,F7,J,x3,F7.3, 

X.3•f7.:;,xJ.rt.J,X4tF9.6>•l·Y!Ilt01IJ,A!IJ,B!IltCIIJ, 
tJ(l)oQM(I)l; 

\ 

5 

5 

5 

5 

00170000 
00171000 
00172000 
00173000 
00174000 
00175000 
00116000 
00177000 
00178000 
00179000 
00180000 
001~1000 

00182000 
00183000 
0018<t000 
001ti5000 
0018f>OOO 
00187000 
00188000 
00189000 
00190000 
00191000 
001~2000 

001'13000 
001'14000 
00195000 
00195000 
00197000 
00198000 
00199000 
00.?00000 
00201000 
00202000 
00203000 
00204000 
00205000 
00206000 
00207000 
00209000 
00209000 
00210000 
00211000 
00212000 
00213000 
00214000 
00215000 
00216000 
00217000 
00219000 
0021'1000 
00220000 
00221000 
00222000 
00223000 
00224000 
00225000 
00226000 
00227000 
00228000 
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wRJTE!OliTo< /tÁ~ti3,.(J,F9,t>oX3tF6,3oX44oF'i.n>tll:tY!NioUi3t.G, 
0"1( NI l; 

wPJTE.. !OUTo</o/tltA">o"U•JlJL ="•Fb.3tltX5o 11 PSit. ="oF'i.óo/oXJt 
"DPSIDX ="of'J.ooltX7o"tlX. = 11 oF9.6o/oX.5•"DPuX ="of9,3o/o 
X4o"DELTA ="oF9,,.,>, 
uf1E G, PS It.tiE G, DPS IDX • DX • DPDX ~EG, DELTAl ; 

WR!TE (ü\JTo</tXlo 111/f.RPL.D.="•F-...h>olll l; 
wRJTEtUUTo</oX3o 11 Dt-.H!ET ="tf9,5oX10t 11 A-EFFt.CTJEF =01 tf9.5>t 

C.IIJJLoAt.FFll 
I END'; 

~============================== TDMA OPLOSSING VOOR u( !I ======= 
C(2J::Cl21+8!21°Ul1 ); 
Cl filM I I: =Cl N"11l +Af N''l J<>LJ( liJ); 
I FOR I I :=liJM 1 I 5 T EP I -I I U~JT I L I 3 I uo I 
I (l[(>IIIJ I 

BI I I: =tl I I I 10 I I I; 
C I I I : =C I I I I DI l J; 
Dl 1-11 :=Dl 1-11-tH I J<>AI I-11; 
Cl 1-11 :=Cl I-1 J+C[ I !*Al I-11; 

1 f.N0 1 ; 

CI2J:=CI?l/DI?.J; 
UI?J:=CI?H 
1 FOR'I:=3 1 STEP'1'UNTIL 1 NMI 1 U0 1 

UI I I :=Cl I J+tll I ]"UI 1-ll; 
~============================== HfRE~ENING V.Y(2J EN TAllw ======= 

'FOR'I:=1 1 STEP 1 l'UIIJTIL 1 ó'DO' 
'REGI'J 1 

TAuG::TAU~+0,5*Yl2J<>DDOX: 

TAUG:=~HO*I~~*Ul?I/LNIS~~T(~HO*TAUGl*Yl2l*B.133S7/ETAl)<><>2; 
UP:=U12l 0 SQRT!RM0/TAUGI; 
I'IIH.G~:=ET~* (O,...,*IJP<><>;>+.l22<.;5<> ([XP (KA<>Uf.J) /KA-UP-0.5"-<A* 

(JP<>•2l-IKA**?)<>(UP**3l/6-I~A<><>31<>(UD<><>4l/24-

(~A~*4)*(UP*<>Sl/lê0l l; 
Y(2]:=(0M(2l*PSIE•IN1EGR)/(RrlO*Ul2Jl; 

'['JO I ; 

TAuw:=TAUG-0.5*Y!2J<>DDO.(; 
~============================== rlEPE~EN!•JG V. Ylll ============== 

'FOR' J::;> 1 SH.f' 1 1 1 UNTIL' 1\!Ml 'D'l' 
Y(!+1]:= Ylli+O,:>"I0'-'l(l+ll -UM(JJl*l1/l'-lrl0'"'U(IJl +1/li<HO" 

U( 1+1 ll l<>PSJEl 
~============================== HER~'<ENING ~. V[~~L.UIKTE======== 
D1:=Y!~l-PSIE/I~HO*Ul~ll; 

~============================== COR~ECTIE OP ORU~GQADIE~T 
'IF 1 d~EEOfE~Ew~KENI~G 1 fHE~ 1 

1 AEGI'J 1 

lJ[ t1l fT : = C 'IJ JU 
AFFF:=CNULIU(~J: 
~QEEDT~:=IAEFF-4eUI**~+t"U1*~00STEl/IHOOGTE-2*01l; 

'EIIl0' 
'ELSE 1 

'BEG!~' 
HRFEUTt::HREEUTl+~·O~*TA~(ALfAl; 

AEFF::HOOGTE*~~tlUTE-2*U1*1HUOGTE+tiREEOTEl+4*D1**2; 

DE~TET:=AEFF"UlNJ; 
llUNUL: =C·~Lil ll\E FF-U l NI; 
~I~J:=UI'IJI+DJ'IIJL: 

ooox::-O.~"RrlO*IU('II] 00 2-U'JUL 00 2l/OX; 

U['J]::J(~J-OJNJLl 

\ 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

00229000 
00230000 
00231000 
00232000 
00<'33000 
00234000 
00?35000 
OOD6000 
00237000 
00238000 
00239000 
00240000 
00241000 
00242000 
00243000 
00i?44000 
00?45000 
00246000 
00i?47000 
00248000 
00249000 
00i?50000 
00251000 
00ö2000 
00253000 
00254000 
002S5000 
00256000 
00?57000 
00258000 
0025'1000 
00260000 
0026lûOO 
00262000 
002óJOOO 
00264000 
00265000 
00266000 
00267000 
0026!:1000 
002h9000 
00270000 
00271000 
00272000 
00273000 
00274000 
00275000 
OOC7ó000 
00277000 
00278000 
00279000 
00280000 
00281000 
00282000 
00283000 
00284000 
00285000 
00286000 
00287000 
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• f OR • 1 : = 1 • s r F. t-> • 1 • UN T 1 L • N • •JO • 
·~E'ulN 1 

UIIJ:='"lJfUIII! 
Y I I I: =HJ~ Y I I I : 

I E'IJO I : 

TAUIII!=fWFTAJw! 
bREtUTE!=9R~EUTt-?~uxoTAN(ALFAl l 

• END I I 
I END I ; 

J+++++++++++ ........ 

I ENO I ; 

u u ++++++++++++ 

~+++++++++++" 11 ft 11 " 11 ++++++++++++ 

I=== ~ULLEN VAN GtH~UGEN-ARRAYS T.R.V. PLOTPLAATJES ============= 
'IF'STfP/P~INTDit=SIEt-> 1 UIV 1 t->KINTUIF 1 0R' X=FIN 1 THEN 1 

'rlfGI'IJ 1 

Z:=<STtP 1 0lV'~HINIOIFl+ll 

I I F I x= F I N I TH E ~· I l : = 7 + I ; 
'FOR' l!=l 1 STEP'I'UNTIL 1 N1 D0 1 

'i-ifGIN 1 

PLOTUII•ZI:=ul I ll 
PL0l ( ( I I l J : =·YI I 1 : 

'END'; 
PLOTTAuwiZJ:=TAUwl 

I EIIIO I; 
'IF 1 5Tft->/20=ST~~ 1 UIV 1 ?0 1 0R 1 X=FI~ 1 THE~' 

'HEGI'\1 1 

~:=<STft-> 1 uiV 1 ê0l•ll 
1 IF 1 X=FIN'T~t~ 1 ~:=K+Il 

;:>L()TREST! K•l I:"'-"; 
1-'LOl"'ESTIK•êl:=:lPt)Xö 
PLOTKEST I-<, 3 J: :;·,El TA: 
PLOT~FSTI-<•'+l!=!lll 

PL:'l T f.IES T ( K • :'> l: :-'.OEfllTE l 
IE 'JO I ; 

-~ 11 

~==================== ALLEf'J VOOR OJTPUT-STATIONS : ============= 

'IF 1 STE.P/;:>"JNTJIF=~Tft-> 1 0IV 1 t->RI'JTOIF 1 0R 1 X=FIN 1 THEN 1 

I REGI··I 
~======================== ~E~tKENING V, IMPULSVERLIES01KTE -----
I"'T1::PSif/P~HJ0UI"'ll; 
UP::JI i )<><;f)RT l-<H:J/TA\JG): 
US!=SO~T ITAU()/~~0): 

I 'llT l': = ( ( J ( 2 l /U (~I) ) ., ·>?) ·> Y I ê I -.:' 01'1!J<>lJS 0 ( ( LJP<>o J) /3+ 
0.12295"llJ~•<>êl/l-2l-KA•<uP~~3l/3-(KAo*êl 0 lUP**4l/R 
- ( t( A<> v j) 0 ( u,.J·H·")) I 1 !l- (i< 0. *""4) * ( j>='* •6) I 1 '+4 
+uP*tA;:>(KA~U~)/KA-fX~(~A~UP)/(KA*02J+I/(~AoO?.Jl)/J[N)OOlj 

l"'T1!=CH 
• FOJ.? 1 I :=I 'sT EP' 1 1 u•, T I L 1 N~ I • DO 1 

I "T "\: = 1 ~. T J + 0 • 2 :> <> l l · 'I I + I I +u I I l l ~.,? l 0 l Y [ I + 1 I- Y I I I l ; 
INT3!=INT3/lJINJ 0 ~tl; 

D?:=I~TI-i~ri-I~rJ; 

\ 

7 

7 

6 
5 

4 

4 

5 

5 

4 

4 

4 

002RB000 
00289000 
00290000 
00291000 
002'12000 
00293000 
00294000 
00?9:.000 
00<.'9b000 
00297000 
0029!:!000 
00299000 
00300000 
00301000 
00302000 
00303000 
00304000 
ooJo:.ooo 
00306000 
00307000 
0030!:!000 
00309000 
00310000 
00311000 
00312000 
00313000 
00314000 
00315000 
00316000 
00317000 
0031!:1000 
00319000 
00320000 
00321000 
00322000 
00323000 
00324000 
00325000 
00326000 
00327000 
00328000 
00329000 
00330000 
00331000 
00332000 
00333000 
0033'+000 
00335000 
00336000 
00337000 
0033!:!000 
00339000 
00340000 
00341000 
00342000 
00343000 
0034'+000 
00345000 
00346000 
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11: =01/!Jê; 
TLT:=RH0*(U[~) 0 *2l*O.Il3°(\û*O(-O,b78*Hl)*(UI~JOU2/NU)00(-,268); 

T ;?T: =RH0° I 5, ?':>"LOG I IJ( "11 <>I) I/NUl /U [ N] +], 7 I u [ N l I"" ( -2 I ; 
~-------------------------------- PRINTEN -----------------------
Z:=STEP'DIV'~RINTOIFI 

wRITEIOUT[SKIPIII 11; 
wRITE (()Ul•</,1\:J•"STATIO~~"• !?•"-••••-STEP ="• I4t 

"-••••-X-=",F':/,6,/>•Z•Slt:P,XI; 
, wRITEIOUT•<X5•"========="•/•I•/>1~ 

wR I TE I OUT • <x 7, "I", X 6, "Y I I l", X 7, "U I I l 11 , .Xb • "A I I l", X6, "tl I I I" • x 6, 
"Cl I l"•X6o"U[ I 1">l; 

I!IR I TE I OUT • <I.! • X::, • I 3, .X 3, F9. 6, .X 3 • F 6. 3 > • I • Y I I 1 , U I I 1 I ; 
'FOR' I :=è 'STEP' I 'U"JTIL' N"~l 'DO' 
WR!TEIOUT•<I,.X:Jti3•XJ,F~.6.XJ,F6.3•XJ,F7,J,XJ,F1,3• 

l(3,F 7,3,l\3,F l ,.i>• I ,y[ I l•UI I 1 t8cJFA[ I J,tJuftH JJ,uuFCI I 1 tt:IUFOI IJ 
I ; 

W R IT E I OUT • <I • X 5 • I ] • X J , F 9 , 6, !( J , ~- 6 , 3 > • N • !'[ N l • U ( ~ I I ; 
wRJTEIOUTt</,/t/•X'>,"UNUL_="•fb.3tX35•"NUMtRIEK_: __ TAUW="• 

f9,6>,J(\l],TAU'"l; 
WP I Tt (OUT • <I• X'), "PS I E_= 11 , F9, tH X21 '"LUDW I E.G_EN_ T 1LL'1A"JN_: --TA Uw=" 
.F9.~>,PSIE•TLTI: 

wR I Tt I 0•J T • <I, X 3 • "D'-'S I DX _ =", F -J, 6, X JS • "ROT TA_: __ TA Ut'/ =", F9. 6> • 
lJDSTDX,lRTI; 
wRITEiûUTt</tX7t 11 0.X_::",F9.6•X22•"VE'lPLAATSINGS!JlKTE_: ____ DI ="• 
F9,1',>,tJl\,DI I; 
wRITEtûUT•</•X:Jt"UPDX-="•F'l,J•X?2e"I"1PULSVtRL!E5uit<TE_: ____ D2 =" 
tf'l,6>eUPD~.)êl; 

o11t:IITEiüUT.<I•X'+,"DELTA_="•F9,tJ.X28•"SHAPE_FACTOR_: _____ '"I ;" 11 ,F9.6 
>eOELTA,HI; 

wR!TE!OUT•<I•XJ•"DEfllET_="•f'-~•5•X2==i•"A-EFFt:CTIEF_: __ AEFF =",F9.6 
>tOEfjJET oAI:.FF 1: 

I E"lD'; 
'lF 1 A::F!"J'THEN'~P:=STEP'OIV'ê0+2l 

'lF 1 X= FI\l'THEN'STEi.>:=STE~MAX+II 

'EIIj0': 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~b~t~~~~~~~~~~r~~~~~~~~~t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~if~~ 

~~,~~~~~~~~~~~·f~~~~~~~··~·~~~~~~~ ~NU HOOFD-P~OGRA"'MA ~~~%~~~~~~~~~~·~~ 
~~~~~~~~,~~~t~'~~~~·~•~~~~J~~~~t6JI~~tftii~JII~~~~6~tlt~•~~~~~~~~~~~~~~~ 

'l~'~QEfOTt~E~t~EN!N~' l~EN' 
'BEGI~' 

wRITEIOuT!S~!Pill ll; 
WRI TE (()UT • <l•l•l• X !, "t<A'~AALbP<tEf)TE_ VOOR_OP/UX_=" ,Fft. J tl> t OPDX I ; 
• FOR • 1: = 1 's rEP 1 1 1 u-n 1 L • ~J~' ry, • 
IIQ I TE. (OUT • <I t X 3, "X=",~ ':>, 2 • X J, '' riREE i lT 1:. =", F 7. 4 >,PLOT RI:. ST I I • I l , 

PUlTREST I I •51 I; 

~----------
1-------------------------------- PLOTTEN -----------------------

1----------
REAOII~•/,PLAATJEI•PLAATJE.?.,PLAATJEJ,PLAATJE41; 

1 lf 1 PLAATJEI'THE~' 
1-------------0I~E"'SIE~OZE ~~ElrllEOS?40FlELE~. 

' 

4 

3 

3 

3 

00347000 
00348000 
00349000 
00350000 
0.0351000 
00352000 
00353000 
00354000 
00355000 
00356000 
00357000 
00358000 
00359000 
00360000 
00361000 
00362000 
00363000 
00364000 
00365000 
00366000 
00367000 
00368000 
00369000 
00370000 
00371000 
00372000 
00373000 
00374000 
00375000 
0037!>000 
00377000 
00378000 
003BOOO 
00380000 
00381000 
00382000 • 
003tUOOO 
00384000 
00385000 
00386000 
00387000 
00388000 
003B9000 
00390000 
00391000 
00392000 
00393000 
003'14000 
00395000 
00396000 
00397000 
00398000 
00399000 
00400000 
00401000 
00402000 
00403000 
00404000 
00405000 
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1 FOR'I:==1 1 STEP' ISTAS-11 'UNTIL 1 5TAS 1 00' 
1 AEGIN 1 

US:::SORTIPLL!TTAU~l IJIRHUJ; 
MJNMAX[1]::0;M(~MAX[2J:==4:M!NMAX[J]:::1;MJNMAX[4)::30; 

TEK AX I '>2 tlHAW, '1 I 'J"'AX, 2, 4, 2'-1, 

'ENO' I 

. 1 ( 'Ol'~EN::,!ELOOS PROFIELol:llNNENGU:llED.' l 1 t 
I ('LOl,('(+) I) I •' ( 'U+'.l I); 

TEKCURVEIO~AwoJoHo33oJilOo,575~ 0 J+5,24•MINMAXo0•2t1l; 

JEKCURVE (I)'<AWo.Jo1o12oLO(;(JloJo'1I'J"'AXo0•2•1l; 
TEKCURVEIO~Aw,J,Jo15oLOGIJ+,12295<>1EXPIKA<>JJ-1-KA<>J-

I (KA" J I<><>? I I 2- ( (KA" J I'"' 3 l 16- ( (KA" J I ""4 I I 24 I l • J t 

MINMAXo0•2•ll; 
TEKI~AqKS (IHAoioJ,.>,NoLÜG(t-'LOTY[ J, I l"LISII~UJ,PLOTU! Jtl ]lUSt 

'1lNMAXoOt2t2t,211: 
SKIPPAPERID..-Awl; 
1 IF'I=1'1HEN'UlLTA:=PLOTRlST!l•31; 
'IF' l=STAS'THEN'OELlA:=t-'LOTHEST!NPoJJ: 
MINMAX(1 ):=O:M!N"'AX!21:==1.2:"1IN'1AX!3J:==O;MIN'1AX[4):::1.2; 
TEKAXIS21D~A~t"'I~'1AXoOo12o12o 

1 ( 1 i){!~EN~IELOOS PHOF IEL o8Ul TENGEHIED. 1 ) 1 t 

I (I'( IDtL TA I ) I. I (I UI U NUL I) I) ; 

TEKCU~VE (f)-IAW. j. I. 4A. Jl40. ( J/40) OI> ( 1 I ll • .., I N"'AX. 0. 0. I) ; 
TE~CURVE(l)-IAWoJoZoNoPLOTY[JolliDELTAo1.01<>PLOTU[J,J]/ 

PLUTU[•~• I I o"''IN.'1AXoOoOo 1 l; 
TEK"'ARK5(1)~Aw,J,1,NoPLOTY!J•l )/DELTAo1,01<>PLOTU!Jol11 

PL.OTU!Nt I 1tMI'IJ"'AXtOo0•2• ,211; 
SKIPPAPER 19kANI; 

'If 1 PLAATJE2'TrlEN 1 

'1--------------GtNÜ~JE '>Nt.Lrlt IiJS>"ROFitLE'~• 
1 HEGIN' 

M T N'1A X [ I I ::U; T IE.~ ( P:._ 0 Tul ;> • 1 1 l : M UJI'1A X I 2 1 : =-EI\J TIER (-DL 0 TU [ N • ST AS 1 I ; 
MTNMAX[JJ:::û:"'INMAX[~J:==-~NTIE~C-lOU"PLOTY!NoSTASJJ/lOO; 

• FoR • 1 : = 1 • s r t P • 1 • JN 1 1 L • s r 1>. s • Do • 
1 "!EGiil<' 

X : = P l 0 T H t~ ::; T [ 1 , 1 I + I I - I l ",., ._, I N r u I F" ')X ; 
' I F' ~ >F p: I T rit 'IJ I x.: =F I 'J: 
TECAYI<;tiD~Aw.~INMAj.~.~~~~Ax.!21-MI~~AX.[ 1 J,MJ~MAX!4l"500. 

I (I 'i 'IEL -iE I t.JSP-IOF I EL I) I. I ( 1 1) (MIS) I) I. I (' y ( M) I) I); 

TE -<Cl J~ 1/t I p..(" w • J, 2 • ·'J • ;::>L ()Tul J, I l , Pl 0 T Y [ J, I l , MI N-1 A x • 0, 2, 1 I ; 
TEKMAQKSIDQMwoJo2tNoDL0flJ[J,I ]oPLOTY!JoiioMI~MAXtUt2o2o.21l; 
CO~"'f'JTftXT 1l~A,11•Z1o0o.Son.• l'x= ~·J 1 ); 

NIIIUMBE~ ( I ~A. 12. 21. 14. i 1. 0. I ( I F '+. 2 I ) I • x I ; 
f)t-1 AW l'~ A üE (l)« A'" • I MA • 0 , 0 , J], 2 I l ; 
CLEARIMAGE I !MAl; 
SKIPPAPt~IO~Awl; 

'END': 
TEKAXI52CD>-IAWoM!NMAX,~,MJ~~AX(~J-'1I'J~AX[} )oMJ'JMAX[4J 0 500o 

I ('SNEl "1fll)Si->"'üFIEL 1 ) '•' ( 1 UI'11Sl I) '•' ( 1 Y(Ml I) I); 
'FO~ I I:= } 1 5 T tP I 1 1 JN TIL I<; TAS I Ll9' 
1 'iEGl'J' 

TE'< CURVE ( fJ tol A w , .J • è • N • P L 0 Ju [ J , I I • P l 0 T Y [ J , I l • M I ·N '1 A X • 0 , 2 • 1 l ; 
TE 1<'1AKK S WR ,, W, .J, 1 'N, PL 0 TU [ J, I l • PLOT Y [ J, I l t MI NM AX • 0 • 2 • 2 • • 21 l ; 

t f~l) I ; 

SKIPPAPEPID~AWJ; 

'END'; 

\ 

OO!tOf>OOO 
00it07000 

3 00408000 
00409000 
00410000 
00411000 
00412000 
00'+}3000 
00414000 
004}5000 
001t1f>OOO 
00417000 
00418000 
00419000 
00420000 
00421000 
00'+22000 
00423000 
00421t000 
00425000 
0042f>OOO 
00427000 
00428000 
004z:JOOO 
00430000 
00431000 
00432000 
00433000 

3 00434000 
00435000 
0043b000 
00437000 
0043HOOO 
00439000 

3 00440000 
00441000 • 
00442000 

_. 00443000 
4 00444000 

00445000 
0044f>OOO 
00447000 
OO<t4!3000 
00449000 
00450000 
0045}000 
00452000 
00453000 
00454000 
00455000 

4 00456000 
00457000 
00458000 
00459000 

4 004f>OOOO 
00461000 
00462000 

4 001t63000 
00464000 



1 If•PLAATJEJ'Trlt~' 
1-------------LO~GlTJUINAlt PLOTS 
'AEf,IN' 

- 13-

~~N~AX(l ]::ûl~!NMAA(c]:=~;MINMAX[JJ::O; 

~~N~À~(4]:: -ENTIERI-~L8T~EST!NP,3l*l00l/50! 
'ITN'1A}.(J):=-4: 
I.IIN"'AX[4J::4; 
T EK A x I 52 ( ûR A .. '"' I "1'•-IA )(' l ' I"' 2 0' I ( I LONG I TUD PJAAL I ) I • 

I (IJI.('I) 1 ) '•' ( 1 0PDX(N/M3l I) I); 

TEK'IA~KSIDRA~,Jo2oN~.PLOT~EST[J,l loPLOT~EST!Jo2lo'IINMAXoO•l•2•o2ll; 

Tf~CURVEIORAWoJo2oN~oPLOT~EST!Jol l•~LOTREST!Jo2ltM!NMAXtOtltll; 
TEKCûRVf.(ORAW,JtOt~•J•J*OtM!N'IAXtUtltll; 

'END'; 
SK!PPAPfRIORAwl; 

1 !F 1 PLAATJE4'THtN' 
J.------------- K A'JAAL•HEt.olTE -;>LOT 
1 REGI"l 1 

'1!NMAX(! J:=U;'1IN'1A~[2]::M;MJN'IA~[3]::60:MJNMAJ1.[4):=HO; 
TEKAX!S210~Aw,M]NMAXtl•lbo40o 

·r~o·; 

'PlO'; 

I ( I ;., ~ E EI) T ::. h t. -<~-KEN I·~(, I ) I ' I ( I )\ ( .., ) I ) I ' I ( I ti Q Et 0 TE ( c..., ) I ) I ) ; 

TEKCURVt.IORAwtJtltNPtPLOTREST!JtlltlOO~PLOTREST!JtSl•MI~"'AXtOt 
I .I); 

TEKMARKS(U~AwtJtltNP.~LOTREST!Jtll•lOO~PLOT~EST!Jo5loMIN"'AXtO 

ol.l •• 2ll; 
SKl~~APERIORAWl; 

');----------
~---------------------------- END-PLOTTEN -----------------------", _________ _ 

1 F.:NO'. 

3 

3 

3 

3 

3 
2 

00465000 
00466000 
00467000 
00469000 
00469000 
00470000 
00471000 
00472000 
00473000 
00474000 
00475000 
0047&000 
00477000 
00478000 
ooc.nooo 
00480000 
004Hl000 
00482000 
00483000 
00484000 
0041-!5000 
00'>86000 
00C.H7000 
00488000 
004!:!9000 
00490000 
00491000 
00492000 
00493000 
00494000 
0049:>000 
00496000 
00497000 
00498000 
0049'iOOO 
00500000 

-------------------------~~=~~-~========================================================~==== 

' 
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4. Verklaring van de bel~~grijkste symbolen. 

a) type REAL. 

AEFF • Aeff' de effectieve doorsnede van het kanaal . 
ALFA • «, de divergentiehoek . 
BREEDTE ba' breedte van het kenaal 

CNUL • co, volumestroom door het kanaal . 
DX Ax, stapgrootte 

DPSIDX · : d't'E/dx 

DPDX : dp/dx, de drukgradiënt 

DUNUL : AU 0, correctie op de hoofdstroomsnelheid 

DEBIET : volumestroom op elke x-waarde 

Dl : d
1

, verpleetsingsdikte 

02 : d
2

, impulsverliesdikte 

ETA t• dynamische viscositeit 

ETM 

ETP 

E2M 

E2P 

ENM 

H 

HOOGTE 

KA 

LM 

NU 

PSIE 

RHO 

TAUW 

TAUG 

TLT 

TRT 

UNUL 

US 

x 
yp 

: 'li-t 
~i+! 

: ~2-t 
22+-! 

: ~NMl-! 
: H, shape factor 

: h
0

, hoogte van het kanaal 

k, constante van Von K'rm'n 

1 , de mengweg m 
: y, kinamatischa viscositeit 

: ~' dimensieloze stroomfunctie 

e· dichtheid 

t: , \llandschui fspanning 
bi 

: 'f, · gemiddelde wandschul fspanning 

tt
111

, L& T' wandschul fspanning volgens Ludwieg en Ti llmann 

~ R tt , wandschul fspanning volgens Rotte w, o a 
u0, hoofdstroomsnelheid (=UN) 

: U , wandschuifspanningssnelheid 
M 

: x, co5rdinaat in de richting van de ho~fdstroomsnelheid 

: v+, dimensieloze afstand tot de·wand 
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b) typè REAL ARRAY. 

A, B, c, D co8fficiänten van tridiagonale matrixvergelijking 

U : snelheid in de x-richting 

Y afstand tot de wand 

OM W, dimensieloze stroomfunctie 

MINMAX array behorende bij plotprocedures (zie handleiding van R.J.J. 

van Ommen) 

c) voor'voegsels. 

voorvoegsel BUF variabalen met dit voorvoegsel hebben een bufferfunctie 

voorvoegsel PLOT : arrays met dit voorvoegsel zijn geheugenarrays voor de 

plotprocedures 

\ 
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s. Verklaring van de tekst van het programma. 

In deze paragraaf wordt de tekst van het programma verklaard door uitleg 

en/of door verwijzing naar de corresponderende paragrafen of formules uit 

het afstudeerverslag. 

krt, 16 (= kaart 16000) : begin van het programma, 

krt, 70 t/m 75: het inlezen van het beginprofie1, 

krt, 78 t/m 87: het berekenen van ~E volgens vgl. 2,36, waarbij tussen het 

eerste en het.tweede roosterpunt een Spelding-profiel (vgl, 2,68) wordt 

verondersteld, 

krt, 90 t/m 93: berekening van de w -waarden van elk roosterpunt volgens 

vgl. 2,37, 

krt, 125: begin van de "stappen-loop" Ll, 

krt. 138 t/m 142: berekening van d~E/dx aan de hand van een criterium, 

krt. 144: berekening van ~E van stroomafwaarts station. 

krt. 156 t/m 158: begin van de "iteratie-loop" L2. Als Breedteberekening := 

1TRUE 1 wordt er niet geïtereerd, In het andere geval wordt het volgende 

profiel tweemaal herberekend, 

krt, 163: .de hoofdstroomsnelheid van het stroomafwaartse station volgens 

vgl, 2,:38, 

krt. 166 t/m 186: berekening van de coëfficiënten ven vgl. 2,16 voor de 

randen van de grenslaag volgens de vergelijkingen uit appendix A, 

krt, 188 t/m 208: berekening van de rest van de coëfficiënten van vgl, 2,16 

m,b,v, de vergelijkingen 2,27 t/m 2,:34, 2,62, 2,63 en 2,69, 

krt, 239 t/m 252: oplossing van de matrixvergelijking 2,16, 

- krt, 253 t/m 264: iteratieve oplossing van y2 en ~ volgens de paragraaf 2,6, 

krt, 265 t/m 268: berekening van yi volgens vgl, 2,49, 

krt, 270: verplaatsingadikte volgens vgl. 2,51, 

krt, 272 t/m 286: correctie op de drukgradiënt volgens paragraaf 2,7, 

krt, 287 t/m 298: het regenereren van het stroomopwaartse profiel t,b,v, 

de iteratie, 

krt, 302: einde van de iteratie-loop L2, 

krt, :335 t/m 346: berekening van de impulsverliesdikte, waarbij tussen 

het.eerste en het tweede roosterpunt een Spelding-profiel wordt verondersteld, 
\ 

- krt, :348: wandschuifspanning, berekend volgens vgl. 2,85, 

krt, 349: wandschuifspanning, berekand.volgens vgl, 2,86, 

krt, :386: einde van de stappen-loop Ll. 

- krt, :399 t/m 499: plotprocedures volgens de handleiding van R,J,J, v, Ommen, 

- krt, 500: einde programma, 
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6. Voorbeeld van een programma-uitvoer. 

In deze paragraaf wordt de uitvoer gegeven welke hoort bij de berekeningen 

die gedaan zijn met het experimenteel gemeten beginprofiel (zie afstudeer

verslag). 

BEG,N·P~OF IEL 

Y[ I l IJ[ I l A[l l BUl er 11 0[ I J 011[1] 

1 :>.OOOO::lO 0 .o 01) o. cooooo 
2 ).002593 7 ·1 50 1.4& 3 o.ooo &.998 2. 4 7 4 O.'llo7'::85 
3 ) .00298 9 7. 3 10 1. 95 3 1. 4:3 1.?98 3.583 0.•)569&5 
4 ) .oo 3385 7 .~ 7J 0.315 1.941 1.4C4 2.443 0.0€6552 
5 ).003813 7 .~ 90 4. 45 5 o. ~ c 0 1.400 4.542 o.o77J4o 
& ).004194 7.7 00 2. 34 7 4. 4 39 t. 37 8 & • %5 o.oe&s2o 
7 J.OC>4574 7. 7 90 4.242 2.329 1.447 &. 75& ().09&1&1 
8 ;) .o 0 4 970 7.940 2.33 3 4. 2 21 2. Hó b.846 0.1063&5 
9 ) • ,) 0 5 71) 3 6. 2 O:J 0.973 2. 3 10 3.249 3.E79 0.1?7330 

10 ) .006555 e .2 80 2.116 0.946 3.404 3.472 0.14E709 
11 1.007379 3.4 30 4.073 2.C~4 3.457 6.567 .~.1712&3 

1 2 ).008140 e .6 30 1 • 7 61 4.155 3. 6 4 6 6. 379 0.192529 
1 3 J.008980 8. 7 30 2. 1 7 3 1. 721 3. !31 3 4. 3 30 t:.216415 
14 ) .oo 9772 e.~4J 4.067 2.128 3.766 6.621 0.239209 
15 J.I)1:J549 9 .o 40 0.&61 4.017 3. 3 32 5. 1 2 2 0.26}Çó5 
16 ).0113)9 9 .o 70 3.139 n. &27 3.931- 4.199 0.284510 
1 7 .).•1121:>2 9.2 30 1.aoa 3.ceo 4.343 5.356 c.~C.62S1 
1 6 :>.012974 9 .34) 1. 9ó 9 1.744 4.232 4.166 o. 33481)5 
19 ).013637 9.4 20 2.7&6 1.9CO 4. 10 1 5. 10 3 1).!56715 
20 :;.)14479 5 .s 6:> 0.&55 2.&94 6. 7b 3 4.05é o. Hl338 
21 j.J16096 9.6 90 1. Oó 3 ·'1. 5 7 4 9. 1 3 8 2.560 0.432325 
22 ).017&49 9 .a 90 0.449 0.972 9. 376 2. 3 69 0.482133 
23 ~.019233 9. 9 70 0.502 0.346 9.n57 1 • e 1 a 0.533662 
24 J .o 2:> et e 10 .o 60 0. 3ó 2 0. 390 9.325 1. 7 29 o.~e5665 
25 :..0224) 3 1 :>.1 20 0.899 0.240 9.977 2.124 O.E3E058 
26 ).023936 10 • 2 9) o. 51 e 0.766 10.267 2.261 O.ES1047 
27 ).025573 10.35:) 0.475 0. 374 10.461 1.857 •). 744712 
28 ).027157 10.460 0.3!14 0. 3 21 10.&21 1.720 0.798784 
29 :. •. )28742 10.5 20 0.100 0.219 10.736 1. 3 38 o.e5~253 
30 ) .') D 32 7 10 .5 2:> (\ ·11 9 -0.077 7.658 0. 7 70 o. so 1 ET a 
31 j.0310)0 10.5 20 (). 11 3 - ,; • 0 ó 5 c:;. f)74 0.5!!7 O.S31072 
32 ' j .o 320)0 !0.520 0.200 -0.077 10.175 1. 0 90 o.%5536 
33 :1.0330)0 10.5 20 1.000000 

UNUL=l0-520 
PSIL= 0.36996) 

0 2 510"= o. 2·)0)0) : 
o .. = o.ozo:>oJ 

DPDA= ·2.00J 
)[L T ,.: 0.0?63&5 

V~R 2 L.D.= 0.003984 
O~BI [, = 7.58617 A• EFFECT lEF= 0.72112 

\ 

opm.: oe kolommen A(I) t/m D(I) zijn de coäfficiänten van de matrix-

vergelijking 2.16, verkregen uit het er naast staand profiel , 

met behulp waarvan het volQende snelheidsprofiel wordt berekend. 
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STAtiON 1 .... STEP= 50 . ... x = 1.840000 
===-===== 

Y(l] 11[ I 1 Ari1 B [ 11 c ( 11 0 [I 1 

1 ).0000)0 o.ooo 
2 J .0036b 9 7.4 20 1. 4 ~ 6 o.cco 11.~59 2.959 
3 :!.004257 7.5 92 1.632 1.426 2.05C 3.329 
4 J .•) 0 4 84 6 7. 7 2 3 1. 75 c 1.620 2.210 3.E56 
5 ~.005479 7.954 2.126 1.735 2.236 4.146 
6 ).006043 7. 9 6•) 2.384 2. 110 2.169 4.767 
7 } .0066) s e .:> 55 2.4 3 2 2.366 2.279 5.0d1 
8 _. .007 2) 2 8.146 1. ~6 2 2. 411 3 .I) 19 4.217 
9 ).0084)0 8. 3 0 9 1. 55 3 1. 3 39 5.015 3.495 

10 J.0096)0 8.4 4-3 1. 66 2 1. 52 5 5.291 3.833 
11 (1.010846 8.5 75 1.997 1.6~0 5.356 4. 272 
12 0.0120:>6 e .6 79 1.974 1. 961 5. 596 - 4. 5 7 8 
1 3 ).013292 e .1 92 2 o1l 3 1.975 5.'l44 4.752 
14 ).1)145)6 8 .d 78 2. 11 4 2. OE7 5.765 4. 8 30 
1 5 ) .o 15 7) 5 8.9 72 2.130 2.063 5.794 4.'!39 
16 ).016R81 9 .o 6 3 2.012 2.075 5.9>34 4.747 
1 7 .).016136 9 ol 5 7 1. 796 1.9~3 6.565 4. 466 
1 6 J.0194ó3 9.2 5 d 2.15 c 1.732 6. '392 4.572 
u Jo02:)571 s ·3 3 9 1.900 z.oa1 6.194 4. E44 
20 1.0218)5 9.4 28 0. 9 21 1. 8 26 10.161 3.824 
21 .) .o 24 32 5 s .6 02 0.914 0.839 13.796 3.1 90 
<'2 J .J 26 74 5 9.7 61 0.351 0.822 14.100 3. 11 a 
23 :J .0292:> e S.913 Oo801 0.749 14.ó29 3. 0 26 
24 ;.03165~ 10.052 0.746 n.689 14.9513 2.923 
25 ).034094 10 o1 7 9 0.680 0.623 15.290 2. eo 5 
26 ) .•) 36529 10.2 92 0.607 ':1.547 15.646 2. E 74 
27 .).036969 10.391 0.530 0.464 15. 95 7 2.529 
28 •.0414:16 10.4 75 0.446 0.376 16.205 2.31::8 
2S J .o ~H44 10·542 0. 35 7 0.261 16.391 2.192 
30 J.046275 10.5 90 0.549 ···.1~1 11.746 1.e39 
31 ).0473)4 10 .6 05 0. 318 :J. 365 8.71'5 1. ~0 5 
32 .• ()46831 10.621 0.200 0.128 15.&51 1.801 
33 :) .o 50 35 7 10 .6 2 9 .-

UNUL =1).628 NU'1E11EK TAU"= 0.?3'5372 
PS Ie. = ) .c; 69950 LUOwiEG EN TILLMA"JN TA U fj: o.zon211 

o• s r o .. : ).~000)0 ;;on A TAU~= 0.22EOó1 
o .. ).0200')0 VERPLJATSINGSQIKTE 01= a.~OE111 

OPQ,. = -1. 36 7 I~PUL~VERLIESO!~TE Q 2= 0.004165 
) E: L T" = 0.042335 SHAPE FACTOR H= 1.4E7211 

DO:: BI Eo 7. 5 861 7 A·EHEC T IEF AEFF= ':.713761 

\ 
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5TAtiON 2 .... 5 TE P= 1 OJ . ... x 2.840000 

===-===== 

Y( IJ IJ{ I 1 A ( I l 6 [IJ c (IJ lH I l 

1 ).0000:>0 0 .:> 00 
2 ).~)048)0 7. 5 3 3 1. 3 8 7 o.cco 15.166 3. 4 30 
3 ) .00553 3 7 o6 9 3 1.587 1. 377 2. uo 3. 3 2 c; 
4 l.I'I063ó8 7. 8 32 1.670 1.'575 3.1211 3. E ~ 1 
5 . ).0 0 7212 7.962 2 .o 8 4 1.6~6 3.062 4.124 
6 J.00796 3 8.0 66 2.270 2. 0 E7 2. 97J 4.705 
7 CJ.008716 e ·1 61 2. 35 8 ?.2:1 3. 1 1 9 4.992 
B •.0095) 8 8.? 51 1. 31 4 ?. 3B 4.952 4.252 
9 j .o 111) 7 a .4 11 1.499 l. 2 so 6.658 3. 60 5 

10 ).1\127)9 8. 5 4 8 1.624 1.1o72 7. ?3' 3.'142 
11 :;.·.014373 e .6 73 1.930 1 • 5 S2 7. 316 4. 366 
12 ·'. 015 92 2 8. 7 75 1. 906 1.6S3 7. 6 29 4.E69 
1 3 {I o0 17641 e. B 76 2o%8 1. 9 33 7.978 4.8Q9 
14 ,jo019264 8.9 71 2.069 2.0<2 7.'l6A 4. '163 
1 5 ) .o 2:> 96 7 c; .:> 6 3 2. 0 8 2 2.019 7. 90 6 4.973 
16 ).1122440 9.153 1. 96 ~ Z.C<B '3. 16 2 4.efla 
1 7 J .024031 s .2 44 1. 75 6 1.909 3. 95 2 4.633 
1 8 J.025694 9.344 2.102 1. 6 92 8.714 4.726 
1S :> .o 2 7 31 e c; ·4 24 1.857 2. 033 8. 4 4 3 4.786 
20 ) .o 29030 9. 5 11 0.901 1.7e3 13.~46 4.140 
21 ).0324)5 9.6 83 0.895 0.819 18.792 3.f:55 
22 ).035647 9.840 0.834 0. !lC 3 19.1Q9 3.589 
23 ).038949 s. 9 90 0.788 0. 7 33 19.913 3.514 
24 :>.042233 10.128 0.736 •). 6 7 6 2 c .• 3 5 9 3.422 
25 Joû455)Q 1!) .254 0.675 •). 6 14 20.806 3. 318 
26 .•.-048764 10.36-'1 0.608 'l.'i42 21.290 3. 20 3 
27 :>.052037 10 .4 6 6 0 .s 37 •).464 21.714 3.075 
28 1.0553)5 10.554 0.46C 0.382 2 2. •) 5 5 2. 9 3 2 
2S ) .o 5 857 3 10 o6 24 0. 37 8 0.295 22. H 5 2. 77 3 
30 J .o 61831 10.673 0.616 -,. 2 c 2 15.~98 2. 31 7 
31 () .063210 10.6 95 !) • 37 c 0.432 11.372 1.912 
32 J.Oó5255 10.714 0.200 r>. leO 21.328 z. ~ 71 
3 3 :•.067297 10.731 

U'l UL :1).731 ~UMERIE~ TAUW= i).? 2 E 4 :a 
PS Ie. ) .769960 LUDwiEG EN Tlll>4ANN TA U li= Col 942·Jc 

o• s r o,. = Jo2000)0 ROT TA TAUo= c. 2 174 20 
l)A ).0 20000 VERPLAAT5INGSDIKTE Dl= c.ooso9e 

OP 0" -1.297 I~PUl~VERLIESDIKTE D 2= 0.)0':;597 

HLT" J.:)56656 SHAPE I' ACTOR H= 1o44E'357 
o;: BIE • 7.58617 A-EF'F'~CTIEF' ~( F'F'= •).70E91!! 

\ 
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.' ... 

STA dON 3 .... STEP= 1 50 . ... x = 3.840000 --- --------------

H I l ll[ I l A(l l B ( J l Cl Il O{Il 

1 :>.oooo:>o 0 .ooo 
2 J.005870 7. 6 7 7 1. 36 7 ').CCO 19.46!3 3. 9 H 
3 o.oo&837 1 .a 36 1.565 1.3~6 3.506 3.381 
4 ).n078H 7. 9 77 1.648 1.5:2 3.d84 3.€87 
5 ).008851 8.103 2.059 1.&33 3. 927 4 .1 7 7 
6 j.009781 8.213 2.245 2.042 3.il09 4.751 
7 ;)'.0 1:> 715 a .3 o 3 2. 335 2.226 3.999 5.043 
6 ;.011693 8.3 98 1.303 2. 315 6. 349 4. ~ 74 
9 ).013&72 8 .s 5 9 1.490 1. 2 7 9 s. 7 91 3.796 

10 ;;.015655 e .6 97 1.617 1. 4 6 2 9.268 4.145 
11 ) • .)1771& e. 8 22 1.925 1.5e5 9. 377 4. 573 
12 :>.019634 8.926 1.905 1.889 9.775 4.8.g9 
1 3 ::>.0217&3 s .:> 2 a 2.196 1. 864 10.221- 5.192 
14 .>.023774 9.115 2. 14 1 2.C92 1C.070 ~.338 

15 :::.025763 9 .z 00 2.15 7 2.0S1 10.109 5.347 
1 6 J.027716 9.2 6 3 2. 0 41 2. 1 c 2 10.4 28 5. 2 6 7 
17 !) .029756 s .3 6 8 1-~23 1. 9 !l2 11.427 5.025 
1 8 ).:)32011 9.4 60 2.186 1.759 11.113 5.119 
1 s ).033E57 s ·5 35 1.934 2.117 10.761 5.179 
20 .).035915 9.616 0.9 4 0 1.860 17.&35 4. E3 3 
21 ).040123 S.778 0.937 o.ese 2 3. 90 5 4.240 
22 ).044169 9.9 2& 0.877 0.845 24.397 4.11:10 
23 1).048294 10 ·lf> 9 0.832 0.776 25.284 4. 119 
24 ).0524)0 10.202 0. 7 8 2 o. ra 25.':1H 4.C35 
25 ) .o 56436 10 ·3 24 0.723 0.660 26.386 3.939 
26 ).il60571 1().4 35 0.656 0.5SC 26.994 3. en 
27 ).064667 10.5 35 0.566 0.512 27.527 3.711 
2d 0.068758 10.6 21 0.509 0.431 2f.960 3.5 n 
29 J .o 72 84 9 10 .6 9 3 0.428 0. 344 2 8. 29 3 3.418 
30 1.076926 10.750 0.733 0.2~2 20.289 2. e 12 
31 ).078652 10.7 r, 9 o. 4 47 0.549 15.060 2.395 
~2 ).081210 10.792 0.200 !).2o;:8 27.063 2.965 
33 ).083762 10.821 

U'JUL =D .B 21 I'IUHERIEK TAUW= ':l • .?2H H 
PS h. = ) .9&9950 LUOWIEG EN TILL)4ANN T AUW= 0.191365 

o• sI o .. ).20()0)0 ROT TA TA U 11: C.212623 
o .. = ) .021>0~0 VERPL~ATSINGSDIKTE D 1= 0.009803 

OPQ,. -1.164 I~PUL~VE~LIESOI~T~ 0 2= O.IJCE351 
Hl T" = ).07459& SHAPE fACTOR H= 1.4 30804 

o:: BIEt 7.58617 A-EFFECTIEF AE FF= 0.701074 

\ 
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STA1 ION 4 .... STEP= zo~ x = 4.840000 
===-==== = 

Y( IJ llC I J ACI J 9 [IJ C!I J 0 [IJ 
I 

1 ;;.oooooo o.o 00 
2 .•.1)06922 7. 7 91 1. 34 4 o.cco 23.~34: 4.Ul 
3 o.oa8073 7.951 1.539 1. 3 34 4.413 3.427 
4 ).rl09227 8.0 91 1.621 l. 5 é6 4.75( 3. 735 
5 :>.010468 B .2 22 2.025 1.607 4. 80 3 4. 216 
6 .).011574 8.325 2.208 2.C09 4.658 4.776 
7 :J .012&:!6 e .4 20 2.297 2.11!9 4.889 5.067 
8 _). 0 13 84 9 a.s t"o 1.281 2.276 7.760 4.470 
s J.0162)6 e .6 70 1.465 1.2'56 10.741 3.561 

10 ').018557 a .a o 7 1. 58 9 1.4!7 11.321) 4.311 
11 0".021022 e. 9 31 1.891 1.5'57 11.450 4. 7 30 
12 l.D233B 9 .::> 34 1.870 1.8'54 11.933 5.045 
1 3 ).025846 5 ·1 35 2.15 4 1.829 12.475. 5.~49 

14 J.028243 9.2 21 2.116 .?.C69 12.288 '5.518 
15 :>.030615 9.3 os 2.130 2.0é6 12. nz 5.522 
11) :1.032944 9.387 2 .o 14 2.076 12.719 5.445 
17 ).035377 9.4 71 1.798 1.9'55 13.935 5.4:24 
18 1.038068 9.5 62 2.154 1 • 7! 4 13.549 5.3~4 

1 9 :;.040271 s .6 36 1.904 2.085 13.117 5.350 
20 ).0427211 9.716 0.925 1. 8 ~ 0 21.49( 4.967 
21 ).047753 s .a 76 0.921 0. 84 3 29.121 4. 713 
22 ).0525~6 10.~ 22 0.861 0.829 29.711 4.E56 
23 0.057514 10 ·163 0.817 0.760 30.780 4.606 
24 ).062423 10.2 94 0.768 ".7CS 31.437 4.527 
25 ) .o 673:) 7 10 ·4 14 0.709 11 .645 ~2.105 4.07 
26 J.l)72193 10.5 24 0.644 0.576 32.834 4. 341 
27 " .o 770 9 3 10.622 0.576 0.5C1 33.476 4. 228 
26 J.0819.38 10.707 0.502 0.44:2 E. 997 4.099 
zç ).OB6E33 10.7 7."> 0.424 0.337 34.398 3. 9 5! 
30 j .091762 10.8 35 0.730 ~.248 24. 6éli ~. 2 5 5 
31 ) .o 93826 10.854 0.449 'l.547 18.308 2;682 
32 ).096888 10.8 78 0.20C 0.2':9 32.901 3.4fl4 
33 ) .o 99942 10.90 B 

Ut\1 UL :1) .()08 NUME~ I (:I( TAUW= 1.).220640 
PS Ie. = 1 .1699&0 LUDWIEG EN TILL~ANN T AUW= C-188217 

o•sro .. = ).?000)0 RQTTA TA U 1-= ~. 2!) 94 15 
o .. = L020000 VERPLAATSINGSDIKTE Dl= C.011441J 

Qi> o .. -1·137 ~~~ul~VERLIESO!KTE 02= o.ooe046 
)~L T 11 ;.089036 SHAPE fACTOR H= 1.4227'57 

o:: BI EI = 7.58617 A-EfFECTIEF AEFf= c.6954 57 

\ 
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STAt ION 5 .... STEP= 250 . ... x = 5.840000 
===-==== = 

Y(IJ 11[ IJ A[ I l 6(1] C( IJ 0(11 

1 :J.oooooo 0 .o 00 
2 :>.007954 7. B 93 1.328 (I.CCO 28.273 4. 9 37 
3 :> .oo 9284 e ·J 54 1o521 1.318 5.233 3.488 
4 ).01J&18 8.1 93 1. &0 2 1.5C8 5.635 3.798 
5 :>.012053 e .3 24 2 .oo 2 1.5e8 5 .& 94 4.274 
ó ).013333 8.4 27 2.183 1.913& 5.521 4.824 
7 j .o 1 4 61 9 e .s 22 2.271 2.1&5 5.794 5.115 
8 J.0159&5 8 .& 12 1.2&7 2.251 9.195 4.585 
s :).018&92 e .111 1. 4 4 8 1. 244 12.723 4.142 

10 ).02142& 8.908 1. 571 1. 4 2 1 13.407 4.496 
11 0.024268 s .o 31 1.869 1.539 13.55 7 4. 90 9 
12 :>.02&915 9 .1 3 3 1.848 1. 8 32 14.127 '.:.227 
1 3 J.029e55 s ·2 34 2-12 8 1.807 llt.7&6 5 .s !4 
14 ).032&3! 9. 3 19 2.102 2.C':7 14.542 5.720 
l 5 ).035331 9.4 0 3 2.116 2.052 14.592 5.720 
16 J.036079 9.4 84 2.000 2.0E:1 15.047 s. ~ 4 7 
17 0 .o 40 9J 0 s .5 5 7 1.784 1.940 16.484 5.447 
1 8 ;1.044019 9.65~ 2.137 1. 7 2 0 16.•)25 5.51E: 
IS ).046573 s .7 31 1.888 2.067 15.512 5.550 
20 :>. ') 4 9 42 2 9. il11 0.91& 1. 814 25.412 ~.321 

21 ) .o 5524 9 9. 9 70 0.912 o.e35 34.424 5.200 
22 :. .'l &0855 1:1.115 0. 8 5 3 ".621 35.112 5.145 
23 0.066575 10 ·2 55 0.808 0.751 36.368 5.10 6 
24 ).072271 1J.3 85 0.759 ~.696 37.13& 5.031 
25 ) .o 77941 10 .) 04 0.701 0.&3& 37.917 4.947 
26 1.083&14 10.&13 0.636 0.5E8 3!3.772 4.857 
27 :J .o 893J 4 10.710 0.569 0.493 39.524 4.752 
28 ).094959 10. 7 94 0.496 ~. 414 40.132 4.E28 
2Ç ).10)674 10.865 0.418 ('1. 3 30 40.602 4. 4 86 
30 ).106342 1:).921 0.719 0.242 29.112 3.€27 
31 ).1()8741 1{).94J 0.442 0.535 21.&07 2.952 
32 ).11229~ 10.9 & 3 0.200 0.2:2 38.327 3.S94 
33 :> .115 84 6 10 • 9 9 3 .-

U~UL =1).993 NU'IERIEK TAUW= 'J.?tE9eE 
PS Ie. 1 .3&99&() LUO'riiEG EN TI LL~A 'iN TAUW= 0.1!!5645 

o• sI o .. ).2000')0 RJTTA TAU I.= 0.2072 SE 
o .. = J .noo:>o VERPL~ATSINGSOIKTE 01= 0. ,; 13 0 2 2 

OPO" -1.110 I~PUl~VERl!ESOI~T~ 02= 0.009187 
)EL T.. = ).103227 SHAPE FACTOR H= 1 .4173€2 

o::sr E• 7.58ó17 A-EH~C T lEf' AEFF= IJ.&901Jl 

\ 



- 23-

SlAt ION 6 .... STEP= 3 o:> . ... x &.840000 
===-===== 

Y( IJ U( I l A{l l 6(1] c (IJ I 0 {I ] 

1 J.OOOO:>O 0 .:> 00 
2 ) .0089& 4 7.9!!9 1. 316 o.oco 32.793 '5.447 
3 :>.01()470 e ·1 50 1 .5 0 8 1. 306 6.069 3.'558 
4 ).0119~1 8.2 89 1.'589 1. 4 9 5 6. 5 33 3.872 
5 ).0136:>7 e .4 20 1.985 1.574 6.&01 4.343 
& .1.:115057 8. 5 2 3 2.165 1.969 6.399 4.8134 
7 C/.016514 f .618 2.252 2.146 6. 714 5.177 
8 ) .o 18040 8.707 1. 25 6 2.2~2 10.655 4.712 
c; ) o021131 e.866 1.436 1.2!3 14.7 39 4.332 

10 ').024231 9. 0 0 3 1. 55 8 1.4C8 15.527 4.E91 
11 0.027454 9.1 26 1 • :15 3 1 .5 26 15.699 5.099 
12 :>.030it56 9.2 2 7 1.832 1.!116 16.356 5.421 
1 3 ).033791 9 ·3 2 8 2.109 1.7'11 17.093- 5. 73! 
14 :>.036942 9.4 13 2. 09 3 2.048 16.532 5.930 
15 ).04:>060 9.4 96 2.106 2.043 16.888 5.928 
16 j.043123 9.5 77 1. 99 c 2.C52 17.413 5.e6o 
17 ).046324 ç .6 60 1.775 1.931 19.073 5. 6 80 
18 J.0498ó4 9.750 2.125 1 • 7 11 15.539 5.737 
1 ç 0.052764 s.a23 1.877 2.0% 17.944 5.755 
20 J.055998 9.903 ;).911 1. 8C3 29. H 3 5.E82 
21 ).062615 10 .o 6 1 0.906 0.!!29 3 9. ao 8 5.692 
22 .).068983 1:).205 0.846 0.1!15 40.596 5. E39 
23 :1.075460 10 .3 44 o.ao2 0.745 42.039 5. 611 
24 ) • ) 8195 2 10.4 73 0. 75 2 IJ.690 42.919 5.540 
25 ) .o 88396 10 .s 92 0.694 0.630 43.816 '5. 4&1 
26 ).094843 1!). 7 00 0.630 ".'561 44.796 5. 376 
27 .) .1 0 1311 10 • 7 96 0.562 0.486 45.658 5.278 
28 J.107774 10. 'l 80 0. 4 9 0 0.4C8 43.356 5.158 
29 ).114239 10.950 0.41 3 0.324 46.!!92 5.czo 
30 ).120684 11.005 0.706 0.2~7 33.619 3.997 
31 ).123412 11 ·' 24 0.434 0.522 24.951 3. 219 
32 ).127457 11.047 0.2CC 'i.244 44.834 4.503 
33 ).131493 11 .o 75 

UNUt. =11.075 NUMERIEK T-UW= 0.21eo 32 
PS Ie. 1 .'5 69961) LUD\ollEG EN TILL'IAN:-l T -UW= 0.183609 

o• sI o,. = j .2000)0 ROTTA T4UW= 0.205310 
DA : c..noo:>o VERPL~ATSINGSDIKTE Dl= '::.0145!2 

0=> o,. = -1.0'37 I~PUl~VERLIESOIKTE ')2= C..0102~2 

>EL T" ).117135 SHAPE HCTOR H= 1.413H4 
OE BI E • = 7. 5 861 7 A-EffEcTIEf AEff= C.684983 

' 



- 24-

~. 

STA ti ON 7 .... STEP= 3 50 . ... x = 7.840000 
===-===== 

I Yl I 1 {I[ [ J A[ IJ 8[1] CC IJ O[Il 

1 o.oooooo 0 .o 00 
2 j .o 0995 5 8 .o 80 1.307 o.oco 37.392 5.961 
3 (/ .o 1163 4 e ·2 41 1 .4 9 8 1.297 6.918 3. E ~ 4 
4 ) •. ')13319 8. 3 80 1.'>78 1.4f5 7. 446 3.952 
5 ).015132 8 .s 11 1.973 1. '5(; 4 7.522 4.420 
6 cl.016749 8. 6 15 2. 15 1 1.956 7.291 4.9'>3 
7 J .• o 18375 e .7 o 9 2.238 2.133 7.649 5.249 
8 ).020077 8. 7 98 1.248 2.217 12.138 4.845 
9 .) .023526 e.957 1.427 1.225 16.71!7 4.526 

10 ).1)26995 9 .o 94 1. 5 4 7 1. H9 17.682 4.891 
11 ).03:l5cl3 9 .2 16 1.840 1.515 17.875 5.295 
12 :1.033935 9.318 1.820 1. ~ c 4 16.620 5.E22 
1 3 ).037658 ç .4 1 9 2 .o 95 1.779 19.457 5. 9 3 9 
14 .).041177 9 .s 0 3 2.087 ?.C43 19.157 &.146 
1 5 ).044659 9 .s 8& 2.0 9 9 2.0 37 19.219 &.141 
16 ).048080 9.6 66 1. 96 3 2.045 19.814 6 .a 77 
17 0.051656 ç .7 4 9 1. 76 8 1.923 21.701 5.917 
18 ).1)55611 9.8 3 9 2.116 1.7C4 21.091 5.963 
1S .) .o 58851 S.912 1.86 9 2.047 20.412 5. 975 
20 ) .o 62454 9. 9 91 0. 9 0& 1. 7 9 5 33.433 &.048 
21 ).069859 10.148 0.901 0.825 4'3.270 6.187 
22 ).076977 10.2 92 0.841 1).810 4&.158 & • 1 3 & 
23 o.o 84240 10-4 30 0.796 0.740 47.791 6. 118 
24 ).091476 10.559 0.747 ().685 48.78/o 6.052 
25 .).098682 10-&77 0.&89 0.&24 49.795 5. ç 77 
26 ).105894 1 (). 7 84 0.624 0.556 50.902 5.9')0 
27 :>.113129 10.5 30 0.557 o. 4 e 1 51.876 s. ao 6 
28 ).120359 10.9&3 0.484 'l. 4C 3 s;:.&62 '5.E90 
zç ',} .127592 11 .) 33 0.407 0. 319 53.266 5.554 
30 ).131od)5 11 • ')87 I). r,9 3 0.231 31!.184 4.368 
31 ) .1 3 7 85 7 11.1 0& 0.425 0.5C9 2e.339 3.486 
32 ).1423~5 11.12~ 0.20C 0.236 '5C.918 5 .o 11 
33 ) o1 4 6 9) 2 11.1 ss 

U~!UL =11.155 NU~~'! lEK TAUj.j= 0.2175S4 
PS lt. = 1.7699&0 LUDwiEG EN TILL"'ANN TAUW= ·J-182000 

!l•s ID .. J.:?OOO:JO ROTH TAU 1.= 0. 21) 4 9 70 
o ... = J.l\20000 VERPL.ATSING5DIKTE Dl= c.:>1~9e6 

OPDA -1 .o & e l~PUl~VERLIES~IKT[ D 2= (.0113~5 
l E:L T" = ').)30926 SHAPE fACTOR H= 1.4102:7 

o:: BIE • 7.58617 A-EFFECTIEf AEff= 0.681)0 71 

IUNAALBREOTE V::JOR 0 p '" l( =-3.000 

X= 0. 64 BR HOT E= 0. 7 1'0 0 
X= 1 .z 4 BR E E CT E= 0 .6 °65 
X= 1.64 BREEDTE= :>.& 0 32 
X= 2.o4 BREEDTE= 0 .6 F'9 8 
)(: 2.44 BR EECT E= 0.6~"65 

X= 2.&4 !lREECTE= 0 o6 A3 2 
X= 3.z4 BREEDTE= 0.6799 
X= 3.64 B'lEEI:TE= 0 .6 7 6 7 
X= 4.04 BREEDTE= 0.673 5 
X= 4. 44 BREEDTE= 0 .67) 4 \ 

X= 4. 84 BREEDTE= O.óf.72 
X= 5.24 BilEECTE= 0. 6 f-4 2 
X= 5.64 BREEDTE= 0 .6f>11 

X= 6.04 BREEDTE= o.&"B2 
X= 6."4 8R EE CT E= 0. &es 2 
X= 6. 84 BREEDTE= 0 .6"2 4 
X= 7.2.4 BREEDTE= o.6t.9S 
X= 7.64 8REECTE= 0 .6t. 5 7 

X= 7. 84 BREEDTE= 0 .6L54 


