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9. Korte samenvatting: 

In het wandgebied van een turbulente grenslaag aan een vlakke plaat hebben we te 
maken met een intermittente stromingsstructuur, waarbij relatief rustige perioden 
worden afgewisseld door perioden van heftige snelheidsfluctuaties, die een belang
rijke rol spelen in het mechanisme van de turbulentie. 
Aan de hand van een literatuurstudie naar dit verschijnsel bleek o.a. bij visuali
satie-experimenten, dat tijdens perioden van heftige snelheidsfluctuaties, een 
deel van de stroming aan de wand naar buiten wordt gestuwd, in de literatuur met 
11 burst 11 aangeduid. In dit onderzoek is een experiment opgezet om in de windtunnel 
te komen tot een 11 burst 11 -detectie. Via deze burstdetectie werd het snelheidspro
tiel in het wandgebied van de grenslaag bepaald, in een tijdinterval vóór en 
nádat een burst is opgetreden. 
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Samenvatting. 

De laatste jaren heeft het onderzoek naar wandturbulentie 
zich meer en meer gericht op het ontrafelen van de in wand
turbulentie optredende structuren om te komen tot een beter 
begrip van het mechanisme van het daarmee samenhangende tur
bulente transport. 
De eerste onderzoeken (1959 Kline et al.) trachtten door vi
sualisatie van vloeistofstromingen de verschillende strominga
bewegingen zichtbaar te maken. Deze visualisatiestudies·toon
è.en aan, dat de turbulente stroming in het wandgebied een 
intermittente periodieke structuur vertoont, waarbij relatief 
lange perioden van rustige snelheidsfluctuaties worden afge
wisseld door korte perioden van heftige snelheidsfluctuaties. 
Kline('59) constateerde, dat deze structuur zijn oorsprong 
vindt in een afremming van de stroming aan de wand, waarbij 
een buitenwaartse beweging plaatsvindt, die tenslotte uit
mondt· in een korte periode van heftige turbulente activiteit, 
door hem met burst aangeduid. 
Later uitgevoerde experimentele studies trachtten de kwalita
tieve uitspraken, voortkomend uit de visualisatiestudiés, 
aan te vullen met kwantitatieve gegevens omtrent dit burst
verschijnsel, zoals de burstperiodetijd en de burstduur. 
In de loop der tijd zijn verschillende methoden gebruikt om 
een buretproces te detecteren in het snelheidssignaal, dat 
door een anemometer in het wandgebied wordt geregistreerd. 
Het hier beschreven afstudeerwerk was eveneens gericht op de 
detectie en bestudering van het burstverschijnsel. 
Bij de in dit verslag beschreven experimenten werd de wind
snelheidecomponent van de hoofdstroming in een windtunnel m.b.v 
anemometers gemeten. Het anemometersignaal werd vervolgens 
aan een burstdetectiemethode onderworpen, die door Blackwelder 
en Kaplan in 1972 voor het eerst werd toegepast. Bij deze 
methode wordt het over een korte tijd gemiddelde anemometer
signaal aan een drempelniveau onderworpen, teneinde een burst
proces te detecteren. Het bleek in ons experiment niet moge
lijk een relevante drempelwaarde te bepalen. Met deze metho
de werden in ons geval ook de gemiddelde burstperiode en de 
gemiddelde burstduur bepaald. De detectiemethode werd tevens 
gebruikt in een conditioneel bemonsteringsproces. Hierbij 
wordt het snelheidssignaal bemonsterd in een tijdinterval 



v66rdat en nádat een buretproces is opgetreden. De op 
deze manier bepaalde conditioneel gemiddelde snelheidepro
fielen illustreren duidelijk wat visualisatiestudies reeds 
constateerden, nl. dat het bptreden van een burst is geas
socieerd met een geleidelijke afremming van de stroming, 
gevolgd door een plotselinge versnelling. De waarden van 
de middelingatijd en het drempelniveau bleken nauwelijks 
van invloed op de karakteristieke vorm van het conditio
neel gemiddeld snelheidsprofiel, zoals hierboven geschetst. 
Voorts werd getracht de snelheid te bepalen, waarmee de 
met een burst geassocieerde stromingsstructuur stroomafwaarts . 
wordt geconvecteerd. Het blijkt, dat deze structuur zich in 
het wandgebied sneller. beweegt dan overeenkomt met de loka
le gemiddelde snelheid. 
Tenslotte is getracht de conditioneel gemiddelde snelheide
profielen te interpreteren aan de hand van een kwalitatief 
model, ontleend aan de visualisatie-experimenten van Kline 

-
et al. ('65,'67) en Corino en Brodkey('69). 



Inhoudsopgave 

1. HET DOEL VAN DIT ONDERZOEK. 

1.1 Inleiding 
1.2 Doel van dit onderzoek 

2~ DE VERSCHILLENDE EXPERIMENTELE ONDERZOEKEN 
NAAR COHERENTE STRUCTUREN 

pagina 

1 
3 

2~1 Een tweetal visualisatiestudies 5 
2.2 Recapitulatie van de belangrijkste conclusies 

uit de onderzoeken vah de afgelopen jaren 6 
2·. 3 Bespreking van de studies van G.Offen en S. J .Kline 9 
2.4 Wervelstructuren 14 
2.5 Samenvatting van de burstcyclus, gebaseerd op 

visualisatiestudies 20 

3. DE VERSCHILLENDE BURSTDETECTIE~ffiTHODEN EN HUN 
RESULTATEN 

Een aantal detectiemethoden 
A·. Bandfiltertechniek 
B·. VITA-detectie-techniek 
c. Kwadrantenmethode 
Bepaling van TB uit de autocorrelatiefunctie 
van de snelheirrsfluctuaties. 
Toepassing van de VITA-detectietechniek in een 
conditionele bemonsteringsmethode. 

4 •.. HET EXPERIMENT 

4'.1 
4'.2 
4'.3 
4'.4 
4.5 

De windtunnel 
De constante temperatuuropnemer (c.t.a.) 
Meting van de windsnelheid · 
Vei'\vezenlijking van de VITA-detectietechniek 
Toepassing van de VITA-detectietechniek in een 
conditionele bemonsteringamethode 

5. RESULTATEN EN DISCUSSIE 

23 
23 
27 
30 

35. 

37 

43 
44 
45 
49 

52 

5~1 Bepaling van de stromingsparameters, u0 , en Us 56 
5~2 De gemiddelde burstperiode, TB 57 
5·.3 De gemiddelde burstduur, T 64 
5.4 De conditioneel gemiddelde ~rofielen 

a·. Meetsituatie 1 66 
b. Meetsituaties 2, 3 en 4 78 

5·. 5 Bepaling van de convectieve snelheid, U 85 
5~6 Interpretatie van de gemeten snelheidsp~ofielen 88~ 
5.7 Slotconclusies 91 



c 

Appendix A 
De werking van de correlator, UC 20~ van 
Federal Scientific, in de enhancement-mode 

Appendix B 
De gebruikte opnemers, resultaten van de ijking 

Appendix C 
De buretdetector 

Appendix D 
De verschillende gebruikte programma's 

Appendix E 
De invloed van het drempelniveau op het conditio
neel gemiddeld profiel. 

Appendix F . 
Statistische onzekerheid 

Gebruikte symbolen 

Literatuurlijst. 

pagina 
a1 

a5 

a13 

a17 

a33 

a35 



-1-
Hoofdstuk 1. HET DOEI, VAN DIT ONDERZOEK. 

1.1 Inleiding. 
Het afstudeeronderzoek, dat in dit verslag wordt beschre
ven, werd uitgevoerd in de werkeenheid Turbulente Trans
portverschijnselen van de Vakgroep Transportfysica. 
In deze werkeenheid wordt experimenteel onderzoek ver
richt aan een turbulente stroming boven een vlakke plaat 
in een windtunnel. 
Een turbulente stroming wordt in stand gehouden door een 
aantal processen, waarbij steeds weer opnieuw turbulentie 
wordt gegenereerd. Het is daarom, dat het proces van de 
turbulente productie, een belangrijke rol speelt bij het 
tot stand komen van een beter inzicht in het verschijnsel 
turbulentie en bij het voorspellen en begeleiden van 
turbulente stromingen. 
De laatste 15 jaar heeft het onderzoek naar het mechanis
me van de turbulente productie steeds meer aan belangstel
ling gewonnen. 
Kline en Rundstadler constateerden in 1959, bij visuali
satie-experimenten, voor het eerst een zich herhalend 
patroon van vloeistofbewegingen in een turbulente grens
laag, door hen voor het eerst met "bursting" aangeduid. 
Zij constateerden, dat deze patronen bestonden uit een 
reeks van 3 opeenvolgende gebeurtenissen: 

1. Het dicht aan de wand optreden van een 
gebied met relatief lage snelheid, ten 
opzichte van de hoofdstroomsnelheid,u0• 
Vaak met "streak"aangeduid. 

2. Het aangroeien van dit gebied van lage 
snelheid, waarbij dit gebied uiteinde

:.lijk van de wand loslaat en naar bui ten 
wordt gestuwd. Dit proces wordt vaak 
aangeduid met "ejectie+lift up". 

3. Ten slotte, het chaotisch uiteenvallen 
van elke coherente structuur, die aan
vankelijk bij de visualisatie van de 
stroming aanwezig was, wat wordt aan
geduid met "break up". 

Bovenstaande, door Kline en Rundstadler geconstateerde 
structuur werd nog eens bevestigd door ~ater verrichtte 
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onderzoeken van o.a. Kim et al. ( '71) en Corino en 
Brodkey ('69). Dezen benadrukten nog eens welk een be
langrijke rol het burst-proces speelt bij de turbulente 
productie. Uit hun experimenten volgde, dat de turbulente 
productie, gedurende een burst-proces, in orde van groot
te gelijk was aan de over een lange tijd gemiddelde tur
bulente productie. 
Geleid door het gegeven, dat 50% van de productie van 
turbulente kinetische energie dicht aan de wand plaats
vindt (zie figuur 1.1 a en b), richtten de eerste onder
zoeken zich aanvankelijk 

. q~ ·~.. ! 
op de analyse van het wandgebied. 
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Figuur 1.1 Productie.van turbulente kinetische energie, 
per volume-eenheid, volgens Klebanoff. 

Zo ook onderzochten Corino en Brodkey ('69) het buret
proces in het wandgebied aan de hand van visualisatie
studie~ in een turbulente vloeistofstroming en consta
teerden eenzelfde structuur als Kline en Rundstadler al 
eerder hadden geconstateerd. 
Corino en Brodkey trachtten tevens een relatie te leggen 
tussen het buretproces en het omgevend vloeistofveld. 
Zij constateerden, dat zich een element' van versnelde 
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vloeistof binnen hun gezichtsveld bewoog. (Het gezichtsveld 
werd bepaald door het gebied, dat werd bestreken door de 
camera, die bij de visualisatie-studie's werd gebruikt: 
0< y + < 90, 0 <Ax + < 125). Dit element kwam van een gebied, 
stroomopwaarts, uit het buitengebied(y+? 90). Het trad 
op enige tijd, nadat zich aan de wand een gebied van lage 

~ 

snelheid had gevormd. Zulke inwaartse bewegingen (Sweeps) 
werden nog niet eerder door Kline et al. beschreven. 
Corino en Brodkey suggereren nu, dat de interactie tussen 
zulk een sweep en een gebied van lage snelheid aan de 
wand, van fundamenteel belang is voor het ejectie-proces, . 
waarbij het gebied van lage snelheid aan de wand naar 
buiten wordt gestuwd. In het proefschrift ~van Offen ('74), 
wordt o.a. aandacht aan deze interactie besteed. Hierop 
wordt in Hoofdstuk 2 uitvoeriger ingegaan. 
In de loop der tijd is er enige spraakverwarring ontstaan 
omtrent het gebruik van de term burstproces. In sommige 
onderzoeken wordt het burstproces slechts geassocieerd met 
de ejectie of break up-fase, terwijl in andere onderzoeken 
met het burstproces de gehele cyclus van gebeurtenissen 
wordt bedoeld, zoals door Kline en Rundstadler werd geconsta
teerd. 
Wanneer we in dit verslag over het.burstproces spreken, 
wordt daarmee het volgende bedoeld; De heftige stroombewe
ging, die gedurende een kort tijdbestek (ATB) optreedt. 
Deze heftige stroombeweging wordt geassocieerd met een 
ejectie-sweepbeweging, waarbij een gebied aan de wand van 
lage snelheid, dat zich in een relatief lange tijd (TB) 
heeft gevormd, naar buiten wordt gestuwd (ejectie), waarna 
zich een grootschalige verstoring (sweep) naar de wand toe 
uitbreidt en daar aangekomen de conditie's schept voor een 
volgend ejectie-proces. In deze zin zal het begrip burst
proces in dit verslag steeds worden gebruikt. Wanneer het 
in een andere zin wordt gebruikt zal dit expliciet worden 
vermeld. 
Tot zover deze inleiding waarbij nog moet worden opgemerkt, 
dat vele vragen onopgelost blijven, aangaande de gedetail
leerde structuur van de stroming, envenals de problemen, 
die bestaan bij het aan elkaar passen van de resultaten, ver
kregen uit de verschillende onderzoeken. 
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opm. De verdeling van het burstproces in 3 stadia, zoals 

door Kline en.Rundstadler in 1959 voor het eerst werd 
geconstateerd, moet niet worden gezien als 3 duide
lijk gescheiden gebeurtenissen. Alhoewel er geen spr~· 
ke is van een duidelijke markering tussen de opeenvol
gende gebeurtenissen, is het gemakkelijk om bij de 
bespreking van het burstproces de indeling van Kline en 
Rundstadlar aan te houden. 

1.2 Doel van dit onderzoek. 
Zoals al eerder opgemerkt is het onderzoek naar het mecha
nisme van turbulentie van vrij recente datum ('59). In de 
werkeenheid T~rbulente Transportverschijnselen van de 
Vakgroep Transportfysica werd in 1975 gestart met een on
derzoek naar dit mechanisme door A.C.M. Beljaars, waarvan 
de resultaten in een proefschrift zullen worden gepubli
ceerd. In dit kader maakte F.G. van Dongen ('76) een uit-_ 
gebreide studie naar het mechanisme van de turbulentie. 
Hierbij werd een wiskundig ("Surface-Renewal")-model op
gesteld voor het wandgebied, o.a. gebaseerd op de periodi
citeit van het snelheidsprofiel in de x-richting. 
Ter ondersteuning van het theoretisch onderzoek, dat tot 
nu toe binnen de werkeenheid Turbulente Transportverschijnse
l~n is gedaan, werd een experiment opgezet om op de eerste 
plaats te komen tot detectie van een burstproces in de wind
tunnel en op de tweede plaats werd getracht met behulp van 
een conditionele bemonsteringsmethode een indruk te krijgen 
van de ontwikkeling van het snelheidsprofiel, tijdens een 
burstproces. In Hoofdstuk 4 zal de realisatie van het ex
periment worden beschr~ven, waarna in Hoofdstuk 5 de resul
taten worden besproken. 
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De eerste onderzoeken naar het mechanisme van de turbulente 
productie bestonden vooral uit visualisatie-studies ,c waar
bij getracht werd de stroming zichtbaar te maken. 
In dit hoofdstuk zullen twee visualisatie-methoden worden 
besproken, waarna de belangrijkste conclusie's uit de ver
schillende onderzoeken zullen worden samengevat. Vervolgens 
wordt uitvoerig aandacht besteed aan de studie's gedaan door 
de groep van Kline et al. en met name G. Offen, die als lid 
van deze groep de wandturbulentie op verschillende manieren 
onderzocht, waarbij een aparte paragraaf zal worden besteed. 
aan wervelstructuren, die Kline et al. suggereren als repre
sentatie van de vloeistofbewegingen aan de wand. 

2.1 Een tweetal visualisatie-methoden. 
a. Eén methode om de stroming zichtbaar te maken berust 

op het inbrengen van kleurstof (dye-injection) in de stro
ming en van rook in een luchtstroming. 
De beste resultaten werden tot nu toe verkregen door. 
het inbrengen van kleurstof in een vloeisto.fstroming. 
(Kline, Offen, Corino en Brodkey). Dit inbrengen van kleur
stof in de stroming kan geschieden door een sleuf in de 
wand, wa~rover de vloeistof stroomt (wandturbulentie) 
of door middel van een injector, wanneer men is geinteres
seerd in de stromingbeweging verder van de wand af. 
Door met een foto- of filmcamera in de z-richting, in een 
vlak evenwijdig aan de wand, de vloeistofbeweging als 
functie van de tijd vast te leggen, wordt de stroming zicht
baar gemaakt aan ~e hand van de kleurstof, die de -vloei

stofbeweging v•lgin 
b. Een tweede visualistatie-methode wordt ook wel eens aan

geduid als de "bubble-techniek". Hierbij wordt een pla
tinadraad (diameter:21Um) in de grenslaag gespannen. 
Een pulserende spanning op de draad genereert water
stofbellen, die met de stroming worden meegevoerd,. waar
door zogenaamde tijdlijnen ontstaan. (zie figuurc2.1). 
Door met kleine tussenpozen de op deze manier gegenereerde 
tijdlijnen te fotograferen, wordt een·momentopname van de 
stroming verkregen. 
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Figuur 2.1 

Figuur i.2. toont de verschillende richtingen, waarin de plati
nadraad gespannen kan worden én de bijbehorende camera-richtin
gen d.w.z. de richtingen van de optische as van de camera. 

Platinadraad 

Camera-richting 
Figuur 2.2 

y Camera-richting 

In het geval, dat de platina-draad loodrecht op de stroming, 
in dey-richting is geplaatst (figuur~2a),vormen de tijdlijnen 
géén momentane snelheidsprofielen, immers op het moment, dat 
de waterstofbellen langs een lijn worden gegenereerd, markeert 
een tijdlijn juist die vloeistofdeeltjes, die langs de draad 
liggen. De vorm van deze tijdlijn op ieder later tijdstip 
representeert het cumulatieve effect van de stroming op de 
collectie vloeistofdeeltjes, in het tijdsinterval sinds hun 
ontstaan. Daarbij wordt verondersteld, dat de beweging van de 
waterstofbellen niet wezenlijk verschilt van die van de vloei
stof. 

2.2. Recap~ulatie van de belangrijkste conclusie's uit de 
onderzoeken van de afgelopen jaren. 

In 1957 ontdekken Hama en Corrsin,door gebruik te maken van 
injectie van kleurstof in de stroming, voor het eerst een 
intermittente streepstructuur in de grenslaag. 
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: ; . .t J:l!:~e:C '59) vindt een soor~gelijke structuur bij visuali
:~•!•-e~udi~ , waarbij gebru1k gemaakt werd van waterstofbel
. • ~· • constateerde gebieden van relatief lage snelheid 
""t- t. •. f#ofl ... "' 

: ~r •. nt [ ebieden van relatiefhoge snelheid ( streepstructuur). 
·; ~'ttJr.n constateerde hij, dat de vloeistofgebiedjes aan de wand 
D4 t een relatief lage snèlheid t.o.v. de hoofdstroomsnelheid, 
,. , ""' van de wand losmaakten en naar bui ten werden gestuwd, 'I 
MI. ... ~ ••• 

u:~:;.r zij interacties ondergingen met de buitenstroming. Dit 
~rcccn werd door hen voor het eerst met "bursting" aangeduid. 
:crino ~n Brodkey('68) komen aan de hand van visualisatie
t~tudies in het wandgebied van een turbulente pijpstroming 
tc.t een mechanisme aan de wand, dat zich als volgt laat samen-

YHtten: 

@ 

a. Vertraging van de vloeistof aan de wand, in het 
gebied, bepaald door o~y+~30. 

b. Het stroomopwqarts optreden van een grootscha
lige verstoring (sweep), die het gebied van ver
traagde vloeistof aan de wand inhaalt. 

c. Geleidelijk aan wordt het gebied van vertraagde 
vloeistof aan de wand versneld, wat gepaard gaat 
met het optreden van grote schuifspanningen in 
het gebied boven de vertraagde vloeistof. 

d. Hierna treedt ejectie op vanuit de vertraagde 
vloeistof aan de wand, op een hoogte van 5<y+~15. 

e. Tenslotte wordt de &jectiefase be~indigd met een 
stroming in axiale richting, die zich naar de wand 
uitbreidt, waarna uiteindelijk relaxatie optreedt 
naar het gemiddeld profiel. Figuur 2.3a-e il
lustreert de verschillende mechanismen. 

,9 rooisc.\-..a\~e 
versJ:;.ov-, V\~ 

Figuur 2.3a en b: De verschillende mechanismen 
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In 1971 werden doo"r Kim, Kline en Reynolds visualisatiestudieS 
uitgevoerd aan een waterstroming boven een vlakke plaat, volgens 
de waterstofbellen-techniek. Zij constateerden, dat bijna de 
gehele turbulente productie plaatsvindt gedurende de tijd, dat 
een buretproces optreedt in het wandgebied, bepaald door O<y+<100 9 

Zoals in figuur 2.4 is aangegeven. 
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Hierop onderzochten Wallace, Eckelmann, Brodkey en Lu en 
Willmarth ('73,'74) de gemiddelde Reynoldse spanning, uv, 
in een turbulente grenslaagstroming in een windtunnel. Met de 
door hen gebruikte methode, de kwadrantenmethode (deze wordt 
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in hoofdstuk 3 uitvoerig besproken), constateerden zij, dat 
bijdragen aan de gemiddelde Reynoldse spanning hoofdzakelijk 
werden geleverd door die situatie's, waarvoor gold; u<O,v>O. 
Met andere woorden juist door die stromingsbeweging, die met 
een burstproces wordt geassocieerd. (afremming van de vloeistof 
aan de.wand (u~O), loslaten van de wand en buitenwaartse bewe
ging. (v>O)~. 
Narahari Rao, Narasimha en Badri Narayanan ( 1 71) trachtten 
aan de hand van een detectie-methode, waarbij gebruik gemaakt 
werd van bandgefilterde anemometersignalen (zie hoofdstuk 3), 
een gemiddelde periodetijd,(door ons in het vervolg aangegeven 
met ~B) te bepalen van de door hen waargenomen snelheidpatronen. 
Zij constateerden, dat deze periodetijd schaalde met de onge
stoorde stroomsnelheid, u0 , en de grenslaagdikte,Ó • 

2.3. Bespreking van de studie's van G.Offen en S.J. Kline. 
Kline('67,'71) en Offen ('74) onder3ochten het burstproces 
zowel door middel van visualisatie-technieken (waterstofbellen), 
als door een anemometersignaal aan verschillende detectie-me
thoden te onderwerpen (zie hoofdstuk 3) De onderzoeken werden 
gedaan in een turbulente grenslaag aan een vlakke gladde plaat, 
in water. 
Offen('74) deed zijn experimenten zowel in het gebied dicht 
aan de wand (y~100) als in het buitengebied (y+>100). Hierbij 
bedroeg het Reynoldsgetal van de stroming, gebaseerd op de 
impulsverliesdikte,e ; 820. (Re9 =820). Kline daarentegen 
beperkte zich tot het gebied aan de wand, bepaald door O~y+<25, 
voor een aantal verschillende Reynoldswaarden (gebaseerd op 
de impulsverliesdikte) ReG= 500/2000/2500. 
Kline plaatste een platinadraad evenwijdig aan de wand in de 
z-richting. In de tijdlijnen, die door de waterstofbellen wer
den gevormd onderscheidden zich gebieden van lage snelheid 
(opeenhoping van waterstofbellen) naast gebieden van relatief ho
ge snelheid (zie figuur 2,2). Hij plaatste de platinadraad op 
verschillende hoogten in de grenslaag en constateerde, datdeze 
aan de wand waargenomen streepstructuur tot op een hoogte van 
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y+=Sà 12 nog te onderkennen was. 
Kline geeft een overzicht van de verschillende waarden van 
de dimensieloze afstand in de z-richting tussen de gebieden 

T 
van lage snelheid ,Äz=\ ~/.J, die uit de verschillende onderzoeken, 
tot nu toe gedaan, werden verkregen. Deze onderzoeken geven aan, 
dat À: geen constante grootheid is. Wel kan een stabiel gemid
delde waarde worden bepaald, waarbij dan wel een grote spreiding 
rond deze gemiddelde waarde bestaat. Uit het overzicht van 

+ 
Kline vinden we: 8o<. Az.. <:. 12.0 

Met behulp van deze visualisatie-techniek is het erg moeilijk 
een scpatting te geven van de uitgebreidheid van het gebied 
van lage snelheid in de x-richting, 1 • Een ruwe schatting . x 
geeft voor de uitgebreidheid van dit gebied in 
de x-richting de grootte-orde van de grenslaagdikte,~. 
De afmetingen van een gebied van lage snelheid kunnen we nu 

als volgt schrijven: + + + 
~+ ~ 1ooo > ly~ 1o; lz: l Äz ~so. 

Offen('74) gebruikte een gecombineerd visualisatie-experiment 
om de. stroming in water, boven een vlakke plaat, zichtbaar te 
maken. Hij maakte gebruik van twee kleurstofinjectoren. Zo werd 
door een sleuf in de wand kleurstof in de stroming gebracht, 
.terwijl een tweede injector op geringe afstand van de wand 
(y+=100) werd geplaatst. Verder werd gebruik gemaakt van een 
platina-draad om waterstofbellen te genereren, deze werd lood
recht op de wand, in de y-richting geplaatst. Door nu met een 
filmcamera in de z-richting, evenwijdig aan de wand te kijken, 
konden opnamen worden gemaakt van de gecombineerde beelden 
van de waterstofbellen en kleurstofinjectie. 

De waargenomen verschijnselen. 
Zowel Kline als Offen constateren het aan de wand voorkomen 
van een streepstructuur. Offen beschouwt het gebied van lage 
snelheid aan de wand als een subgrenslaag binnen de turbulente 
grenslaag. Terwijl deze binnengrenslaag zich langs de wand 
beweegt, laat hij los van de wand ("lift-up") en beweegt hij 
zich van de wand af. Dit gaat gepaard met grote waarden voor 
de schuifspanning. Een en ander werd duidelijk waargenomen 
in de momentane snelheidsprofielen c.q. de tijdlijnen, zoals 
in figuur 2.5 is geschetst. 
Wanneer het gebied van lage snelheid een hoogte van y+= 8 à 12 

0 0 



heefi bereikt begint het te oscilleren. 
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Figuur 2.5 Lift-up proces. 
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De vorm van de tijdlijnen, in dit stadium, kunnen worden 
verklaard als een representatie van bepaalde wervelstruc
turen. In de volgende paragraaf worden een aantal augges
tie's van Kline en Offen, aangaande wervelstructuren' nader 
uitgewerkt. 
Figuur 2.6 illustreert het buretproces naar de interpreta
tatie, die Offen ('74) gaf, naar aanleiding van zijn ge
combineerde visualisatie-experimenten (waterstofbellen+ 
kleurstofinjectie). Met behulp van kleurstofinjectie door 
de sleuf in de wand kon de vloeistofstroming aan de wand 
zichtbaar worden gemaakt. Figuur 2.6a illustreert hoe het 
gebied van lage snelheid aan de wand op een gegeven moment 
van de wand loslaat. Offen spreekt van een "bel-vormige" 
structuur, die zich. onder het naar buiten bewegend vloei
stofelement bevindt. Deze structuur wordt geassocieerd met 

een circulaire stroming (figuur 2.6a), die ontstaat t.g.v. 
een lokale drukgradient, die tijdelijk tegengesteld gericht 
is aan de drukgradient, die de gemiddelde vloeistofstroming 
in stand houdt. 
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a. - b. 

d. e. 
Figuur 2o6 Burstproces volgens Offen ('7~). 

Men moet deze belvormige structuur als een driedimensionale 
beweging zien, die zich onder het geëjecteerd vloeistofele
ment naar de zij-en voorkant uitstrekt. 
Figuur 2.6b illustreert het lift-up-proces, waarbij de ge
ejecteerde vloeistof de tweede kleurstofinjector passeert, 
die in y+=100 was geplaatst. De belvormige structuur neemt 
hierbij in omvang toe, terwijl hij stroomafwaarts wordt 
geconvecteerd, -en kan zich als een sweep-structuur voordoen, 
wanneer een volgend gebied van lage snelheid aan de wand 
wordt gepasseerd. Het laagste gedeelte van deze sweep tot 
de wand wordt gekarakteriseerd door een relatieve terugstro
ming t.o.v. een zich met de lokale gemiddelde snelheid be
wegende waarnemer, wat weer wordt veroorzaakt . door de tijde
lijk lokaal positieve drukgradient. (figuur 2.6c). Op deze 
manier worden de juiste conditie's geschapen voor een volgend 
lift-up-proces. Figuur 2.6d en e illustreren het ontstaan 
van een nieuw lift-up-proces, terwijl de stroomstructuur, 
behorend bij een voorgaand lift-up-proces, in een break-up
proces interactie ondergaat met het buitengebied (y+>100). 
Figuur 2.7 geeft een overzicht van het gecombineerd visuali
satie-experiment door Offen. 
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Wand. 

Gecombineerd visualisatie-experiment, 
door Offen t'74). 
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Offen komt bij het ontstaan van gebieden van lage snelheid 
aan de wand tot het volgende beeld. Wanneer een sweepstruc-. 
tuur, zoals in figuur 2.6 is geschetst, optreedt, wordt er 
een deel van de vloeistof, dat aan het ejectieproces deel
neemt, terug naar het wandgebied gevoerd. Dicht aan de wand 
wordt deze nieuw aangekomen vloeistof zijdelings . uitge
spreid en door de visceuze krachten snel afgeremd. Offen 
stelt zich voor, dat de nieuwe gebieden van lage snelheid 
aan de wand, stroomafwaarts worden gevormd door deze nieuw
toegevoerde vloeistof. Deze nieuwgevormde gebieden van lage 
snelheid liggen dan in de z-richting verschoven tussen 
twee stroomopwaarts opgetreden "streaks". Een en ander is 
getracht in figuur 2.8 te schetsen. 

V.r.,. • "J \reélk~ ..... ,~;_-, ·1.-=-J.--u-p_a_..,J_t-_oe-'--'!'{ 
Vd~ niet.t~ ier'jskro- per,'ode 
.streak, ~i~ 11~&,.. 

de l.lldilld 

Figuur 2.8 

.2.Je bi ede." \Jd..., 

''!!I e ..s !'lcll-1 e.Ld . 
C ~t.v-e.ak) 

Door het cyclisch ,karakter van de regeneratie van deze 
streepstructuur kan er een gemiddelde afstand,lz' tussen 
de zo gevormde streaks worden bepaald. · 



In figuur 2.9 is een schets gegeven van de regeneratie 
van de streepstructuur. 

--------
--------

---------
_______ ..., 

---·-------------
Originele ------------------

-"'\1 
stre~pstructuur 1e generatie 2e generatie. 

Figuur 2.9 regeneratie- van de streepstructuur. 
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Tot zover de waargenomen verschijnselen volgens Offen en 
Kline, waarbij we nog opmerken, dat de interp~etatie vol
gens Offen veel overeenkomst vertoont met de waarnemingen 
van Corino en Brodkey ('69), zoals in paragraaf 2.2 werd 
besproken met name de sweep-structuur, volgens Offen en de 
grootschalige verstoring volgens Corino en Brodkey lijken 
hetzelfde verschijnsel te beschrijven. 

2.4 Wervelstructuren. 
Zoals al vermeld constateerden voorgaande onderzoekers, 
dat het burstproces aan de wand uit tenminste de drie vol
gende fasen bestond: 

1. Het optreden en zich ontwikkelen van een gebied van 
lage snelheid aan de wand ("streak"). 

2. Lift-up van dit gebied, waarbij tijdens het omhoog . 
bewegen, oscillerende bewegingen worden waargenomen. 

3. Het verdwijnen van elke coherente structuur in het . 
medium, wat ook wel met "break-up" wordt aangeduid. 

Kim, Kline et al. ('68,'71) constateerden, dat gedurende 
het oscillerend groeistadium, de tijdlijnen drie soorten 
vervormingen vertoonden; Deze bestonden voornamelijk uit 
een golfachtige structuur en twee structuren, die naar 
het zich liet aanzien door wervelachtige bewegingen werden 
veroorzaakt •. In figuur 2.9 is een schets gegeven van deze 
drie geconstateerde bewegingen. 
In het algemeen hebben de circulaire stromingen, die bij 
de wervelachtige bewegingen voorkomen, vorticiteitscompo
nenten langs alle drie de assen van het coÖrdinatenstelsel. 
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Figuur 2.9 De verschillende golfachtige bewegingen 
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De beweging, waarvan de vorticiteit wordt gedomineerd door 
de component, die samenvalt met de stromingsrichting, wordt 
longitudinale wervel genoemd (zie figuur 2.9b). 
De beweging, waarvan de dominante vorticiteitscomponent 
loodrecht op de stroming is gericht, evenwijdig aan de 

.... -

wand, wordt een transversale wervel genoemd (zie figuur 2.9c). 
Kline en Offen constateerden, dat een transversale wervel 
het meest voorkwam en wel bij het lift-up-proces. Deze 
structuur werd door hen dan ook aangeduid met een opgetilde 
longitudinale wervel. 
Kline et al. stelden een wervelstrekkingsmechanisme voor 
om het lift-up-proces van een gebied van lage snelheid 
aan de wand te verklaren. Zij constateerden steeds een 
gebied van hoge schuifspanningen, wanneer er een lift-up
proces plaatsvond (buigpunt in de tijdlijnen). 
Omdat bij de omslag van een laminaire naar een turbulente 
stroming in een grenslaag aan een vlakke plaat, de wervel
strekking een belangrijke rol speelt bij de. optredende ge
bieden van hoge schuifspanningen, concludeerden zij, dat 



wervelstrekking een vergelijkbare rol speelt in het 

burstproces. 
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Figuur 2.10 geeft in een schets weer hoe volgens dit 
wervelstrekkingsmechanisme een wervelbuis, terwijl deze 
door de stroming wordt geconvecteerd, geleidelijk vervormd 
tot een hoefijzervormige wervel. 

Figuur 2.10 

~ebieJ Vcif.1 

l~e S11el"'e'd. ç 
....___-Opjeki Jd eV'i 

Wervelstrekking volgens Kline. 

,jes/:. rekt:. 
wev-vel ele-

Kline gaat uit van een wervelbuis, dicht aan de wand. 
Door het optreden van een verstoring, die afkomstig is 
van het buitengebied (door Offen met Sweep aangeduid en 
Corino en Brodkey met grootschalige verstoring), wordt 
de wervelbuis vervormd. Tengevolge van zelfinductie beweegt 
de top (zie figuur 2.10) zich naar boven. Hierbij zal de 
top zich sneller in de x-richting gaan bewegen dan de 
uiteinden van de wervelbuis, doordat bij het omhoogbewe
gen, de top van de vervormde wervelbuis een gebied van 
steeds groter wordende gemiddelde snelheid doorloopt. 
Op deze manier ontstaat een gestrekt wervelelement (hoefijzer
wervel), waarbij de vorticiteit in de top van de hoefijzer
wervel in de z-richting ligt (zie figuur 2.10). 
Dit sluit mooi aan bij het beeld, dat men dicht aan de wand 
had·. gevormd; Bij de visualisatie-studie.' s wordt tot 
y+= 8 à 12 een streepstructuur geconstateerd, waarbij gebieden 



van relatief hoge snelheid naast gebieden van lage 

snelheid voorkomen. Kline ('65,'67) merkt op, dat er 
in dit gebied, dicht aan de wand een zwakke secundaire 
vorticiteitscomponent in de x-richting bestaat, zoals 
in figuur 2.11 ~s geschetst. ( 

~0 
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Stroomlijnen van de 
secundaire beweging 

~z 
0 

Gebied van hoge snelheid. 
Figuur 2.11 Secundaire vorticiteitscomponent 

in het Wdhdgebied. 

Volgens deze secu~daire stromingsbeweging bestaat er in 
het gebied van lage snelheid (figuur 2.11) een snelheide
component van de wand af, terwijl in het gebied van hoge 
snelheid een snelheidecomponent naar de wand toe is ge
richt. Dit beeld past in het wervelstrek~mechanisme volgens 
Kline (zitfiguur 2.10), wanneer deze secundaire vortici
teitscomponenten in de x-richting worden beschouwd. als 
de benen van het gestrekte hoefijzerwervel~element. 
Vanaf y+= Sà 12 zet een oscillerende beweging in, dit is 
nu ook juist ongeveer de hoogte tot waar nog een streep
structuur waarneembaar is. 
Het mechanisme van wervelstrekking, volgens Kline, kan ook 
worden gebruikt als representatie van de vloeistofbewegin
gen volgens het model van Offen; Wanneer een vloeistofele
ment zich van de wand losmaakt, zal er vloeistof terugstro
men, om de vloeistof, die zich naar buiten beweegt te 
compenseren. Deze vloeistof is afkomstig van de gebieden 

aan de wand, aan weerszijden en aan de voorkant van het 
gebied van lage snelheid, dat zich omhoog beweegt. Omdat 
de naar buiten bewegende vloeistof zich verder van de wand 
bevindt dan de instromende "aanvullings-vloeistof", ontstaat 
er een circulerend stromingspatroon, dat de geëjecteerde 
vloeistof aan drie zijden omringt en dat· tevens in dezelfde 
richting roteert als de vorticiteit t.g.v. het gemiddeld 
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De tijdlijnpatronen voor zulk een roterende structuur 
zijn dezelfde als bij een gestrekt en opgetild wervelele
ment volgens Kline et al. 
Offen laat zien, dat de verschillende vormen, die de 
tijdlijnen kunnen aannemen, tijdens de oscillerende groei
fase van de geëjecteerde vloeistof,zich 66k laat verkla
ren door het wervelstrek-mechanisme. Immers de tijdlijnen 
geven een beeld van de stroming in het vlak, bepaald door 
de richting van de gemiddelde snelheid en de. platinadraad, 
waarop de waterstofbellen worden gegenereerd. Het is duide
lijk, dat wanneer dit vlak door de top van een gestrekt 
wervelelement gaat, de tijdlijnen een transversale wervel 
laten zien, terwijl als het vlak één van de wervel-benen 
doorsnijdt, de tijdlijnen een opgetilde longitudinale 
wervel z~llen laten zien •. Eén en ander is getracht in 

figuur 2.12 weer te geven. 

Lra nsver.sale 
wer11al. 

~-~-=-==-~~----------+ Ot:je!.i lde 
J..o~i ):JAd,'nàl e 
we"."'el. 

Figuur 2.12 De verschillende tijdlijn-patronen. 

Tot slot van deze paragraaf wordt er ingegaan op de inter
actie van het gebied van lage snelheid aan de wand met de 
sweepstructuur. 
Offen ('74) bespreekt deze interactie als een interactie 
tussen wervelstructuren, waarbij wervelpaarvorming op
treèdt, hetgeen hieronder zal worden beschreven: 

In de grenslaag zal de vloeistof, die zich tijdens een 
burstproces naar buiten beweegt,. zijn omgeven door een 
gestrekt wervelelement (figuur 2.12). ·De wervel, die 
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is geassocieerd met dit naar buitenbewegend patroon, 

zal sneller roteren én transleren dan de wervel, die 
is geassocieerd met gebied van lage snelheid aan de 
wand. Echter beide wervels zullen in dezelfde richting 
roteren. Wanneer zulk een omhooggetild wervelelement 
van een voorgaand burstproces stroomafwaarts is gecon
vecteerd tot boven een nieuw ontstaan gebied van lage 
snelheid aan de wand, dan is de mogelijkheid geschapen 
tot wervelpaarvorming; De snelle opgetilde wervel indu-

. ceert een snelle buitenwaartse beweging van de aan de 
wand gebonden wervel. Hierdoor ontstaat er een versnel
ling van de geëjecteerde vloeistof. Echter de buitenste 
wervel (sweep) zal slechts langzaam naar de wand worden 
bewogen door de langzame, aan de wand gebonden wervel. 
Op deze manier ontstaat een nieuw wervelelement met 

Q;~~e.kLe 
Jer-vel~le

\v\ eV\i.~ 

een schaal, die ongeveer tweemaal de schaal is van de 
wervels, waaruit hij is ontstaan. Zulk een proces van 
wervelpaarvorming wordt ook wel met "roll-up" aangeduid. 
Figuur 2.12 toont de wervelpaarvorming van twee gestrek
te wervelelementen, die achter elkaar liggen, op de 
as door de top van de twee wervels. 

Tijdlijnen van "roll-up-proces" op 
3 opeenvolgende tijdstippen, waarbij 
de geassocieerde wervels ZlJn aan
gegeven en de gemiddelde profielen. 

Figuur 2. 13 Wervel-paarvorming. 

' 
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Het voorkomen van wervelparen, zoals in figuur 2.13 wordt 
aangegeven is zeldzaam in een turbulente omgeving. Het is 
daarom reeëler interactie~· te beschouwen tussen wervels, 
die asymmetrisch t.o.v. elkaar zijn gelegen, zoals b.v. 
in figuur 2.14 is gesdbetst 

I ."' ..... 

Figuur 2.14 Wervelpaarvorming tussen twee asymmetrisch~ 
gelegen wervels. 

InteractieS tussen dergelijke wervelparen produceren 
complexe, driedimensionale bewegingen, inplaats van de nette, 
tweedimensionale strudturen uit figuur 2.13. Offen suggereert 
nu, dat het deze bewegingen zijn, die door de tijdlijnen 
zichtbaar worden gemaakt als de chaotische patronen, 
die kortweg "break-up" worden genoemd. 

2.5. Samenvatting van de burst-cyclus, gebaseerd o~ 
visualisatie-studie's. 

- Door het zichtbaar maken van de stroming door middel van 
waterstofbellen en kleurstofinjectie worden in het buiten
gebied (zie figuur 2.7; y+* 100) perioden van relatieve 
rust afgewisseld door perioden van heftige turbulentie. 

- In de turbulente perioden wordt in het buitengebied (y+~100) 
een golfachtige beweging waargenomen (sweep), die zich 
naar de wand toe uitbreidt (zie figuur 2.7). 

- Deze golfachtige beweging treedt op, v66rdat er oscilla
tie's optreden in een gebied van lage snelheid, dat aan 
de wand is ontstaan en zich stroomafwaarts bevindt t.o.v. 
de verstoring in het buitengebied. 

- Boven het gebied van lage snelheid aan de wand ontstaat 
een gebied van grote schuifspanning, waarbij de tijdlijnen 
structuren vertonen, die als representatie van bepaalde 
wervelstructuren kunnen worden beschouwd. 
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- Hierna treedt het. loslaten van de wand op van het gebied 

van lage snelheid. 
- Deze vloeistof wordt naar buiten gestuwd, waar het tot 

interactie komt met de vloeistofbeweging in het logarit
misch gebied ( 30<y+<300) 

- Er treedt een break-up-proces op, waarbij zich een 
wervelachtige structuur vormt, die zich naar de wand toe 
uitbreidt. (sweep). 

- Deze structuur schept stroomafwaarts de conditie's voor 
e~n nieuw lift-up-proces. 
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Hoofdstuk 3e DE VERSCHILLBNDE BURSTDETECTIE-METHODE.N 
EN HUN R~SULTATEN. 

Zoals reeds in het vorige hoofdstuk werd besproken, 
werden de eerste verschijnselen van een zich herhalend 
proces van stremingabewegingen geconstateerd bij visua
lisatie studieS o.a in vloeistofstromingen. 
Het lag voor de hand, dat de ejectie-sweepstructuur, 
die met een buretproces is geassocieerd, ook getracht werd 
te. detecteren aan de hand van gemeten windsnelheidssignalen .. 
m.b.v. anemometers. De experimenten, die in de literatuur 
worden beschreven, maken gebruik van verschillende detec
tiemethoden. De belangrijkste detectie-methoden zullen in 
dit hoofdstuk worden besproken. Deze experimenten maakten 
het ook mogelijk een gemiddelde waarde te bepalen voor het 
tijdinterval tussen twee opeenvolgende burstprocessen, door 
ons in het vervolg met de gemiddelde burstperiode, TB' aange
duid. Sommige onderzoeken bepaalden de gemiddelde tijdsduur 
van een burstproces, door ons in het vervolg met de gemiddelde - . 
burstduur,óTB' aangeduid. 
Tenslotte zal in dit hoofdstuk een toepassing worden bespro
van een detectie-methode nle conditionele bemonstering. 
In figuur 3.1 is een schets gegeven van de snelheidsfluctu
atie, als functie van de tijd, zoals deze door ons werden 
bepaald door conditionele bemonstering van het anemometer
signaal. 

Buretproces (ejectie-sweepbeweging) 

L;wBi 
I I 
I 

I 
• _, 

t 

L 
L 

- I . 
Figuur· 3.1 De gemiddelde burstperiode, TB' resp. de ge-

middelde buretduur .c1 TB 



3.1 Een aantal detectie methoden. 
Omdat het burstproces zich op een snelle tijdschaal 
afspeelt C6TB) lag het voor de hand, dat de eerste 
detectie,methoden zich toelegden op het hoogfrequent 
gedeelte van de anemometersignalen. 
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Narahari Hao et al. \'71) experimenteerden in een lucht
stroming boven een vlakke wand bij Reynoldswaarden, be
trokken op de impulsverliesdikte,e, varierend van 500 
tot 9000 en op verschillende hoogten in de grenslaag, 
waarbij y+ varieerde van 30 tot 9000. Aanvankelijk gebruik
ten zij een eenvoudige methode; 
A1 De "visuele-telmethode" 
Bij deze methode werd het anemometersignaal door een band
i'il ter met centrale frequentie, fm' geleid. De op deze 
manier gefilterde signalen werden vervolgens door een 
recorder op grafiekpapier uitgezet. Hieruit werd een plotse
linge heftige activiteit,in de door de recorder getekende 
curve~met een .burstproces geassocieerd. 
De burstdetectie geschiedde dus op het oog. Voor grotere 
Reynoldswaarden tRee> 700) werd deze methode minder betrouw
baar thogere burstfrequentie). Er werd daarom een iets an
dere procedure gevolgd, die we met de drempel-methode zullen 
aangeven. 

A2 De "drempel-methode". 
De procedure, die bij deze methode werd gevolgd laat zich 
als volgt samenvatten: 

- Wanneer het gefilterd anemometersignaal een bepaald 
drempelniveau overschrijdt, wordt dit geassocieerd 
met een burstproces. Echter alléén dan wanneer het 
tijdinterval na de voorgaande drempeloverschrijding 
groter was dan tweemaal de periode, die correspondeerde 
met de ingestelde centrale frequentie, fm• 

- De op deze manier bepaalde gemiddelde burstfrequentie•s, 
fBg' werden als fucntie van het drempelniveau uitgezet. 
Figuur 3.2 geeft de resulataten van Narahari Rao et al. 

- Deze curven vertoonden bij een bepaald drempelniveau 
een maximale waarde voor de gemiddelde burstfrequentie, 
fB • Deze waarde werd als de werkelijk gemiddelde burst-

g - . . 
frequentie aangehouden. (fB) 



fBgHz 
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-

ll'iguur :;. 2 Resultaten van Narahari Rao ( '71) 

-In figuur 3.3 is fB aangegeven, zoals die door Narahari Rao 
et al. werd bepaald uit figuur 3.2 

Ä h ----- ---~-- --------
A 

0 

Figuur 3.3 

-Figuur 3.3 geeft aan, dat. voor fB een zekere karakteristieke 
waarde kan worden bepaald. 
Narahari Rao et al. constateerden nu, dat er een 
heid bestaat tussen de gemiddelde burstperiode 

evenredig--
TB' 



zoals deze uit figuur 3.3 kon worden bepaald, 

<en de gemiddelde burstperiode, Tv' zoals deze met 
de"visuele telmethode " kon worden bepaald. 
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Figuur 3.4 toont het quotient van ~'en TB voor een 
reeks van Reynoldswaarden, betrokken op de impulsverlies
dikte,e. 

·T 
·V 

3r---------------------------~~ 

1' f-•----:-;----.-.!..-e 

~~~---~'--------------~~~----~ Sx 102 lOl 5 x 1Q3 .. 104 

Ree 

Figuur 3.4 quotient van Tv en TB volgens 
resultaten van Narahari Rao et al. 

Figuur 3.4 illustreert, dat dit quotient over de gehele 
range van Reynoldwaarden ongeveer 2 bedraagt. 
Narahari Rao et al. gebruikten deze curve volgens figuur -TB bepaé!ld kon worden indien 3.4 als een ijkcurve, waaruit -Tv bekend was. 
Narahari Rao et al. trachtten te achterhalen met welke 

-grootheden de gemiddelde burstperiode, TB' schaalde. 
Zij gebruikten hierbij ook de resultaten van voorgaande 
onderzoeken hetgeen hoofdzakelijk visualisatiestudie~ , 
in het wandgebied,betrof. Omdat bij de visualisatiestudies 
het bepalen van de gemiddelde burstperiode geschiedde door 
visuele waarnemingen, vergeleken Narahari Rao et al. de 
door hun bepaalde gemiddelde burstperiode volgens de "visu
ele telmethode" met die van de andere visualisatie-experi
ment en. 

r 

Het bleek, dat er bij schaling met wandgrootheden, volgens 
u;~/~ een Reynoldsafhankelijkheid qestond, die als volgt 
kon worden geschreven: 1 

2.- 0 l'S" 
Us Tv A = o16ts (Re

9
) ' 

Hieruit concludeerden zij, dat de gemiddelde burstperiode 
niet bepaald wordt door de stroming in het wandgebied, om
dat in dat geval niet zulk een sterke Eeynoldsafhankelijkheid 
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geconstateerd kon worden. Hun pogingen met diverse parame
ters te schalen leidde uiteindelijk tot het resultaat, dat 
de gemiddelde burstperiode. s.chaalde met de bui tenparameters, 
u0 enO , zoals in figuur 3.5. is aangegeven. 

• 
0 

tb Tv 
1~ ~ - - --- - - ~ -k-. __;_.,_•.,. ·- - -- - - - --~ . . o i x •• vvv .Q • 

0 - 0 Vv-

l 
1, 2.. 

10 

Rao et al.t'71) • 
Kim et al.('68). 

A 
'ti: 

D ~ 

Re 7CJ 
(;) 

. 'S" 
!O 

Tu & Willmarth.( '66)o 
Laufer & Narayanan.t'71). 

X Schraub&Kline.('65J 
0 Rundstadleret al.( '63). 

Figuur 3.5 Schaling van gemiddeld~ burstperiode 
met buitenparameters 

Figuur 3.5 illustreert, dat u0T;f~ nagenoeg Reynoldsonafhanke
lijk is en de waarde 5 aanhoudt. 
Op grond van deze schaling met buitenparameters concludeert 
men, dat er een interactie bestaat tussen het gebied aan de 
wand, dat naar buiten wordt gestuwd,met het buitengebied. 

Antonia, Danhen Prabhu ('76) bepaalden de gemiddelde burst
perioden door gebruik te maken van de drempelmethode van 
Narahari Rao et al. Zij voerden hun experimenten uit in een 

. . 
grenslaagstroming aan een vlakke plaat in een windtunnel bij 
Rea =3070. Geschaald op buitenparameters vinden zij: 

U0TB/o =0, 5. 
Zij geven verder geen verklaring voor de grote afwijking 
met de waarde, die Rao vindt (U0TB/~ =2,5J 

Ook Ueda en Hinze ('67) bepaalden de gemiddelde burstperiode. 
Alhoewel zij dit niet nader specificieren lijkt het erop, 
dat zij hierbij gebruik hebben gemaakt van de visuele telme
thode volgens Narahari Rao et al. 
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Zij experimenteerden in het wandgebied van een turbulente 

grenslaag boven een vlakke plaat, bepaald door y+< 500. 

Figuur 3.6 illustreert de door hun verkregen resultaten 

bij twee verschillende windsnelheden. 

2 

Qk----L----L--L-L~--_J----~~_J_L ____ L_ __ _L~ 

I 10 

y+ 

Figuur ).6 u0Tj~ als functie voor Re0 =11450 (~) 
en 35500 ( 0 ) • 

f'\is de KJlmogoroff-frequentie, gedefi

nieerd volgens, f~ = ( ~/t f1.2. 

~stelt de dissipatie voor. 

Uit figuur 3.6 volgt: y+~40; u0 Tvlà = 2,4. 

y + <. 6 ; U OT V 10 = 4 , 7 

E. VITA-Detectie-techniek. 
Ook deze methode berust op filtering van het anemometer

signaal. Blackwelder en Kaplan ('72,'76) introduceerden 
als eersten de Variabel Interval Time Aver9ging (VITA)

techniek. 
~n deze techniek wordt uit het anemometersignaal een 
lokale VITA-variantie bepaald. Deze grootheid is evenre

dig met de lokale turbulente kinetische energie. Door de 
VITA-variantie aan een drempelniveau te toetsen kan een 

burstproces worden gedetecteerd. On: te komen tot de Vl~PA
variantie wordt allereerst het VITA-gemiddelde van de longi

tudinale snelheid bepaald volgens: 
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!+~T""' 

Ûcy,k,T..,), =f." [ IJ{y,~)ds 
W\ .L.,.. 

t.-,l•m 

( 3.1 ) 

De middelingstijd, Tm' heei't de grootte-orde van de 

tijdschaal, waarop het burstproces zich afspeelt ~TB). 

Het is daarom, dat in de literatuur vaak geschaald wordt 

met wandparameters volgens; U~Thl /v. . 
Het is zonder meer duidelijk, dat relatie (3.1) overgaat 

gaat; 

in (3.2), in het geval de middelingstijd, 
A -

.,.!'~oOU(y)/;)7:") ~ lA 'Y) 

Tm' naar oneindig 

(3~2) 

(3.3) 

Ook hier geldt, dat de VITA-variantie overgaat in de , 

over een lange tijd gemiddelde variantie, wanneer Tm groot 
wordt; 

I. A .2 
im Vdrty, /:.,TVr\) ::: U<.y) 

.,-""__... oO 

(3.4) 

Blackwelder en Kap~an bepaalden de gemiddelde burstperiode, -1'B' door het aantal keer, dat de VITA-vari§!ltie, in een 
2 bepaald tijdinterval, een drempelniveau (ku ) overschreed, 

te tellen, 
Bij de VITA-middeling gebruikten zij een 
middelingstijd, geschaald op wandparameters volgens; 

u2T I =10. s m 
Voor een drempelwaarde, waarvoor k=1,2 vonden zij voor de 
gemiddelde burstperiode; 

u0~/d =7,7 
u0~/à =1, 6 

Ook Offen ('74) gebrui~te~naast vele ander detectie~ethoden, 
de VITA-detectie techniek volgens Blackwelder en Kaplan. 

Hij plaatste speciaal geprepareerde anemometers in een 

waterstroming om een hoogte van y+=15. Deze hoogte werd 

gekozen, daar hier de productie van turbulente kinetische 
energie maximaal is en het burstproces het best te detecteren 
is. Hij gebruikte daarbij èn verschillende middelingstijden 
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~n verschillende drempelniveau's. 

ln figuur 3.7 is één en ander gelllustreerd. Hierbij werd 

de gemiddelde buretfrequentie bepaald over het aantal 

detectie' s, da-t in 240 s plaatsvond. 

0 
0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 

--·k 

lt'iguur 3. 7 De gemiddelde buretfrequentie, bij 

verschillende drempels en middelingstijden, 
volgensOffen ('74). 

In tegenstelling tot Blaakwelder en Kaplan constateert 
Offen, dat TB afhankelijk is van de middelingstijd, T~·, 

en het drempelniveau: k~. 
~fen is niet in staat een relevante drempelwaarde te -bepalen. Hij constateerde echter wel, dat wanneer u 0TB/~ 
als fumctie van de middelingstijd, ~m' wordt uitgezet 
voor een aantal verschillende drempelwaarden, een maximum 
optreedt in deze curven. 

Het blijkt nl., dat bij een middelingstijd, geschaald op 
wandparameters, van u2T /~ =30, het grootste aantal de-s m 
tectie's wordt waargenomen1 bij de verschillende drempel-

instellingen. ln figuur 3.8 zijn voor een drietal drempel
waarden de desbetreffende curven weergegeven, volgens Offen. 



A 0.8 

0 1.0 / 
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r • 1.0 

---~) Th\ ~ec..] 
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Figuur 3~8 Gemiddelde burstfrequentie als 

functie van Tm' naar Offen ( 1 74). 
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Offen koos de middelingstijd, waarvoor het maximu~ optrad 
-als de relevante middelingstijd, waarbij fB bepaald werd. 

Tabel 3.1 geert de gemiddelde burstperiode, geschaald op bui
tenparameters, zoals die uit iïguur 3.8 bepaald kan worden. 

k 
Uö1B 

0 

0,6 5,5 
0 8 
' 

9,5 
r,o 16,6 

Tabel 3.1(uit figuur 3.8) 

Extrapolatie van tabel J.1 naar de drempelwaarde, die 

Balekwelder en Ka plan gebruikten;. k=1, 2, geeft voor de -dimensie.Loze burstperiode; u0TB/~ = 32~ Dit in tegenstel-
ling tot Blackwelder en Kaplan, die tot een maximale waarde 
van 7,7 in het buitengebied (y+>100) komen. 

C De "h."wadrantenmethode". 

Bij deze methode wordt de momentane Reynoldse spanning 
bepaald en geclassificeerd naar de vier kwadranten van 

het uv-vlak~ zoals in figuur 3.9 is aangegeven. 
Aan de hand van de verschillende bijdragen aan de Reynoldse 

spanning kunnen vier typen van beweging worden onderscheiden: 

1. u>O en v~O (1e kwadrant); buitenwaartse interactie~ 
2~ u~O en v)O (2e kwadrant); ejectie. 

3. u<O en V"'-Ü l3e kwadrant); inwaartse interactie. 
4. U~ en v'O (4e k t) ,rv .... wadran ; sweep. 

De verschillende bijdragen aan de momentane Reynoldse span
ning worden nu aan een drempelniveau getoetst. 
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® 0 
UV<0 uv>O 

luvf = H( ; 2)) o, 5 

u 

Q) CD 
uv>O UV"' 0 

Figuur 3.,9 De verschillende bijdragen aan de 
Reynoldse spanning. 

Hiertoe wordt het uv-vlak in 5 gebieden verdeeld en wel 

r 
-22 0 5 

d.m.v de volgende curven; fuv = H(u v ) ' • De constant~ 
H

1
wordt o~a door Willmarth en Lu l'73J de "Hole-size" ge

noemd, terwijl Sabot en Comte-Bellot l'76J dit het drempel
niveau noemen. 
De fractionele bijdragen aan de gemiddelde Reynoldse spanning, -uv, kunnen nu als volgt worden berekend: 

a. De bijdragen uit de gebieden in de 4 kwadranten, 
buiten het "Hole"-gebied; 
......_ T 

~\-I) ::: .2_ I '!'V\ .1. (uvd.> S. c-k ~) o/l.. 
\A'I UV T~ooTJ

1 

L , 
(3.5) 

0 

i refereert naar het i-de l.fyv~rant. C.L= '1,2.,3,-4) 

Silt,H) = 1 als (uvlt)/)H(u2v2
)
0

' 5 én het punt 
\.u,v), in het uv-vlak , ltgt in het 
i-de kwadrant. 

0 in alle andere gevallen. 
b. De bijdragen, die a:rkomstig zijn uit het "Hole"-

gebied T 

-ÛVhc. ~) = ~ /;w, 1.. r fA vc.!.) s <i:.)-l~ Jt.. 
t\V CW r--QO ,-dI "' (3.6) 

--
als ~v(t/)H(u2v2 J 0 ' 5 
in alle andere gevallen. 
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De volgens formule (3.5) en !..3.b) bepaalde fractionele 

bijdragen (5 in totaal) voldoen aan de volgende somrelatie: 

-lA\/ 

1.,~ 
~1 U'1_0~) 

+ J-- ::. 7 
uv 

\3~7) 

Figuur 3.10 illustreert. de verschillende fractionele 

bijdragen aan 
-, 
uv, 

naar de resultaten van Willmarth en Lu !..'73). 

Q) ?,o +:: 41l·_R~=~,23o Q() 
ro 
H U0 = 6,1 ~· rel o,EJ ·n 

•rl 
..0 

o,6 
Q) Hft 
-; I 

\-\2 Q) o,4 ~ 
0 15 ·rl 

..p 
o,.2. () ~ 

ro ro 
H ro 
~ 0 

-c:p 

Figuur 3.10 Fractionele bijdragen aan uv, uit de 

verschillende kwadranten, van het 
uv-vlak', volgens Willmarth en Lu ('73). 

G). u)'O; v>O. Q). u<.O; v< 0. 

@ u<.O; v>O. ® u>O; v<O. 
{]). Bijdragen uit het "Hole"-gebied. 

Willmarth en Lu experimenteerden in een turbulente grenslaag 
aan een vlakke plaat in een windtunnel bij u0=6,1 m/s. 

Ook Sabot en Comte-Bellot('76) onderzochten de Reynoldse 
spanning op deze manier en vonden soortgelijke figuren als 
in figuur 3.10 is weergegeven. 

Zowel Willmarth- en Lu,als Sabot en Camte-Bellot constate

ren, dat wanneer H~4 à 4,5, slechts het tweede kwadrant 
(u<.O en v)'O) nog een significante bijdrage levert aan de 
gemiddelde Reynoldse spanning. Met behulp van de op deze 
manier bepaalde relevante drempel, bepaalden beide onder--zoekers de gemiddelde ejectie-periode, TE. 
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ln figuur 3.11 zijn de resultaten volgens Willmarth en Lu 

weergegeven. 

7 

0~------~------~--------~------~--------~--
0 Soo 750o 2.ooo .2.500 

Figuur 3.11 De gemiddelde ejectie periode, TE' 
volgens Willmarth en Lu ('73). 

Op grond van figuur 3.11 komen Willmarth en Lu tot een - -gemiddelde TE volgens u 0TE/~ = 3,8. 
Ook Sabot en Camte-Bellot komen op deze manier tot een 

stabiele waarde voor TE. Genoemde onderzoekers experimen
teerden in een turbulente grenslaag in een pijpstroming, 
bi1_Ree =6500. Voor het gebied 2bü<y+~2000 vinden zij: 

U0TE/~ =4. 
Willmarth en Lu onderzochten tevens de bijdragen van de 

sweepbeweging aan uv. (Overeenkomend met de bijdragen, 

afkomstig uit het 4-e kwadrant van het uv-vlak, u>O en v<O). 
Hiertoe bepaalden zij uit figuur 3.10 een relevante drempel 
(H4), ana~oog aan de manier, waarop de ejectiebijdragen 

werden bepaald tH2 )-. (Zie 1îguur 3.1 o) .. 

Bij een relevante drempel van H= 2,25 à ~;75 werd vervolgens -de gemiddelde sweepperiode, Ts' bepaald, als functie van de 
afstand tot de wand. Dit gaf een soortgelijke figuur als 

figuur 3.10. Geschaald op buitenpar~meters werd voorTs 

dezelfde waarde gevonden, als voor TE het geval was nl. 

U0 Ts/à =3,8 
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Dit is niet verwonderlijk, omdat in dit model de sweep-

en ejectiefase een vast onderdeel vormen van het burst

proces. De resp. gemiddelde periodetijden, TE en .:Ts zijn 
dus gelijk aan de gemiddelde burstperiode, TB. Volgens de 

resultaten van Willmarth en Lu vinden we: UóTB/ =3,8. 
Zij bepaalden ook de gemiddelde tijdsduur van een ejectie--fase,~TE resp. sweepgebeurtenis,~Ts. Hiertoe werd de 
tijdsduur bepaald·, dat de resp. bijdragen aan 'Uv~ uit de 

bijbehorende kwadranten·, het relevante drempelniveau 

(H2 resp H
4
) overschreden~ Hetgeen als volgt kan worden 

ui~gedrukt; J 
_ 52.'*-·~ )dL 

Ll Te..= h VY\ (r 
,.....,oe J d(!.--f:.o)d.i:. 

De gemiadelde ejectie-duur. 
'1':" 

- I· } s.t/·1:., ~c. )J J. 
Á 7;.:: ~~ s 

.,... ... Oo() d ' 1:. - 1:-o) J i:. 
.o 

De gemlddelde sweep-duur. 

(3.8) 

(3~9) 

Hierin stelt à ( t-t0 ) een del tafuctie voor, waarbij 

t 0 het tijdstip is, waarop uv( t J 2 , 4~ He 1 üVl ~ 

De functie Si(t,Hc) [i=2 resp. 4]is gedefinieerd in 
formule (~.5). He stelt de relevante drempel voor. 

-Willmarth en Lu bepaalden nu4TE en .6Ts als functie van 
de afstand tot de wand, waarbij de drempel op de relevante 

waarde werd ingesteld. Te weten H =4à4,5 bij de bepaling 
- c -

vanATE en 2,25à2,75 bij de bepaling van.ÄTs. 
Wanneer we het burstproces inderdaad opgebouwd denken uit 

een ejectie-resp. sweepgebeurtenis dan kunnen we voor de 

gemiddelde burstduur, ATB' schrijven; 4 TB=..ó.TE+..ó"i • 
- - s Uit de afzonderlijke bepalingen van~ 11E en..ó T door ~iVïll-

- s 
marth en Lu, werd~TB bepaald als functie van de afstand 
tot de wand~ hetgeen in figuur 3~12 is geillustreerd;. 

In tegenstelling tot de gemiddelde burstperiode, TB' die 
nagenoeg constant blijft in de grenslaag (figuur 3;.11), 

neemtÄ TB toe met toenemende afstand tot de wand (figuur 3~ 12). 
Dit suggereert~ dat bij de generatie van een gebied van lage 
snelheid aan de wand (streak), deze structuur, tijdens het 

burstproces (ejectie en lift-up), vervormt tot een structuur -van grotere omvang, waarbij het gemiddeld tijdinterval, TB~ 
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0 
0 

0 
0 0 

Soo 

Ji'iguur 3. 1 2 + u0 Ll TB/ als functie van y , naar de 
resultaten van Willmar~h en Lu ('73). 

tussen 2 burstprocessen, ongeveer constant blijft, terwijl -de tijdschaal~TB toeneemt. 

-,3.ë Bepaling van TB uit de autocorrelatiefunctie van de 
snelheidsfiuctuatie's. 

In deze paragraaf wordt een methode besproken, waarbij 

getracht wordt om TB te bepalen aan de hand van 
de autocorrelatiefunctie's van longitudinale snelheids

fluctuatie's. Dit is dus geen burstdetectiemethode in de 
zin van het detecteren van een burstproces. 

Kim, Kline en Reynolds('71) o.a. gebruikten de autocorre
latiefunctie, R (r), ter bepaling van de gemiddelde burst-

- uu -
periode, TB. De resultaten, betreffende TB' werden vergele-
ken met de waarden, verkregen uit visualisatie-studie's, 
waarbij gebruik werd gemaakt van waterstofbellen (tijdlijnen). 

Uitgaande van de periodiciteit in het turbulente U-signaal, 
werd de gemiddelde burstperiode geassocieerd met de tijd
versehui ving' r ·, die correspondeerde met het 2e orde maxi
mum in de autocorrelatiefunctie, R ('t). u u 
Kim Kline en Reynolds experimenteerden in een grenslaag 

boven een vlakke plaat, in water. Zij gebruikten 2 stroom
snelheden, corresponderend met Ree=1100 resp. 666~ 
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Figuur 3.13 illustreert de autocorrelatiefunctie in y+= 14 

bij Re
6 

= 666. 

1 

Ru~z.-) 

1 
0 

-a, !1. 
0 .2. 

T~ 
I 
I 
I 

70 

Figuur 3.13 Autocorrelatiefunctie, naar 

Kim et al. ( '71) (U0TB/J =6, 77). 

Kim et al. bepaalden tevens TB aan de hand van viualisatie
experimenten, waarbij gedurende 10 minuten een filmopname 

werd gemaakt van de waterstoflijnen. Binnen de meetnauw~ 

keurigheid stemden de op deze manier bepaalde ~ overeen 
met de uit de autocorrelatiefunctie verkregen waarde. 

Geschaald op buitenparameters vinden Kim et al. voor TB 
bij de verschillende snelheden: 

Ree= 666 
Ree=11oo 

+ - "" 6 y =14; UOTB/o = ,77. 
+ -y =18; u0TB/a =4,62. 

Ook Zaric ('74) bepaalde~ door gebruik te maken van de 
autocorrelatiefunctie van de longitudinale snelheidsfluc--tuatie's. Hij bepaalde echter TB als de gemiddelde afstand 

tussen de verschillende maxima van Ruu(~). 
Hij experimenteerde in een kanaalstroming boven een vlakke 
plaat op verschillende hoogten: y+: 5- 211. 

Figuur 3.14 geeft een aantal autocorrelatie:functie' s voor 
verschillende y+-waarden, zoals door Zaric bepaa-ld. 

Hij is inderdaad in staat om op deze manier een gemiddelde 

afstand tussen de maxima te bepalen, en komt op grond 
van deze methode tot de volgende waarde voor u0TB/~ ~ 
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0.3 ......... -------------------------. 

'"R 0.2 
IA \A 

0.1 

0 

Figuur 3.14 Autocorrelatiefunctie's, voor verschillende 
y+-waarden, volgens Zaric('74). 

3.3 Toepassing van de VITA-detectie-techniek in een 
conditionele bemonsteringsmethode. 

Bij de bespreking van de "kwadrantenmethode, in pragraaf 

3.1 kwam de conditionele bemonstering reeds ter spráke bij 
het bepalen van de bijdragen aan üV, uit de verschillende 

kwadranten van het uv-vlak. 
Blackwelder en Kaplan ('72,'76) trachtten m.b.v. conditione
le bemonstering, waarbij gebruik werd gemaakt van de VITA
detectie-techniek, het snelheidsprofiel te bepalen in een 

tijdinterval, gecentreerd rond het burstproces. 

Op grond van visualisatie-studie's, tot nu toe uitgevoerd, 
kon een beeld van het snelehidsprofiel worden verkregen, 

zoals in figuur 3~15 is geschetst. 

y+ 

U(yJ 

U(y,t1J 

G): Profiel vlak voor een sweep-
gebeurtenis 

@: Proi'iel ná een sweepgebeurte
nis(ejectie en break-up). 

l,>t
0 

Figuur 3.15 Het snelheidsprofiel vóor en nádat een burst-
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In figuur 3.16 is nog eens overzicht gegeven van de VITA

techniek, volgens Blackwelder en Kaplan om een burstproces 
in het snelheidss1gnaal te detecteren. 

uc1 ,t) Snelheidssingnaal: 

I(t) 

I'(t) 

U(y,t) 

.. 
Intermittentie-functie: 

l "' 2 I ( t) : 1 : var~ ku 

' ........... 2 o:var< ku 

delta-functie: 
----------------------------~--------------_.· ' 

~o ..L!)~CL-t0) 

Figuur 3.16 De VITA-detectie. 

Bij Blackwelder en Kaplan wordt de deltafunctie gegenereerd 
op het tijdstip, t 0 , Dit tijdstip ligt in het midden van het' 

tijdinterval, gedurende welke, de VITA-variantie het ingestel
de drempelniveau overschrijdt. (zie figuur 3.16). 
M.b.v. een conditionele bemonsteringamethode is het nu mo
gelijk om het burstverschijnsel in ruimte en tijd te be
stnderen-. 
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Het conditioneel gemiddelde van de snelheid wordt nu als 

volgt gedefinieerd: 
+DO f .id~.) u~yJ+t')di. 

<.lA 'Y, l'~ > = -=:-;;:C:~------
j .I1ä:~ di 

-oo 

Wat ook kan worden geschreven als: 
N 

~u<-y,7:')>=-N1 ~ u{y) .. +rJ 
~d.:; 1 

(3.10) 

y geeft de hoogte in de grenslaag aan, waarop de bemonste

ring plaatsvindt. 

Doortpositieve én negatieve waarden aan te laten nemen is 

het mogelijk de snelheid U als functie van de tijd te be
palen, zowel voór (~~ 0) als nádat ('t'> 0) detectie ('t=o) 
heeft plaatsgevonden. 
Blackwelder en Kaplan gebruikten een speciale 10-draads

meetopnemer, waarbij de draden zich op 10 verschillende 

hoogten in de grenslaag bevonden. M.b.v. een andere enkel
draads-detectie-opnemer, in y+=15,werd op het burstproces 

getriggerd, waarna met de meetopnemer het conditioneel, 

gemiddeld snelheidsprofiel bepaald kon worden. 

+ 100 ~ - "------- ~ r 

Yf7s-~~-~ 
62-~-
50-=-~~ 

-~--r 

T=O T'Ua/8 = 1 

Figuur 3.17 Conditioneel gemiddelde snelheidsrluc
tuatie's, volgens Blackwelder en Kaplan 

('72. 1 76).c 
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Figuur 3.17 illustreert de conditioneel gemiddelde snelheids

fluctuatie' s; <uF(y,'t' J> = (~U\y,t' Y>- U(y)), genormeerd op de 
r.m.s.-waarde van de variantie; (~) 0 ,5. De intiguur 3.17 

weergegeven profielen werden bepaald in die configuratie , 

waarbij zich detectie-en meetopnemer in dezelfde x-positie 
.bevonden (A x=O). 

Opm. De in formule ~3~11) gebruikte parameter, N, 

geeft het aantal burstdetectie's aan, dat in 

een bepaald tijdinterval wordt waargenomen; 

(3.12) 

Figuur 3.18 toont een aantal conditioneel gemiddelde 
totale snelheidsprofielen 4U(y,~ )), genormeerd op u0 , 
voor verschillende tijden t.o.v. detectie \~ =0), in ver
gelijking met het gemiddeld ~nelheidsprofielo 
Deze werden bepaald uit figuur J.17 door bij de conditieT 

neel gemiddelde ~nelheidsfluctuatie,(uF~ , de lokale gemid
delde snelheid, U , op te tel~en. 

/100 

l 

0 

tlW)sJ : 
·J 

I 
I I 
I I 
I 

~I 
I 

0 0 0 

' 

- I 

I 
I 

~I 

0 0 0 0 

Ufuo ) -< U> /uo 

I 
- I 

I 
'?..I ... 

/ 

10 

I 
I 
I 
I 

"21 
"I 

I 
I 

I 
/ 

Figuur 3.18 Conditioneel gemiddelde snelheidsprofielen 

in vergelijking met h~t gemiddeld profiel, 
volgens Blackwelder en Kaplan. 
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De eerste afwijkingen van het conditioneel gemiddeld 
snelheidsprofiel treden op v66rdat detectie plaatsvindt 
en wel op u0 t' I 0 =1, 02. Hierbij treedt in het gebied bo
ven y+=40 een versnelling van de stroming op, terwijl be
neden y+=15 de stroming wordt afgeremd. De impulstoename 
breidt zich geleidelijk naar de wand toe uit. Op het mo
ment van detectie (~ :0) vertoont het ~U(y,t)> -profiel 
een buigpunt (grote schuifspanning). 
Voorr>o vertonen alle punten voor y+ 100 een snelheid, die 
groter is dan de lokale gemiddelde snelheid. Vervolgens . 
treedt een relaxatie naar het gemiddeld profiel op, hetgeen 
op u0Z' /d =2,22 weer wordt bereikt. Het lijkt erop, dat 
deze relaxatie ongeveer tweemaal zoveel tijd.vergt dan 
het tijdinterval t.o.v. t=O, waarop zich de eerste afwij
kingen voordeden. (Zie figuur 3.18). 
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Tot slot van dit hoofdstuk wordt een tabel gegeven van 
de gemiddelde burstperiode, ~' geschaald op buitenpara
meters. Zoals die werden bepaald door de verschillende 
onderzoeken, in dit hoofdstuk behandeld. 

DETECTIE-METHODE 

Gefilterde anemometer
signalen 
- Visuele telmethode 

n " 

ft " 

- Drempelmethode 

" n 

- VITA-techniek 

n n 

Kwadrantenmethode 

" 11 

Uit de autocorrelatie
functie 

" " 

!abel 3.2 

5 

2,4 
4,7 

2,5 
0,5 

7,7 
1,6 

5,5 
9,5 

ONDERZOEKERS 

Narahari Rao, Badri Narayanan, 
Narasimha, Laufer ('71). 

+ Re0 =500-5000, y =30-9000 
y+> 40 Ueda, Hinze ( '75) 
y+< 6 Ree1244, 4248. 
Narahari Rao, Badri Narayanan, 
Narasimha., Laufer ('71). 
Ret:i 500-5000, y+ =30-9000. , 
Antonia, Danh, Prabhu ('76) 
Re9 =3070,(y+= onbekend). 
Blackwelder, Kaplan ('72,'76) 
y+: 5-100; Re9 =2550; k=1,2 
y+ > 100; 
Offen ('74), Re:820; y+=15: 

$ 
k=0,6 
k=0,8 

16,6 k=1,0 

3,8 
4,0 

6,8 
4,6 
3,5 

Willmarth, Lu ('73) 
Rez, =38000; y+: 0-2000 
Sabot, Comte-Bellot 
Ree=6500; y+: 260-2000 
Kim, Kline, Reynolds ('71) 
Re

9 
=666; y+ =14 

+ Re9 =1100; y =18. 
Zaric ('74) 
Reö =39000; y+: 2-12 
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Hoofdstuk 4. HET EXI?ERIM.ENT-.· 

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de manier, 
waarop het experiment in de windtunnel werd gerealiseerd. 
Allereerst wordt een korte beschrijving gegeven van de 

· gebruikte windtunnel. 

4.1 De windtunnel 
In !'iguur 4.1 is een doorsnede, in de lengterichting van de 
windtunnel gegeven. 

L 
1 1503mm 
i J 

I y I . . ~uo I I 23 
I 

cm 
x I i . I I IJ I I 

I x6 
I . 

.ollll!l .!b. I Jtt. IJa... .J .... 
I I 
~---------------------236 cm 

Figuur 4.1 De meetsectie van de windtunnel 

In de windtunnel is een vlakke aerodynamisch gladde 
wand aangebracht, waarboven de metingen werden verricht. 
Aan het begin van de p1aat is een drempel aangebracht, 
zodat het punt, waar de grenslaag turbulent wordt, is 
gelokaliseerd. De windtunnel is een gesloten windtunnel. 
Het door ons gehanteerde assenstelsel is rechtsdraaiend, 
waarbij de y-ricbting loodrecht op de plaat naar boven 
en de x-richting in de richting van de hoofdstroomsnel
heid. 
De oorsprong ligt op de hartlijn van de plaat, aan het 
begin hiervan. De metingen werden verricht op station 6, 
dat zich op een afstand van 1,503m van het begin van de 
plaat bevond. Deze nummering werd in overeenstemming 
gekozen met de nummering, die J .• Blom ( '70) in zijn proef ... 
schrift aanhield. 
Voor een meer uitgebreide beschrijving van de windtunnel 
wordt naar dit proefschrift ve~vezen. 

5Ó CT:i 
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4.2 De constante temperatuur anemometer (c.t.a.). 
De windsnelheid werd gemeten met een constante tempera
tuuropnemer (c.t.a.). Bij de c.t.a. wordt gebruik gemaakt 
van een hittedraad, die m.b.v. een regelsysteem op constan
te temperatuur wordt gehouden. Omdat de draad door de 
stroming wordt afgekoeld, is het vermogen, dat aan de 
hittedraad wordt toegevoerd 7om deze op constante tempe
ratuur (dus zelfde weerstand) te houden, een functie van 
de windsnelheid. 
In figuur 4.2 is het regelsysteem geschets, waarin de . 
hittedraad wordt opgenomen, teneinde de draadweerstand, 
Rd' constant-te houden. 

I 

Intern 

Stand-by 

Figuur 4.2 De constante temperatuur anemometer. (c.t.a.) 

De brugspanning, E(t), is nu gerelateerd aan de effectie
ve windsnelheid, UE(t), volgens onderstaande empirische 
relatie; 

(4.1) 

De grootheden A, B, ena werden verkregen door 
de draad in de windtiDL~el in de ongestoorde 
stroming te ijken. De resultaten van deze ijking 
zijn in appendix B opgenomen. 



!•3 De meting van de windsnelheid. 
Bij de bepaling van de windsnelheid was in ons experiY 
ment slechts de component in de x-richting, U(t), van 
belang. In deze paragraaf zal kort worden aangegeven 

-45-

hoe uit de gemeten brugspanning, E(t) m.b.v relatie (4.1) 
U(t) werd bepaald. Voor een meer uitgebreide behandeling 
wordt verwezen naar het afstudeerverslag van A.L. Snijders 
( I 76) o 

In het experiment werd gebruik gemaakt van twee enkeldraads 
opnemers. De gevoelige lengte van de meetdraad (geplati
neerd wolfram) bedroeg ongeveer 0,75 mm bij een diameter 

van 2,~m. 
De windsnelheid werd m.b.v deze twee c.t.a.'s op mag-
neetband vastgelegd (detectie-en meetopnemer}. 
De aerodynamische verstoring van de naaldpunten van de 
gebruikte opnemers-bleek aanzienlijk. Inplaats van de 
gebruikelijke opnemers, waarbij de naaldpunten zich on
geveer /.mm van elkaar bevinden, werd een nieuwe opnemer 
geconstrueerd, waarbij de naalden zodanig waren uitgebogen, 
dat de naaldpunten zich 16mm van elkaar bevonden. ' 
Op deze manier werd de aerodynamische verstoring van de 
naaldpunten op het gevoelige deel van de meetdraad aan
zienlijk verminderd (zie appendix B). 
J?iguur 4.3 geeft een schets van de opnemer, waarmee de me
tingen werden uitgevoerd. 

z 

uiteinden 

Figuur 4.3 De gebruikte·opnemer. 
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Bij de metingen in de windtunnel 11.rerd de keramische 
houder in een verplaatsingsmechanisme gemonteerd. Dit 
mechanisme zorgde m.b.v. een stappenmotor voor de verti
cale verplaatsing, die digitaal werd uitgelezen. De y+
waarde van de meet-draad werd bepaald door combinatie 
van de verplaatsing van de opnemer met een eenmalige 
meting van de afstand tussen de draad en de vlakke plaat. 
Dit gebeurde op 20;m nauwkeurig met behulp van een meet
kijker. Deze kijker werd tevens gebruikt om de draad even
wijdig aan de plaat en loodrecht op de stroming te plaatsen. 
H • ..1!. J.. Kessels beschrijft in zijn stageverslag t '76) uit
voerig de procedure, die hierbij gevolgd wordt. (De instel
ling van de detectie-opnemer gebeurde éénrnalig m.b.v. de 
meetkijker voor y+=15). 

De door de twee opnemers afgegeven brugspanningen werden 
gelijktijdig, gedurende 60s, analoog op verschillende spo
ren van een magneetband opgenomen. Dit gebeurde voor 
elk van de 10 verschillende y-positie's, waarin de meet
opnemer werd geplaatst. 
Bij de opname werd gebruik gemaakt van een tegenspanning, 
Ets' om het dynamisch bereik van de bandopnemer zo goed 
mogelijk te benutten, in figuur 4.4 is een en ander in 
een blokschema aangegeven. 

draad c.t.a E t 

Tegenspannings-unit. 

Figuur 4.4 De opname 

Bandopnemer, 
Honeywell 7600 

Doordat op een van de beschikbare sporen een tijdsignaal 
werd opgenomen, konden de verschillende meetpunten gemak
kelijk worden teruggevonden. 
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De opgenomen spanningen werden nu venverkt tot snelheden 
door gebruik te maken van relatie (4.1). Onder verwaar
lozing van de stromingscomponent in de z-richting, langs 
de draad, kunnen vve voor de effectieve snelheid schrijven; 

2. 2. 1'2. 
U:E., ~:.~ = [ Uc.t> + Vet~ (4.2) 

Uit relatie (4.3) vinden we voor de brugspanning; 

't "'12.. 
Leb .[~{R,r~)(A +.BUjLl~ 

{we meten in een isotherme grenslaag, 
constant is.) 

(4.3) 

zodat Rg 

. 
Uit deze niet-lineaire betrekking wordt de effectieve 
gemiddelde snelheid als volgt bepaald; 
'l'aylorreeksontwikkeling van de brugspanning; 
E(t) =E(Ü+u(t),V+v(t)), naar de snelheid in het werkpunt 
(Ü,O), levert (tot en met de eerste orde): 

- !JE. d(\j (;rl'E.. "dlA~) -:Ed.)~ :f.cU.,o)t(~~·~·;_: uc:f.)t ~U ·'ov ;{V+vtL>) (4.4) 
· <J-'\o} E.. (U,o) 

De laatste term vervalt, immers (dUë. foV tu ,O) =0, zoals 
is na te gaan uit relatie (4.2). 
De brugspanning wordt gesplitst in een gemiddelde+fluctuatie: 

E(t) = E + e(t) (4.5) 

Middeling van vergelijking (4.3) levert in eerste orde
benadering: 

(4.6) 

Deze eerste orde benadering introduceert slechts hogere 
orde fouten, waarbij utt) en V+v(t) klein zijn t.o.v. u. 
Uit de gemiddelde brugspanning kan nu de gemiddelde wind
snelheid, u, worden bepaald. 
-E kon worden berekend, daar Ets bekend was. De gemiddelde 
spanning op de magneetband werd bepaald door over de opname
tijd (60s) te integreren m.b.v. een analoge integrator. 
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Nu kunnen ook de spanningsfluctuatie's, e(t), worden 
bepaald volgens relatj_e (4.~). Uit deze spanningsfluc
tuatie's worden de snelheidsfluctuatie's , u(t), als volgt 
bepaalt 

-1 

~<t.). (-o(E. .d UE. )eet.} 
JUE. W 

Met behulp van relatie (4.6) kunnen we hiervoor 
schrijven: 1 

ucf.)= r~l<~-~)~~:(~-~) -i-f_, 

(4.7) 

(4.8) 

H.P.J. Kessels vergeleek de gemiddelde snelheiclspro
fielen, bepaald volgens bovenstaande methode, met de 
profielen, verkregen volgens een linearisatie-methode, 
waarbij de brugspanning wordt verwerkt tot een nieuw 
spanningssignaal, dat evenredig is met de windsnelheid. 
Hij constateerde, dat in het wandgebied ( y+~100) de 
snelheid volgens de linearisatiemethode 1,5% hoger lag 
dan de snelheid, bepaald in 1e orde benadering (4.6). 
Deze afwijking liep terug tot 0,8% naarmate men hoger 
in de grnslaag kwam. 
Tot slot van deze paragraaf wordt een opmerking gemaakt 
over de gebruikte meetdraden. Omdat de effectieve meet
lengte (0,75nun) van de gebruikte draden veel korter was 
dan gebruikelijk bij profielmetingen (2mm), zal de tempe
ratuur in het midden van de draad veel hoger zijn dan bij 
de "langen draad het geval is. Dit omdat,teneinde de ge
middelde draadtemperatuur te bewerkstelligen , gecompen
seerd wordivoor de geleiding naar de (verkoperde) uitein
den van de draad. Om een té plotselinge overgang bij het 
verwarmen van de draad te ondervangen, werd de stroom 
door de draad via een aanloopweerstand opgevoerd.(appendix B). 
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4.4 Verwezenlijking _yan de vrrA-detectle-methode. 
In hoofdstuk 3 werden reeds een aantal detectie-methoden 
besproken, die het rnagelijle maakten om een buretproces 
te detecteren. Een van deze methoden was, de in paragraaf 
3.3 besproken VITA-detectie-methode volgens Blackwelder 
en Kaplan. Het is deze methode, 
werd gebruikt. Bij deze methode 
van de snelheid bepaald volgens 

. A i:.+ ~1;, 

U<y,t..-c, ki. f u (y,:;.)JS 
. ..,., J. 

j:.-2. Tn, 

die in dit experiment 
werd het VITA-gemiddelde 
relatie t3.1); 

(3.1) 

Het snelheidesignaal wordt dus gemiddeld over een tijd-
interval, Tm' dat in de ordegrootte ligt van de tijdschaal, 
waarop het buretproces zich afspeelt. M.-a.w. t3.1) kan 
worden geinterpreteerd als een laagdoorlaatfilter met af
snijfrequentie, fc=1/Tm. 
Vervolgens werd m.b.v. (3.1) de VITA-variantie bepaald, 
gedefinieerd door (3.3); 

1\ 
Wanneer we het VITA-gemiddelde, U(y,t,Tm)' als het laag-
frequent gedeelte van het snelheidssignaal;beschouwen, dan vormt 
term,tUty,t)- Cty,t,Tm1' uit (3.3), het hoogfrequent ge-
deelte van dit snelheidesignaal (f>fc)• 
Blackwelder en Kaplan digitaliseerden de door hen verkregen 
anemometersignalen en verwezenlijkten hun detectie-techniek 
m.b.v een computer. 
In ons geval werd de VITA-detectie-techniek op analoge 
manier verwezenlijkt, waarbij gebruik werd gemaakt van 
laag- resp. hoogdoorlaatfilters, zoals reeds werd gesugge
reerd. Figuur 4.1 geeft in een blokschema de verwezenlijking 
van de VITA-variantie. De factor Gev geeft slechts aan, dat 
het spanningssignaal naar de snelheid U(t) is getransformeerd. 
(hetgeen in werkelijkheid niet gebeurde.) 
Het aldus verkregen VITA-variantie-signaal werd aan een 
drempelniveau getoetst. Dit gebeurde met een schakeling, 
in het vervolg met buretdetector aangeduid. Voor een uit
gebreide beschrijving van de buretdetector (schema) wordt 
verwezen naar appendix c. 



-50-

I-Joos DOORLAATFILUR IWADRATEUR lAAGDOORLAATFILTER 

! 2 1...._ 2. 
.____~CU-U) 

(krohnhite-3340). (Irohahite-3340) (Par) 

"' 
liJ.IIDOPII !JtER <?V (1:( h -'El:.~) 
loae;rwell-7600) 

U-lA 

~J:· ___ 
ULUR PULSG !i-

( KB) liRATOR 

(IP-5325A) (Datapuls). 

'riLLKR 

(P) 

(Srateroa Doaaer-

7034) 

BURS!DJi

UCTOR. 

PULSGE

DRATOR 

('relet~k-'l'JS08) 

Figuur 4.1 Verwezenlijking van de VITA-detectie-techniek. 

De buretdetector gaf aan de uitgang een blokvormig sig
naal af, gedurende de tijd, dat de VITA-variantie het 
ingestelde drempelniveau overschreed. (zie figuur 4.2) 

I I DO 

VITA-variantie 

_,_4Eemp~) 
(ku 

Q B~oksignaal aan 
_1ntgang van 

burstdetector. 
Figuur 4.2 Het bloksignaal aan de uitgang van de 

burstdetector, waarbij, ter illustratie, 
een periodieke driehoek als ingangssignaal. 

Een pulsgenerator vormde nu een puls op de voorflank van 
de blok(pulsbreedte,~t=19MsJ, die vervolgens m.b.v. een 
teller werd geregistreerd.(zie figuur.4.1.). 
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Dit was noodzakelijk, opdat de oscillatie's aan de voor
flank van het blol\: (zie figuur 4.1) niet als afzonder

lijke burstdetectie's werden geregistreerd. 
Op deze manier kon een gemiddelde burstperiode, TB' 
worden bepaald, door het aantal burstdetectie's, NB' 
te bepalen, dat in de bOs van het opgenomen snelheide
signaal werden geregistreerd. We vinden dan; 

(4.9) 

-O'Ok de gemiddelde burstduur,~TB' kon bepaald worden. 
Hiertoe werd het bloksignaal 9 aan de uitgang van de buret
detector, aan een tweede pulsgenerator toegevoerd. (zie 
figuur 4.1). 
Deze pulsgenerator vulde de blokken, afkomstig van de 
burstdetecto~ met een pulstrein. (zie figuur 4.3) 

I 1 f I I [ Bloksignaal 

~Uitgang, puls
generator. 

Figuur 4.3 Bepaling van TB. 

De frequentie van deze pulstrein werd op 100kHz gerealiseerd 
door de pulsgenerator extern te sturen met een zeer nauw
keurige frequentie-klok. (zie figuur 4.1). 
Het totale aantal pulsen (P), dat aan de uitgang van de 
tweede pulsgenerator gedurende bOs verscheen, werd door 
een teller geregistreerd. (figuur 4.1) • M.b.v. het aan
~al burstde~ctie's, NB' kunnen we nu voor de gemiddelde 
burstduur,~TB' schrijven: 

~~ = P/(NBn) (4.10) 
n is de frequentie van de klok 
(figuur 4.1) en was ingesteld op 100kHz. 



-52-

4• 5 Toepassing vp.n de VITA-detectie-techniel<: in een 
conditionele bemonsteringsmethode. 

In paragraaf 3.3 is -al besprol(en hoe de VrPA-detectie
t~elmiek kan worden. gebruikt om te komen tot een condi
tion~el gemiddeld snèlheidsprofiel, gedefinieerd volgens 
t3.10) 

U ~.ld .. \ U~yJ-+Z) oli 
<.. . 'y) t) >::. -"0'"""210'------. s~,~)~~. 

(3.10) 

" 
Als startpuls voor het bemonsteringaproces wordt de puls 
gebruikt, die aan de voorflank van het blok wordt gegene
reerd, dat door de buretdetector wordt afgegeven (figuur 4.1). 
Dit tijdstip zal als detectietijdstip meti=O worden aan
gegeven. 
De conditionele bemonstering gebeurde m.b.v. een eerrela
tor lUG 201 van Federal Scientific). Dit apparaat kan o.a. 
correlatiefunctie's bepalen. Echter in ons geval werd het 
apparaat in de "Enhancement-mode" gebruikt.tzie appendix A)~~ 
In deze toestand wordt een bemonsteringsproces gestart door 
een externe starpuls. Vanaf dat moment worden 256 monsters 
genomen van het signaal, dat aan de ingang is toegevoerd, 
en vervolgens in het hoofdgeheugen opgeteld. Bij elke 
nieuwe startpuls worden 256 monsters genomen en opgeteld 
bij de inhoud van het hoofdgeheugen. Hierdoor houdt men een 
signaal over, dat in faserelatie staat met het detectiesig
naal. 
In ons geval werden aan de correlator de brugspannings
fluctuatie's;Q!;lt) - Ë=elt», toegevoerd. Getransformeerd 
naar de snelheidsfluctuatie's kunnen we voor (3.10) schrij-
ven; 

1 I( 

~u(y,t)>=N-Z, u.ty,~) (4.10) 
r ;=-1 I 

Nr: Het aantal triggerpulsen, dat de eerre
lator heeft "geteld". 

r: tijd t.o.v. het moment van detectie T=O. 

Na beëindiging van het middelingsproces, dit gebeurde na 
de 60s, gedurende welke de brugspanning van de anemometer 
was opgenomen, werd de informatie (conditioneel gemiddelde 
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spanningsfluctuatie's) in het hoofdgeheugen op ponsband 

uitgevoerd. De ponsband werd vervolgens m.b.v. een compu~ 
terprogramma, DATALEES \appendix D), verwerkt tot conditio
neel gemiddelde snelheidsprofielen. 
Zoals we in de inleiding tot dit verslag al hebben genoemd, 
zijn we geinteresseerd in de ontwikkeling van het snelheids
profiel, zowel v66r als riác.iat buretdetectie heeft plaatsge
vonden. D.w.z. dat we geinteresseerd zijn in de conditioneel 
gemiddelde spanningsfluctuatie's volgens relatie l4.10), 
voor zowel positieve als neagtieve waarden van~. 
Zoals de correlator door ons gebruikt werd, waren we slechts 
in staat het anemometersignaal voor positieve waarden van t 
te bemonsteren. lVl.a.w wanneer een startpuls ll'=OJ de eerre
lator bereikte, was het niet mogelijk dát deel van het sig
naal te bemonsteren, dat zich had voorgedaan, v66rdat de 
startpuls werd gegenereerd (t<o). 
Dit werd opgelost door het te bemonsteren signaal te ver
tragen t.o.v. ~e startpuls (~=0). ~én en ander is in figuur 
4.4 geillustreerd. 

. f<e(t)> ~ns~:s 
....... , ,,'0 ' . . 

• • ............ -
Zonder vertraging 

Startpuls 

A\:.,~ 

----------- I t o I 
I 

·······--- ... 

Mét vertraging 

li'iguur 4.4 Bemonstering van het anemometersignaal 

De tijdvertraging werd ve~vezenlijkt door gebruik te ma
ken van de afstand tussen de opname en weergave-kop van 
een tweede bandopnemer. Bij gelijktijdige opname en weer
gave werd op deze manier een tijdvertraging,~t 1 , in het 
te bemonsteren signaal aangebracht. 
De tijdvertraging,At1 , werd bepaald door kruiscorrelatie 
van witte ruis, afkomstig van een gener?-to:r, met hetzel±·cte

1
door 

de bandopnemer vertraagde signaal. 
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Bij een bandsnelheid van 60 inch;s bedroeg de op deze 
manier bepaalde tijctvertraging,~t 1 =67,4ms. 
De correlator werd gebruikt bij een bemonsteringstijd· va~ 
t

8
=0,2ms. Het bleek nl., dat bij grotere bemonsteringstij

den, het tijdinterval waarover het~ uF"> -profiel bepaald 
werd( 256 ts) ,niet meer informatie gaf, omdat het <up> -pro
fiel voor grote tijdvertragingen toch 0 was. 
Bij het binnenkomen van een externe startpuls werden 
192 bemonsteringsperieden (192 tsJ gewacht, alvorens tot 
bemonstering over te gaan. Op deze manier werd een symme
tr'isch beeld· t.o.v. 'l" =0 verkregen. De totale tijdvertraging 
t.o.v de startpuls bedroeg: 67,4ms - 38,4ms = 29ms. 
J.l'iguur 4. 5 geeft in een blokschema weer hoe de conditio
neel gemiddelde resultaten werden bepaald en vervolgens op 
ponsband werden uitgevoerd. 

~ 1-

BAli DOPJX)(l;R 

(llo •eywell-

?6 00). 

~OoGDOORLAATFILTIR UADiUTJtUR 

\11 (kroàahite-3340) 

:4 oe E:ft'>-E Á~J 

~JJDOPJ~R 

(llo•e;rwell-

5600). 

12 
l;Par J. 

lAA6DOORJ~ATFILTiR 

CORRKLATOR 

uc 201 

~~___, 
(~rehnbite-334o). 

BURSTD:S- ~empel, 

1--...,_----t PUI.SGE

IIERATOR 

(Federai Scienti.gic). (Datapulll) 

! 'Po.,...!>bav-.d. 

riguur 4.5 Bepaling van de conditioneel gemid
delde profielen. 
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Recapitulatie van de bepaling van de conditioneel gemid

delde spanningsfluctuatie,<eE~~ 
- Gelijktijdig weergeven van het door de meetopnemer 

resp. detectie-opnemerty+=15) opgenomen spannings
signaal (spoor 2 resp. 1). 

- Door de detectie-opnemer afeegeven spanningssignaal, 
E2 t t), wordt ver\verkt tot V l11A-variantie en aan de 
buretdetector toegevoerd. (zie figuur 4.5) 

-Door de meetopnemer afgegeven spanningssignaal, E1(t), 
wordt vertraagd en aan de correlator toegevoerd. 
(figuur 4. 5 ) • 

- Conditioneel middelingaproces start met het binnen
komen van een startpuls. 

- Na beeindiging van het middelingsproces wordt de 
inhoud van het hoofdgeheugen <ety,t,Tm)/op een pons
band uitgevoerd en als data bij het programma DATA
LEES ingevoerd. (zie appendis D). Hieruit worden 
dan de conditioneel gemiddelde profielen berekend. 
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Hoofdstuk 5. Resultaten en discussie. 

In dit hoofdstuk worden de resultaten vermeld, betreffen--de de gemiddelde burstperiode, TB' de gemiddelde burstduur, 
~TB en de conditioneel gemiddelde snelheidsprofielen, zo-
als deze door ons werden bepaald. Vooraf wordt in het kort 
aangegeven hoe de stromingsparameters, u0 , Ó,en Us werden 
bepaald, ·waarmee de desbetreffende gemeten grootheden dimensie
laas werden gemaakt. 

5.1 Bepaling van de stromingsparameters, u0 ,ó, en us~ 

De ongestoorde stromingssnelheid, U0 , op station 6, werd 
m.b.v. een reeds geijkte meetopnemer in de ongestoorde stro
ming, boven station 6 (x=1,503m), ingesteld op 7,10m/s. 
J. Blom \ 1 70) bepaalde in deze windtunnel op verschillende 
stations, waaronder station 6, het gemiddeld snelheidepro
fiel bij 2 verschillende hoofdstrom:Lngssnelheden; U0=7,10m/s 
resp. u 0=11,7~;s. Voor elk station bepaalde hij o.a. de 
grenslaagdikte,~ , en de wandschuifspanning snelheid 

Us=t~(óU/oy \:ol~• 
H.l".J. Kesselst'76J toestede resultaten van J. Bl:om\ 1 70) 
door deze metingen te herhalen. Hij koos aan de ingang van 
de testsectie de ongestoorde stromingssnelheid volgens, 
Uoe=10,10m/s. Op station 6 constateerde hij een ongestoorde 
stromingssnelheid, U0=11,04m/s. Dit wijkt af van wat J. Blom 
vond, die uitgaande van u0e=10,10m/s, op station 6, voor u0 
een waarde van 11,7m/s vond. Deze afwijking wordt algemeen 
toegeschreven aan. de verschillende lekken in de windtur...nel 
in de tijd, dat J.Blom('70) zijn metingen uitvoerde. 
Bij een instelling van U0=7,10m/s, op station 6, bepaalden 
we in ons geval voor Uoe=6,39m/s, terwijl J.Blom('70) bij 
dezelfde instelling op station 6, voor u0e slechts een 
waarde van 6,12m/s vond. 
In ons experiment werd gekozen voor U0=7,10rnls, de snelheid, 
waarbij ook J.Blom('70) heeft gemeten. 
Bij deze lokale snelheid, volgens Blom, bleek, dat de wand-
schuifspanning snelheid. Us' bepaald volgens de emperische 
formule (5.1), go~overeenkwam met de waarde, die J.Blom('70) 
bepaalde. 



Volgens deze empirische formule kunnen we schrijven; 

(J.O.Hinze '59, p.138). 

Hierin is cf gedefinieerd volgens; 
2 2 

cf=2~T8/UO 
Substitutie van (5.2) in (5.1) levert V?or Us: 

Us=( 0' 0338) 0' 5: ug ,894( ~/x) O, 106 

(5.1) 

(5.2) 

(5.3) 
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D:Lt levert voor Us; O,J16m/s, wat in goede overeenstemming 
is met de waarde, die J.Blom('70) vond; Us=0,314m/s • 
Voor de gre~slaagdikte,d , werd de waarde overgenomen, die 
Blom reeds bij U0=7,10m/s bepaald had. Hierbij ging hij 
uit van een machtprofiel als representatie van het snelheida
profiel in de grneslaag, gegeven door; 

(5.4) U/U0=(y/à )n 

0~ y~~ 

n=6,75 
M.b.v de verplaatsingsdikte,d1 , kan worden afgeleid; 
à =( 1+1/n)d1 • Blom vond voor cl, ; 4,48mm, zodat de grens

laagdikte,à, konworden berekend volgens~ =7,75d1 =34,72mm. 
De op deze manier bepaalde vvandschuifspanningssnelheid, 
U

8
=0,316m/s en de grenslaagdikte,à =34,72mm vverden gebruikt 

bij het dimensieloos rnaaken van de gemeten grootheden. 

-5.2 De gemiddeldjL burstperiode, T~ 
Zoals in paragraaf 3.2 reeds werd aangegeven, bepaalden 
Kim et al.('71) en Zaric('74) de gemiddelde burstperiode door 
gebruik te maken van de autocorrelatiefuncties, R11 , van de 
U-fluctuaties. In grafieklzijn een aantal autocorrelatiefuncties 
gegeven, die met de correlator werden bepaald. 
Deze autocorrelatiefuncti~werden allen in y+=15 bepaald. 
Met de korte opnemer (1=0,75mm) werd. bij, 2 verschillende snel~ 
heden gemeten; u0=7,10m/s (1+=14) 1 resp. U0=11,04m/s(l+=22,3). 
Tevens werd het.door H.P.J. Kessels('76) opgenomen signaal 
verwerkt (Uo=11,04m/s,l+=56). 

1: I! is de dimensieloze lengte van de meetdraad volgens 
1 =U81/~ • 
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Grafiek 1 Autocorrelatiefuncties van de U-fluctuaties. 

Kim et al. ( '71) bepaalden TB ~ls de tijdversehui ving, Z , 

waarvoor het 2eorde maximum in de autocorrelatiefuncite op
trad. Tabel 5.1 geeft u0TB/~ zoals werd bepaald uit het 2e 
orde maximum van R11 uit grafiek 1. 

UOT"B 
0 

1+=14 
7,5 

U0=7, 1m/s 
+ 1 =22,3 4,1 

U0=11,04m/s 

1+:56 
6,8 

U0 =11,04m/s 

Tabel 5.1 

Re$ 

'i551 

2727 

2727 

Kim et al. ('71) vinden: 
. + 
J.n Y. =15; 

Re0 

666 
1100 

UOTB 
l'l 

6,8 
4,6 

Daarnaast bepaalde Zaric('74) ~als de gemiddelde afstand 
tussen de verschillende maxima in R11 • Tabel 5.2 geeft de 
op deze manier bepaalde waarde voor u0TB/ó uit grafiek 1. 

1+ u0 m/s Re 
14 7' 10 1551 
22,3 11,04 2727 
56 11,04 2727 

UoTRfc) 
2,3 
1,5 
2,2 

0"" 

1,8 

1 '2 
1,5 

Zaric('74) vond bij 
Reà =39100 
·U0TB/~ =3,45. 
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In tabel 5.2 is tevens een spreiding,~, aangegeven. Gezien 
de grote spreiding lijkt deze methode niet erg betràuwbaar. 
(Zaric geeft geen spreiding op). Ook de methode waarbij het 
2e ordemaximum wordt bepaald levert problemen op; het kan 
nl. zijn, dat er al een maximum optreedt in de steile helling 
aan het begin vnn de autocorrelatiefunctie. 
In paragraaf 4.4 werd reeds aangegeven hoe TB m.b.v. de VITA
detectiemethode bepaald kon worden. 
In y+=15 is het burstproces het best waar te nemen (maximale 
p~oductie van turbulente kinetische energie). Daarom werd 
ter bepaling van~ het spanningssignaal gebruikt, dat door 
de detectie-opnemer in y+=15 werd opgenomen._B.et drempelni
veau in de but§._tdetector werd ingesteld op ke 2, 0,1 ~ k ~ 1, 2 
Hiertoe werd e2 bepaald over de 60s, dat het spanningssignaal 
in y+ =15 was opgenomen., waarbij gebruik vverd gemaakt van 
een kwadrateur en een analoge integrator( zie figuur 5.1); 

H-7600 Integrator 
Kwadrateur 

-"2 + Figuur 5.1 Bepaling van e in y =15. 

~werd nu bepaald bij verschillende drempelwaarden (k~), 
als functie van de middelingstijd, Tm. Tm werd gevarieerd 
door de afsnijfrequentie, fc(~1/Tm) van de gebruikte filters 
(zie figuur 4.12) te varieren. Grafiek 2 toont u0~/~ als 
functie van het drempelniveau (k) voor een aantal verschillen
de middelingstijden,_Tm. (fc=1/Tm). 
We constateren, dat T~ toeneemt met toenemende drempelwaarde. 
Dit ligt in de lijn der verwachting, immers bij een hogere 
drempel worden relatief heftiger burstprocessen gedetecteerd, 
die minder vaak optreden. Echter we constateren ook, dat TB 
sterk afhankelijk is van de gebruikte middelingstijd, T • 

m 
Blackwelder en Kaplan ('76) constateeraen.hetzelfde effect 
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= 0,673 1111 

10 
te [Hz] 

(Us)2Ta 

-~ . : 100 66,13 

0 : 200 33,06 
,. : 300 22,<>4 

1!1 : 400 16,53 
.&. : 500 13,22 
~: 600 11,02 

x: 800 8,26 

-Jt 

Grafiek 2 u0TB/~ als functie van het drempelniveau. 

voor het drempelniveau, echter de invloed van Tm op TB v1erd 
door hen als niet significant gezien. Dé grote moeilijkheid 
bij de VITA-detectietechniek wordt gevormd door het bepalen 
van een relevante drempel én een relevante waarde voor de 
middelingstijd, Tm. 
Blackwelder en Kaplan ('76) voerden hun metingen slechts bij 
één drempelwaarde (k=1,2) uit 7bij een Tm, geschaald op wand
parameters volgens; u;Tm/~ =1 o. ·wanneer in ons geval de in
stelling van Blacbvelder en Kaplan wer~ aangehouden, const~
teerden we geen enkele detectie. Het is niet duidelijk, waar
door dit verschil wordt veroorzaakt. 
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Offen('74) was evenmin in staat een relevante drempelwaar
de te bepalen. Zoals in hoofdstuk 3 reeds besproken consta--teerde hij een maximum in de curve, waarbij fB als functie 
van Tm vms uitgezet bij een aantal verschillende drempelni
veau' s. Hij koos de 1Jvaarde voor Tm' waarbij het maximum op-

· trad, als de middolingstijd bij burstdetectie, omdat in dat -geval fB het minst~evoelig is voor veranderingen in Tm• 
In grafiek 3 is u0TB/à uitgezet als functie van Tm voor de 
verschillende drempelniveau's • 

• 10
4 

2 
10 

10 

1 
0 200 

0 33,06 
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UOTB/o als functie van Tm 
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Het is niet mogelijk uit de grafieken 2 en 3 een relevante 
waarde voor k resp Tm te bepalen. Er werd daarom besloten 
'n drietal drempelwaarden te kiezen, die nader werden beke
ken d.w.z. bij elk van de 3 drempelwaarden werden de condi
tioneel gemiddelde profielen bepaald. De middelingstijd, Tm' 
werd zodanig gekozen, dat de bijbehorende burstperiode, ~' 
in het gebied van waarden ligt, dat in tabel 3.1 als resul
taat van de verschillende onderzoeken werd gegeven. 
Het drietal drempelvvsarden werd als volgt gekozen; k=0,3;0,5 
en 0,7. De bijbehorende middelingatijden werden ingesteld 
door fc op 300Hz in te stellen (fc=1/Tm). Bij k=0,5 werd er 
naast fc=300 Hz ook bij fc=400 Hz gemeten om na te gaan hoe 
groot de invloed van :ffc was op de conditioneel gemiddelde pro
fielen. Tabel 5.3 geeft u0~;0 ~voor de desbetreffende instel
lingen van k en fc' waarbij ook de conditioneel gemiddelde 
prof· 1 d b ld 1.e en wer en ·~enaa 

2 k=0,3 k=0,5 k=0,7 

fc ~-1} UsTm - -
UOTB/o - UOTB/~ UOTB/c) . "'\). 

300 22,04 8,25 26,73 67,05 
400 16,53 188,7 

Tabel 5.3 

Grafieken 4, 5 en 6 illustreren voor de desbetreffende drempel-
. - 2 

niveau's het verloop van u0TB~als functie van UsTm/v • In 
deze grafieken zijn ook de resultaten opgenomen, die werden 
verkregen uit de opnamen van H.P.J. Kessels('76). Hij ge
bruikte een opnemer met draadlengte 1=1,895mm bij een hoofd
stromingssnelheid op station 6; U0=11,04mls (1+=56). 
Grafieken 4,5, en 6 illustreren het effect van reductie van 
de draadlengte; 1 +: 56 - 14. 
Het is duidelijk, dat bij de middeling over de lange draad 
het hoogfrequent gedeelte van het opgenomen anemometersig
naal wegvalt. 
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-2·3 De gemiddelde burstduur,~ TB~ 
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In hoofdstuk 4 werd reeds aangegeven (figuur 4. 7) hoe .ATB 
beraald kon worden. Voor het drietal drempelwaarden (k=0,3; 
0,5 en 0,7) waarbij ook de conditioneel gemiddelde profielen 
werden bepaald, is ,?). TB berekend uit het aantal getelde pul
sen; NB en P. (zie paragraaf 4.4). 
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In grafiek 7 zijn de resultaten weergegeven, die werden 
verkregen uit de opnamen van H.P.J. Kessels('76) en uit 
de door ons opgenomen sie;nalen. 
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Grafie I<: 7 U0L\ TB/à als functie van u;Tm/y. 
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Het lijkt erop, dat wanneer de drempel wordt verhoogd, de 
gemiddelde tijdsduur van de gedetecteerde burstprocessen 
afneemt. Volgens grafiek 7 worden met de korte opnemer 
(1+=14) kleinere w~arden voor~TB gemeten dan met de lange 
meetdraad (1+=56). . 
In tabel 5.4 is ATB en u0L:\TB/c) weergegevèlÏlj de verschillende 
insteJlingen van fc enk, waarbij. ook de conditioneel ge
middelde profielen werden bepaald. 
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k=0,3 k=0,5 k=0,5 k=0,7 
Tm=3,3ms Tm=3,3ms Tm=2,5ms Tm::=3,3ms 

-
~TB ms 1 '91 1,41 0,83 0,90 
-

Ho.6TB 
0,4 0,29 o, 17 o, 18 

<l 

Tabel 5.4 

Vergelijking van tabel 5.4 met tabellen 5.1 en 5.3 laat -zien, dat .6 TB<<.TB, hetgeen de intermi ttente structuur 
van de stroming in het wandgebied nog eens benadrukt. 

5.4 De conditioneel gemiddelde profielen~ 
Zoals reeds eerder vermeld werden de metingen verricht m.b.v. 
2 opnemers. Hierbij werd één opnemer in y+=15 geplaatst en 
gebruikt als (burst)-detectie-opnemer, terwijl de andere op
nemer dienst deed als meetopnemer, waarmee op 10 verschillen-
de hoogten in de grenslaag de conditioneel gemiddelde snelheida
profielen werden bepaald. 
Met deze 2 opnemers werd in 4 verschillende meetsituaties ge
meten, waarbij detectie-en meetopnemer verschillende posities 
t.o.v. elkaar innamen. In figuur 5.2 is een overzicht gege
van van deze meetsituatie's. 

5.4.1 De verschillende meetsituaties. 
a. Meetsituatie 1. 
In deze meetsituatie bevonden de detectie-en meetopnemer 
zich boven elkaar in hetzelfde xy-vlak (zie figuur 5.2). 
In grafiek 8 tmt 15 zijn de resultaten voor de verschillen
de waarden van fc en k weergegeven. 
Zo werd het conditioneel gemiddeld profiel van de snelheide
fluctuaties,~UF7' genormeerd opUs' bepaald als functie van 
de tijd voor de verschillen1e y+-waarden, die in de grafie
ken 8,10,12, en 14 zijn weergegeven. We onderkennen hierin 
een duidelijk patroon, dat zich laat interpreteren als een 
afremming van de stroming, gevolgd door een versnelling. Dit 
wordt het best geÏllustreerd door de profielen in y+=15. 
(In y+=15 is het door de detectie-opnemer gemeten profiel 
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weergegeven. Het karakteristieke patroon wordt minder her

kenbaar, naarmate we hoger in de gr:e.nslaag komen. We consta
teren ook, dat de keuze van de parameters fc en k niet van 
invloed is op de< uF'> /U

8
-curven. Waarbij we wel kunnen op

merken, dat bij verhoging van de dremnel, de uitslingering 
in het<uF">/Us- verloop toeneemt .. Hetgeen te verwachten was, 
immers een heftiger burstproces, zal ook met grotere snel
heidafluctuaties zijn geassocieerd. Zo kunnen we in y+=15 
constateren, dat,wanneer de drempel worden verhoogd van k=O,J 
tot k=O, 7, het minimum in het< uF "> /U

8
-verloop, zich op een 

waarde van -1,2 handhaaft, terwijl het maximum van 0,9 (grafiek8) 
toeneemt tot 1,4 (grafiek 14)J' 2 

Het blijkt, dat de plotselinge afreF~ing tot op een hoog~e van 
Y+=JO nog duidelijk herkenbaar is, en allengs zwakker wordt, 
bij grotere y+-waarden. Dit in tegenstelling tot de versnelling 
van de stroming, die tot op y+=200 signif~cant blijkt. Dit 

·zou consistent zijn met wat Kline et al.( 1 67) constateren 
bij visualisatie van èen~vloeistofstroming~ Zij nemen daarbij 
tot. op y+=20 nog duidelijk een streepstructuur waar. (ontstaat 
t. g .. v. afrenuning). 
De karakteristieke gebeurtenis bij een burstproces; de afrem
ming gevolgd door versnelling wordt ook duidelijk geillustreerd 
door de conditioneel gemiddelde totale snelheidsprofielen<Utot> 

1. Bij de grafieken, waarin<u '>/U als functie van· de 
tijd v~or verschillende y+-~aardên is weergegeven, is 
voor y =15 het< u'F' ~ /U

0
-profiel weergegeven, zoal~ da~ 

d~or de dctectie-opnemêr werd gemeten. In de over~g~ 
y -waarden zijn de door de meetopnemer gemeten prof~e-
len uitgezet. · 
Deze opmerking geldt voor alle meetsituatie~. · 
Al66n in meetsituatie 1 is het profiel i~ y =15 verge
lijkbaar met de p~ofielen in de andere y -waarden, om
dat detectie- en meetopnemer zich dan in hetzelfde xy
vlak bevinden (figuur 5.2) In dat geval werd o~k het · 
<u ~;u verloop als functie van de tijd in y =15 
geb~uik~ bij de bepaling van het totale conditioneel 
gemiddeld profiel in de grenslaag. 

2. We ~oeten hierbij opmerkent dat het<: Up> /U""-profiel 
in y =60 van grafiek 12 waarschijnlijk 1Jij de verv:er
king met het programma DATALEES(appendix D) met de ver
keerde factor is genormeerd. 
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fc=300 Hz. 
k =0,5. 
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GraLlc\: 12 Meetsituatie: 1. f =300 Hz. c 
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De conditioneel gemiddelde totale snelheidsprofielen werden 

bepaald uit de conditioneel gemiddeldesnelheidsfluctuaties 
volgens: 

+ + - + < Ut ot ( Y , t ) '> = <. UF ( y , t )'"> + U ( y ) ( 5 • 5) 

Ü (y+): is de lokale gemiddelde snelheid op de 
de desbetreffende hoogte in de grenslaag. 

Grafieken 9,11,13, 15 geven een aantal< U tot"> -profielen, 
volgens ( 5. 5 ), . dimensieloos gemaakt met Us• In deze gra
fîe~is ook het gemiddeld profiel aangegeven •• De desbetref
fende profielen werden op een aantal verschillende tijdstip-
pen bepaald, zowel v66r als nádat burstdetectie (r=OJhad 
plaatsgevonden. 
Blackwelder en Kaplan komen tot soortgelijke profielen als 
in de grafieken 8 tmt 15 zijn \veer gegeven (zie figuur 3. 17 
en 3.18). Zij constateerden op het moment van detectie (~=0) 

een duidelijk buigpunt in het< Utot> -profiel. In onze pro

fielen, daarentegen is slechts sprake van een zwak buigpunt 
op~=-1,6ms, dus vlak voordat detectie plaatsvindt. Dit kan 
worden veroorzaakt, doordat de verwezenlijking van de VITA
detectietechniek,op analoge manier,niet geheel overeenkomt 
met. de manier, waarop Blackwelder en Kaplan deze verwezenlijk
ten. 
De tijdsduur (~TB) tussen het minimum en het maximum· in de 
<Up> /U -curven neemt toe bij grotere waarden van y+•. 

s - -
Til y+:.'315 kunnen we voor U<fTB/0 schrijven;Ucf~TB/~ :r.0,5, 
Bij grotere y+-waarden is het niet meer mogelijk het mini
mum of maximum nog duidelijk te lokaliseren. 
Deze toename van de burstduur suggereert een toena~e van de 
met een burstproces geassocieerde stromingsstructuur. Een
zelfde consatering deden Willmarth en Lu ('73) bij gebruik 
van de kwadrantenmethode (hoofdstuk 3). 
De stromingsstructuren, zoals deze in de grafieken 8 tmt 15 
zijn weergegeven kunnen wellicht worden geÏnterpreteerd aan 
de hand van. suggesties, die Corino en Brodkey, Offen en 
Kline et al. maakten, op grond van visualisatie-experimenten. 
In paragraaf 5.6 wordt hierop nader ingegaan. 
Tot zover de bespreking. van de meest karakteristieke verschijn
selen in meetsituatie 1. 
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Om na te gaan hoe deze stromingsstructuren zich in de stro
ming gedragen, werd in een aantal verschillende posities van 
meet-en detectie-opnemer gemeten, in figuur 5.2 met de meet
situaties 2,3 en 4 aangegeven. De resultaten in deze meet
situaties zullen hieronder worden besproken. 

b. Meetsituatie 2, 3 en 4. 
In meetsituatie 2 werd de meetopnemer over een afstand van 
2,89mm in de z-richting verschoven (~z+=60) t.o.v. de de
tectie-opnemer (y+:::15). K1ine('65) constateerde een perio
diciteit in de z-richting van de gebieden van lage snelheid 
aan de wand (streaks), die werden begrensd door gebieden van 
relatief hoge snelheid. 'Hij vond voor de dimensieloze golf
lengte in de z-richting, À: ~100à120. Dus bij een verschuiving 
van de meetopnemer over.ó.z+:60 verwachten we, dat deze opne
mer zich in het gebied van relatief hoge snelheid bevindt. 
Grafieken 16 en 17 tonen de verschillende profielen, die in 
meetsituatie 2 werden bepaald. Hierbij is gekozen voor de 
waarden van fc en k die als representatief worden beschouwd. 
We merken op, dat er nauwelijks sprake is van afremming van 
de stroming, hetgeen we in meetsituatie7wel constateerden. 
De stroming wordt daarentegen wel versneld (grafiek 16), al
hoewel niet zo duidelijk als in meetsituatie 1, is deze ver
snelling voor alle hoogten in de grenslaag duidelijk waarneem
baar. Vergelijking van meetsituatie 2 met meetsituatie 1 
(grafieken 16 en 8) laat zien, dat in meetsituatie 2 de stro
ming veel eerder wordt versneld dan in meetsituatie 1 het ge
val is, wat ook duidelijk wordt weergegeven door d~~uF~ +U\
profielen (grafieken 17 en 9). Grafiek 17 laat zien, dat het 
gebied, bepaald door y+.c::. 100, reeds op'l::'=-3,2ms een snelheid, 
heeft, groter dan de lokale gemiddelde snelheid. In meetsitu
atie 1 (grafiek 9) is dit pas het geval op het moment van de
tectie (~=0). We kunnen hieruit wellicht concluderen, dat in 
meetsituatie 2 de meetopnemer zich in een gebied van relatief 
hoge snelheid bevindt. 
Om na te gaan. hoe deze geconstateerde patronen zich stroom
opwaarts resp. stroomafwaarts gedragen, werd de meetopnemer 
stroomopwa~rts Crueetsituatie 3) resp. stroomafwaarts (meet
situatie 4) geplaatst t.o.v. de detectie-opnemer. De verplaat
sing t.o.v. de detecie-opnemer bedroeg. een halve grenslaagdik
te. (17,36mm,Ax+=360). In de grafieken .18 tmt 21 zijn de resul
tRten in meetsituatie~3 en 4 weergegeven. 
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Grafieken 18 en 20 laten duidelijk zien, dat het patroon, 

zoals reeds in meetsituatie 1 werd geconstateerd, ook dui
delijk herkenbaar is in de resultaten van meetsituatie 3 en 4. 
Dit bevestigt de opvatting, dat we te doen hebben met een 
coherente strominesstructuur, die stroomafvmarts wordt gecon-

. vecteerd. Blackwelder en Kaplan('76) voerden hetzeflde expe
riment uit, waarbij de meetopnemer over een afstand van de 
grenslaagdikte,Ó ,stroomafwaarts t.o.v. de detectie-opne
mer werd geplaatst. Echter bij de door hen bepaalde < uF '7/U s
profielen,als functie van de tijd voor de verschillende y+

waarden, is het karateristieke patroon van afremming,gevolgd 
door versnelling,nagenoeg verdwenen. 

5.5 Bepaling van de convectieve snelheid 2 Qc~ 

Wanneer we spreken van een coherente stromingsstructuur, die 
met het optreden van een bur·stproces is geassocieerd (zoals 
visualisatiestudies suggereren), dan ligt het in de lijn der 
verwachting, dat zulk een coherente structuur met een uni
forme snelheid,. U , stroomafwaarts wordt geconvecteerd. c 
Daarom werd getracht uit de metingen,in de verschillende meet-
situaties gedaan, een convectieve snelheid, Uc' te bepalen$ 

(' + 
Hiertoe werden de<. uF)'/Us-curven voor de verschillende y -

waarden, in meetsituatie 3, vergeleken met de overeenkomstige 
curven in de andere meetsituaties (1,2 en 4). In figuur 5.3 
is in een schets aangegeven hoe het karakteristieke patroon 
in meetsituatie 3, dat zich het meest stroomopwaarts bevindt 
van alle meetsituaties, stroomafwaarts wordt geconvecteerd 
tot op de positie, waar de meetopnemer in meetsituatie 1 

zich bevindt. 

Meetsituatie 3 

Verwacht in Meetsitua

f ~·.._ tit;J 1, indien 
\ , U :UG 

I \ C 

Figuur 5.3 Bepaling van Uc. 
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Uit de tijdverschuiving,At(zie figuur 5.3) kan de convec

tiesnelheid, Uc' worden bepaald volgens: 

u c = ..6 x I L:::>.?:: (5.6) 

.A7:. = f't- Z:, t.Zie f~u.I.A.~ 6.3\. 

~x = afstand tussen de meetopnemer in de des
betreffende meetsituatie en de meetopne
mer in meetsituatie 3. 
Meetsituatie 1 en 2;.A x=f_~. 
lVIeetsituatie 4 ; A x= à. 

Bij forJ!1ule (5.6) is verondersteld, dat het tijdinterval, ~z , 
voldoende klein is, zodat we de Taylorhypothese mogen toe
passen. (~tromingspatroon wordt in een klein tijdinterval 
onvervormd stroomafwaarts geconvecteerd). 
In figuur 5.3 is tevens aangegeven welk tijdinterval het 
patroon in meetsituatie 3 nodig heeft om. de meetopnemer in 

meetsituatie 1 te passeren, indien Uc=U .• . 
In de grafieken, die<.uF'>/Us als functie van de tijd, in de 
verschillende meetsituaties weergeven, is met een verticale 

I 
streep het "omslagpunt" (2:'1 uit figuur 5. 3) aangegeven, wan-
neer de coherente structuur in meetsituatie 3 met de lokale 
gemiddelde snelheid stroomafwaarts zou zijn geconvecteerd. 
Grafiek 22 geeft U~ als functie van y+ voor de vergelijking 
van meetsituatie 3 met de meetsituaties 1 en 4, waarbij tevens 
het gemiddeld profiel is aangegeven. 
We moeten bij deze grafiek opmerken, dat de punten voor y+) 50 
als minder betrouwbaar moeten worden beschouwd, omdat voor 
deze y+-waarden het karakteristieke patroon als zodanig min
der goed herkenbaar was. 
Uit grafiek 22 kunnen we concluderen, dat met het burstpro-
ces inderdaad een coherente stroomstructuur is geassocieerd, 
die zich in het wandgebied (y+~ 50) met een uniforme convectie
snelheid, Uc, stroomafwaarts beweeg~. Hierbij is Uc groter 
dan de lokale gemiddelde snelheid, U 
Ook werd meetsituatie 2 vergeleken met meetsituatie 3, 
waaruit Uc bepaald werd. Hierbij werd verondersteld, dat de 
verplaatsing van de .opnemer in de z-richting (Az+) zodanig 
klein was, dat meetsituatie 3 nog steeds als referentie bij 
de bepaling van Uc mocht worden aangehoud~n. 
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met 

I + _+ 
20 -U ;U c 

Tabel 5.5 geeft U~(=Uc/Us) zoals die. werd verkregen uit de 
vergelijking van meetsituaite 2 en 3. 

y+ 30 40 50 68. 80 90 100 

u+ 
G 13,6 14,4 14,9 15,5 16,0 16,2 16,5 

u+ 
I~ 80,1 39,8 80,1 80,1 80,1 53,4 17,8 

Tabel 5.5 

Tabel 5.5 geeft duidelijk weer, dat in meetsituatie 2 met 
de meetopnemer een geheel ander verschijnsel wordt waar
genomen dan in de overige meetsituaties het geval is. De 
verschuiving in de z-richting is blijkbaar dusdanig groot, 
dat we de verschijnselen in meetsituatie52-en 3 niet meer 
kunnen beschouï.:ven als een structuur, die zich . over een uit
gebreidheid in de z-richting c~z+=60) met eenzelfde convee
tieva snelheid, Uc, stroomafwaarts beweegt. 
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5. 6 Inter.12retatic van_ ~-e gemeten snelheidsprofielen. 
In deze paragraaf wordt een mogelijke interpretatie ge
geven van de gemeten snelheidsprofielen in de verschillen
de meetsituaties aan de hand van de waarnemingen, die Kline 

--- .. --
et al.('65, '67), Offen ('74)~ Brodkey en Corino('69) deden 

. bij visualisatie-experimenten. 
Kline et al.('65,'69) associeren met bet optreden van eert
streepstructuur in het vmndge bied zgn. secundaire vrervels 
(zie pag. 17), met een vorticiteitscomponent in de x-richting. 
Corino en Brodkey('69) constateerden het optreden van een 
g~ootschalige verstoring in het buitengebied, die zich ge
leidelijk naar de wand toe uitbreidt, daarbij de stroming 
versnellend. Deze verstoring kan wellicht in het wandgebied 
geidentificeerd worden met een sweepbeweging, zoalsOffen ('74) 
suggereert. (zie hoofdstuk 2). 
Wanneer zulk een sweepstructuur zich tot boven een gebied 
van lage snelheid aan de wand (streak) heeft uitgêbreid, 
kan deze diredimensionale sweepstructuur in het gebied bo-
ven de streak worden afgeremd, terwijl de rest van deze struc
tuur zich. in de beweging naar de wand toe, om de streak 
heenbuigt. In figuur 5.4 is in een schets de deformatie van 
een sweepstructuur aangegeven1 bij aankomst boven een streak 
aan de wend. 

\ 

'(--...... . 
..... '_ ..... _ .. __ 

Sweep 

st.reak. 

x 

tijdlijn. 
(momentaan snelheidsprofiel in de 
z-richting.) 

Figuur 5.4 Deformatie van de sweepstructuur. 

1\'Ien kan zich nu ook voorstellen, dat we uit de vergelijking 
van meetsituatie 2 met 3 geen conclusies mogen verbinden 
omtrent de convectieve snelheid, Uc' waarmede de stroom
structuur wordt getransporteerd in het gebied naast de streak. 
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Immers vergelijking van de profielen uit meetsituatie 
J en 2 (figuur 5.4) zou leiden tot een oneindige convee
tiave snelheid, Uc• (2 en 3 bevinden zich op dezelfde tijd
lijn, tervvijl.ox= 1 ~ ) . 
In figuur 5.5 is een overzichtschets gegeven van de mogelij
ke aankomst ttit het buitengebied van een grootschalige ver
storing (sweep). Hierin is het momentane snelheidsprofiel 
in de z-richting m.b.v. een tijdlijn aangegeven. Verder is 
een momentopname van de u-profielen in de verschillende ge
b~eden aangegeven en vergeleken met de gemiddelde u-profielen 
(streeplijn in figuur 5.5). Het tijdstip van deze momentop
name ligt iets voor het detectie-tijdstip(~=O), waarop de 
detectie-opnemer, die zich in het gebied ~an lage snelheid 
(streak) bevindt, een buretproces registreert. 
Uit de vergelijking van de grafieken 17 en 15 constateerden 
we reeds, dat deze sweepbeweging in het gebied naást de streak 
(meetsituatie 2) de wand eerder bereikte (t=-3,2ms) dan in 
de streak (meetsituatie 1) het geval is (~ ~0). 
De streak aari de wand wordt geleidelUk aan opgeruimd en 
opgevolgd door een sweep. Dit werd geconstateerd in de snel
heidsprofielen, zoals in meetsituatie 1 gemeten (grafieken 
9,11,13 en 15), tot op een gegeven moment de snelheid maxi
maal is Cr =0), waarop detectie plaatsvindt. Hierna treedt 
relaxatie naar de begintoestand op. 
De bevtegingen van dergelijke coherente stroomstructuren, zoals 
in visualisatie-studies zichtbaar worden gemaakt, kunnen uit 

de door ons gemeten~uF> /Us-en (<uF~ + U)/Us- profielen 
niet worden afgeleid. Met ander woorden het is ondoenlijk 
om op grond van enkel en alleen het meten van een U-profiel 
uitspraken te doen over de complexe driedimensionale stromings
structuren, die zich in de grenslaag voordoen en bijdragen 
aan het mechanisme van de turbulentie. We hebben ons daarom 
beperkt tot een evaluatie van de gemeten profielen aan de 
hand van een interpretatie van de stromingsstuctuur in de 
grenslaag, ingegeven door de resultaten van visualisatie-studies 
De conclusies en mogelijke interpretaties, die aan dergelijke 
onderzoeken worden verbonden moeten niet als definitief worden 
beschomvd. Zij leveren echter een bijdrage aan de gedachtebe
paling bij de ontleding van het complexe probleem, dat het me
chanisme van de turbulentie zeker vorrrit. 
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5. 7 Slotconcl:}J.Sies 
Uit het in dit verslag beschreven experiment kunnen de ~ 

volgende conclusies worden getrokken. 
a. Bij het gebruik van de detectiemethode volgens Black

welder en Kaplan, is het niet mogelijk een relevante 
drempel (k) te bepalen. Dientengevolge konden slechts 
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de gemiddelde burstperioden, TB' en de gemiddelde burst
duur,.D.TB' bepaald worden, die karakteristiek zijn voor 
de burstprocessen, die bij een bepaalde drempelinstel
ling werden gedetecteerd. 

b. De waarden van fc (=1/T
111

) en k zijn nauv.relijks van in
vloed op de karakteristieke vorm van het< uF ,_.-profiel 
als f:unctie van de tijd, dat wordt gekenmerkt door een 
afrerr@ing gevolgd door een versnelling van de stroming. 

c. Bij drempelverhoging neemt het aantal burstdetecties (NB) 
af. In ons geval werd het anemometersignaal slechts ge
durende 60s VEJ.stgelegd. Hierdoor introduceren we bij drem
pelverhoging een onnauwkeurigheid bij de bepaling van -- -
TB,~ TB,<. uF "'> en <.. uF'7 + U . • Dit kan worden ondervan-
gen door gedurende een langere tijd op te nemen. 

d. De gemeten snelheidsprofielen zijn in overeenstemming 
met het gedrag, dat. uit visualisatiestudies werd afgeleid., 

e. Bij de meting m.b.v. twee anemometers moet bijzondere 
aandacht worden besteed aan de aerodynamische verstoring 
van de naaldpunten van de gebruikte opnemers. 
De door ons gebruikte opnemers leverden een aanzienlijke 
verbetering op t.o.v. de opnemers, die normaal binnen 
deze werkeenheid worden gebruikt voor U-profielmetingen. 



Appendix A. De werking van de correlator, UC201 van 
Federal Scientific in de enhancement-mode 

-a1-

Het gebruik van de correlator in de enhancement-mode biedt 
de mogelijkheid om de aanwezigheid van periodieke signalen 

te detecteren. 
Veronderstel (zie figuur A1) een periodiek, driehoekig sig
naal, waarop ruis is gesuperponeerd. Het is onmogelijk het 
periodieke signaal te detecteren door het totaalsignaal te 
beschouwen. Echter door gebruik te maken van een externe 
startpuls, die is gesynchroniseerd met het periodieke sig
naal, kunnen monsters worden verzameld, te beginnen op het 

moment, dat de· triggerpuls verschijnt. (Zie het gearceerd 
gebied in figuur A1). De triggerpuls start op deze manier 
het bsmonsteringsproces, waarbij 256 monsters worden verz?meld. 
Deze monsters worden opgeslagen in een hoofdgeheuge~ in de 

volgorde, waarin ze werden genomen. Bij de volgende trigger
puls worden weer 256 monsters verzameld en opgeteld bij de 

inhoud van het hoofdgeheugen, waarin de vor~ge 256 monsterd 
reeds zijn opgeslagen. 

Ruis 

Periodiek 
Signaal 

Totaal 
Signaal 

1. 

3. 

Figuur A1. Werking correlator in enhan6ement-mode. 



Het is duidelijk, dat op deze manier het periodieke sig
naal steeds zal worden opgeteld (enhance), terwijl de 
achtergrond-ruis zal worden uitgemiddeld. 
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Het is ook mogelijk een tijdverschil (delay),At, aan te 
brengen tussen het binnenkomen van een triggerpuls en het 
verzamelen van de 256 monsters.Hiertoe wordt het verzamelen 
van de 256 monsters,bij het verschijnen van een triggerpuls, 
enige bemcnste~ingsperioden tegengehouden, hetgeen in figuur A2 ... 
is geillustreerd. 

àne moM ei:. el/'. 
S!!JV\äà\. 

aéévt ver- I 
t-rajiVij W4 ...,.._ ..t5 monsters 

VertrdJir;f~ .,. ____ A_t_ Al !ff~ -..!6"/monsters 

Figuur A2. 

Om de inhoud van het hoofdgeheugen op de juiste manier te 
normeren biedt de correlator de mogelijkheid om, alvorens 
het middelingaproces gestart wordt, op te geven, wanneer 
het middelingaproces gestopt moet worden. 
Hiertoe wordt met een keuzeschakelaar ("Number of Measure
ments") het aantal triggerpulsen (Nr) ingesteld, die de 
correlator geteld moet hebben, waarna het middelingaproces 
gestopt wordt, in het geval de schakelaar "Stop at N11 is 
geactiveerd. Na het beeindigen van het middelingaproces 
is nu alle informatie in het hoofdgeheugen automatisch op 
de juiste manier genormeerd met de ingestelde factor, Nr. 
Bij het gebruik van de correlator om onze signalen condi
tioneel te middelen, bleek, dat we de factor, Nr ("Number 
of Measurements"), slechts zodanig konden instellen, dat 
reeds na 30 s het middelingaproces gestopt was. We had-
den echter 60 s tot onze beschikking. Immers de door 
beide anemometers afgegeven signalen1 op de verschillende 
hoogten in de grenslaag, werden gedurende 60 s op mag-
neetband opgenomen. 
Om de 60 s , die ons ter beschikking stonden, volledig 
te benutten, werd besloten het aantal triggerpulsen, Nr' 
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te bepalen, dat door dè correlator in 60 s geteld werd. 
Dit kon gebeuren, doordat het telproces van de correlator, 
tijdens het middelingsproces, op het frontpaneel wordt 
weergegeven door middel van lampjes, die het aantal bin

nengekomen triggerpulsen, Nr' binair uitlezen. 
In ons geval werd gebruik gemaakt van de mogelijkheid, die 
de correlator biedt, het middelingaproces slechts dán te la
te stoppen, indien het hoofdgeheugen vol is. ("Stop at Over
flow"). Bij de door ons gebruikte signalen was dit nooit 
het geval. Het middelingaproces werd dientengevolge auto-
ma~isch gestopt, nadat 60 s verstreken waren. 
De inhoud van het hoofdgeheugen wordt nu automatisch ge

normeerd met ae factor Ne (Nc<Nr),die m.b.v. de schakelaar, 
"Number of lVIeasurements", is ingesteld. Echter dit is niet 
de juiste normeringsfactor, de werkelijke normeringsfactor 
had moeten zijn, Nr: het aantal triggerpulsen, dat de cor
relator, gedurende 60 s , geteld heeft. 
Omdat Nr bekend was d.m.v. de binaire uitlezing op het front
paneel, kon op de juiste manier genormeerd worden. 
Dit gebeurde bij de verwerking van de gemaakte ponsband 
door het programma DATALEES (Appendix D). De data, die op 
de ponsband stonden werden vermenigvuldigd met de factor, 
Nr/Nc=AC, zodat de juiste normering verkregen was. 

Opm1: Bij het bemonsteren van het anemometersig-

naal werd slechts gebruik gemaakt van ~~n be
monsteringstijd te weten t =0,2 msec. .. . - s 
De ingestelde tijdvertraging bedroeg: 
.b.t=(3/4)X256>\t

8
= 38,4 ms(Ziet_J!v.v..r A2..) 

Opm2: Zoals al eerder vermeld,wordt het bemonsterings
preces gestart met het binnenkomen van een 
triggerpuls. Indien nu, een triggerpuls de 
êorrelator binnenkomt, gedurende de tijd, 
dat hij bezig is 256 monsters te verzamelen, 
behorende bij de voorgaande triggerpuls, dan 
wordt deze laatste triggerpuls genegeerd en 
als zodanig niet geteld. We hebben dus als 
het ware te maken met een zogenaamde "dode 
tijd",~ T, gedurende welke, binnengekomen 
triggerpulsen worden genegeerd. (zie figuur 
A2). Men moet daarom het aantal getelde 
triggerpulsen niet verwarren met het werke-
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lijk aantal burstprocessen tNB)' dat heeft 
plaatsgevonden, immers meestal gold: 

NB 1- Nr. 
Bij de door ons gebruikte instelling van 
de correlator bedroeg de "dode tijd", Ä T; 

AT=~t + 256Xts== 38,4 + 51,2 = 89,6 ms 
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Appendix B. De gebruikte opnemers, resultaten van 

de i;jkingen .. 

Om te komen tot een goede opstelling van de twee op
nemers, ten opzichte van elkaar,werden verschillende 
opstellingen getest. Figuur B1 toont een aantal van 
de getestte configuratie's. 
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Een aantal verschillende opstellingen van 
de opnemers, vmarin werd ne.gegaan in hoe
verre de stroming verst oord werd. 



Hierbij werd nagegaan in hoeverre de verschillende 
opnemers de stroming beïnvloedden. 
In een van de opnemers werd een meetdraad geplaatst 
(1=0,75rnrn), terwijl met een dummy-opnemer (zonder 
meetdraad) de verschillende positie's ten opzichte 
van de meetopnemer tot stand werden gebracht. 

.-:a6-

Terwijl de meetopnemer in y+=15 (U0=7,1m/s) was gepo
sitioneerd, werd de dummy-opnemer zo dicht mogelijk in 
de buurt van de meetopnemer gebracht en vervolgens lang
zaam door de grenslaag naar boven bewogen, tot in de 
ongestoorde stroming. Om na te gaan in hoeverre de 
stroming werd beinvloed, werden de gemiddelde brug
spanning, ~,~.b.v een filter) en de turbulente in
tensiteit,V-;z (m.b.v. een r.m.s-voltmeter) gecontro
leerd, die door de meetopnemer werden afgegeven. 
Het merkwaardige feit deed zich voor, dat terwijl de 
dummy-opnemer omhoog werd bewogen, de door de meetopnemer 
gemeten, gemidd~~brugspanning E toenam en de turbulen
te intensiteit,Ve~ afnam" In figuur B1 is deze afname 
resp. toename, voor de verschillende meetsituatie's, 
in percentages weergegeven. 
Het is niet recht duidelijk waardoor een en ander ver
oorzaakt wordt. Wellicht veroorzaakt de dummy-opnemer, 
die steeds stroomopwaarts werd geplaatst, wervelvormige 
stromingspatronen, die zich ter plaatse van de meetopne~ 
mer in y+=15 naar de wand hebben uitgebreid en op deze 
manier een betere menging bewerkstelligen. 
Omdat gedacht werd, dat de keramische houder, waarin de 
naalden van de opnemers worden gestoken, de grootste 
storende factor was, werden dezelfde tests gedaan met 
een opnemer, waarin slechts de keramische houder ( 
zonder naalden) was geplaatst. De gunstigste opstelling 
werd gevormd door de opstelling, waarbij de meetopnemer 
zich precies achter de dummy-opnemer bevond, maar dan 
over een kleine afstand in de stromingsrichting verscho
ven. Figuur B2 illustreert deze configuratie. 
Wanneer nu, in deze toestand de keramische houder werd 
vervangen door een keramische houder mét naalden, werd 
hetzelfde storende effect geconstateerd als bij de op
stellingen uit figuur B1, weliswaar niet zo sterk, maar 
toch duidelijk significant. 
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A' __1 __ _ j_ AA' -
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Figuur B2. 

We concludeerden, dat dit dan wel het gevolg mo€st zijn 
van de storende invloed van de naalden van de dummy-op-
nemer. 
Om dit op te lossen werden opnemers gemaakt, waarvan de 
naalden zodanig waren uitgebogen, dat de naaldpunten 
zich 16mm uit elkaar bevonden. Voor de meetdraad werd 
een geplatineerde wolframdraad gebruikt. De uiteinden 
van de meetdraad werden zodanig verkoperd, dat in het 
midden een effectieve meetlengte van ongeveer 0,7mm 
overbleef. Op deze manier werd de aerodynamische versto
ring van de naalden tot een minimum teruggebracht. 

Figuur B3 toont de uiteindelijk gebruikte opnemers en 
de configuratie~ -waarin met de twee opnemers werd ge
meten. 
Dat we inderdaad kunnen spreken van een verbetering,. 
door de opstelling te gebruiken, zoals in figuur B3 is 
geillustreerd, is duidelijk te zien in de grafieken 
B1 en B2; 

Grafiek B1 a en b tonen de gemiddelde snelheideprofielen 
resp.de turbulente intensiteit in de grenslaag voor de 
verschillende meetsituatie's, zoals die in figuur B3 
zijn aangegeven, echter met die uitzondering, dat de 
twee opnemers werden geplaatst in de opstelling, zoals 
in figuur B1a is aangegeven. (de naaldpunten bevonden 
zich slechts 6 mm uit elkaar). 
Grafiek B2 a en b illustreren dezelfd~ grootheden, 



Meetsituatie: 1 •. 

2, 

Meetsi tuatie·: 3. 

Meetsituatie: 4i 

Figuur B3 De verschillende meetsituatie's, 
waarin met de twee opnemers werd 
gemeten. 
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maar nu bepaald volgens de configuratie, waarin uit

eindelijk werd gemeten (zie figuur B3). 
In grafiek B1a en B2a is ook het Spelding-profiel 

getekend volgens: ~ 
-t + ., 

Y = U + o) 11orl e' - 2:.._:_ n 1 · 
1'\:o . 
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+ + l o4U s (q-4U) J 
( B. 1 ) • 

De verbetering in grafiek B2a is duidelijk, 66k 
voor meetsituatie 4, waar we de grootste verstoring 
verwachten, daar de meetopnemer zich dan stroomaf
~aarts bevindt t.o.v de detectie-opnemer. 
Grafiek B2b laat zien, dat de spreiding van de tur
bulente intensiteit voor de versc~illende meetsitu
atie's aanzienlijk minder is dan het geval was in 
grafiek B1a. 
Tot slot van deze appendix worden de belangrijkste 
gegevens van de gebruikte draden vermeld. 
De draden zijn genummerd, zoals in figuur B3 is aange
geven. De ijkconstanten werden verkregen uit de ijkingen, 
van de draden v66r en nádat de metingen waren gedaan. 
De draden werden geijkt in de windtunnel, in de ongestoor
de stroming • 

._ _grootheid eenheid draad 1 draad 2 
1 10-3m 0,673 0,816 
d 10-6m 2,5 2,5 

Rg(295,5K) _()_ 9' 16 9,62 

Rd ....(}_ 14,66 15,39 
A A2 2,58 
B B2s'( /m'( 1 '49 10-3 

~ 4,06 10-1 

Xabel B1. Gegevens, betreffende de twee 
opnemers. 

2,08 

1 '26 
4, 14 

10-3 

10-1 

In paragraaf 4.3 werd al een opmerking gemaakt over het 
verwarmen van de draad, dit gebeurde via een aanloopweer
stand om te voorkomen, dat de overgang van "koud" naar 
"warm" te snel plaatsvond. Bij de relatief lange draden, 
(2mm), die normaal bij profielmetingen.worden gebruikt 
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is deze overgang minder groot, zoals in figuur B4 is ge

schetst. 

'[ f--------i-":-~ 
i""-- 01"'f5~ 

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

Figuur B4 Temperatuurprofiel van lange (2mm) resp. 
korte (0,75mm) draad. 

In figuur B5 is a§ngegeven hoe de brugschakeling uit 
figuur 4.2 is aangepast om het vermogen door de draad 
te reguleren; 

I 

Intern 
>------r--~ 

0 

\ 
\ 
\ 

~ 
Stand-by 

Figuur B5 Aanpassing van de constante tempe- . 
ratuur anemometer. 

Bij het verwarmen van de draad, werd alvorens op INTERN 
te schakelen,de variabele weerstand tussengeschakeld (5 k~). 
Deze werd vervolgens langzaam naar 0 gedraaid, waarna uit
eindelijk op INIJ.'ERN werd geschakeld. 
Het afkoelen van de draad gebeurde juist in omgekeerde 
volgorde. 
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Appendix c. De Burstdetector. 

Om de VITA-variantie aan een bepaald drempelniveau te 

toetsen werd een schakeling ontworpen \burstdetector). 
Deze se hakeling vv-erd aanv.ankelijk m .. b. v logische compo
nenten op een testbord uitgevoerd. Dit had het voordeel, 
.dat veranderingen in de schakeling snel konden worden 

G~gebracht. 

De schakeling werd uiteindelijk vei'\TJezenlijkt m.b.v een 
cernparator \710). In principe een versohilversterker, 
waarbij een bepaald drempelniveau kan worden ingesteld. 
Wordt dit niveau door het ingangssignaal overschreden, 
dan werkt de ~ersterker in positieve verzadiging; E=1, 
zoniet dan werkt hij in negatieve verzadiging; E=O. 
Op deze manier ontstaat een blok, gedurende de tijd, dat 
het drempelniveau wordt overschredene 
Daarnaast werd de schakeling zodanig uitgebreid, dat de 
generatie van blokken zowel gestart (en gestopt) kon wor
den met een handsch.alcelaar als d.m.v. een tijdsig11aal, 
dat op magneetband was opgenomen. Dit verhoogde de nauw-- -keurigheid bij de bepaling van TB en~TB. 
M.b.v. een frequentiegenerator werd de schakeling getest, 
waarbij een periodieke driehoek of sinusvormig signaal 
aan de buretdetector werd toegevoerd. Figuur C1 geeft in 
een blokschema de verschillende componenten, die gebruikt 
werden in de schakeling voor de burstdetector. 

De verklaring van de verschillende typenummers van de 
gebruikte componenten vindt men in het handboek van 1iexas 
Instruments. 
Opmerkingen bij het blokschema \ figut~r C 1). 

- Gebruik van exclusive OR-poort U:l1f7486) bij het 
binnenkomen van een start/stop-puls, biedt het voor
deel, dat bij plotselinge stoorpulsen op start én 
stop-ingang, deze de schakeling niet kunnen hein
vloeden. 

- De schakelaar in de startleiding wordt gebruikt, 
wanneer met de hand gestart wordt en geen gebruik 
wordt gemaakt van het tijdsignaal op magneetband. 

- De reset-schakelaar brengt de schakeling in gereed
heid, alvorens gestart wordt. 



COMPARATOR 

710. 

DREMPEl, 

STOP 

STAR'l' 

'l'ijdaigaaal 

(1-7600) 

SN74?4A Q 

1-----i CLOCK 

11 !:XCLUSIV:ti:

OR-POORT" 

CLEAR D 

E_iSBur C1 Schema van de burstdetector. 
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- Bij de testprocedure bleek, dat zowel de cernparator 
(710) als de OR-poort (7408) werden belast, waardoor 
oscillatie's optraden in het afgegeven bloksignaal, 
die de teller als afzonderlijke blokken registreerde. 
Er werden daarom achter de resp. componenten transis
toren als zgn. emittervolgers geschakeld. Dit bewerk
stelligde een hoge ingangsimpedantie en lage uit
gangsimpedantie. 

Het bloksignaal, aan de uitgang van de burstdetector werd 
via een pulsgenerator (figuur 4.1 ) aan een teller toege
voerd. Door het aantJ/ blokken (NB) te bepalen, dat de tel
ler in een bepaalde tijd registreerde, kon de gemiddelde 
burstfrequentie, fB' worden bepaald en worden vergeleken 
met de frequentie van het testsignaal. 
Tevens kon de gemiddelde burstduur,~TB' worden bepaald, 
zoals in hoofdstuk 4 reeds ter sprake 1.\vam. Ook dit kon 
worden gecontroleerd a.h.v. een periodiek signaal. 
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~.b.v. een teller (Hewlett Packard 5325A) kon de tijds
duur worden bepaald, dat het periodieke signaal de inge

stelde drempelwaarde overschreed. 
Op deze manier werd de schakeling getest. Echter1 de con
trole kon alleen plaatsvinden bij periodieke signalen. 
Bij random, "burstachtige" signalen viel deze mogelijk
heid vteg. 
Ovm.: Bij het testen van de schakeling bleek, dat het 

niveau van zowel het ingangssingnaal (VITA-variantie) 
als van de drempel, de 8V niet mocht overschrijden. 
B{j een niveau van 8V of hoger vonden we aan de uitgang 
van de buretdetector een bloksignaal, zoals in figuur C2 
is aangegeven. 

Figuur G2 Vervorming van het bloksignaal bij 
te hoge drempelwaarde. 

Bij het verwerken van de signalen werd er steeds 
zorg voor gedragen, dat het ingangssignaal de 5V niet 
overschreed. 
Uiteindelijk werd de schakeling op een printplaat uit
gevoerd en in een kastje ingebouwd. De pinuitvoer van 
de printplaat wordt in tabel C1 gegeven. 

Functie Pin Functie Pin 
-7V 27 stop 5 

+12V 29 start 13 
-+5V 31 clear(7474) 21 

(burst)ingang 25 uitgang 11 
drempelspanning 17 startswitch 2-3 

Aarde 1 resetswitch 21-20 

Tabel C1 



In figuur C3 zijn de aansluitingen van de camparator 

weergegeven. 
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- uitgang 

8 2 3 nF·--.---

14 13 12 1 10 9 8 

eo~ por.ak.or> 
c. rro'). 

~~--~-+--~~--~-( 
-6V. 

ingang 

aflezen van 
rempelspanning, 

vd. 

I I823nF. 

-=::=-

:b1iguur C3, Aansluitingen van de comparator. 
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In deze appendix worden de 3 programma's toegelicht, die wer
den gebruikt om de verschillende data te vervverken. Allereerst 
wordt een korte recapitulatie gegeven van het tot stand komen 
van de desbetreffende metingen. Vervolgens wordt het program
ma toegelicht, dat de dimensieloze gemiddelde snelheideprofie
len weergeeft. Dit deel is kort gehouden en zal zich beperken 
tot het beschrijven van de verschillende parameters, die moe
t~n worden ingelezen. Hierna wordt het programma DATALEES be
schreven. Dit programma verwerkt de ponsbanden, waarop de con
ditioneel gemiddelde spanningsfluctuaties staan. De beschrij
ving is uitoeriger, omdat o.a. de besturing van het programma 
m.b.v. de stuurparameters wordt beschreven, alsook de in- en 
uivoergegevens. Tenslotte wordt het programma beschreven, dat 
de kaarten verwerkt, die door het program.ma DATALEES worden 
geponst. Tot slot wordt een volledige listing van de desbe
treffende programma's gegeven. 

h ;Re ca ,pi tulatie van het totstandkomen van de metil:Lgen, •. 
De grenslaagmetingen werden met 2 c.t.a' 8 uitgevoerd, in 
verschillende meetsituaties( zie figuur 5.2) Eén opnemer werd 
in Y+=15 gestationeerd en gebruikt als (burst) detectie-op
nemer, terwijl de andere (meet)opnemer door de grenslaag om
hoog werd bewogen (tot maximaal y+=200). 
De spanningsfluctuaties door de 2 opnemers afgegeven werden 
gelijktijdig op afzonderlijke kanalen op magneetband opgen<;J
men. Voor elk van de verschillende hoogten, waarin met de 
meetopnemer werd gemeten, werd gedurende 60s opgenomen. 
Bij de verwerking tot conditioneel gemiddelde signalen werd 
gebruik gemaakt van de schakeling, waarvan in figuur B1 het 
blokschema is gegeven. 
Om te komen tot een tijdopname van de conditioneel gemiddelde 
sp~nningsfluctuaties, werd het door de detectie-opnemer (y+=15) 
afgegeven signaal toegevoerd aan de burstdetector, die op een 
bepaald drempelniveau was ingesteld (zie enkele pijl-richting 
in figuur 4.1). Bij overschrijding van het drempelniveau wordt 
een puls gegenereerd, die de correlator start. Deze wordt ge
bruikt in de enhancement-mode (appendix A). 
Aan de correlator wordt het vertraagde anemometersignaal toe-
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lAAGOOOlli..AATFILTKR 

CORRnA'l'OR 

uc 201 

I 

(~rohnhite-3340). 

BU1U>TDE- ~rempel, 

1--------i PULSGE

JlERA.TOR 

(Federal Scientigic). (Dataplll.a) 

1 'Po ~5 b.~mJ. 
Pi_guur-4·1. Schakeling, gebruikt bij de verwerking 

van de anemometersignalen. 

gevoerd. (input B). Op deze manier werd een tijdopname gerea
liseerd van de conditioneel gemiddelde spanningsfluctuaties. 
(Voor uitgebreidere beschrijving;zie hoofdstuk 4). 

2. De dimensieloze gemidd.elde profielen en de dimensieloze 
variantie voor de ver~chillende meetsituaties.c/BfOM/PJ..oïïEN) 

Zoals reeds eerder vermeld wordt slechts de volgorde van het 
inlezen van de verschillende parameters beschreven: 

DATA IN1 

'-) ' US, . 

( N x) l ( Nx) y + , ( N x.) Û ~ ( N x)~, 
1 Ln " " 

N
1
: Het aantal meetsituaties, wac::.rin werd gemeten. 

N: Aantal meetpunten in de grenslaag per meetsituatie. 

Tevens vvordt in de plotfiguren 1 , waarin ül· is afgebeeld/ 

1. Bij het tekenen van de desbetreffende figuren 
werd gebruik gemaakt van de plotprocedureS, die 
door R. van Ommen werden geschreven. 
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het Spaldingprofiel (+ "Blomse" term) getekend; 

y+ =U++O, 1108(exp(0,4U+) -1-0,4U+ -(0,4U+) 2/2! -(0,4U+)3/J! 

-(0,4U+) 4/4!-(0,4U+) 5/5Q 

Opm: De nummers voor de gebruikte merktekens zijn geru
briceerd in de R.C. informatie: HS-4.2.1(pag.9). 
0: 1 )Á:2_; +:.3; X:li. 

3. Het 12rogr~!!!na DATAI~EES., 

Bij dit programma wordt de ponsband toegevoegd, waarop de 
condtioneel gemiddelde spanningsfluctuaties als functie 
van de tijd zijn weergegeven. De juiste normering en trans
fprmatie naar de snelheidfluctuaties geschiedt in dit pro
grarrmm. 

A. Besturing van het progra~~a m~b.~ de stuurnarameters~ 

Eli1~n PR2.!. 
De parameters PR1 en PR2 besturen de te plotten plaatjes. 
PR1 verzorgt de uitvoering van de conditioneel gemiddelde c', -

snelheidsfluctuaties, < UF">/U
8 

als functie van de tijd voor. 
de verschillende hoogtE:=m in de grenolaag. ( grafiek8) 
PR2 verzorgt de uitvoering van de conditióneel g~middelde 
totale snelheidsprofielen~<uF.,. +UG)/Us (grafiek 9). 
In het geval_RR1=0 en PR2=0 worden alle series van 256 ge
tallen. die op de ponsband staan, bij de desbetreffende plot
procedureS verwerkt. 
In het geval PR1=0 worden alle series van 256 getallen,op de 
ponsband, verwerkt tot<: up>/Us-curven als functie van de tijd, 
die vervolgens in één plotfiguur worden afgebeeld (grafiek8). 
Indien m1=.1 wordt de eerste serie van 256 getallen, op pons
band, niet E'.fgebeeld in bovenbedoelde plotfiguur. Deze serie 
getallen wordt echter in een aparte plotfiguur weergegeven •. 
Wanneer het door de detectie-opnemer in y+ =15 opgenomen sig·
naal,door de eerste serie getallen,op de ponsband1 wordt ge
representeerd, dan biedt PR1=1 de mogelijkheid om de in y+=15 
bepaalde~uF~/Us-curve in een aparte figuur te plotten. 
Hetgeen d~n voordelen biedt, wanneer het in y+=15 opgenomen 
signaal niet vergelijkbaar is met het door de meetopnemer 
opgenomen signaal (meetsituaties 2,3,en4). (figuur~.~). 

In dat geval worcle,~J in de toestand, waarin PR2=1 de in y-r =15 __ , 
verkregen data (eerste serie getallen op ponsband) niet ver
werkt bij het bepalen van de.conditioneel gemiddelde totale 
sne1heidsprofielen (<. up~+U ) /U

8
• 
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1h, :Yolgo;rde Yo.n in1ezen Ynn de Tîarameters in de desbetreffen
files. --- ....... ,._ 

DATA IN1 
='2 .\ 

Me, u , PR1, PR2t u0, ts,U
8

, U08 , Y, fc' 1, k , 

A1' B1 ' (0 ' Rd 1 ' Rg1 (NX ) ' 

A2 , B2, O')- 9 Rd2 , Rg2 (NX), 

Bij het in1ezen van de ijkconstanten en de waarden van Rden 
Rg' voor de desbetreffende meetdraden, worden de constanten 
van de meetopnemer (subscript.1) als eerste ingelezen. 

Opm.: Het inlezen vandeN verschillendeRg-waarden voor 
de verschillende draden biedt de mogelijkheid om bij 
de tijdopnamen,in de N verschillende hoogten ven de 
grenslaag, te corrigeren voor de. temperatuur7 door het 
invoeren van de juiste Rg-vmarde. 

In het geval de eerste serie van 256 getal1en op de 
ponsband betrekking heeft op de detectie-opnemer (y+=15), 
worden N+1 waarden van Ri ingelezen. Hierbij dient de 
eerste vmarde van Rg1 voldoende groot te worden gekozen 
(Rg1=100), terwijl de eerste waarde van Rg2 is gerela
teerd aan de tijdopname van de detectie-opnemer in y+=15. 
(eerste serie van 256getallen op de ponsband.) 

DATA IW2 
(NX)y+, (NX)E, (NX)Vpp' (NX)AO, (NX)AC, (NX)A2, 

Opm.: De volgorde van inlezen van bovenstaande parameters, 
in hun se!'ie van N, is dezelfde. als de volgorde op 
de ponsband van de series van 256 getallen, voor de 
verschillende meetsituaties. 
Op deze manier wordt elke parameter geparenteerd 
aan zijn bijbehorende serie op de ponsband. 

c. Output. 
C1. l'rinter 
Op de printer wordt een aantal tabellen verzorgd, dat voor 
een groot deel ook in de plotfiguren wordt weergegeven. 
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Allereerst worden de verschillende parameters beschreven, 
die specifiek zijn voor de meetsituatie, zoals hieronder 
voor meetsituatie 4 is aangegeven. 
ST~URt"AR~MEH:R I 

$TUURt"ARAMETF:HI 

MEETTU~STAt,D I 

OREMPt.Lt 

fiLTf.~FRE~uENTl~l 

~US )•*2•TM/'/ 

~AMPLt.TIJul 

l}RH0LEN(iTE 1 

PRl = 0•\lOOO 

PR2 • 1•U0UO 

Ml ,. lioUOOO.,.__ 

K • 0•5000 

Fe • 400ou000 [HZJ 

.. 16•::>325 

TS = o.2000 [MSECJ 

SCHUH 5PAN5NEL11t:!J 1 u::. = Od1~0 [MISJ 

0NGESTOORUE SNE~~t:IJ uP ST4T•~(X:15•0'CMl 1 UO = 7o10 [M/SJ 

UOl = o,J~ [M/SJ 

Vervolgens wordt een viertal tabellen afgedrukt: 
Tabel 1 
Deze is hoofdzakelijk weergegeven om de overige tabel
len te kimnen controleren. 

y+ E 

15•00 1. 9 3;) 

5ofO 1. 90 :> 

10•00 1o97J 

20•00 

30oUO 2o074 

4QtOU 

2a09J 

65•uo 

dQ•OO 

IJO•UO 

-u 

1•ö71 11•33948~ 

4•761 21•60607Y 

11•892 22·02014, 

;a 0 70 22•57975; 

5•230 23•07652~ 

5•323 23•303381 

5•441 23o72S05t 

VPP 

4·0 

lioO 

4•0 

4•0 

4t0 

4•0 

4a0 

4•0 

4·0 

4•0 

A2 

J•:lo"'3 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

Jtû(009.l99 

\)o(J(\009399 

1)•00004921 

l)o0('004921 

Jo00004771 

O•OC'004735 

IJ•vC\l02'<BO 

v•oooo5ooo 

0•00002o94 

0•00002641 

O•OC'002422 

De laatste kolom geeft de factor aan, waarmee de gegevens 
op de ponsband worden vermenigvuldigd om de werkelijk 
conditioneel gemiddelde spanningsfluctuaties te verkrij
gen. 
Tabel 2 
Deze tabel geeft voor elke serie getallen(· ~lke y+.:waarde ), 
op de ponsband, de waarde van<" UI? /US resp. (~ Up"7' +U )/US 

Dit gebeurt voor 16 verschillende tijdstippen. 
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Hieronder is een van deze 16 tabellen gegeven. 

TI Jo lst N•TS • 3•2oo,t.~sEcl N • 1& 

Y+ 

yi' EP ELVl <Uf>M/S <ur~ 1 us (<Uf> .. U );t;::. 

1 s .uo 35 0•0032895 0•057561 Od82l~ll 11•4v3JOl 

Sof I) •2Q "0•0027256 ·0·030907 ·o .,J97806 5o8<.258'll 

lOoUO ·s ·o.ooo24ó1 "0o003ó38 "0•~11511 8o7.i.OOOJ 

i!OoVO •28 "0•0013780 ·o.o25Y61 "Oo\182157 12•2'>'959'1 

JOoOO 21 0•0010019 Oo020967 OeJ66350 l4•<i'-050'll 

110•00 •44 ·c.oozoa.33 •0.0415013 ·o.l42'1'15 l4o•h4ó6;~ 

sO,U.J •5::1 •O,OOlJ145 •O,Oz8Y45 a0,0915'19 l5t)L>9ó77 

65•00 4?. 0•0021000 0·0117417 Od500:)5 16 •1:!'586<.1 

dO•OO 3" 0•0010237 0•023o24 0•~74750 16•6.,6.24<.1 

90•00 •j7 "0•0010511 "0•024558 "Oo.J77716 '16• 71.7ó9J 

100•~0 811 0•0021318 0•050:;;77 OdóOiJ:).3 17•31799.:. 

Tabel 3 
In deze tabel vvordt voor elke Sel"ie getallen (elke + 

-:_,r -vmar-

de) het volledige UF /Us-profiel als functie van de 
t.ijd weergegeven op 64 tijdstippen, te· beginnen op 4-ts. 
Hieronder is een deel van deze tabel weergegeven voor 
y+=15 Bn y+=5,7 voor meetsituatie 4. 

• 1'5·00 
< ur>[""ls 1 Y+ = 5o70 

N EP El ~ l <ut> lus N EP EcvJ <ur>t'"6] <upt-.s 
4 ')U Oov0'16~9 OoOó2.!29 0.' 602-' 4 "1 o,oo3e'J I) ,Q'IJó':/5 Ool3tl~è 

8 11 O•.lC1034 O•OltlU90 o•v572J 8 ~9 0•003bó5 U•0415t>4 0•13153 
12 12 o•v011.21l 0•01'1f35 0•~624J 12 ~ .. 0•003bó) u•0415b4 0•1315J 
16 3~ O•OOJ2è9 0•057~61 Otl821:l 16 - .. -1 "0•0027-'ö "u•JJv90?' ·u•097dl 
20 -7 ·o&JOJ6So ·a • o 11 ::.12 ·o·~364J 20 -.2 "0•0011-'d "o•olûb9 ·o · o 40 "7 
24 "3b ·o•vCJ3B3 ·o·o5-:I~O~ ·oo~e73• 24 - .. 4 ·o.oo2c=>o ·Jo02:J578 Y0•080\IIi 
28 ., "O•J00~70 ·o·oooa3 "0•~2600:: 2B "J4 "Oo0031'i) ·voû.i02J5 •O•l14t>7 
32 . .., "0•000846 ·o·014t>Ol ·o·~468~ 32 •.;7 "Oo0053:i7 •.;oJoU747 "0•192.<1! 
36 "1'1 ·o·JC17B6 "0•031.!47 ·o·~9ee: 36 -~~-~ ·o.oo9ooo ·v·lll%3 ·o·354l.i 
410 "4ó -o. o c,. 3 2 3 •0•075o51 ·o•,394~ 40 -ll.l::i ·o.o09óoo •uqll903 •0•3S<il.: 
'14 "6J "0•00:>921 ·o·103o09 "0•J278è 44 -l .. o ·o.ol127d ·o q.21tlö9 "J•40471 
46 -.33 ·o·JO.il02 -o.os<~.<71 ·o-.717• 40 -1 .. d ·o.o120Jv "0•1.3:>'115 ·0•43169 

Tabel 4 
In deze tabel wordt slechts voor de eerste serie getal
len, die op ponsband staan (y+=15) het conditioneel ge
middeld profiel van de snelheidsfluctuaties weergegeven, 
genormeerd op de 
< uF ">I ( ku 2 ) 0 ' 5 • 
tijdstippen, te 

r.m.s-waarde van het drempelniveau: 
Ook deze worden weergegeven voor 64 

beginnen bij 4tc• Deze waarden worden ver-.... 
volgens op kaarten geponst. 1-\ieroV'Idev- ee Vl deel V.Jvt de. 

N 
4 
6 

12 
16 
20 
24 
28 
l2 
l6 
40 
44 

T+ = 1S-Oo 1:-..a be.\. 
lP E(VJ <ut>L"'6] <uf>t(K•C\l.')'/2. 

50 Oo0041699 Co0d22 Oo14o9 
11 0•001034 0•0181 O•J328 
12 Oo00ll28 ()o0l97 Oo0357 
35 Oo00J2d9 0•0576 Ool042 
•7 •Oo000658 •Oo01l5 •oov.208 

"36 •o,OOJ3o3 •Oo0592 ·o.1J72 
•5 •o,000470 ·o.OOB2 ·o.Ol49 
•9 ·o.000846 •Oo0141l ·o,.;268 

"19 ·o.oo17o6 ·o.oJ12 ·o.os66 
•46 •J,004323 ~o.orsr ·o·l370 
•A1 ·~·00~9?1 "0o1036 •oold76 
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912m•: Wanneer het prog;rarnma DATALEES wordt gebruikt, moeten 
een tweetal kaarten worden aangepast aan de gegeven 
omstancligheden: 
kaartno: 40; Hier wordt het aantal series van 256 ge

tallen opgegeven, die op de ponsband staan. 
kaartno 350; Deze kaart wordt aangepast aan het feit 

of gelineariseerde dan wel ongelineari
seerde signalen ·worden verwerkt. 

4. Het pror:ramma, .dat de kaarten ver\'..rerkt, die door hei 
. ,Erogramma DATALEJ!.ê.., werden genonst. C/?/-OTTEIY). 

Dit programma verzorgt op plotter 11 de plotfiguur, waarin 
door middel van merktekens het<. uF"'/ (k~) o, 5 -profiel voor 
een aantal verschillende tijdstippen wordt weergegeven. Tevens 
wordt een gemiddelde curve door deze punten getekend. 

Bij het uitvoeren van het programma vwrdt kaartno 30 
aangepast. Hierop wordt het aantal series van 256 ge
tallen aangegeven, dat door middel van de geponste kaar
ten wordt toegevoegd. 1. Np) 

DATA DJ 1 

t
8

, (NPX)fc, (NJ<)k, 
Vervolgens worden de desbetreffende kaarten toege
voegd (bij de verschilende k-enfc-waarden), die DATALEES 
voor de verschillende meetsituaties heeft geponst. 



f\; I "J 'i I V I !l I V l N I G F M I H l. () M I P l Q T T t N 
= ; = -- = = = = = = = = = = - = = = = = = = = = = = = = = 

~" IN i>!T Pt-<OGf.<AMMA ióllf.<llf"' VOO>! Llf VUISCHILLfNOF Mt.f.T- * 
~., S!TUAT!E'S DE 0!"1E'1Sitl0lf t;fMJtll>fLLll: S'JLLHI:IOSP>-10- * 
I<> FIELEN (),"1.V, ME~KTtKf"'~ AANGEGEVfN. 0~< WORllT HET <> 
~" <;PALD!NG..>RQ~ ltL+"tL_Or~Sf-u Tft-1'1 Gl: Tt:KFNO. * 
1-<> 'JE T.-t:Et)L •'c.OTFJ~U.J:< l):fJT )\: Dl"'''';Jf['l/F VIIQJA\JTIF " 
~* ALS FU"'CTll VAN Y•• VOOR DE VERSCHILLE"'Df MtETSITU- <> 

l.* AT!E'<;, " 

~~*on~~oo~oo~uoooooo*~u~ouoouooooooooooooooouoooo*~********* 

$'SET'THELlöRA~Y•LI\JEINf0 

•qt.GJN' 
$' I 'ICLUOE 111 (U I 7 7 25340 7 l 1-'t-I<)CI TEKENING/ JLNSE\1 11 

1 F!LE' OUT IKINIJ="RI"JTE><l; 
•FILE' I"'l IKIND=READER>; 
'FILE' DRAWIKI-\Jil=P:..OTTU<11ll 
'INTEGER' loJl 
1 REAL 1 lJS,èJU; 
1 0EFI"JE'N=4~: 

'0EFINE''1=10~; 
I RE AL I I ARRAy I )1, 0 I 1 : N. 1 : M l • /( 1 [ 1 : N. 1 : M l • y [ 1 : N. 1 : M l • "1 I NM AX [ l : 4 l ; 
~EI\Il ( 1"11• 1•1\JUtUSl; 
1 FOR' I:=l 'STEP' 1 'U'JTIL' N '00 1 

'8EGI'J' 'FUi-1 1 J:= 1 'STEP' 1 'JNflL' M '00' REAIJIIN1tltYlit.Jll; 
1 F0t-< 1 J:= 1 'STEP' 1 'UNTIL' M '00' PEAOCINltloXO[I,.JJ); 
1 tvk 1 J:= 1 'SfEP' 1 'UNTIL' M 'DO' qE_AUIU.1oltX1[I,.Jl); 
1 t0!-<' J;= 1 'STEP' 1 1 JN11L' M 1 Ll0 1 

I 'llt; I,, I x 0 [ I 'J l : =x 0 [ I • J I I lJ s; 
X 1 [ I , J l :=X I [ l • ,; ) I I US<>* è l l 

I E·•D I ; 

IE \jr) I : 

J~OOOOOOOQOOOOO*OOOOOQUQ*OOQOOO*OOO 

~* PLOTTf~ V4N J+ TEGE~ LOGIY+l • 

~· * 
~*~********~***O***ooooouoooooooooo 

'-'J~MAl([I]:=O; 

~~I 'JM A y [ ? ) : = c'. s: 
"i I "J"'1AX [ 3 l: = l; 
'-'I~MAX(4]:=r'Oö 

TE~AXI~?(~~AWtMJ'J"'1AXt?•StlY. 

• '''li'1ENSitLooc,. (jt_MIIJ:JELII s~cLHtli1SPRCJFIEL'l '• 
I (I LD(, ( '( +) I ) I • I (I U+ I ) I ) : 

TE.<; ClNV E WH;, ·1, J, 1 , ~ <'1 • L ;' G IJ+ • 11 0 r< <> IE XP ( • 4" J l -1- ( , 4 * J l- ( ( , 4* J l "" 2 l I 2 
-I (, 4 ".J) <> « J) lh- ( (, 4 *,I)* *'•) I ?4- ( C. 4" J) "<' S) I 1 ?0) ) 'J • MI "JMAX t 0, è • 1) ; 
•FCP' J:=1 '<;HP' 1 'U'•T!L' N '!hJ' 
TFK'1AP~~~~~A~•J•1•'1 tLOGCY[I,.Jll •KOl !tJlt'1l'JMAXt0t2•I••2); 
~OQ00000000U0000000~0000000000QU000 

* 
1\* PUlTTUJ VMJ IU1'"*2li!US**2l * 

'I>* TEGF\J Y+ 
", .. 
MJ'J'-'AX( l) :=O; 
'1I\IMAX(./];=,'':(ol; 

'1I"'MAX[3l:=O: 

'"~IA 1\ x ( '• ) : "' I 0 ; 
SK!PPAPF~C01-1AWI; 

TEKAXIS?ID~AwtM!'J"'1AXt2•?0•20, 

" 

'('0l"1ENSIU.O/f., TJPHUL~-IH!-. l'lfE:~<;ITEIT'l 1 t 1 1 1 Y+'l 1 t 
1 1 1 CU'**?l/IU'>""?l'l'>; 
• FOR • 1 : = 1 • ~ T EP 1 1 • urn 1 L • N 'oo' 
TEKMAPKS18HAWtJt1•"1 oY( I•JltX1( I•J)o'1I\J'1AX•0•2•l••<'l; 
LOCr< !~PUl: 

1 
2 

2 

3 

3 
2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B 
9 

9A 
9t:l 

5 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
1 BO 
190 
200 
210 
240 
230 
220 
2')0 
260 
270 
280 
290 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
370 
3'30 
3qO 

]q5 
400 
410 
420 
430 
440 
450 
41)0 
470 
480 
485 
490 
500 
510 
520 
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ooo:oooo:o 
ooo:oooo:o 
ooo:oooo:o 
ooo:oooo:o 
ooo:oooo:o 
ooo:oooo:o 
oöo:oooo:n 
ooo:oooo:o 
ooo:oooo:o 
ooo:oooo:o 
ooo:oooo:o 
ooo:oooo:o 
ooo:oooo:o 
003!0000:1 
003! 0000: l 
oo3:oooo:I 
003!0000!1 
oo3:oooo:1 
oo3:oooo:1 
oo3:oooo:1 
003:0000! I 
oo3:oooo: 1 
003!0009: 1 
003:0019:5 
003:001A:3 
003:002E: 1 
orn:0041 :4 
003:0055!1 
oo3:oo55:5 
003:005A:3 
003:005F:J 
003:0062:2 
003:0065:1 
003:0065: 1 
003!0065:} 
003!0065:1 
003:0065:1 
003:0065!1 
003:0066!1 
003!0068:1 
003:00b9!2 
003:006A:4 
003:0060:3 
003:006E:2 
003:0072:1 
003:0080:5 
OOJ:008E:3 
003:008F:1 
003:00AI :o 
003:00A1!0 
OOJ:OOA1:0 

003:QOAI :0 
003:00A1:0 
003:QOAl:O 
003!00Al:O 
003!00A2:0 
oo3:ooA3: 1 
003:0QA4:2 
oo3:ooA5:4 
003:00A6!5 
003!00A9!4 
003:00AE:O 
ooJ:oof3o:t 
003:0080:S 
003!00C2:0 
003!00(3!3 

==========================================================~============================================= 
IS P~OG~A"' !S '<~ll t.~tC.Jli\HLE HeCAoJSt Of CO~P!LING fOR SYNTAX 0\JLY. """"""*"""""""" 

~S r)fTF:CTEn o. 
ENTS = 35. TOTAL <;EG'1ENT SI!E = 1121 ·~DROS. CO~E ESTlMATE = 2622 WOROS. STACK ESTIMATE = B2 
47? CAqr)<;, ?4~3 ':>Y~TACTIC llf~S. 40 IJIS~ SEG"1lNIS, 

r..~~: "'I'IHIVIr:IVt'UGl M;H:.J>MI'"'L•lTT f:'J. H 770IJ cn:)E G~_"'t:~ATEO. 
1o1f = F,t,,70.J SH;:1'>J()<; ~-LAt-'SFU; è,4il7 o.,~C0,\Jil<., '-''<O(t<;SJ•~u! J.J72 SFC:l'lllS 110. 
======~=====~=~:=======~====~========~===~=====~=========================~=========;==============~===== 



BURRUUGHS 87700 8EATHE COMPILER, VERSION 2.8.000, THURSDAy, 11110177, 01:55 PM. 

N I N H I V I 0 I V E N I D A T A L E E S 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

~~~ouoooo~***********oooob***~*****************~**~**~öooooo 

~~ 0 

t~ DIT PROGRAMMA VERWERKT EtN PONSöANO EN GEEFT, ZOWEL ~ 
~~ IN TABELVO~M, ALS IN EEN PLOTFIGUUR WEE~: 0 

~~ -COIIJDITIOIIJE:.t.L GtMIOtlELDE SNELHE.!DSFL:.JCTUATIE:.'So o 
~~ <UF>o ALS FUCNfiE VAN DE TIJD VOOR DE VERSCHIL- ~ 
t~ LENDE Y+ WAA~DEt-1, <> 
t<> -COIIJDIT!ONEEL GEMIDDELDE DIMENSIELOZE TOTALE SNEL- ~ 
t~ HE!USP~OFIELE~• C<0F>+UG)/USo VOOR DE VE~SCHILLEN- * 
~~ DE TIJUVERTRAGINGEN, ~ 

I* -<UF> ALS FUNCTIE VAN OE TIJD, GENORMEERD OP ~ET o 

~~ DREM~ELNIVEAU: <UF>ICK*VAR) 00 0t5. o 
t~ 0 

~·0000000~~****~********************~*********************** 

~'SET' THELIRRARYoLINEINFO 
'REG!N' 
$I I "JCLUDE I 11 (u l 77 25340 7) PR'lCITEKE'J I NGI JENSEN" 

1 DEFINE' N=l}ll: 
1 F!LE 1 JOSCKIND=PU~CH): 
'FILE' OUTC~!NO=PR!i'<lER); 

'FILE' !NI CKl~D=REI\DERl; 
1 F!LE' lN2CK!NO=~EAOERl; 

'FILE' ORAWCKIND=PC.uTTE.R11); 
'FILE' PTCKIND=PAPERREAOERo8L0CKSIZE=6000oUN!TNU=Q)l 
'REAL' 1 ARRAY 1 A[1:2~bo1:~+2J,A1[ 1:2JoA2[ 1:~],ACI1:NJ,AO[l:Nl• 
ALFA[1:2lo8[1:2J,C(J:~J.C1[1:N+2loCC(1!~l•Dli1:N+21•D011:N), 
E11l:N+2J,Ef[1:N]o0[ 1:2,1:N],P[1!2o1:NJ,Q(1:2ol:~],~(1:2o1:Nlt 
AO[l:2)o~G[1:2o1:NJ,S11:2ol!NloTI1!256ltU(1:N)oUl[l:Nl•VQP[1!NJ, 
X(1!32ltX1IO:NloY(O:N+2JoY1[1:256loE[1:N]oE0!1!?56loU0[0:N], 
M!NMAX[l:4); 
1 ARRAY 1 t3:.JF[0:499]; 
'REAL 1 KoTMoTSoUOoUOloUSoVtLo00oVARoMEtFC; 
'INTEGER' I,J,PSoZoGoR~MCrlARS,POoHoWoP~loPR?; 
1 POPJTER' CURCHAR: 
~000~0~000******~**0*0000000000~**000000000000000Q000000 

~~****************************************************** 

~**~ *** 
'1\<>o<> HIER WORDT [Jt_ P"lflCr~DUREo "KEHE.P"• GEOECLA- *** 
'"*u REERU. DE ASCII-CODE• WAARIN DE GETALLEN OP *~ 0 

l-***. PONStlAND ST A tiN, ,.;,/RIH DOOl-i DEZE PROCtDURE *"" 
~*** VF~TAALfl NA\~ H!NA!RE CODl. *** ...... 
~~oflooo~oowoooooo~-~~W*********************************** 

r~ooooooooooo~ooooo:~o~o~oooooooooooooooooooooooooooooooo 

1 INlEGER 1 1 ?RüU_DJRt:' r'LnFP; 
'IF' ~EMCHA~S=O 1 T~EN 1 

'i:lEGIN' '1:'00LEAN'Y; 
!3:=PEAO (PT .t>OOOotlUf- [ o l l; 
I I F I 8. [ 9: 1 J I T HEN I 

1 BfGIN 1 REHE~::-1; CLOSE<PT); PT.UNITN0:=9 
'EN0' 1 ELSE' 

1 
2 

2 

3 

l . 

lA 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

9A 
98 
9C 
90 
10 
20 
30 
40 
45 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
110 
130 
lt+O 
lSO 
155 
160 
170 
lAO 
lAS 

~Et1EP 10 
~ErlEP 20 
~EriEP 30 
REliEP 40 
~EtiEP 50 
qErlEP 60 
qE'"iEP 70 
KE'iEP 80 
~EriEP 90 
KE-iEDlOO 
~EriEP110 
qEriEPl20 
~EriE?l30 
q[riEPl40 
~EriEP150 
REt1EPl60 
~EriEPl70 

ooo:oooo:1 
00010000ll 
ooo:oooo:, 
000! 0000: I 
ooo:oooo:1 
ooo:oooo:c 
ooo:oooo:î 
oooroooo:c 
ooo:oooo:< 
000:0000 I( 
ooo:oooo:c 
ooo:oooo:< 
ooo:oooo:( 
00010000:( 
ooo:oooo:c 
ooo:oooo:c 
0031oooo:1 
ooJ:oooo:J 
oo3:oooo:1 
00310000:] 
003:0000:] 
003:0000!1 
003:0000!] 
003:00001] 
003:0000:) 
003100031! 
003!000312 
OOJ:OOOF:;: 
oo3:oo1s:;: 
003:0015:( 
003:0015!2 
003:0015:;: 
003:0015:< 
003~0015:2 
00310015:;; 
00310015:;: 
00310015:;: 
003:0015:;: 
003:0015:<: 
003:0015:2 
003!0015!2 
003:0015:2 
003:0015:2 
003!0015:2 
003:0015!2 
003l00l5:2 
003:001613 
021:000011 
0211000714 
021:0008:1 
021:0008:5 



., 

1 8EGI"J 1 CURCrlA~:='t-'OINTER' (t~UF!OJ): 1-<EI-1CHARS:::REAL<H.!47!20Jl; 
REHEP!=REHEP; 

'END'; 
1 E"JD 11 ELSE' 
1 8EGl"J 1 REHlP!=REAL<CUHCrlARolll 

CURCHAH:=CURCHAH+1l ~EMCHARS:=REMCHARS-1; 
1 ['J0 1 REHEPi 
~*~~~*~**~*****~****~******************************~***~ 
~*****************~***~~*********~*****U******o********* 
~~~~ ~~0 

:r-~~~ HIER wORDT OE ,PfWCEOURfo "LEES"• GEOECLA- """ 
~~~~ REERU. OEZE ?ROCEOURE LEEST OE GETALLEN, UIE ~~* 

'l\~'"' OP PuNSflANI) STAA,'J. Hlt~l:liJ wORDT DE PROCEDUt:<E "'"' 
~~<>~ REHEP GE~R0I<T. o~<> 

"'~""' 
~ .... 

~000000000000000000*0~00UOOOOOGU00000000000UOOU*OOOU0000 

~**************************U*****~*~***********~******** 

'REAL 1 1 PROCEDURE'LEE5i 
'BEGI"J' 'INTEGER' A.a.c,o; 

'LABEL I L 1; 
Ll: 
A::::REHEPl 
'lf' A'"JEQ 1 43 1 AN0 1 A '"Jl()' 45 'THEN' 1 GOT0' L1i 
B:=REHE?: 
C:=PErlt:>": 
D::::REHEP; 
B:=J00"<~-4~l+10<>(C-48l+D-4di 
'lF' A=43 'THE'J' LEFS:=B 1 ELSE 1 'IF' A=45 'THEN' LEES:=-d 'ELSE' 
WRITE <OUT•<"Vi:~KEERDEPONSI>.jC)">); 

I E"JI) I LETS; 
'FOR' J:=1 'STEP' 1 1 U\ITIL' N 1 00' 
1 FOR 1 J:=l 'STEP' 1 'U'HIL' 256 'DO' A(J,JJ:=LEES; 
READ<IN1•/•MEoVA~.~R1.~R2,UOtTSoUS,UOE•V•FC,LtKl; 
'FOR' 1:=1 1 STEP 1 1 'U'JTIL 1 2 'DO' 
1 BEGl\1 1 REAUIIN1tltAl( IJ,8!I ltALFA! IJ,RD! Ill; 

'FOR' J::::1 1 STEP 1 1 1 UNT!L 1 N '00 1 READ<IN1t/tRG!I.Jlll 
I E\10 I ; 

1 F0R' 1:=1 'STEP' 
'FOR' J:=J 'STEP' 
'BEGIN' 

1 Ui~TIL 1 2 •DO' 
I ll'~ T I L I N I 1)0 I 

0 I I • J J : =RO [ I l" < Rf1 I I J -RG I I, J l l ; 
P[J,JJ:=8!IJ<>OlioJJ; 
0[ I•Jl :=]/ALFA[ I ll 
R[J,JJ:::Q[!,JJ-1; 
S[J,JJ:=A1!IJ*O!J,J]; 

I E\ID I ; 

\'IR I H~ <OUT,< X 12 • 11 0Nl>I:L I ·~E AH I SEE RU_ 5 I GNAAL 11 > l ; 
WRITE<OUT,</,X-i,"===============:c==============">ll 
~*~**~***************~******~~~ouo~~************O******* 

<> 
f<> l:lESCHRIJV!NG VAN OE SELANG~IJ~SlE CONSTANTEN " 
~" ~ 
~*~*******~************************~*~***********~****** 
WR I fE (OUT, <lil, 11 S T JUf<PARAt~E TER: 11 , X4, 11 PR 1-=-", F i:l. 4 >, f.'R 1) ; 
WR!TE<OUT,<// t 11 STJUPPAf(A'11:TER: 11 tX4o 11 PR2_=_",Fi:l.4>,PR2ll 
WRITE<OUTt<l/ •"'li::.EffOESTANû: 11 ,Xlt 11 ME_=_ 11 tF8.4>tMEll 
WRITE (()11To<//• 11 '1RF"1Pt.l :oo.x I l•"K-=-"•~"·'-~•4>•-<>: 
WRITE <OUT • <I I• "F lL TERFt<EOUENTIE: "• X3t 11 fC_=_.,,Ftl.4>,FCl; 
WRITE<OUT,<X1•"!HZl">l; 

3 t<E'1EP180 
3 t<E'1EP190 

REHEP200 
3. REt-iEP210 
2 REt-iEP220 
2 REt-iEP230 

REt-iEP2t•O 
2. LEES l 0 

LEES 20 
LEES 30 
LEES 40 
LEES 50 
LEES 60 
LEES 70 
LEES 72 
LEES 74 
LEES 76 

. LEES AD 
LEES 90 

2 LEES 100 
LEES 110 
LEES 120 
LEES 130 
LEES 140 
LEES 150 
LEES 160 
LEES 170 
LEES lBO 
LEES 190 
LEES 200 

2 200 
210 
210 
220 
230 

2 240 
250 

2 260 
270 
280 

2 290 
300 
3!0 
320 
330 
340 

2 350 

.• 

360 
370 
3RO 
390 
400 
410 
415 
416 
420 
425 
430 
435. 

.. , • ,· ~ ! • -1 . 
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021!000(:4 
02ll0010!l 
02t:00lll3 
021:0011!3 
003:0017!4 
003:0019!4 
003!001C!3 
003l00lf!4 
003:00lF!4 
003!00lF:4 
003!00lf:4 
003!00lf!4 
OOJ!OOlf!4 
OOJ:OOIF:4 
OOJ:OOlFl4 
003!001F:4 
003:001F!4 
003!001F:4 
003!00\Fl4 
o2z:oooo:t 
022!0000!\ 
022!0003!1 
022:0004:) 
022!0006!) 
022:0007:5 
022!0009!1 
022:oooA:3 
o2z:oooF:o 
022!0014!0 
022!0018!5 
003!001Fl4 
003:0020!2 
003!0029!4 
003:004E!2 
OO):OO<tF!O 
003!0067:2 
ooJ:oom: 1 
003!007E:o 
003!007E:4 
oo3:oo1r:2 
003:007F!2 
00):0086=1 
003!00ElB!4 
003!00ElF!2 
003!0093!5 
00)l0099!2 
003!009F!O 
OOJ!OOA5:5 
OOJ!OOAC:s 
003!00AC:5 
003!00AC:s 
003!00AC!5 
003!00AC:5 
003:00AC!5 
003!00!:lB!5 
OO:l!OOCA:S. 
003!0009!5 
003!00[8!5 
003!00F7:5 

. i 



WR I TE. C OUT • <I! • "MI ODI:L I I\IGS TI JO:", X ':i, 11 HL"'-", F 8, 4>, I 0 0 0 !FC J ; 
wRITEIOUTo<"_[~SECl">J l 
WR I TE (OUT,< I! t" C US l ** 2" TM/V:", X 1 0, 11 =- 11 , FA, 4>, US** 21 C FC<>V J J ; 
WR I TE !OUT,< I I, "SA~Plt: TIJD:", X 9, 11 TS_ =-", F 8, 4>, TS J ; 
lt/RJTFCOUTo<X1o"['1StCl">l; 
WR I TE C OUT,< I I • "DRAAOLE~IG TE: 11 , X 'J • 11 L_ =-~~, F 8. 4 >, l l ; 
I~R!TECOUTo<Xlo"['IM]">l l 
WRI TE COUT, <llt 11 SCHJ!FSPANSNELHE liJ: _us_=_ 11 ,F8.4>oUSJ; 
WRITECOUT,<X!t"['I/SJ">l; 
\t!RI TE COUT, <I!• "ü'IJGtSTüOROE_SNELHt ID_OP_STAT .6 CX=!5.03Ct~l: _uo_=-"• 
F5,2>oUOJ; 
WRITE!OUTo< 11 _[MISl">'l; 
WRI TE COUT, <llt"O.\IGE.S TO;J,:WE_STROOMSNE.LHE!D_AAN_INGANG: 
____ UOE_=-"•F5.C::>•JOU; 
WRITE COUT,< 11 _[M/Sl 11 >l l 
~~***~***~~0*******~**~*******~*~*~***************~***** 

~.. .. 
%* CONSTA"lTENt DIE tll.J DE DEStlE. TREFFENDE .. - b I \ 
'.l.* tlEREKE"JINGEN ZIJN (j[8RU!KT, * L.ld e. 1) 
~.. .. 
+******************************************************* 
WRITECOUTo<//1•''---Y• ______ EGEM ______ UGEM _____ CDUIDElEG ___ vPP ____ AC 

-------- _A2 _____ AD __ VP>' /2AC512A21\0" > J ; 
'FOR' J!=1 'STE.P' l 'UNT!L' N 1 00' REAOC!N2t/oY!Jlll 
'FOR' J!=l 'STEP' 1 'U;HIL' N '00' REAOC!N2oloUJJJl 
'fOR' J!=l 'STEP' 1 'UtHIL' N 1 00 1 READ<IN2o/oVI-'P[JJJI 
'FDR' J!=l 'STEP' I 'UI~TIL' N 1 00 1 READ<IN2o/oAO!Jlll 
'FOR' J!=l 'STEP' 1 'Ui~Tll' f\1 'DO' REAOCIN2o/oAC[Jlll 
1 FOR' J!=1 'STEP' 1 'UNTIL' N 1 00' REAOCIN2t/oAl'IJ]l; 
1 FOR 1 J:=1 1 STEP 1 1 'UI~TIL' 1\l 'DO' 
'i'IEGI.N' 

U[JJ!=CCCE[Jl*"2l-S[1oJlJIP[1oJli**DiloJll 
U 1 [ J] ! =Q [ 1 tJ] * C C ( Cf' [ J ] * * 2 l -S ( l t J l ) I P [ 1 • J l l * '"'< [ 1 t J] l * 
2*E!JJIP[i.JH 
C!JJ:~vPP(J]/C2*AC!Jl*5l2*A2[J]~AO[Jll; 
1 AEGIN' UIIJ:=CCCE[ll"*2l-S[2,Jll/P!2o1ll**CJ!2olJ; 

U 1 [ 1 1: =Q [ {', 1 l* ( ( C ( t. [ 1 l **2 l -S [ 2 t 11 l /P [ 2' 1 l l **R [ 2 t 1 l l *2" 
E!ll1P[2dll 

I f.Nf) I ; 

WRITECOUTo<//•F7.2•X2•F7,3,X2•FH,3tX2•F10.6oX2,F5.loX2,F~.4• 
X?,I5,X?,I5oX?,Fl2.B>oY(J],E(JJ,U(JloUl!J],VPP[Jl•AC!JJ,A2[Jl• 
AD[ .J loC! J l l; 

'['JIJ I; 
PS:=OI 
~******~*********************~**~t*********************** 

TA8EL VAN DE VERSCHILLENDE SNELHEOE\1 BIJ EEN 
B[PAALUE TIJD• ALS FUNCTIE VA~ DE HOOGTE IN DE 
GRENSLAAG, 

.. 

* 
~00000000~W00000000*00"0*000000V000000000000000*00000000 

1 FOR 1 I:=o 'STEP' 1 'UNTIL' IS 'IJO' 
'BEGIN' l:=I+l; 

'IF' (PS+2l/2=CPS+l'l 'OIV' 2 1 THEN' WRITECOUT!SKlPC1llH 
WR IT E C OUT, <!I I I," TIJD_ IS:_ "J* T 5 _ = _" • F 7. 3 >' I~ 16 * T SJ ; 
WR I TE (OUT,<" [ MSEC l __ N_ =",I 4 > • I" 16 l ; 
W RI TE C OUT , <X 3 3, " T I J D _ I 5 _ N" T S _ = _" , F 7 • 3 > • C I + 1 l *16 *.T SI ; 
WR!TECOliT•<"[~Sr_CL_~J-=-"tl4>• CI+ll"l61; 
WRITECOUTt<llt 11 ____ Y+ ____ EP ____ E!Vl _______ <UF>MIS ___ _ 

x.~~-. 
~.. ' 

,., 

2 

3 

3 

2 

2 

~40 
445 
450 
455 
460 
470 
480 
495 
500 
510 
520 
530 
540 
550 
560 
580 
590 
600 
610 
620 
630 
640 
650 
660 
670 
680 
690 
700 
710 
720 
730 
740 
750 
752 
760 
762 
763 
764 
765 
170 
780 
790 
800 
810 
820 
830 
B40 
850 
860 
8"10 
880 
890 
900 
910 
920 
930 
940 
950 
960 

-a27-

003:00FE:5 
0031010E:z 
003!0115:5 
003:0126:2 
003:0135!2 
ooJ:ol3C:5 
003:0148:5 
003!0152:5 
003:0161:5 
003!0168!5 
003:016A:4 
003:0177:5 
003!017E!5 
003!0ltl0l4 
003:0180:5 
003:0194!5 
003!0194!5 
003l0194l5 
003:0194:5 
003:0194!5 
00)!0194:5 
003:0194:5 
003!0196:4 
003:019t:l!5 
003:01AE!1 
003!01C1ll 
003!0104!1 
003!0IE7:1 
003!0lFA!l 
003:020D:1 
003:0200:5 
003:0200:5 
003:0216!3 
003:02lF!2 
003!0224:2 
ooJ:ozzc:o 
003:0232!1 
003!0239:2 
oo3:02Jc:o 
oo3:oz3c:o 
003:023[):5 
003:0258:1 
003:0263!2 
003:0266!1 
003!0266:5 
003:0266!5 
003!0266:5 
003:0266:5 
003:0266!5 
003!0266:5 
003:0266!5 
003:02')6!5 
003:0267:3 
003:0268:5 
003:0272:5 
003:0282:5 
003:0292!2 
003:02A2:5 
003:0282:5 



<UF>/US ___ C<JF>+U(,) /IJS __________ _ 
Y+ _____ EP ____ E!Vl _______ <UF>M/S ____ <UF>/US ___ C<UF>+UGI/US">l; 
1 FOR 1 .J:=1 'STEP' 1 'UNTIL 1 N '00 1 

'BEGIN' C11JJ:=Ail~l6•Jl*C(JJ; 
Dl(JJ:=CCIIJJ<>UJIJlll 3 
E11JJ:=CD1!Jl+U(JJI/US: 

,CC(JJ:=AI Cl+ll*ló.Jl*C[Jll 
DDIJJ:=CCCCJl*li11Jll; 
EEIJJl=CDDIJl+U[JJI/US: 

'END'; 
1 FOR 1 J:::1 'STEP'' 1 'UNTIL' N 1 00 1 3 
wRITECOUT•<//tf7,2tXêtl4oX2of10.7,X2,F9.6tX2,F9,6tX2t 
f9,6•XIO,F7,2tXêtl4oX2,FJ0,1tX2oF9,htX2oF9,6tX2tF9,6>, 
Y!Jl•AII*l6,JJ,Cl[JJ,OIIJJ,011JJ/US•El(JJ, 
Y[Jl•A( Cl+ll*l6tJJ,CCIJJ,OD(JJ,OD!Jl/US•EEIJJ); 
PS:=PS+l: 

'END I; 
wRITECOUT[SK!PCl)Jll 2 
~~~~****~****~****~*****~*0*~************************** 
~0 0 

~* TABEL VAN DE VfRSCH!LLENDE SNELHEOE~ BIJ EtN 
I* BEPAALUE Y+-wAARUE• VOOR VERSCH!LLE~OE TIJDEN, 

*'* .. 
%*********~***************~***********~**~*******0***** 
1 FOR' J:= !'STEP' 3 'UNT.!L' CC"J+ll'lliV'3l*3-2'00' 
1 FOR 1 I:=! 'STEP' I 'U:~TIL' 64 'DO' 
'BEGI"'' 'Füf-1 1 Z:=J 'STEP' I 'UNTIL' N'00 1 

'BEGIN' C11ZJ:=Afi"4tZl*CIZllDliZJ:=AI I*4,Zl*C!Zl*Ul1ZJ; 
I END'; 
'IF' I=! 1 THEN 1 

'BEG!"'' 
wR I TE C OUT t <I I, ' 1 Y + -=-", F 7, 2>, Y [ J l l ; 
« R l T F. (OUT,< X 3 5, 11 Y + _ = _ 11 , F 1, 2 >, Y [ J + 1 I l ; 

wR I TE C OUT, <X J3, 11 Y + -=-", F 7. 2>, Y ( J+2 J I ; 
«RITECOUTt</tXI:o 11 '\1 11 •X4, 11 [1-'"oX4•"t(VJ 11 ,X7t"<UF> 11 tX6t 
"<UF>/US"tX6t 11 'J",X6t 11 EP 11 tX4t 11 EIV) 11 ,X7t 11 <UF> 11 tX6t"<UF>/US"• 
X4o 1 ''11 11 tXS•"f::_i-'"•X'+t 11 EIV l"•X7•"<UF>",X6t"<UF>/US 11 >l; 

'E"JI) I; 

2 
3 
3 

3 

wR I TE C OUT , < 2 C l 4 • Xè • I 4 • 2 C X 2, F lJ. 6 l , X 2 • F l:l. '>,X J l , I 4, X2, I 4, 2 C,; 2, F 9, 6 l 3 
tX2oF8.5>ti*4•AII 0 4oJJ,Cl[Jl•Dl(JJ,D1[JJ/US•I*4•A(I*4,J+1J, 
C1(J+l J,OJ(J+l J,UJlJ+ll/US,l*4,A[l*4oJ+2J,CIIJ+2l•DllJ+2l• 
DlCJ+2l/USl; 

I ("Jl) I; 
~§*U*******~******~*****************************~** 

~~ * 
PLOTfEN VAN CO~DifiO~EEL GEMIDDELDE P~O- * 
~IELE"J VA~ DE SNtLHElOSFLUCTUATIE'S• GtNOR- * 
"1EERD OP US, ALS FUNCTIE VAN OE TIJD.C<!.IF>/1-!sl 

~*****~~**~***************~************************ 

'-1I"'MAX[Jl:=Ol 
'-1INMAX[2l:=5J.2; 
'-1 I NMA X [ l J : =0; 
MI"JMAX[4]:=(N+J)<>2; 
Y(OJ:::O; XI!OJ:::O: UO!O]:=o: 
1 FOR 1 I:=! 1 STE.P' I 1 U'JTIL' 256 'DO' 
'8EGl"J 1 T! lJ:=I*TSl 
'END': 
1 FOR 1 PQ:=J 1 5TEP 1 I 1 LJ"JTIL'32 '00 1 X(Plll:=TCPQ*8); 

\.:·. 

2 

2 
2 

-a28- ... 
l•• 
. I 

970 003:0284:4 
980 OOJ:02B4:4 
990 003:0289:5 

1000 OOJ:02BA:3 
1010 OOJ:028F:4 
1020 OOJ:02C3:3 
1030 003:02C7:5 
1040 003:02CD:2 
1050 003:02Dl:l 
1060 003:0205:3 
1070 003:0208:2 
1080 003:0209:0 
1090 003:020Al5 
1100 003:02DA:5 
1110 003:02F3:4 
1120 003:030f:l 
1130 003:0310:3 
1140 003:0313:2 
1150 003:0319:5 
1160 OOJ:OJJ9:5 
1170 003:0319:5 
1180 003:031915 
1190 003:0JJ9:S 
1200 003:0319:5 
1210 003:0319:5 
1220 003:031A:3 
1230 003:0318:! 
1240 003:0318:5 
1250 003:0327:3 
1260 OOJ:032A:2 
1280 003:0328:0 
1290 003:0328:3 
1300 003:033A:S 
1310 003:031•A:5 
1320 003:035A:S 
1330 003:035C:4 
1340 003:035C:4 
1350 003:0361:'5 
1360 003: 036]: 5 
1380 003:0363:4 
1390 003:0380:5 
1400 003:0398:1 
1410 003:03All2 
1420 003:03A7:] 
1430 003:03A7!l 
1440 003:03A7:1 
1450 003:03A?:l 
1460 003:03A7:J 
1470 003:03A7:1 
11+80 003:03A7: 1 
1482 003:C3A7:l 
14113 003:03A8:! 
1484 003:0JAA:J 
1485 003:03A8:2 
1486 003:0JACl4 
1490 003:03AF:4 
1500 003:0380:2 
1510 003:0382:3 
1520 003:0385:3 



'IF' PRl=l 1 THEN' 
1 8EGI"'' 

T EK A x I 5 2 1 DR flw, 'I IN,, A x, 2, "3 i', N + 1 , ' 1 ' 1 < UF >/US) [ T 1 • l • , 
I ( 'TIJD [ MSEC ] 1 ) I • I ( I <iJF >/US I ) I ) ; 

'FOR' rl:=z 1 STt:.P 1 I 'UNTJL' N 'LJO' 
'BEGIN' 1 FOR 0 !:=1 •STEP' 1 'UNT!L' 256 1 Dü' 

EO! IJ:= A! lorll*C!H] 0 U1(HJ/USI 
'FOR• w:=1 1 STEP' 1 1 UNTIL' 256 'DO' 
Yl I <~~l :=EQ!"' J+ 1>-1-1 l •2; 

• oo:=cH-l>*Z: 
T EKCURVE ([)RA .-1, .J, I , è'J 6, T [ J l , Y 1 [ J I , MI N'-1A X • 0, 2, 1 J : 
lEKCURVE IORAI'Io J, 0, 2, MI NMAX ( l l +J/2* (MI NHA X [ 2 l -MI N"'A X [ 1 l) , 
OOoMINMAXtu;z,3J: 

'END': 
SKIPPAPERIORAWJ; 
TEKAXJS2CDRAw•"~INMAX•2•32•N+1 •' c' <<UF>/USl IY+=15l • > •, 
I <'TIJO!~SECJ') '•' 1 1 <Uf>/US'l 1 )l 
oo:=t: 
1 FOR' I:= I 1 STEP 1 J 'UNTIL' 256 1 00' 
EO!IJ:=G!Ioll*C!ll*Ul!ll/USI 
T EK CU'< V E (f)R A .-1, J • 1 , ?56, T! J l , EU [ J l + l • MI N"iAX, 0 • 2, 1 l ; 
TEKCURVECORAI'IoJ,O,?,MINMAX[ 1J+J/2*1MlNMAX[ZJ-"'INMAX[lllo 
oo.•1l"'~~-~x.o.è.3l: 

1 E'IID 1 

'ELSE' 
1 HEGIN 1 TEr\>~XlS210RAI'I•"'INMAX,2,3Z,N+l•'<'I<UF>/USl!TI 1 l 1 o 

I ( 1 TIJ0[MSECJ') I. I ( '<UF>/US') '); 
1 FOR' H:=l 1 Sit.P' 1 'UNTIL' N 'DO' 
1 AEGI\1 1 'FOR' 1:=1 •STEP• I 'U"JT!L 1 256 '00' 

E<J!IJ:= A[I,HI*C!Hl*U1[HJ/US: 
1 FOR 1 "':=1 'SH.P' 1 1 UNTIL' 256 '00 1 

Y1(WJ:=EQ[wJ+H*Zl 
oo:=H"?: 
lEKCURVE (!)~AW oJ, 1 • 256 • T [ J J, Y 1 [ J l • MI NMAX • 0, 2o 1 ) ; 
lEKCURVE CD~ AW, .J, 0, è, '-1 I NMAX [ 1 ] +J/ 2* (MI N'1A X [ 2 J-M I N'1A X [ 1 l J , 
00oMP,JMAXoOo2o3J; 

I END I : 

'E'JO' I 
~*O*OOOOO*OOOOOO**öO*O~•oOOOOOOOO*OOOOOOOOOOOOOOOO*OOO* 

't* 
~* PLOTTEN VAN CO\IOITIONElL GEMIDDELDE PROFIELE"J 
~* VAN OE TOTALE SNELHEID• GE"JOKMEF~D OP USo ALS 
:: FUNCTIE vA·~ Y+·LC: <<At:">+ iÀ )/L.{s] 

SKJPPAPFRCOKA~l; 

"l I "J"'1AX [I l: =0: 
•11·'~""1\X[?.J :=rz: 
._.I "1~1 A x [ 3 l : = n ; 
"11NMAX[4]:=200I 
'IF 1 '-'1f=3 'Uf-1 1 '~E=4 'THf-N 1 ~IJ"JI-1AX[4]!=100l 

* 
<> .., 
* .. 

TEKAX T 52 (Of-lil •I•"" I \IMII.X. I. 18. I 0. I ( I ( ( <Uf > +UG) /US) [ 1' + l I ) I • 

I (I I<UF>+Ui.JJ/U~') '• I ( 1 Y+') I); 

1 F0R' 1!= 3 1 STEP' 1 'tH~TIL' lh'00 1 

'f:JEGJ'J' 'Fü~' t-1:=2 1 5ir_P' 1 1 U"JTIL' N 'DO' 
. 1 '3EGIN 1 

XJ[HJ!=I ((A[ I*~ oHl*C[~l*U1[H)l+U[H]l/USl•ll-3l*4l 
UQ[H]:: (U[H]/USl+l!-3l"4l 

1 fN0 1
; 

.,. 
t ; • 
~· •. 

.,··. 

2 

3 

J 

2 

2 

3 

3 
2 

2 
3 

1530 
1540 
1550 
1560 
1570 
1580 
1590 
1600 
1610 
1620 
1630 
1640 
1650 
1660 
1670 
1700 
1 71 0 
1711 
1712 
1714 
1716 
1718 
1719 
1720 
1730 
1740 
1750 
1760 
1770 
1780 
1790 
1800 
18IO 
1820 
1830 
1840 
1850 
1860 
1870 
1880 
1890 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
19&0 
1970 
1980 
19A5 
1990 
2000 
2010 
2020 
2030 
2040 
2050 
2060 

003:0JI:lC:O 
003:03BC:4 
00310380!1 
003:03C2!0 
003:03C510 
OOJI03C5:5 
003103C613 
00310300~0 

003!0JD0!4 
003!0307:3 
003:030911 
003:03E4:0 
003:03t:C:5 
003:03EF11 
003:03f210 
003103F311 
003:03F8:0 
003!03FC!l 
oo3:03Fc:5 
003!03f0:3 
003!0405!3 
003:0410!4 
003!041913 
003:0418!5 
00310418:5 
oo:n041B:5 
003:042 r: 0 
00310425!1 
00310425!5 
0031042613 
003!0430:0 
0031043014 
003!0437!1 
003!0438!3 
003!0443!2 
0031044C:1 
003:044(:3 
003:045112 
003!0451!2 
00310451!2 
00310451!2 
00310451!2 
003!0451!2 
003!0451!2 
003!0451!2 
003:045112 
003!0452:3 
003:045313 
00310454:4 
003:045515 
00310457:1 
003ö045AI5 
003!0460!0 
00310464:1 
003:046510 
00310465 5 
003!0465 5 
003:046F 2 
00310473 3 



.!· 

'IF' PR?=O 1 THEN' 
1 8EGI"J' 

X1[1J:=CC(A{!~·I1 ,JJ*Clll"Ul{l]l+Ull]l/USl+CI-3l*4; 
UO[l]:::: CUlll/USl+<l-3l*lt; 
UQIOJ:=CI-3l"4; 
X.l[OJ:=CI-3l*'·; 

, TfKMARKSCD~Ain J•O•N•Xl[JloY[JI•'1lNMAX.,Q,J,èo.2l; 
TEKCUQVECO~Aw,J,OoN•Xl{J),y{J],MlNMAXoOol•ll; 

TEKCURVECU~A~,J.OoN,UU!JJ,Y!Jl•~lNMAX,O•loJl; 

'END' 
1 ELSE 1 

'BEGI"J 1 

UQilJ:=ci-Jl"'•: 
Xl[J]:=(J-Jl<>4; 
y { 11: =0; 
T EK MARK S (Q~AW, .J, l, N, X l [ J l, Y [ J] '~I Nr.IAX, 0 • 1, 2, , 2 l ; 
TEKCUPVE!D~A~,JoltN•Xl{JloY[J]•MlNMAX•Ü•loll; 

TEKCUPVECU~AWoJ•l•N•UQ[j),y[Jl•MINMAX,O•l•Jl; 

'END' ; 
1 EIIID'; 
<;K JDPAPER CORA~ l; 
TEKAXIS2!DRA~,Ml"JMAX.,J,JH,l0t 1 (

1 (C<UF>+UGl/USliY+J 1 ) '• 

'(I C<UF>+UGl/US'l I •' ( 1 Y+ 1 ) '); 

'FOK' I:=17'STEP 1 1 1 U'Hll' 30 '00' 
'8EGJ'.J 1 1 F0"< 1 n:=2 'STfP' I 'UNTIL' N '00' 

'REGJ'J' 
X 1 I Hl:= I ( CA I I'"' , Hl <>C {Hl *U 1 [Hl l +U (lil l/US l + (I -1 7 l *4; 
UQ[n]:=(~[~)/USl+Cl-17l"4; 

'END I; 
'IF' PRê=O 'THE~' 
'9EGIN' 

Xl[1):::(((1\[l*!l ol1<>C[ll*Ulllll+Uilll/USl+CI-l"ll*4; 
U tl I l J : = C U [ 1 J I US l + C I -1 7 l "4 ; 
U~IOJ:=CI-17l*4; 
Xl!O]:=CJ-l7l*4: 
TEK~ARKS!D~Aw,J,O,N•Xl!JJ,Y(JJ,MINMAX,Oolt2oo2l; 

TEKCURVECD~AWoJoOoNoXl[JJ,YIJl•MlNMAXoOtloll; 
TEKCU~VECDrtAW,JoOtNoUQ[J]oY[J],MINMAXoOt1t3l; 

'END' 
'ELSE' 
'fl[IJ I "J I 

UQI[J:=CI-17l"4; 
XII 1 ):=CI-17)*4; 
TE~MARKSCD~Aw,j,J,N,Xl[JJ,Y(Jl•~INr-1AX,O•l•2••2l; 
TlKCU~VlCU~AWoJolo~o~l!Jl•YIJl•~lNMAXtO•lo1l; 
TEKCURVECD~Aw,J,JoNoUO[JloYIJI•MIN~AXoO,J,3l; 

rf"JD'; 
1 E\10 1 ; 
~~~0000*~*~*~0000000*0~0000000000*000000000000 

PL0TTFN VAN Dl Cl'Nt.l!TlO"JEEL• l;f'-~IDDELOE 
S"JfL~EIDSFLUCTJAllE•S, ALS FUNCTIE VAN 
DE TlJlJ, GENOR'1El·< 1) OP HET I>RtMPt:L
N!VEAU; C~ 0 VARl 00 0.St IN Y+=lS. 

; (""
4

• >fc~t ul. )'I~) 
* 
* 

%000UOOO***~~OU00900VOOOOOOOUOO*OOOO~OOO****** 

'BEGIN' 
M!NMAX.Il]::Q; 
M!NMAX[2):=51.2: 

J . 

3 

3 

3 

3 

3 
2 

2 
3 

3 

3 

3 

3 

3 
2 

-a30-

2070 003:0476:1' 
2075 003:0477!0 
2080 003:0477:3 
2085 003:047[!5 
2090 003:0482!2 
3000 003:0484!3 
3010 003:0486:4 
3020 003!0492!1 
3030 oo3:049c:o 
3035 oo3:04A6:o 
3040 oo3:04A6:o 
3045 003:04A6:0 
3050 003:04A6!3 
3055 OOJ:04A8:4 
3060 003:04AA:5 
3065 003:04AB:5 
3070 003:04tl7:1 
3072 OOJ:04C1:0 
3074 003:04CB:O 
3100 003:04CB:o 
3110 003:04CD:5 
3112 OOJ:04CF!O 
3114 003:0404:0 
3120 00]:0403:1 
3130 003:0409:0 
3140 003:0409:5 
3150 003!0409:5 
3160 003:04[3:2 
3170 0 0 3 : 0 '• E 7 : J 
3180 003:04EA:z 
3190 oo3:04EB:o 
3200 003!04E8:3 
3210 003!04F2:5 
3215 003!04F6!2 
3220 003:04F8:3 
3230 OOJ:04FA:4 
3240 003!0506!1 
3250 003:0510:0 
3260 003:05JA:O 
3265 ooJ:051A:o 
3270 oo3:o5tA:o 
3272 003:051A:3 
32"14 OQ3:051C:4 
3276 003:051[:5 
327B 003:052.\:1 
32BO 003:0534:0 
32132 003!053[!0 
3300 oo3:053E:o 
3301 00):0540:5 
3302 003!0540!5 
3303 003!0540:5 
330'+ 003:0540:5 
3405 003!0540:5 
3306 003:0540:5 
3307 003!0540:5 
3308 003:0540:5 
3320 003!0540:5 
3330 003:0540:5 

_3340 003:0541:5 



"'!r-.JMAX [ J]: =-2; 
MlNMiiX[4]:=z; 
SKJPPAPER<ORAWl; 
TEKAXI52<DRAwt~INMAXo2oRoRo 
1 11 CONO, GE'1. U'-i'ROFIEL• GENOR~Et:RD OP HET DREMPELNIEVEAU'l'• 
1(1 TIJD[MSECJ'l'•'<'<<UF>/IKU'**2l'"'•5l 1 )'l; 
T EKM Ai<K S ([)R Aw • J • 1 • 16 • 16 * J* T S, A ( J* 16 • l l *C [ 1 1 "U 1 [ 1 1/ ( ( K *V A ..1 l * *, ~ l , 
MINMAXt0o2t2to2l; 
T EK CURVE <DRAw • J • 1 • ?56, J* T S, A [ J, 1 1 *C ( 1 1 *U 1 ( 1 ]/ ( ( K *VAR l *", 5 l , 
MI NMAX' 0, 2, 1 l ; 
TEKCURVE([)RAW•J•O•i',M!N"1AX( 11+J/è*l"1!N'1AX[21-'HNMAX( 111, 
o.r .. HN"1AXtOt2o3l; 

I END'; 
~OO******~********~*~**O***OOOOOOOOO*O******** 

~* * 
'I>* TABEL 1/A'J DE C::JNDITIONEEL• GEMIDDELDE * (~·_..,lel 

1
'\._ • 

'" SNELHEIUSFLUCTAT!E'S• ALS FUNCTIE VA'J * I~~ ~) 
t* DE TIJO, GENOR~EERD OP HET DRE"'PEL- * 
t* NIVEAu; (K*VARl*•,S, IN Y+=1S, * 

" 
~0000~~*************************************** 

io/R I TE <OUT,< I/, X 1 0, 11 Y + _ = _ 11 , F 7. 2 >, Y I 1 1 l ; 
WRITE<OUT,</,X2t 11 N"oX6t 11 EP 11 oX7, 11 tiV1"•X10t 11 <UF>"oX6• 
11 <UF>/(K*VARl**,5">); 
1 FOR 1 1:=1 'STEP' 1 'U'ITIL' 64 'DO' 
wRITE<OUT,</,I4,X4,I4o~4•F9,6oX4oF8.4oX4oFö.4>•l*4,Ail*4t11,AII*4t1l 
* Cl 11, 1\{ I"'+• 1l*C[ 11*Ul [ 11oA[ 1*4, l1*CI 11*U1 [ 11/ ( <K*VARl "*,5) l; 
LOCK <DRAW); 
~*OäüO*U9.~************~~000*000*************** 

~" .. 
l\* PUNCH(rJ , OP FILE J05, VAN * 
,., <UF>/((K*VAkl**,5l. ALLEE'J VOOR DE * 
~* EERSTE SERIE VAN 256 GETALLEN, DIE OP * 
:11* PONSBA"'D STAA"/, (Y+=15l. * 

~0000~************************************~*** 
1 FOR 1 J:=J'STtP 1 1 'UNTIL' 256 'DO' 
wR ITE <JOS, <F 6, 3>, A [ J, l 1*C [ 1 l *U 1 [ 1 1/ ( ( K*VAR I** • ') l l ; 

I fND'. 

2 

3350 
3360 
3370 
3380 
33RO 
3390 
3400 
3410 
3420 
3430 
3440 
3450 
3460 
3470 
34R0 
3490 
3500 
3Sl0 
3520 
3530 
3540 
3550 
3560 
3570 
3580 
3590 
3600 
3610 
36!1 
3612 
3613 
361 '• 
3615 
3616 
3617 
3618 
3620 
3630 
3640 
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·•· . ' 
"·'' 

003:0544!1 
003!0545;4 
003!0547:0 
003!054811 
oo3:054B:o 
003:0540!0 
003!0551!1 
003!055F:3 
003!0563!1 
003!0571!0 
003!0572:4 
003!0578!3 
003:057E:4 
OOJ:057E:4 
003:057E!4 
003!057E!4 
003:057E!4 
oo3:o5n:1. 
003:057E:4 
003:057E:4 
003:057E:4 
OQJ:057E!4 
003:0580:5 
003:05BF:4 
003!0594:5 
003:0595!3 
003:05A6:1 
003!0580:1 
003!05BE:4 
oo3:05BE:4 
003:05t:lE:4 
003:058(!4 
003:05BE:4 
003!058E!4 
003:05!:JE:4 
003!05BE:4 
003:05t:lE:4 
003!05BF:2 
003!0506!5 

:=======================================================================================================: 
.HlS P~OGRAr~ IS ~OT EXf::CJTI\tlLE 8FCAIJSE Of COMPILl'JG FOR SYNTAX Ü'ILY, **""*********** 

~I)RS OETECTED = 0. 
iUENTS = 38, TOlAL SEG~ENT SI7E = 1046 WORDS. CORE ESTIMATE = 8745 WORDS. STACK ESTIMATE = 237 
= 791 CARDSo 5S77 SYNTACTIC ITEMS, 173 UISK SEGuENTS, 
NAME: N/NH/V/0/VEN/OATALEES. Hf700 COUt GE'JERATED. 
!ME = 90.776 SECONDS ELAPSED; 5.864 SECONDS PROCESSING; ~.317 SECJNDS 1/0, 

:::======================================================================================;============== 

y. ·' 



-aJc.-
thh<..iJJl>t1S -17flllJ fif.~T••t CO"',.>!U>-~• V!:.~S!ON 2.1l.OQO, TrlLJ~SilAy, 11/10/77, 02:07 P~. 

N I N H I V I 0 I V E N I P L 0 T T E N 
= ~ = ; = = = = = = = = - = = = = = = = 

to~oo~~u~ouooouoo~·o~uo•toou'~*i•U~)ooouu~*~ou~ooö~u~ooo*o~uouoo~ 

"" .. 
t<> IN DIT PWlvRA'1"1A W:JRI)f"J llE GEPONSH. KAA~TEN Tüfl;E- " 
l- 0 VOEGD, 0 IE wERtl!:. 'J 1/t.RK>~E•;EN U l T t1~ T PROGRAMMA DAT A- " 
'" lEES• VOO~ nf VE~SCHILLENilt "'EETS!TUATIE'S, D~t:.MPELS 0 

J;t> EN AFSN!JFP!:.QLJENTIE'S, o 

~" IN TARELVOK•1 EN ?L::lTFJI•UIJI~ .;f)Rl)l <UF>I(t<"VARl**iloS o 

"o ALS FUNCTT!:. VAN DE TIJil WEERGEGEVEN. TEVENS WORDT o 
~" OOOR DE DES':lET~EFFENLl!:. PIJNTEN [f_l~ GEMI0DELO!:. Kt<Ll'IV.E " 
'r>" GETEKEND. o .. 
~o*~oooooo*~~~û~oooo~oou~oo~~oooooouou*u~~ooooo~****~~oooooo 

~'SET'THEL!fl'<Afly, L!Ni:..!Nf-11 
'BEGIN' 
~' I NCLUDE 111 <U 177 25 3'+0 7l t>RilCITEKENI NGI JE"JSE"J" 

'DEFINE' N='+li: 
• FILE • o'uT <K INO=PI-i!NTER l; 
'FILE' INl <KJND=-READERl; 
1 FILE 1 ORAWit<IND=PLOTTERllll 
'REAL' •AK~AY' A(1:2S6.t:N]oFC[l!N],K(1!N]oMINMAX[1!4I,8(1:2561; 
'l'IJH.GER' l•.J,Pl 
1 Rf;:AL' TS: 
READ< IN!oi.TSl: 
1 FOR 1 J!=l 'STEP' 1 UriTIL' N 1 00 1 READ!!Nlti•FC!JJ); 
'FOR' J:=l 'STEP' 'U'JT!L' N •DO' READ<IN1tloKIJIH 
1 FOR' J:=l 'STEP' 'UNTIL' N •DO' 
'FOR' I:=J 'STEP' 'UNT!L' 25& '00' 
1 BEGl"J 1 'If' I=1 'THEN 1 kEAO!lNio<l>); 

~fAOI!~I.<F&,3>oA( loJ1l l 
'E"JD'; 
'FOR' r:=J 'STEP' 1 1 UNT!L' 256 '00' 
A I I 1 ::: (A ( I • 1 I+ A [ I , ê 1 +A ( I .3 I+ A ( I • '+ 1 l /4 ; 
MJ"JMAX[ I 1 :=0; 
MlN~AX[2J:=~l.2l 
4IN•IA)((11:=-;>: 
... I'IJMAX(4l:=2; 
Tf~AX!S2(Q~AWoMJ'IJMAX•2•RoHo 
I ( •CONO.GEM.\.) 1 -P~OF .GE:\IORM, OP DREMPEL. I)'.' ('TIJD[ MSECI') I. 
I ( I < UF >I ( r< <>V(\'-<) ., <>. 5 ' ) ' ) ; 
TEr<CURVEIDRAW•JoOo2oMlN"'AXI11+JI2*1MlN ... AX[21-MINMAX!1 1),0,'-ll'IJMAXo 
().?. 3) ; 
TEt<CURVE<ORfiWoJtl•25boJ•TSoBIJ1tMINMAXoOo2ol); 
~*~********~OOO~O~OOV~****~~****************** 

~· .. 
~" TABEL VAN <UF>I(K*VARl••.S, ALS FUNCTIE * 
~" VAN DE TIJD VO:JR OE VERSCHILLENDE * 
~o DRE4PELNIVEAJ'S, * 

~0~00000~00000000*00000~000000~*U00000000000* 

1 FOR' P:=l 'STEP' 1 1 UiHlL' N 1 Dü' 
'BEGIN' 

* 

WP I TE I OUT • < 11 • "F C _ = _" • F 6, 1 > • F C ( P l l l 
wRITEIOUTo<II•"K--=-"•Fó.1>oK!Pll; 
WR!TEIOUTo<loAèo"N",t..6o"<UF>/(K<>VA~l* 0 ,5">); 

'FOR 1 l!=l 'STE.t>' I 'UNTIL' 6 'DO' 
WRITEIOUTo<lol~oX4tF~.4>,!*16oAil 0 l6oPJ); 
1 fOR' I:=1o'SE:P' 1 'UNTIL' 21 'DO' 
w RIT F: (OUT , <I t I 4 • X 4 • F tl , 4 > , I * H , A ( I <> 1-l • D J ) ; 
'FOR' 1:=11 •STEP' 1 'UNTIL' 16 '00' 
WRITE (OUT•</• J4,X4oFi:l.'+>ol*looA! I*l6oP1l; 
~*****~*********************~************* 

~· .. 
l,* PLOTTEN VAN <lJF>I(K"VARl*"•5t ALS 0 

~o fUNCTIE VAN UE TIJD VOOH OE VER- * 
%o SCHILLENDE ORE4PELNIVEAU 1 S. 0 

~.. " 
~*~****~********************************** 
TfKMARr<S(DRAW • .Jo1ol6ol6*J*TS,A[J<>l6•PJ,M!NMAX,Oo2•Pto2l; 
TfKMAR~SIDRAW•J• 16o21,8*J*TS,A!J*8tPitMINMAXt0•2•P•,211 
TF.K~AR~S!DRA~•J•I l•l6•ln*J<>TS,A[J*l6oP1oMlNMAx,o,z,p,,2l; 

I E>.Jf) I ; 

LOCK <DRAW) ; 

1 
2 

2 

2 

2 

2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
8 
9 

9A 
98 
9C 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
110 
120 
130 
140 
142 
144 
146 
147 
148 
211 

211A 
2118 
211C 

212 
214 
216 
217 
2!8 
219 

219A 
2198 
219C 
21 D 
219E 
219F 
219G 

220 
230 

240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
310 
320 
340 
350 
360 
370 
380 
390 
400 
480 

- 490 
500 
510 
520 
530 

ooo:oooo:o 
ooo:oooo:o 
ooo:oooo:o 
ooo:oooo:o 
ooo:oooo:o 
ooo:oooo:o 
ooo:oooo:o 
ooo:oooo:o 
ooo:oooo:o 
ooo:oooo:o 
ooo:oooo:o 
ooo:oooo:o 
ooo:oooo:o 
ooo:oooo:o 
003:0000:1 
003:0000 ll 
ooJ:oooo:1 
003:0000!1 
003:0000:1 
003:0000: I 
003:0003:2 
003:0003!2 
003:0003!2 
003!0011!5 
003:0024!4 
003:0037!4 
003:0038!2 
003:0039!0 
003:0041:5 
003:0052:5 
003!0058!4 
003:0059:2 
003:0065:0 
003:0066:0 
oo:J: oo6s: 1 
003:0069:4 
003:0068:0 
003!006D:5 
003!0072!0 
003:0074:1 
003:007F!l 
003:0080!1 
003:008A!4 
003l008A!4 
003!008A:4 
003:008A:4 
003:008A!4 
003:008A:4 
OQ3:008A:4 
003:008A:4 
003:0088!2 

003:008B!2 
003!0098!2 
003!00AB:2 
003!00tl2:5 
003:0083:3 
003:00C9!'+ 
003:00CA:3 
003:00E0:4 
003:00E1:3 
003:00F7:4 
003:00F7!4 
003!00F7:4 
003:00F7!4 
003:00F7:t. 
003:00F7!4 
003:00f7!4 
003:00F7:4 
003:0106:1 
003!0114!1 
003!0122:1 
oo3:oJ2s:o 
003!0126:3 1 ENO'. 

==========================================================;========================================~==== 
HlS PROGRAM IS NOT EXECJTAtlLE RECALJSE OF COMPILING FOR SYNTAX ONLY. ** 0000000 "**000 

OR<; OETI=:CTFIJ ::: 0, 
~, .. ,,.- ···rTY••ATr- - "'l?nC: Wf"Of"'<;. 



Appendix E. De invloed van het drem:nelniveau o_p_pet 
conditioneel ~emiddeld profiel. 
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In deze appendix wordt een opmerking gemaakt over de invloed 
van het drempelniveau op de conditioneel gemiddelde resulta
ten. Zoals reeds bij de bespreking van meetsituatie 1 werd 
geconstateerd neemt de maximale amplitudg_van het <UF~/Us
signaal toe, wanneer de drempelvraarde ( ku2 ) vvordt verhoogd. 
Dit vras te verrrachten, immers bij hogere drempelvmarde zul
len heftigere gebeurtenissen worden gedetecteerd. Blackvml
d~r en Kaplan('76) bepaalden bij verschillende drempelni
veau's het conditioneel gemiddeld profiel van de snelheids
fluctuaties als functie van de ~ijd~ genormeerd op de r.m.s. 
waarde van het drempelniveau O:::u2) ~~ Pi guur E1 toont de door 
hen gevonden. resultaten, waarbij detecLie- en meting in y+=~5 
plaatsvonden. 

0·5 

-0·5 

-1·0 

U0=4,57m/s 
Us=0,18m/s 

Re =2550. e 

-1·5 -,__ ___ j ___ _ 
__j_ ___ __._ ____ _ 

_!iQt.-tU ...- E 
1 

. Cm,ditiorml nvm·n.go ~,f sll'lln.mwiso voloe;it,y compone11t at 
;:=.1 , yt· ::: 1 G wtllt varJou,; throslwlcllovds. 

~ 0 0 x V ~ 0 

l . ·- ~ 
0·9 1·0 1·2 1·4 l·G 1·8 2·0 2·5 

(uit Bleekwelder en Kaplan('76). 

Zij carteluderen hieruit, dat deze profielen schalen met 
(k~) 0 '~ Zij constateerden hetzelfde voor grotere hoogten 
in de grenslaag. Deze normering werd ook.bij de door ons 
bepaalde snelheidsfluctuaties uitgevoerd, zoals in grafiek 
E1 is weergegeven. Hierbij is het signaal., dat door de detec
tieopnemer in y+=15 is afgegeven verwerkt. Grafiek E1 geeft 
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de resultaten voor meetsituatie 1., bij de verschillende 

waarden van fc en k. Zoals figuur E1 ·illustreert gebruikten 
Blackwelder en Kaplan drempelwaarden, waarbij k tot 2,5 op-

liep. 

..... 
1\ 

"
:.> 
V 

J.S 

-I 

---,-----·-----.---------.-- ----,-·-·- ---r---·----r-----..,--··-----

MeetsHnntif'l: ~ 

0 fc=300 Hz. 

k =0,3. 

A fc=300 Hz. 

k = 015 

+ : 1"c=JUO Hz. 

k =0,7y 

X : fc=400 llz. 

k =0,5. 

x 
x 

Cl 

y+::15. 

~detectie

probeJ. 

-27.2-22.4 -17.6'-17..8 -8.0 -3.2 1.6 6.4 11.2 16.0 20.8 
,TI JL [cl~[ C J 

Grafiek E1. 

In ons geval is de maximale drempelwaardek=1,2. Echter, het 
aantal detecties was dan te weinig om een profiel te bepa-
len. Het is niet recht duidelijk, wat hiervan de oorzaak is. 
Wanneer in ons geval de drempel werd verhoogd van k=0,3-0,7, 
dan nam het aantal detecties, dat we in 60s waarnamen>af van 
ca. 450 tot ca. 100. De profielen bij k=0,7 zijn dus minder 
nauwkeurig bepaald. Deze onnamvkeurigheid in ogonschouvv genorneYi; 
vertonen do punten in grafiek E1 een spreiding, die in de orde
grootte ligt van de spreiding in figuur E1. 
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Appendix F. Statistische onzekerheid. 

Tot slot zullen we enige opJY:erkingen maken over de onnauvv
keurigheid bij de bepaling van de conditioneel gemiddelde 
profielen en bij de bepaling van TB en~TB. 

-· -Bij de bepaling van TB en~TB moesten NB resp. P bepaald 
worden. Vooreerst werd nagegaan hoe goed NB en P werden ge
reproduceerd, "-.,anneer :NB en ~ 20 maal bepaald v1erden over 
hetzelfde tijdinterval van GOs. Hierbij werd het drempel
niveau in de burstdetector zodanig ingesteld, dat k=0,4 en 

de afsnijfrequentie, fc=100 Hz. (U;Tm/..J =66,13). JIYB en P 
werden op 2 afzonderlijke pulstellers afgelezen, waarbij NB 
extra werd gecontroleerd door het t~lproces van de eerrela
tor bij te hbuden. (zie appendix A). De overeansternning tus
sen teller en correlator was 100%. Uit de steekproef werd 
eèn standaarddeviatie berekend volgens: 

H N 2. Y'.2. 

0: =[!;:,xi. -( bx.L/N) J ~ T 1.) 

/'{ -1 

Voor N=20 levert dit in ons geval:~= 0,13%;~=0,23%. 
Deze waarden zeggen alleen iets over~de gebruikte appa
ratuur, immers de spreiding in de waarde van TB' ie niet 
te achterhalen, omdat de teller slechts het aantal detecties -in de 60s aangeeft. Hetzelfde geldt voor~TB. 
In het nu volgende trachten we een schatting te maken voor 
de standaarddeviatie, waarmee de conditionele gemiddelden 
bepaald werden., Figuur F1 tooH.t een ensemble van N. detecties, 
waaruit de conditionele gemiddelden bepaald werden. 

0------ ,' ---- .. --- -- ..... --· 

/,-- .. , I 

,' "'.... I 
" -"i, 

• • i . 
: ----- ;. .. N 
I 
I 

~-----------------------------------~~------------+Á t:1 
Figuur F1 • Een aantal exemplaren uit. het ensemble ve,n N, 

waaruit .c: uF >bepaald wordt. 
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Het conditioneel gemiddelde van de snelheidefluctuatie 
op tijdstip t-'7 , < uF( ~1 )>,vvordt nu als volgt bepaald: 

N 
< UF( 2:"7 )>.:: N1 f:_ (U <..t;) ). ~ 'f. 'l.). 

L..= 1 F J-

De standaarddeviatie van het op deze manier bepaalde 
conditioneel gemiddelde, is gerelateerd aan de standaard
deviatie van het ensemble-element cfn het aantal ensemble
elementen, N,volgens: 

~i.= tV2V···VN)c..F. 3\ 

Offen('74) was in staat om bovenstaande grootheid te bere
kenen, d8dr hij zijn anemometersignalen net als Blackvvelder 
en Kaplan('76) digitaliseerde , om vervolgens met een compu
ter de desbetreffende berekeningen uit te voeren. 
Echter, in ons geval was de informatie over de ensemble-ele
menten ~ä: )L , afzonderlijk,niet meer aanvv-ezig, omdat deze 
verschillende ensemble-elementen in het hoofdgeheugen van 
de correlator werden opgeteld en alleen het resultaat nl. 
het conditioneel gemiddelde, < ~ ,(Ï)I", aan de uitgang ver-

r 
scheen. 
Om toch een indruk te krijgen van de fout in het conditioneel 
gemiddelde, vrerd de grootheid"'û",'i: "afgeschat met de waarde - ~ . 
voor (u2) 0 ,5, die bepaald werd clocf'r over 60s te middelen. 
Voor u2 werd de maximale waarde genomen nl. in Y+=15. 
Echter omdat we steeds over een vast tijdinterval van 60s 
middelen, gaf verandering van. het drempelniveau, k, een ver
schillend aantal detecties, N. Dit was ·w.eer van invloed bij 
de bep.aling van~~'C:'~volgens formule(F3). In onderstaande 
tabel 1Svoor de gebruikte drempelinstellingen en afsnijfre
quenties, globaal het aantal detecties, N, aangegeven, waar
uit vervolgens S?t:: ,'<:}':> werd berekend. •r::· ' 

' k=0,5;f0 =400Hz~~ 
k=0,3;fc=300Hz. k=0,5;f

0
=300Hz. k=0,7;f

0
=300Hz .. 

N=450 N=250 N=100 
at."' t= a)'> o,038 L ~Is] o,o50L"%l o,osoL V'nJs]. 

~i-<ê:'>'> I L4.s 0,12 o, 16 0,25 
-



Gebruikte s;vmb_olen. eenheid. 

A(A1,A2) 
A2 

AO 

AC 

B(B1,B2) 
d 

E(E
1 

,E2 ) 

e(e 1 ,e 2 ) 

EP . 
<.eF:;· 

f c 
f m 
fB 
I(t) 
I 

k 

1(11,12) 
1+(1~,1~) 
r.r:e 
N 

PR(PR1,PR2) 

R1,R2,R3 

Rd(Rd1'Rd2) 

Rg(Rg1,Rg2) 

R11 
TB 
.6.T B 

r.1 j_E 

.à. TE 
~T 

T rn 

:' ijkconstanten meetdraad 

versterkingsfactor(pag.54) 
versterkingsfactor(pag.46) 

normeringsfactor( =Nc/Nr)t.~~f' a3) 

ijkconstante meetdraad 
diameter meetdraad m 
brugépanning bij c.t.a. V 
brugspanningsfluctuatie bij c.t.a. V 

getal op ponsband 
conditioneel gemiddelde brug- V 
spanningsfluctuatie 
afsnijfrequentie 
centrale frequentie 
buretfrequentie 
intermittentiefunctie 
stroomsterkte 
drempelwaarde(ku2;u2) 
lengte meetdraad 
dimensieloze lengte meetdraad 
meetsituatie-nummer (1,2,.3,4) 
aantal meetpunten in de grenslaag 
aantal burstdetecties 

aantal gemeten meetsituaties 
aantal startpulsen, door eerre
lator geteld 
normeringsfactor(pag.d3) 

aantal geregistreerd~ulsen 
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