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In de vergelijkingen voor een niet-isotherme turbulente grenslaag kamen 

transp:>rttenren voor die ontbreken in de overeenkanstige vergelijkingen 

voor een laminaire grenslaag. In de impulsvergelijking is dit de turbu

lente schuifspanniD9 en in de temperatuurvergelijking de turbulente en~~ 

halpiestroc:.miichtheid. Deze grootheden zijn experimenteel bepaald voor een 

niet-isothenne grenslaag roven een verwanode vlakke plaat. Deze plaat be

vond zich in een windtunnel. 

Beide grootheden zijn op twee manieren uit de metingen verkregen. De 

eerste methode berust op de meting van de gemiddelde luchtsnelheid en 

luchttemperatuur op verschillende plaatsen in de grenslaag. De turbulen

te schuifspanning en de turbulente enthalpiestroomdichtheid zijn dan te 

rerekenen met behulp van de geïntegreerde grenslaagvergelijkifBen. ~ 

tweede methode berust op het gelijktijdig meten van de fluktuaties van 

twee kcmp:menten van de snelheid en de fluktuatie van de terrperatuur. D:x:>r 

het vonren van produkten van deze fluktuaties en door de produkten te 

middelen over de tijd, kunnen genoemde grootheden dan bepaald v.orden. 

De gemiddelde luchtsnelheid is gemeten met een enkele elektrisch verwarmde 

draad. Deze draad werd elektronisch op een konstante temperatuur· gehouden. 

Deze methode staat bekend als de konstante temperatuur anencmetrie. De 

gemiddelde luchtterrq?eratuur is gareten IT€t een enkele niet-verwarmde 

cL ·,.::-1. Deze draad fungeerde als snelle weerstandsthe!llUneter. De gelijk-

tijdige meting van dE:: ~ktuaties is verricht met een opnemer die twee 

snelheidsdraden en een temperatuurdraad revatte. 

Het verband tussen de spanning over een verwarmde draad en de luchtsnel

heid is niet lineair. Bij de verwerking van de anerrometerspanningen is ge

bruik gemaakt van een analoge J 5.nearisator. Bij de verwerking van de 

tenperatuursignalen is een korrektie toegepast voor de thermische traag

heid van de tanperatuurdraad. Bovenc:ii.: :n is rekening gehouden met de in

vloed van de wanntegeleiding naar de bevestigingspunten van de draad. 

Uit de resultaten van de rretingen kunnen de volgende konklusies getrokken 

\\Orden : 

1. De gareten waarden van de gemiddelde snelheid sluiten goed aan bij het 

dimensieloze snelheidsprofiel dat door D.B. Spalding voor het wandge

bied is voorgesteld. De door D.B. Spalding voorgestelde a.syrtl)toot voor 

dit profiel is aangepast aan de resultaten van onze metingen. 

2. Het dimensieloze tauperatuurprofiel kan in het wandgebied ~rden weer

gegeven doo..c een uitdruJr .. \L J analoog aan die voor het snelheidsprofiel 



volgens D.B. Spalding. 

3. De resultaten voor de turbulente schuifspanning en de turbulente 

enthalpiestroandichtheid die verkregen zijn door de meting van de 

fluktuaties, zijn in het gehele wandgebied aanzienlijk kleiner dan 

de waarden.verkregen uit de gemeten gemiddelde grootheden. Dit is 

waarschijnlijk een gevolg van het feit dat bij de gelijktijdige 

meting van fluktuaties geen echte puntmeting gedaan v.urdt. Aangezien 

bij deze methode met meerdere draden tegelijkertijd gemeten noet 

worden, is dit onvermijdelijk. 

4. Uit de verkregen waarden van de turbulente Schuifsparming en de 

turbulente enthalpiestroonrlichtheid is het turbulente getal van 

Prandtl l:erekend. Dit getal blijkt de waarde 0, 9 :!:. 0, 1 te hebben 

in dat deel van de g-renslaag waar de turbulente transporten het 

grootst zijn. 
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Hoofdstuk I. lml' OOEL VAN DIT CNDERZOEK. 

De metingen die in dit afstudeerverslag beschreven worden, zijn uitgevoerd 

in de windtunnel van de -werkeenheid Turbulentie van de vakgroep Trans:p:rr·t

fysica. In figuur 1 is de meetsektie van deze windtunnel getekend. 

Het onderzoek is gericht op de turbulente grenslaag boven de aërodynamisch 

gladde, vlakke plaat -welke zich in de meetsektie bevindt. cm ervoor te 

zorgen dat het punt waar de grenslaag turbulent wordt, vastligt, is aan 

het begin van de plaat een ril aangebracht. 

meetplaats 5 6 7 
x-koördinaat 1293 1503 1765 te verwannen deel 

ril bovenzijde mn I!1ffi ~ 

meetsektie 

-rr-I I 
I I 2') 

kw1 lx5 
I .J 

I 'X x 2 
1 cm 

~ i 6 17 i-- --- 50 
cm 

I ' 
~ 

I ----•---I I 
I I 

onderzijde meetsektie isolatiemateriaal' I 

I I 

~ 
I Breedte meetsek-~ 

I I tie 40 crn 
I I 

I 

20 an 106 an 80 cm 50 an 

Figuur 1 De meetsektie van de windtunnel. 

Ons assenstelsel is rechtsdraaiend. De z-richting is de richting loodrecht 

op de plaat, naar boven gericht, de x-richting is de richting waarin de 

lucht aanstroomt. De oo.~sprong Ji_qt op de helft van de breedte van de plaa-t, 

aan het begin, en wel precies op de plaat als geen rekening wordt gehouden -
met de krarming van de neus. 

Het deel van de plaat waarvoor ~1 5 x ~ xw2 kan elektrisch verwa..rm:l worden. 

Hiertoe is het opgebouwd uit afzonderlijkê aluminium elementen, 15 hoofd

elementen en 30 schutelE::mimten, elk voorzien van een verwanningssp,iraal. 

Met een kunsthars zijn deze elementen onderling, en van de niet te ver

wannen delen van de plaat, thermisch geïsoleerd (zie figuur 2. ). De schut

elanenten dienen an het v:cu:mteverlies van de hoofdelementen naar de zijkan-· 

ten tegen te gaan. Qn de wannteafvoer naar beneden te beperken, bevindt 

zich onder het te verwarmen deel van de plaat wannteisolerend materiaal. 
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De t.en;'leratuur van elk der elem=nten is te rreten met daartoe ingebrachte 

thenrokoppels. 

l'-.. 

~ 
~ 
~ 
~ 

l\ 

-I 
11 

r+ ij 
tx 

-
=-

,~ 
,, 

r-.._ 
I" 
b.-
['. 

~f--
.... -
l"' 

zijwand tunnel 

hoofdelement 

schutelarent 

isolatiemateriaal 

Figuur 2. De op1::ouw van het te verwarmen gedeelte 
van de plaat. 

De metingen zijn verricht in het vlak waarvoor geldt ij=-0, dus boven het 

midden van de plaat, op verschillende afstanden tot de plaat, dus voor 

verschillende z-waarden, en voor drie verschillende afstanden to-t het be

gin van de plaat, dus voor drie x-waarden. Deze x-koördinaten staan in 

figuur 1 aangegeven en vx:>rden in het vervolg de meetplaatsen 5, 6 en 7 ge

I'l.OE!trl. Deze nurmlering is daarom zo gekozen, andat de vermelde x-koördi

naten vrijwell overeenstenmen met de x-koördinaten van de neetplaatsen 

5,6 en 7 die J. Blom in zijn proefschrift beschrijft<2>· 

In dit proefschrift treft men. ook een uitvoerige beschrijving aan ·van de 

windtunnel en de vlakke plaat. Daarom is hierroven volstaan met een vrij 

be::~:.r )pte situatieschets. 

Een zinvolle omschrijving van het doel van dit onderzoek is pas mogelijk na

dat de vergelijkingen die de te onderzoeken stroming be."1eersen, zijn gefor

muleerd. Vè veronderstellen d2.: de aans-trar€nde lucht aan het begin van de 

meetsektie een stationaire uniforme snelheid en een konstante temperatuur 

heeft. Door de in de lengterichting v-:.m de meetsektie aanwezige (negatieve) 

drukgradiënt vindt een versnelling van de lucht plaats. Het gevolg is dat 

de lucht boven de plaat bui ten de grenslaag, in de ongestoorde stroming, 

een uniforme, stationaire snelheid heeft die afhangt van de x-koördinaat 

en een temperatuur die gelijk is aan de temperatuur van de lucht aan het 

1 J. Blan koos de ll'eetplaatsen 5, 6 en 7 zodanig ~t de onderlin~e afstan~~ 
respektievelijk 200 mn en 250 mn waren. De x-koordinaten uit fJ.guur 1 Zl.Jn 
zodanig dat ze precies. sarrenvallen met middens van hoofdelen~nten. 
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begin van de meetsektie. De on~estoorde stramin~ ·wordt dus gekarakter i

seerd door 

u (x,ij,z,t) = {U
0

(x),O,O} 

T (x,ij,z,t) = T
0 

Voor de experimenten wordt het te verwarrren deel van de plaat op een uni

fonne temperatuur T gebracht. Boven dit gedeelte van de plaat treffen we 
w 

een stromingsgrenslaag met daarbinnen een temperatuurgrenslaas ac-u~., De 

grenslaagstroming beschrijven we met 

U (x,ij,z,t) = {U(x,ij,z,t), V(x,ij,z,t), W(x,ij,z,t)} 

en 

T(x,ij,z,t) 

Deze grootheden splitsen we in een (stationair) gemiddelde en een tur

bulente fluktuatie. We houden er direkt rekening mee dat de stat.1onaire 

grootheden cm symnetrieredenen slechts van de x- en de z-koördinaat af

hangen. Het resultaat is 

-u (x,ij,z,t) =U (x 1 z) + ~ (x,ij,z,t) 

- (x,z; {Ü (x,z) ,O,W u = (x, z) } 

u (X, ij 1 Z 1 t) = {u(x,ij 1 z,t), v (x,ij,z,t), w (x,ij,z,t)} 

T (x,ij,z,t) =T (x,z) + e (x,ij,z,t) 

De vergelijkingen voor de gemiddelde grootheden zien er na toepassing van 

de grenslaagbenadering als volgt uit (zie <14>). 

De wet van behoud van massa (koninuïteitsvergelijking) 

-au (x,z) + aw (x,z) = 0 
az (1) 

De wet van behoud van impuls (impulsvergelijking) 

pÜ aü + P w au = -dv (x) -a {- n aü + P wu (x,z)} 
ax az dx Tz az 

(2) 

En de wet van behoud van energie (temperatuurvergelijking) 



pc ü aT + pc w aT 
' p äX p äZ 
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=- a {-À aT+ pc WËÏ(x,z)} 
32 äz P 

(3) 

In de laatste vergelijking zijn de energiedissipatie en de invloed va~ 

de arbeid die door drukkrachten v.Drdt verrid1t., verwaarloosd. 

Bij de afleiding var. deze VE1I'gelijk5.ngen zijn de stofrx-:~rameters, nl. 

de dichtheid van luèht (p) ,. 'de dynaÎrli.sche viskositeit (n), de. ,,,Iapntege

leidinqskoëffid.ënt (À) en de soortelijke wannte bij konstante druk 

(c ) , konstant verondersteld voor deze stroming. Deze veronderstelling p 
en bovengenoemde verwaarlozingen vinden rechtvaardiging in het feit ê'at 

de snelheid van de lucht laag is (u
0 

is ongeveer 11 m/s), zodat slechts 

geringe drukverschillen kunnen optreden, en de terrperatuurverschiJlen 

gering zijn (Tw -· T
0 

bedraagt ongeveer 11 K). 

De randvoorwaarden bij deze vergelijkingen zijn 

-u (x,O) = 0 
-u (x,<P) ,::: u

0 
(x) 

w (x,O) = 0 

T (x,oo) = T 0 
T (xwl ,z > 0) = T 0 

T (x 
1 

< x < x 
2

,0) = Tw w - - w 
Het versdlil rret de vergelijkingen voor een laminaire grenslaagstroming 

met dezelfde randvoorwaarden wordt gevormd door de turbulente schuif

sparming in (2) en de turbulente enthalpiestroardichtheid in (3). 

In ( 2) treedt als totale l::>Chuif§?9tl1ning -r tot op 

Ttot (x,z) = -n ClU + p Wü 
()z 

( 4) 

Deze is samengesteld uit. een Y}:E?keuze schuifspamung Tv en een turbulente_ 

schuifspanning -r t. 

T (x, z) 
V 

= - n ClU 
az 

Tt(x,z) = p wu 

(5) 

(6) 

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

op de z-as en op grond van hun definitie 912 het medium rret de grotere 

z-koördinaat. In de ongestoorde stroming zijn Tv en 1t gelijk aan nul, 
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zoals uit (5) en (6) direkt volgt. Experlirenteel wordt bij een gladde 

wand een viskeuze sublaag gevonden aansluitend aan de wand, zodat geldt 

dat Tt (x,O) = 0. De schuifspanning ~de wand wordt dan overeenkomstig 

( 5) gegeven door 

(7) 

Analoog hieraan wordt de in (3) optredende totale enthalE_iE;_~trcx:rnd.icht

heid <!tot gesplitst in een rrolekulaire enthalpiestroomdichtheid ~en een 

turbulente enthalpiestrocmiichtheid qt. 

~ot(x,z) =-À 3T 
()z 

-
~ (x,z) = - À 3T 

~ (x,z) 

()z 

= pc we 
p 

+ PC w6 . p . (ö) 

(9) 

(10) 

Deze enthalpiestDoamdichtheden zijn gericht in d2 z-richting. Buiten 

de tercq:>eratuurgrenslaag zijn ~ en ~ nul op g-rond van (8) en (9). Van

wege het bestaan van een viskeuze sublaag geldt voor de enthalpiestrcom

dl. -:theid van de wand naar het rredium 

~ (x) = - À ( 3T ) 
az z=O 

(11) 

Het doel van dit onderzoek is in de eerste plaats de turbulente schuif

spanning en enthalpiestrcx:m:li ,theid experimenteel te bepalen. Dit kan 

op twee rnanieren gebeuren: (l) door gelijktijdig de fluktuaties u(x,ij,z,t), 

w(x,ij,z,t) en e(x,ij,z,t) te meten, de juiste produkten te vormen en deze 

produkten te middelen. 

(2) door U(x,z), T(x,z), p(x), T (x) en q (x) te meten en de vergelijkingen 
- w ~ 

(2) en (3) naar z te integreren. Dit geeft r (x,z) en o. t(x,z) als uit·-. tot "'to 
kanst, zodat met (4) en (8) de gezochte grootheden berekend kunnen worden. 

Deze intergratie is in appendix A uitgewerkt. 

Naar analogie van de viskeuze schuifspanning en de rrolekulaire enthalpie

stroemdichtheid kunnen de turbulente grootheden worden gerelateerd aan de 

gemiddelde snelheid en de gemiddelde temperatuur volgens 
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-
Tt(x,z) vt(x,z) .. - p . au (12) 

az 

'It (x, z) .. - p c at(x,z) aT (13) 
p äZ 

Hierin is vt de turbulente kinematische viskositeit en at de turbulente. 

terrq?eratuurvereffeningskoëfficiënt. Analoog aan het rroleJrulaire geLal 

van Prandtl 

Pr .. v 
a 

IDrdt het turbulente getal van Prandtl gedefiniëerd 

Prt(x,z)~ vt(x,z) 
at(x,z) 

(14) 

(15) 

Wat is de zin van dit alles? Als blijkt dat Prt(x,z) een universele 

funktie is voor een bepaald medium, bijvoorbeeld een konstante zoals 

Pr , wordt de oplossing van de temperatuurvergelijking rrogelijk als het 

snelheidsveld bekend is. Deze vergelijking is immers te schrijven als 

U aT + W aT = 2 { ( a + vt (x,z)) aT } 
a x az az Prt (x, z) az 

Kennen we het turbulente snelheidsveld, dus U(x,z) en pwu(x,z), dan kennen 

we ook W(x,z) via de kontinuïteitsvergelijking en vt(x,z) via de definitie 

(12). Samen met de universele funktie voor Prt (x, z) resulteert dit in een 

lineaire differentiaalvergelijk voor T(x,z) met bekende koëfficiënten. 

Het doel van dit onderzoek is in de tweede plaats de fuhktie Prt(x,z) te 

berekenen uit de geneten grootheden. 

In de derde plaats kan genoand worden de vergelijking van de metingen met 

die van J. Blan < 2> . Tijdens zijn prarotieonderzoek heeft J. Blan ook de 

turbulente schuifspanning en de turbulente enthalpiestroandichtheid gemeten 

en Prt (x,z) l:erekend. De l:epaling van de schuifspanning volgens beide ge

noe:nde nethoden gaf resultaten die onderling ongeveer 40% verschilden. Voor 

de enthalpiestroomdichtheid bedroeg dit verschil ongeveer 50%. 

Gezien de verbeteringen die de laatste jaren aangebracht zijn in de meet

en verwerkingsmetheden is het !'liet vanzelfsprekend dc1.t de metingen nu de

:tclfde resultaten O!=,)j.everer1. als die welke J. Blom vond. Deze verschillen 
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in rreet- en verwerkingsmetheden kanen ter sprake in hoofdstuk II, 

waarin nagegaan mrdt hoe de windsnelheid te meten is, en in hoofdstuk 

III, waarin de rreting van de luchteroperatuur behandeld \\Ordt. Hoofdstuk 

IV is geheel gewijd aan de resultaten van de metingen. 
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Hoofdstuk II. DE MEI'ING VAN DE WINDSNELHEID. 

~ methode die is toegepast om de windsnelheid te meten is de zogenaarnde 

hete-draad anem::metrie. Hierbij w::Jrd.t een elektrisch verwarmde draad in 

de grenslaag gebracht. De wannteafgifte van de draad aan de lucht dient 

als maat voor de windsnelheid. 

Zeer algeneen kunnen we de wa:antebalans van een draad in een luchtstrcm.,_ng 

schrijven als 

waarin 

dH(t) = P(t) - ~(t) 

~ 

H(t) de enthalpie van de draad. 

(16) 

P(t) het in de draad ontwikkelde (elektrische) venrogen. 

~(t) het door de draad als warmte aan de omgeving afg~

geven venrogen. 

Hierin is het ontwikkelde ve:r:rrogen gelijk aan 

(17) 

waarin I (t) de elektrische strocm door de draad. 

Rd (t): de weerstand van de draad. 

Het venrogen ~ ( t) v;ordt afgegeven door straling, geleiding, vrije kon

v.::.. ie en gedw:mgen konvektie. In de situatie waarin de draden v;orden 

toegepast, w::Jrdt verr:ewt.::<j' de belangrijkste bijdrage geleverd door de 

gedw::mgen konvektie (zie <11 >) • Dit .llnpliceert dat de windsnelheid, de 

luchttemperatuur en de draadtemperatuur Td(t) in principe de tijdaf

hankelijke grootheden zijn die deze warmteafgifte bepalen. 

(18) 

Onder de draadtemperatuur op een gegeven tijdstip nnet de over de lengte 

van de draad gemiddelde temPeratuur op dat nÜnent vei:-staan -worden. 

Het verband tus~en draadtemperatuur en draadweerstand is ~n-éénduidig. 

waarin 

Rd(Td) = R + dR (T - T ) 
r dT d r 

T 
r 

een referentietemperatuur 

(19) 

R 
r 

de draadweerstand bij de referentietemperatuur 

J 
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Definiëren we R als de draadweerstand bij de luchttemperatu1.1r T1 , dan is g 
(18) te schrijven als 

~ (t) = ~ (U, R , Rd) - g 
(20) 

Aangezien er een éénduidig verband l::estaat tussen de enthalpie van de 

draad en zijn temperatuur en ook tussen de draadv.'eerstand en de draad

te!lq)eratuur, volgt voor de energiebalans 

dH (Rd) • dRd = I2 (t) R (t) - 4> (U R R ) 
~ - • d _, g' d 
Cllid dt 

(21) 

We keren terug naar ons uitgangspunt, narnelijk de rreting van de windsnel

heid met behulp van een verwamde draad. Cin lokaal de windsneli1eid te .lrun· 

nen meten, moet aan de volgende voorwaarden \\Drden voldaan: 

a. De draad, de naalden waartussen de draad l::evestigd is en de houde...r van 

de naalden rrogen geen aërodynamische verstoring geven st.rocrro:pwaarts 

van de draad. Dit legt eisen op aan de afrretingen en de gecmetrie van 

deze delen van de opnemer, zie <13>. 

b. De lengte L van de draad rroet zo gering zijn dat de snelheid over een 

afstand L unifonn beschol.l\lrl mag \\Drden. De toegepaste draden hebben een 

lengte tussen 1,5 nm en 2,0 nm. Daar in een turbulente luchtstroming 

onder nonnale anstandigheden de afrreting van de kleinste eddy ongevee:r: 

1 nm l::edraagt, zie <5>, is aan deze eis niet geheel voldaan. Dit be

tekent dat de zeer kleine eddies de draad minder afkoelen dan de grotere 

als de snelheden ';.;c :'.jk zijn. Dat desondanks de genoemde lengtes zijn 

toegepast kant enerzijds door het feit dat een grote lengte-diameterver

houding wenselijk is, zie <11>, en anderzijds andat het turbulente 

impuls- en wanntetransp::>rt voornamelijk \\Drdt veroorzaakt door de grotere 

eddies, zie < 5> • Dit laatste l::etekent dat voor dit onderzoek het niet 

voldoen aan eis b hoogstwaarschijnlijk geen konsekwenties zal hebben. 

c. De draad moet zich kwasi-stationair gedragen bij de meting van een tijd

afhankelijke snelheid. Dit betekent enerzijds dat de tijd waarin de 

kleinste eddy passeert vele malen groter rroet zijn dan de tijden waarin 

het snelheido;veld en het tauperatuurveld rond de draad zich instellen. 

Hieraan wordt voldaan als de draaddiameter zeer klein is. Anderzijds moet 

1 De index g staat voor "gastemperatuur" 
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ook de temperatuurvereffening binnen de draad in een tijd veel kleiner 

dan de passagetijd plaatsvinden. Dit is alleen rrogelijk als de tlJ.erm:Lsche 

traagheid geëlllnineerd 'WOrdt. Hiertoe 'WOrdt de konstante-t.ernperatu~-

thode toegepast. 

Bij toepassing van de konstante-temperatuuranerrornetrie (afgekort K.T.A.) 

is de draad opgero:nen in een brug van Wheatstone. Een versterker 

regelt de brugspanning E steeds zodanig dat de brug vrijwel in even

wicht blijft, zie figuur 3. 

1 
E 

J 
=L 

Figuur 3. Principe van de konstante-teroperatuuranem:metrie. 

Dit betekent dat in goede benadering geldt 

(22) 

Aar1gezien R1 , R2 en ~ ondanks veranderingen van de brugspanning konstant 

blijven, blijft de dl:.aa~erstand dat ook. Dit betekent ~r dat de draad

temperatuur niet verandert; de in de draad ontwikkelde wannte 'WOrdt even

wel steeds aangepast aan de afgegeven wannte. Vergelijking (21) 'WOrdt 

(23) 

Hierin is de thermische traagheid verdwenen en is Rd niet langer tijd.af

hankelijk. 

Qn te kanen tot de uitdrukking die is toegepast voor de hete-draad ane

ItD:OOtrie, roeten nog twee veranderingen 'WOrden aangebracht in (23). In 

de eerste plaats gaan we van de strocm door de draad over op de eenvoudig 

meetbare brugspanning. 

(24) 
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In de tweede plaats herschrijven we het rechterlid. De warmteafgifte ~ 

zal nagenoeg evenredig zijn met het te!Tperatuu:rverschil tussen de draad 

en de lucht. De afhankelijkheid van de snelheid is bekend op g·rond van 

experimentele gegevens. Hiernee kan het rechter~.id als volgt tMJrden ge

schreven, zie <5>, 

= {Rd- ~(t)} {A+ B uY(t)} 
E 

(25) 

zodat kanbinatie van (24) en (25) de ba.sisfonnule van de K.T.A. ople\'ert 

(26) 

Deze uitdrukking vraagt nog enige toelichting. Nog steeds staat in het 

linkerlid de ontwikkelde warmte, zij het op een konstante faktor na, en :Ln 

het rechterlid de afgegeven wannte, op dezelfde faktor na. Het~ recht.erlid 

is een funktie van tt,;ee variabele grootheden, de luchteroperatuur (vià R ) g 
en de zogenaam:ie effektieve snelheid UE (t) waarop direkt nader tMJrdt inge-

gaan. De draadtemperatuur is als variabéle verdwenen door toepassing van 

de K.T.A. a:n uit de brugspanning E(t) de m::::rnentane effektieve snelheid UE(t) 

te kunnen berekenen, moet dus R (t) ~kend zijn~ i:>e overige grootheden g 
kunnen als parameters ~schouwd worden en zijn in prjncipe bekend. De waarde 

van Rd wordt ingesteld door de overige brugweerstanden te kiezen, zie (22). 

;::, _ grootheden A,B, en y worden bepaald door ijking van de draad in de on

gestoorde straning 1 ••. ..:ze ijking wordt uitvoerig bescr.reven .:in het::. stage

verslag van A.L. Snijders, zie <11>. We zullen deze grootheden konstant 

veronderstellen2 • 

De in (25) optredende effektieve snelheid UE(t) is een skalaire grootheid, 

in tegenstelling tot de in (:: ~ \ voorkcm:mde .!::!. (t), die gedefiniëerd v.orót 

als 

(27) 

1 Daar het verband tussen brugspanning (elektrisch venrogen) en windsnelheid 

(afgegeven venrogen) door ijking wordt bepaald, zullen bijdragen aa'! de 

wannteafgifte ten gevolge van straling en geleiding naar de naalden v.Drden 

"meegeijkt". 

2rn feite hangen deze grootheden nog enigszins af van de luchteroperatuur T. 

Daar de ijking plaatsvindt bij de temperatuur T0 en. het verschil T - T0 
gerirg is, mogen we deze ter ::>eratuurafhankelijkheid verwaarlozen, zie <g>. 
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de grcx::>tte van de nonnale snelheid, dit is de projektie 

van de snelheidsvektor op een vlak loodrecht op de c'L.:aa_

as, zie figuur 4 . 

de grootte van de tangentiële snelheid. 

draad 

Figuur 4. De ontbinding van de snelheidsvektor. 

De warmteafgifte wordt in hoofdzaak door de normale snelheid bepaald, 

zeker bij de toegepaste draden rret een lengte-diameterverhouding die 

groter is dan 600. De geringere invloed van de "langsst.:.raning" wordt in 

vergelijking (27) weergegeven door de k-faktor die in het algemeen kleiner 

is dan 0,3. Als Un = Ut is de relatieve bijdrage van ut in u~ dus hoog

uit 0,09 en in UE 0,045. De k-faktor zal e.xr--erülE'ni:L~l bepaald worden. 

In de volgende paragraaf zal de meting van de ']aniddelde windsnelheid 

bespr--)ken worden, in §2.3 volgt de meting van de snelheidsfluktuaties.'l'ot 

slot van dit hoofdstuk o ~-- in §2.4 ingegaan op een toetsing van de 

geldigheid van vergelijking ( 25) en de bepaling van de ,k-faktor. 

De gemiddelde windsnelhE' id is c~:~enneer gemeten op de meetplaatsen 5, 6 en 7 

die zijn aangegeven in figuur 1. Deze metingen zijn verricht samen rret de 

student H.P.J. Kessels. De gebruikte c.._:1arer bevat één hete draad, zie 

figuur 5, die door de keuze van Rd op ongeveer 482 K is gebracht. De draad 

is gemaakt van geplatineerd wolfram en heeft een lengte van 1,895 ± 
0, 005 mn en een diarreter van 2, 5 ± 0, 7 )..lffi. De uiteinden van de draad zijn 

verkoperd om aërodynamische verstoring door de naalden bij het gevoelige 

deel van de draad tegen te gaan. De draad bevindt zic:h evenwijdig aan de 

ij~as en loodrecht op de x-as (dus evenwijdig aan de plaat en loodrecht op 

de richting van de ongestoorde stroming) . De houder maakt met de x-as een 

hoek van ongeveer 4 5 ° , eveneens an aërodynamische verstoring van de stroming 
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houder 

x 

draad 

verkoperde uiteinden~~~~~~ 

Figuur 5. Snelheidsopnerrer met één draad. 

strocm:>:r;waarts bij de draad tegen te g·aan (zie <13>). 

De houder is bevestigd in een verplaatsingSID2chanisrne dat door middel van 

een stappenmotor een vertikale verplaatsing rrogelijk maakt. De grootte van 

deze verplaatsing mrdt gareten en digitaal weergegeven met een onnauwkeurig

heid van 1 ]Jffi. Qn de z-kOÖrdinaat van de draad op een repaalde meetplaats 

te kennen, m:>et de verplaatsing van de opna:ner mrden gekombineerd met een 

eenmalige meting van de afstand tussen de draad en de vlakke plaat. Hiercoe 

mrdt de draad zo dicht rrogelijk bij de plaat ge:)r.·Flcht en "WOrdt de af':',tand 

tot de plaat gerreten met een meetkijker (Hensoldt Wetzlar 67092). De on

naUMrkeurigheid van deze meting bedraagt ongeveer 15 .]Jm, zodat alle gareten 

z-koör.Unaten een systerna.tische afwijking van deze qroot.teorde bezitten. 

Met dezelfde meetkijker is het m:>gelijk de draad evenwijdig am1 de plaat (tot 

op 0,20) en loodrecht op de stronûng te plaatsen. De werkwijze die hiervoor 

gevolgd m:>et mrden is reschreven in het stageverslag van H.P .J. Kessels <7>. 

De handelingen met de kijker zijn voor elke meetplaats opnieuw verricht. 

Op elke meetplaats is de brugspanning voor 36 verschillende z-koördinaten 

(~tpurl' .;n) gedurende 60 se.~onden owerr. "1eTl op magneetband, zie figuur 6. 

Door de opnametijd van 60 sekonden wordt de minimale frekwentie vastgelegd 

die retrouwbaar gemeten is : er worden nog 10 perioden owencrnen van een 

signaal rret een fre..k.wentie van 1/6 hertz. De opnamesnelheid van 60 inch 

per sekonde maakt het m:>gelijk frekwenties tot 20 kilohertz binnen 1 deci

bel op te nerren (volgens specifikaties) . 

IXcr h:!t aanleggen van een tegenspanning Ets wordt het gelijkspanningsniveau 

van de brugspanning zo laag rrogelijk gehouden. Het is dan m:>gelijk het over

gebleven signaal te versterken alvorens het op ~e nanen, waardoor de maximale 

signaal-ruisverhouding b:i.j de WE.t::.r:gave bereikt wordt. Op één van de voor 
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Operationele versterker 
Elektro Instrurnents A 20 - B 2 

tegenspa.nnings
eenheid 

F .M. bandopnemer 
Honeywell 5600 
Centerfrequency 108 1 2 kHz 

Figuur 6. De opname van de brugspanning. 

opnaroos l::eschikbare sporen is een tijdsignaal opgenanen 1 zodat de afzonder

lijke meetpunten bij de weergave eenvoudig zijn terug te vinden. 

voor de verwerking van de opgenanen spanningen tot snelheden 1 gaan we uit 

van de basisfonm.lle (26). Daar de lengte-diameterverhouding van de draad 

groter is dan 600 ~ de draad loodrecht op de hoofdstroming staat 1 mag 

de langsstroming VJOrden ve:r.waarloosd (hierop VJOrdt in § 2. 4. nog nader in-

gegaan) . Voor deze draad geldt dus 

(28) 

Daar deze metingen zijn verricht in een isöthe:t:ne grenslaag is Rg een 

;rc't:- 1-mte, R is .irrrrers alleen afhankelijk van de luchtt~ratuur1 • g 
Voor de brugspanning v~.lr<t direkt de vergelijking 

(29) 

Twee rnanieren am uit deze niet-lineaire betrekking tussen brugspanning en 

effektieve snelheid de gernidde~ac snelheid te bepalen zijn toegepast. 

De eer._, te methode (die ook door J. Blom is toegepast) maakt gebruik van de 

Taylorreeksontwikkeling van de brugspanning E (t) = E {Ü + u (t) 1 W + w (t)} 

naar de snelheid in het punt (Ü, 0) • Het resultaat luidt _ ( t_ot en met de eerste 

orde) : 

E(t) "' E (U
1
0) + dE aUE u(t) 

(ctUE • äU ) Ü,O 
(30) 

1 Het is geoorloofd de snelheidsprofielen te--rreten zonder de plaat te ver
wa:r:men indien het snelheidsveld rret en zonder verwa:rnrle plaat identiek is. 

·nat dit inderdaad het geval is, wordt door de vergelijkingen (1) en (2) en 
de daaraan ten g:r:cndslag lig-ge·: K::!.e \reronderstellingen tot ui t:drul<Jting ge-
bradlt. · - · 
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3UE {W + w(t)} vervalt andat auE. -- o 
aw ) ü,o ( ·aw )ü,o 

zoals is na te gaan. 

De spanning E ( t) kunnen we ook splitsen in een gEmiddelde waarde en een 

fluktuatie 

-
E(t) = E + e (t) (31) 

Middeling van vergelijking ( 30) geeft dan 

(32) 

Is de gapiddelde brugspan.'1i.ng bekend, dan kan de gEmiddelde snelheid met 

deze relatie ~rden berekend. Door de gEmiddelde waarde te bepalen van de 

op de band opgenanen spanning, is de gEmiddelde brugspanning te berekenen 

daar Ets en a bekend zijn. Het middelen van opgenomen spanningen is st.eeds 

gebeurd door deze spanningen over de gehele cpnarretijd (60 sekonden) te 

integreren met een analoge integrator. 

Bij de .t'Weede methode om de gEmiddelde snelheid te bet-Blen, v.Drdt de br.ug·

spanning via een analoge schakeling gelineariseerd. Deze linearisatie houdt 

in dat de spanning E(t) zodanig "bewerkt" ~rdt dat een nieuwe spanning 

EL(t) ~mtstaat die evenredig is met de effektieve snelheid. 

(33) 

Hierin is aL een evenredigheidskonstante. Vèlke bewerkingen met E (t) rroet.en 

~rden uitgevoerd volgt door U ( <: · ·Git ( 29) op te lossen: 

{ 

E
2 

(t) -A} 1/y 
UE(t) = R (R - R ) d d g 

(34) 

B 

Het herleiden van E(t) tot UE(t) volgens (34) is analoo.J noej.lijk uit.voer

baar. In het sparmingsin terval dat voor de metingen van toepassing is, 

blijkt het echter zeer goed mogelijk het rechterlid als volgt voor te 

stellen 
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-A }1/y 
= aL [co + cl {E(t) - ELts} 

C3 {E{t) - ELts}3] (35) 

Dit karnt: neer op de aanpassing van de beschouwde funktie van E(t) in 

een gegeven interval door een derde graads PJlynoom in E(t) -· ELts" Hier

in is ELts een gelijks~ (een tegenspanning ten behoeve van de line

arisatie). De re-werkingen die volgens vergelijking (35) rroeten -worden uit-· 

gevoerd, namelijk het vonnen van E(t)- Ettsi{E(t)- Et.ts} 2 ,{E(t)- ~ts}3 en 

het lineair kanbineren van deze grootheden, zijn wel analoog uitvoerbaar. 

Door gebruik te maken van een elektronische schakeling met twee ve:r:men.ig

vuldigers (Zeltex ZM 606) kunnen de bewerkingen, àie -worden voorgeschreven 

door het deel van het rechterlid van (35) dat tussen vierkante haken is 

geplaatst, -worden uitgevoerd. Het resultaat is de gelineariseerde sranrung 

EL(t), waarvoor op grond van (35) de betrekking (33) geldt. 

De rnanier waarop deze linearisatie plaats vindt is weergegeven in figuur 7. 

bandop- a{E(t)-Ets} + a{E(t)-B_r.ts} llinearisa- l~-~-t) 
J -~--~ naner ____ ~.---~--r~-_-a-(Et,_t_s ___ E::.ts.::.:)=----_[h---1 _to_r ____ J_]__ 

tegensparmings
eenheid 

Figuur 7. De linea_,~~_satie van de brugspanning. 

De ui tvoeJ-:-ing en de werking van de linearisator 1 bestaande uit een voor

versterker 1 drie ve:rrnE'.nigvuldigers en een sanmeerschakeling 1 is beschreven 

in het stageverslag van J .M. Bessan <1>. 

Zoals in figuur 7 te zien is, "--rdt de vereiste spanning E ( t) - ELts ver

menigvuldigd met een versterkingsfaktor a aan de linearisator toegevoerd. 

Deze versterkingsfaktor Y.Drdt verrekend rret de instelling van de voorver-

sterker van de linearisator. Het uigangssignaal van de linearisator wordt 
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weer opgenorren op magneetband. 

Passen we nu een Taylorreek.sontwikkeling toe van de spanning EL(t) =-o 

EL {Ü + u(t), W + w(t)} naar de snelheid in punt (Ü,O) dan volgt tot en 

met de eerste orde 

EL(t) ~ E (Ü,O) + dEL auE u(t) 
L (dU w> u,o 

E 

(36) 

en met (33) 

-Er}t)oe1 u+1 u(t) (37) 
• aL aL 

Splitsen we ook nu de spanning op de gebruikelijke manier 

(38) 

dan zal het duidelijk zijn dat de gemiddelde snelheid te berekenen is 

(nadat de op de band staande spanning gEmiddeld is) volgens 

(39) 

Het voordeel van de tweede verwerkingsmethode toven de eerste is dat 

het afbreken van de Taylorreeksontwikkeling na de eerste orde terrnen 

een geringere fout veroorzaakt. Daar dit versd1:Ll vooral bij de meting 

W.t snerJ.eidsfluktuaties tot uiting kamt, zal hierop in §2.3 nader ~rden 

ingegaan. 

Tot slot van deze paragraaf nog enige kanttekeningen bij de tegenspanning 

ELts die bij de linearisatie is toegepast. 

De waarde van ELts is gekozen op grond van drie overwegingen: 

a. De vennenigvuldiger::: v..orden ~: ·)l.llikt in één kwadrant, namelijk het 

kwadrant dat bepaald w:>rdt door positieve spanningen op beide ing.angen. 

Deze spanningen nogen liggen tusse1' 0 V en + 10 V (volgens de speci

fikaties) . De spanning EI.ts rooet zo dicht rrogelijk liggen onder 

de benedengrens van het van toepassing zijnde spanningsinterval voor 

de brugspanning, zie figuur 8. Dit betekent dat de aan de vennenigvul

digers toegevoerde spanning E(t) - ELts' na zodanige voorversterking dat 

de maximale waarde net beneden 10 volt blijft, het ingangsbereik van de 

veimenigvuldigers optimaal bestrijkt. 

b. De koëfficiënten in (35) zijn afhankelijk van de waarde van EI.ts. Deze 

spanning rroet bij VCX)rkeur zodanig w:>rden gekozen dat alle koëfficiënten 

rositief zijr,. M.atr...ernatiscb 'WOrdt de aanpassing hierdoor niet verbeterd. 
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Voor de linearisator betekent dit echter dat uitsluitend FXJSi tieve 

bijdragen rroeten v.:orden gesanmeerd hetgeen de nauwkeurigheid zeer ten 

goede kant. 

Ft.ts 

E 
_ll\aX.. ___ -------

I 
I 

I 
I I 
l·-·-·-·-·-·-·-·-·~·-·-·-·-·-·-·-· 

I I 
I I 
I 
I 

0 ~--~·~~--------~-L~-----------
0 min.imal.e rr.a.ximale 

snelheid bij snelheid bij 
metingen metingen 

Figuur 8. Het spanningsinterval bij de snelheidsmetingen. 

c. De linearisator is ontworpen met drie vermenigvuldigers voor een vierde 

graads polnoom. Het is mogelijk ELts zodanig te kiezen dat een derde 

graads polynoam'een nagenoeg even goede aanpassing geeft als een vierde 

graads polynoan. Dit beperkt het aantal te gebruiken vennenigvuldigers 

tot twee. 

Het blijkt mogelijk deze drie eisen te karnbineren bij de keuze van de 

tegenspanning. Het resultaat van deze werkwijze is dat de uitgangsspanning 

van de linearisator, bij het aanleggen van een gelijkspanning in het inter-· 

val [Emax - Elts, Emin - ELts] aan de ingang, binnen drie premille overeen

kc .::: rnet de waarde die volgens het p::>lyncx::m gevonden zou IIDeten worden. De 

onnauwkeurigheid in de ,__",nadering van het linkerlid van (35) door de derde

graads polynocm uit het rechterlid,l:edraagt in het aanpassingsinterväl even

eens maximaal drie premille. 

Voor de meting van de windsnelheidsfluktuatie in de x-richting, dus u (t) , 

kan de opnemer die in de vorige parag:~.·3.af l:eschreven is goed gebruikt 

worden. Daar het echter de bedoeling is om de produkten w(t) .u(t) en 

w(t) . e (t) te vonren, rroeten de y,rindsnelheidsfluktuaties w(t) en u(t) 

en de tenperatuurfluktuatie e (t) gelijktijdig gemeten worden, hetgeen met 

de genoemie opnemer onrrogelijk is. Voor dit doel is een opnemer gebruikt 

met drie draden, twee hete draden voor de snelhe·id.sfluktuaties en één 

draad voor de temperatuurfluktuatie, zie figuur 9. Op de meting van de 

terrperatuurfluktuatie zal in het volgende hoofdstllk v.:orden ingegaan. Een 

gedetailleerde tE:~'ening van de gebruikte opiEUer is te vinden in ar::-pendix B. 



tenper a tuur
draad 

-19-

snelheids
draden 

Figuur 9. De opneroer met drie draden. 

De t:errp:rratuurdraad bevindt zich evenwijdig aan de plaat en loodrecht op 

de richting van de ongestoorde straning. Voor de fX)Si ticnering van de op

neroer met de meetkijker 'WOrdt deze draad gebruikt (zie de vorige paragraaf) . 

De snelheidsdraden bevinden zich ieder in een xz-vla.k. Deze vlakken hebben 

een onderlinge afstand van 0,96 .± 0, 01 nm. Gezien het t.weed.imensionale ka

rakter van het gemiddelde snelheidsveld kan de meting met de opnEmer volgens 

figuur 5 'WOrden beschouwd als een Euntmeting. Met de op11emer volgens figuur 

9 willen we (driedimensionale) fluktuaties meten, zodat we gezien de r.:uim--

telijke uitgestrektheid van de dradenkonfiguratie niet meer kunnen spreken 

V<~ 1. ee.n puntmeting. ~ spreken af dat een meting die we met deze opnaner 

doen de plaatskoördina·,·,.; 'heeft van het kruispunt van de snell1eirlsdraden. 

IX>or de temperatuurdraad horizontaal te plaatsen en de snelhe.idsdraden hoeken 

van ongeveer 30° met de x-as te laten maken, zijn de afmetingen ln de verti

kale richtin;r zo klein rrogelijk gehouden. Dit is van belang crOO.at juist in 

de z-richting de grootste gradiënten in de gemiddelde grootheden, die de 

straning bepalen, optreden : hoe geringer de afmatingen in die richting, hoe 

minder 1ezE gradiënten onze fluktuatiEmetingen beïnvloeden1 • 

Allereerst zal nu nagegàan 'WOrden hoe de uitdrukkingen voor de effektleve 

snelileden voor de snelheidsdraden er uit kanen te zien. Vervolgens zullen 

de vergelijkingen 'WOrden uitgewerkt waaruit u(t) en w(t) volgen. Dit ge-

1 Bij de opnemer die door J. Blom gebruikt is, ma.akten de snelheidsdraden 
hoeken van ongeveer 45° met de x-as en bevond de temperatuurdraad zich 
vertikaal naast de snelheidsdraden. Dit betekent wat gt:Otere afmetingen 
in de z-richting en wat geringere in de x-richting. 
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beurt weer op twee rnanieren : voor de ongelineariseerde en voor de 

gelineariseerde brugspanningen. Het feit dat de rretingen gedeeltelijk in .~n 

niet-isother:rre grenslaag zijn verricht en het feit dat voor één van beid. 

draden de langsstraning in rekening noet worden gebracht, zorgt voor de 

nodige karplikaties. Experilrenteel blijkt namelijk, (zie § 2. 4 en § 4. 2) da.t 

voor draad 1 de langsstraning niet en voor draad 2 \<.rel apart in rekening 

gebracht noet worden. Uit de figuren lOa en lOb volgen dan de uitdru} .-..:::<:Jen 

voor de effektieve snelheden. 

\ 

' \ 
\ 

\ , .. · 

Figuur lOa 

UEl (t) 

vEl (t) 

UE2(t) 

I 
W(t) 

\ 

= 

= 

= 

= 

\ 
\ 

\ 
\ 

aad 1 

U(t) 

draad2 

I 

, 
I 

I 

Figuur lOb 

I 

I 
I 

I 
/'·. 

Positie van de snelheidsdraden in de stroming. 

unl (t) 

/ 

[{U(t) . cos (!_ -al) - W(t) . cos a
1

} 2 + v2(t)]~ 
2 

{U2 (t) + k 2 !.:: 
l u2 }2 

n2 t2 

[{U(t). cos(~ - a 2) + W(t). cos a
2

}2 + v2(t) + 
2 

De laatste vergelijking herleiden we tot 

= 

(40) 

(41) 

(42) 

(43) 

(44) 
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De bijbehorende formules voor de K.T.A. zijn 

In ( 46) treedt een konstante ~ op ten gevolge van de invoering van de 

bijdrage van de langsstran.ing door middel van een k~faktor. Hierop vvordt 

in § 2.4 nader ingegaan. Doordat de strcrning niet isotherm is, worden de 

rechterleden van (45) en (46) temperatuurafhankelijk via Rg
1 

(t) en 

Rg2 (t), zie vergelijking U~. 

R 1 (t) = R 1 + dR1 {T(t) - T } 
g r - r dT 

(47) 

ofwel met de gebruikelijke splitsing voor de luchttemperatuur 

Rg1 (t) = R 1 + ~ {T + e(t) - T} 
r dT r 

(48) 

(49) 

Voc-;: de niet gelinear:iseerde brugspanningen gaan we als volgt te v.erk. 

We ontwikkelen nu de brugspanningen in (Ü, 0 1 0, T) naar de snelheid en 

de temperatuur. Deze ontwikkeling verloopt tot en met de eerste orde als 

volgt 

au aE 
~ u(t) + (-1 
au o auE1 

+ aE1 e(t)l 
<w~o 

auE1 {W + w(t)} 
~)0 

(50) 

1Het nulletje onder de sluitingshaken van de afgeleiden l:etekent dat de 
afgeleiden in het punt (Ü, 0 1 0, T) genanen :rroeten worden. De afgeleiden 

3UE1 en auE2 zijn nul in dat punt. 

av · av 
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auE2) u(t) + aE2 
(-

au o auE2 

auE2 {W + w (t)} 
~) 0 

(51) 

De termen met u (t) en w(t) zijn te isoleren door lineaire kanbinatie van 

beide vergelijkingen. Hierbij voeren we voor de afgeleiden een verko:rte 

notatie in volgens 

E18 , enz. (52) 

De bedoelde karobinaties worden 

E2 (t)- E2w E
1

(t) "'E
2

(Ü,O,O.,T)- E2wE1 (Ü,O,O,T) 

Elw Elw 

(53) 

~ F ftr,O,O,T) - E2u E
1 

(Ü,O,O,T) + E2w 

El u 
{
1-E E } _lw • 2u 

E2w Elu 

{W + w(t)} . E2u} a (t) 
E lu 

(54) 

Voor de gemiddelde waarden en de fluktuaties van de brugspanningen volgen 

hieruit de vergelijkingen: 

E2 - E2w Ë
1 

~ E
2

(Ü,O,O,T) - E 
2w 

E
1 

(Ü,O,O,T) (55) 

Elw Elw 

Ë2 - E2u E "' E
2 

<ü ,o,o/h - E El (U,O,O,T) + E2w {1 - E . E2u} W 1 2u lw 

El u El U E2w El U 

(56) 
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e
2 

(t) - E e
1 

(t) "" E2u {1 - E E2w}u(t) + E28{1 - E1e E2w} a(t) (57) 2w lu 
Elw E2u Elw E28 Elw 

e
2 

(t) - E2u e 1 (t) "" E2w {1 - Elw E2u }w(t) + E28{1- E18 E~ }e (t) (58) 

El u E2w Elu E28 Elu 

Alle afgeleiden kunnen ~rden terekend met ( 4 5) en ( 4 6) en de gegevens Vru!· 

de ijkingen zoals venreld in appendix B. In het algemeen is elke afgeleide 

een funktie van Ü en T. Berekening leert dat de optredende quotiënten 

E2W"Elw , E2u/Elu' E28 /E18 ten opzichte van een gemiddelde -waarde nog hoog

uit 8 promille veranderen als funktie van Ü en T in het voor ons van belang 

zijnde snelheids- en terrperatuurgebied. Een aanzienlijke vereenvoudiging 

w::>rdt verkregen door deze quotiënten konstant te teschouwen. 

Mits T tekend is, kan Ü uit de gemiddelde brugspanningen w::>rden terekend rret 

(SS). De brugspanningen E
1 

(t) en E
2 

(t) zijn gelijktijdig (en samen met het 

tE!'rperatuursignaal) op magneetband opgei'lOiren na het aanbrengen van de be

nodigde tegen.spannjngen en na de nodige versterking. D2 schakeling die bij 

de opname is toegepast, is in figuur Cl van appendix C weergegeven. Met T 

en Ü kunnen de afgeleiden in (S6), (S7) en (58) w::>rden be..rekend. In appe,.J.-

~; · . 1J w::>r1t aangetoond dat vergelijking (56), ten gevolge van het afbreken van 

de Taylorreeksontwikke '...•~ :·,.. ongeschikt is an W te berekenen. Bovendien is 

daar berekend dat de tweede tenn in het. rechter lid van ( 58) mag w::>rden ver-

waarloosd ten opzichte van de eerste tenn. Het resulterende stelse!_ verge

lijkingen luidt 

Ë2 - E2w E "" 1 
E2(ÜIO,O,T) - i:; 

2w 
B

1 
(Ü,O,O,T) (55) 

E.,_ El~ ..LVI' 

e
2

(t) _E2w e
1 

(t) "" E2u {1- E E2w }u(t) + E28 {l- ElS E2w Je (t) (S7) 

Elw 
lu 

E2u Elw E28 Elw 

e
2

(t) - E e
1 

(t) "" E2w r- Elw E2u} w(t) (S9) 
2u 

E lu E2w El u 

Sarren met een \7C:.X"ij::; l:ijkli<g v"'Or ') u-) I zie hoofdstuk III I zijn u ( t) , w ( t) I en 

e (t) nu bekend. 
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Met een versterkerschakeling z~jn de lineaire karobinaties van de fl~lktuaties 

van de brugspanningen te realiseren. 

De schakeling die hiervoor is gemaakt is in figuur C2 van appendix C v..reerge

geven1. 

We zullen tot slot van deze paragraaf de linearisatie van de brugspanningen 

en de venverking van de gelineariseerde brugspanningen nader beschouwen. De 

basisvergelijkin:J, van draad 1 kunnen we herschrijven door substitutie van 

~1 (t) = R1 (T) + dR1 . e(t) 

di' 

~1 
Et (t)- .. - = {1- (dR1/dT~ 8(~) 

{Rd1 - R1 (T) } Rd1 - R1 (T) 

Het linkerlid mogen we ook schrijven als 

rEl (t) { Rdl - ~1 - } ~ ] 2 

-l Rd1 - Rl (T) 

Rdl . {Rd1 - Rrl} 

(60) 

(62) 

J.ie,_ rnt van deze, wiskundig nutteloze, herschrijving is het volgende. 

De p::>lynoan aanpassina \/;__:;r. de linearisatie w:>rdt berekend met de ijkge

gevens, ervan uitgaande dat de lucht een konstante temperatuurT heeft, 
r 

dus 

(63) 

(61) 

10ndemeer voor deze optel- en aftrekschakeling is het belangrijk dat de 
quotiënten van de afgeleiden in de linkerleden van (57) en (59) konstanten 
zijn. 
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Bij een konstante temperatuur Tr luidt de basisvergelijking (26) 

E~l (t) = A1 + B1 U~i (t) (64) 

Rdl (Rdl-Rrl) 

en bij een konstante teroperatuur T 

Ei(t) = A1 + B1 U~i (t) (65) 

Rdl {~1-Rl (T)} 

Het verband tussen de brugspanningen die bij versclüllende lucht.tempera

turen ~Drden veroorzaakt door dezelfde snelheid UEl (t) is dus 

(66) 

In de teller van het rechterlid van (62) staat dus het kwadraat van de 

brugspanning bij de temperatuur Tr in plaats van T! Voor het linkerlid 

van (61) geldt derhalve 

Ef (t) (67) 
= 

Dit l:ecekent dat, alvo:::--:--,..,s de linearisatle kan lt.Drden uitgevoerd, de brug

spanning E1 (t) rroet lt.Drden getransfonreerd naar de brugspanning Erl (t). We 

brengen de verschillen in gemiddelde temperatuur in rekening ~ de line

arisatle. J:ben we dit niet, dan rroeten we voor elke voorkanende gemiddelde 

teroperatuur (dus voor elk meetpunt) een polynoomaanpassing maken. In dat 

geval worden de temperatuurverscr ..... den tijdens de linearisatle in rekening 

gebracl"1+-. 

De praktische uitvoering van de linearisa tie wordt nu iets ingewikkelder 

dan in het geval van een isothenre strcming. De gebruikte schakeling is in 

figuur 11 weergegeven. Door een versterker met versterkirBsfaktor ~1 lt.Drdt 

de spanningstransfonnatie gerealiseerd. 

élrr 1 = { ~1 - ~ 1 } ~ 
Rdl - }\(T) 

(68) 

Deze faktor kan VvUrden bezekenil -..tls de gemiddelde luchtten-per at uur bekend is. 
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Als referentietatq?eratuur is gekozen 297,15 K. , een temperatuur die kleiner 

is dan de optredende gemiddelde temperaturen. Dit heeft als gevolg dat de 

in te stellen waarden van a 1T groter zijn dan één en daardoor kernen te 

liggen in een gebied waarin de versterkingsfaktor van de toegepaste ver

sterker zeer nauwkeurig is in te stellen ( + 0, 1 pranille) . Deze nauwkeurig·-· 

heid is vereist omdat de korrekties liggen tussen 1,001 en 1,0218. 

barrlop
nemer 

lil (t) __ , __ 
al{~lE1 (t)-~tsl} linea-
r-------------------~risator 

Figuur 11 • Linearisatie van de brugspanning bij verschillen 

in de luchtternperatuur. 

De linearisatie van de brugspanning E
2 

(t) verloopt op dezelfde rnanier. 

Zonder de aanwezigheid van tanperatuurfluktuaties is het resultaat van de 

linearisatie voor draad 1 op grond van (61), (63) en (67) 

UEl (t) = ~1 ~1 (t) (69a) 

er :1r draad 2, bedenkend dat in (46) ~ uE2 (t) staat waar UEl (t) staat in 

(45) 1 

~ UE2 (t) "" ~2 E'r.2 (t) (69b) 

Wat het resultaat van de linearisatle is met de aanwezigheid van tempera

tuurfluktuaties volgt eveneens (voor draad 1) uit (61), (63) en (67). De 

bewerkingen die reet het linkerlid van (61) IDrden uitgevoerd volgens (63), 

rroeten Eveneens met het rechterlid ~:!:'den uitgevoerd. Na enig rekenwerk 

volgt dan voor draad 1 : 

IIYl E1.1 (t) = _1 _ [ {1 - s1 e (t)} ~i (t) - s1 e (t) A1] (70) 

~1 Bl 

met 

s1 (T) = dR1/ di' (71) 

Ral - Rl (T) 
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Zonder temperatuurfluktuaties zou hier precies (69a) staan. 

Merk op dat de afhankelijkheid van de gemiddelde luchttemperatuur in vee

gelijking (70) is beperkt tot de tenren met de tei11!=€ratuurfluktuaties. 

Voor draad 2 luiden de overeenkomstige betrekkingen 

Et,2 <t> = 1 [ {1- s2 e(t)} (72) 

'\,2 

82 (T) = dR2/dr (73) 

Rd2 - ~(T) 

Als laatste stap volgt nu de Taylorreeksontwikkeling van de gelineariseerde 

brug.spanningen in (Ü,O,O,T) naar de snelheid en de temperatuur. Met de ver

korte notatie 

auEl • Et1u 
-)- -au (U,O,O,T) 

(74) 

luiden de reeksontwikkelingen tot en met de eerste orde 

Et.I (t) "' Et,1 (Ü,O,O,T) + Et.lu . u(t) + Et.lw {W + w(t)} + ~18 • u (t) (75) 

~2 (c; ~ E_r_,2(Ü,O,O,T) + E_r_.2u u(t) + Et.2w {W + w(t)} + Et.28 e(t) (76) 

Analoog aan de ui~rking van de vergelijkingen (50) en (51) m::>eten de 

spanningen Et.l ( t) en ~2 ( t) v.orden gekarnbineerd en gesplitst in gemiddelde 

spanningen en spanningsfluk.tuaties. Tot en met de tweede orde ter.men is de 

uitwerking te vinden in appendix D. De bedoeling van de verdere uitwerking 

is de nauwkeurigheid te vergroten. Het afbreken van een Taylorreeksontwik

keling van een funktie na de· tweede o:r~r'le ter.men geeft imners in het algemeen 

een betere benadering van de funktiewaarde dan het geval is wanneer die ont

wikkeling na de eerste orde tenren wordt afgebroken. In appendix D is afge-

schat welke termen in de vergelijkingen wel en welke niet van belang zijn. 

Hier wordt alleen het resulterende stelsel vergelijkingen vermeld {zie de 

betrekkingen (DlO),(Dll) en (Dl2)}. 

~2 - Et2w Ët1 ~ Et2(Ü,O,O,T) - Et2w Et1 (Ü,O,O,T) + 

l1:.1w EL1w 



ET.2 ( t) - Et.2w ET.l ( t) 
Et.1w 

-28-

(77) 

·B (t) + '> Ft.2vv {1 - Ft,1w Ft.2w}{v2 (t) - VTf)} (78) 

Et.2vv Et,l w 

"L2 (t) - Ft.2u "L1 (t) " Ft.2w {1 - Ft.1w IUu }w(t) (?9) 

E!.l u Et.2w Et. I u 

Dit stelsel vertoont wat de vonn betreft, een grote overeenkaust net de 

vergelijkingen (55) , (57) en (59). In rovenstaande vergelijkingen blijken 

de afgeleiden ~lu' ~2u' Ft-lw' Et,2w echter konstanten te zijn, in tegen

stelling tot de overeenkomstige afgeleiden in de vergelijkingen voor de on

gelineariseerde brugspanningen. Belangrijker: is evenwel dat een uitwerking 

van de Taylorreeksontwikkelingen tot en met de tweede orde in (57) en voor

al in (59) tweede orde tenren oplevert,die in een aantal gevallen beslist 

niet verwaarloosbaar zijn ten opzichte van de eerste orde tennen, zie <11>. 
Te.c, gevolge van het lineariseren (!) blijft slechts één van belang zijnde 

tweede orde tenn over :. 1 ~e overeenkomstige vergelijkingen (77) en (78). 

Om de fluktuaties van de gelineariseerde brugspanningen lineair te kam

bineren, kan de reeds genoem::le en in figuur C2 weergegeven schakeling 

gebruikt \a.Orden. 
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2. 4. De methode van Bradshaw. ---------------
Met de zogeheten methode van Bradshaw kan onde.tm9er nagegaan v.urden of de 

langsstraming in de basisfonmule van de K.T.A. (26) in rekening gebracht 

rroet v.urden, zie <11>. We zullen deze methode uitwerken voor draad 1; voor 

draad 2 verloopt de uitwerking analoog. 

On te beginnen wordt de draad geijkt in de ongestoorde straming, ervan uil:.-· 

gaande dat de invloed van de langsstroming verwaarloosbaar is. 

In dat geval is UEl := u0 sin a.1 ~ z~~ ~i~ur 12. Uit de door ijking verkregen 

puntenparen (E
1

, U 
0 

siJJ.. a 
1

) worden de konstanten A
1

, B
1 

en y 
1 

die voorkomen 

in de basisfonmule bepaald. Qn na te gaan of de verwaarlozing van de langs

straming geoorloofd is, kan bij een gegeven aanstrocmsnelheid u
0 

de verhou

ding tussen U nl en U tl eenvoudig veranderd v.urden door de opnem2r, en dus 

de draad, over een hoek ba
1 

in het xz--vlak: te verdraaien. 

\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

draad 1 
/ 

· . . 
:)!'----''----..__~- . - . 

Figuur 12. Draad 1 tijdens de ijking. 

In de uitgangspositie geldt 

Ei (a1) = A1 + B1 (UO sin a 1) Y1 

Rdl {Rdl- Rl (~) } 

L 
x 

en in de gedraaide pOsitie, wederam bij verwaarlozing van Utl, 

Ei(a
1 

+ 6a1) = A1 + B1 {U
0 

sin (a1 + 6a1)}Y 1 

Rdl {Rdl- R} (TO)} 

Eliminatie van u
0 

uit (80) en (81) geeft 

(80) 

(81) 
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(82) 
cos ~a 1 = cotg a 1. sin ~a 1 

Meten we voor een aantal bekende hoekverdraaiingen ~a 1 de brug sparmingen 

E (a + ~a ) , dan is de invloed van de langsstrcrning veiWaarloosbaar als 
1 1 1 

het verbanû tussen 

(83) 

en 

(84) 

een lineair verband is namelijk 

(85) 

Het is tevens mogelijk de hoek. a 
1 

te rerekenen uit de helling van de verkregen 

rechte. 

Vinden we geen lineair verband dan kunnen we de bijdrage van Ut! in rekening 

bre_ , :n door de invoering van een k-faktor. W::! noeten dan wel met 11edelijke 

zekerheid kunnen zeggen ..::~. "te gekonstateerde afwijking van het lineaire 

verband een gevolg is van de langsstraning. De vum van de kromue is 

hiervoor een aanwijzing, zie <11>. Bij de ijking is evenwel geen rekening 

geh:mden met de langsstraning. Hadden we dat wel gedaan, dan was 

DEl (k) = (u& sin2 a 1 + kf Db ros2 .': _ ) \ 

Dit is te schrijven als 

DEl (k) = u0 . sin a 1 

~1 

waarin de konstante ~l is gedefinieerd als 

(86) 

(87) 
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zodat we van de oorspronkelijk bepaalde ij~ kunnen overgaan op een 

nieuwe waarin de langsstraning wel een rol st:eel t door substitutie van 

~l UEl {k) = UEl' zie (86). 
Het resultaat is dus 

Ei = Al + Bl ~i U~f (k) 

~1 {Rdl- ~ (TO)} 

Dit is ook als volgt te interpreteren: bij de oorspronkelijke ijking is er 

(88) 

wel een bijdrage van U tl. Deze bijdrage is verrekend in de bepaalde konstante 

B
1

• Is de bijdrage van de langsstraning zeer gering, dan ~rden veranderingen 

van deze bijdrage door het draaien van de opnaner niet owemerkt en ~rdt 

de relatie UEl = Unl gehandhaafd. Zijn de veranderingen in de bijdrage van 

Utl ten opzichte van de bijdrage van unl aan de afkoeling wel meetbaar, dan 

v.ordt de bijdrage van u~1 in zijn geheel in het model owenanen door te stellen 

UEl (k) = (U~1 + ki Ut1) • De in de konstante B1 aanwezige bijdrage rroet dan 

v.orden geëlimineerd door de konstante ~i in de vergelijking op te nem:m. 

De waarde van k is echter nog steeds niet bekend. 

Deze kan eveneens ~rden bepaald door de opnerrer te draaien over een hoek 

~a1 . In de uitgangspositie geldt 

(89) 

en in de gedraaide positie 

Ef(a1+ t~a 1 ) = A1 + B1 ~i Uól {sin7 (a
1 

+óa.
1

) + kf cos2(a
1 

+ óa
1
)Y/2 

~1 {~1- Rl (ToD 

In principe is de meting van de b:r:ugspa.rming voor één hoek óa voldoende an 
1 

(90) 

k1 uit (89) en (90) te berekenen. Er is een iets andere methcxle toegepast an 

k1 te berekenen. Analoog aan (80) en (81) zijn de vergelijkingen (89) en (90) 

te herleiden tot 

(91) 
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(92) 

De waarde van k. ~rdt nu zodanig gekozen dat het verband tussen \;, en Y 

lineair is. De hoek a 1 is nu niet te berekenen ardat deze hoek in Xk_ (t.a1) 

reeds voorkant. Merk op dat als k 1 = 0 vergelijking (92) overgaat in (84). 

Deze manier an k 1 te bepalen heeft het voordeel dat die hoekverdraaiingen 

t.a1 waarbij de invloed van ut1 relatief groot is,ook een belangrijke bij-

drage leveren in de bepaling van de k-waarde. Als de waarde van k 1 bekend 

is, kan de faktor ~1 berekend ~rden met (87). 
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Hoofdstuk III. DE MEI'ING VAN DE LUCH'ITEMPERATUUR. 

Voor de meting van de luchtterrperatuur wordt gebrui · ~ gemaakt van een zogeheten 

weerstandsthe:rnorreter. Deze thernnneter bestaat in ons geval uit een kwarts

draad met een diameter van ongeveer 5 ~m waarop een dunne platinalaag (dikte 

ongeveer 0, 1 f.lffi) is aangebracht door middel van een sputterproces. Als de 

draad dezelfde t.errperatuur heeft als de omringende lucht, kan de luchttem

peratuur bepaald worden door meting van de weerstand van de platinalaag. 

Door de geringe dikte van deze laag is de weerstand per lengte-eenheid vele 

malen groter dan in het geval van een massieve metaaldraad met dezelfde 

diameter, hetgeen resulteert in een grotere temperatuurgevoeligheid. Het 

wannteverlies naar de bevestigingspunten, de naalden, is daarentegen gering

er door de toepassing van een kern van kwartsglas. Deze kwartskern is ook 

de oorzaak van zowel een grotere treksterkte als een grotere breekbaarheid. 

Om de weerstand van de temperatuurdraad te kunnen meten rroet een stroom, de 

roeetstroem I, door de draad gestuurd worden. Hetgeen in § 2.1 is ve~ld, 

is tot en met de energiebalans, vergelijking (21), ook van toepassing op 

onze terrperatuurdraad. Aangezien we ons nu richten op het meten van tempera

turen is _het voor de hand liggend de energiebalans (16) niet te schrijven 

met weerstanden als variabelen, zoals (21), rraar met de draadtemper-1tuur 

Rd(t) en de luchttemperatuur T(t) als veranderliJken.: Het resultaat i.s 

ui 'Td) 

d Td 

di'd 

dt 

= I 2 (t) .{Rr +.dR (Td- Tr)}- w (~, T, Td) 

dr 

waarbij gebruik is gemaakt van (19) 

(93) 

(19) 

De grootheid <1> , het aan de angeving afgegeven venrogen, kan negatief zijn 

voor dt. .. ·eerstandstherm::xreter. De luct>t.te:nperatuur :k..an ilturers nomentaan 

hoger zijn dan de draadt.errperatuur. V€ schrijven <1> als het produkt van een 

funktie van de snelheid~(~) en het verschil tussen Td enT, vergelijk (25), 

1 Er zijn geen indices gebruikt an verschil te rnaken tussen een snelheidsdraad 
en een temperatuurdraad waar het zonder meer duidelijk is welk van beide 
draden bedoeld wordt. Alleen daar waar sprake is van de opnaner met twee 
snelheidsdraden en een temperatuurdraad, zijn respektievelijk de indices 1, 
2 en 3 toegepast, zie figuur 9. 



-34-

(94) 

Indien de wannteoverdracht tussen de draad en de lucht uitsluitend plaats

vindt door gedwongen konvektie is de relatie tussen ~ en de warrnteoverdrachts

koëfficiënt voor een oneindig lange cylinder, K, als volgt 

TI dl (95) 

Qn ~t onze weerstandstherroc:rreter de luchttemperatuur te kunnen ~ten, rroet 

aan een aantal voorwaarden voldaan VJOrden : 

a. De opn~r mag de luchttarperatuur stroairopwaarts van de draad niet be

ïnvloeden. Dit betekent ondenreer dat de temperatuurdraad zich niet in 

het tenper a tuurzog van een snelheidsdraad mag bevinden. Cok een aërody

namische verstoring st.roaropwaarts van de temperatuurdraad,moet vermeden 

worden gezien de invloed van het snelheidsveld op het temperatuurveld. 

Deze voorwaarde is analoog aan de voo:rwaarde (a) voor een snelheidsdraad, 

zie pagina 9. 

b. De lengte L van de draad rroet kleiner zijn dan de afmetingen v.raarover de 

kleinste temperatuurfluktuatie zich uitstrekt, zodat de tentJeratuur van 

de lucht unifonn beschouwd mag VJOrden over de afstand I. De gebruikte 

terpera tuurdraden hebben lengtes tussen l , 5 nm en 2, 0 nm. De afmeting van 

de kleinste temperatuurfluktuatie zal in onze situatie ongeveer l mm 

bedragen. Zoals reeds in voorwaarde (b) op pagina 9 is opgemerkt, vinden 

de turbulente transporten in hoofdzaak door de grotere fluktuaties plaats. 

De gebruikte draadlengtes zullen daarom waarschijnlijk niet nadeli0 zijn 

voor dit onderzoek. 

c. We willen rret de weerstandsthenrometer de luchttemperatuur meten en daarrYn 

rroeten de invloed van de win~_, ~-elheid en van de ~etstrocm op de draad

temperatuur verwaarloosbaar klein zijn. In de volgende paragraaf zal hier 

nader op ingegaan worden. 

De vergelijking voor de weerstandstheiiOCllletrie wordt onder verwaarlozing van 

de wannteontwikkeling door de ~etstroom 

T(t) = Td(t) + dH/dTd • pTd 
(96) 

4> (!:!_) dt 

Deze vergelijking is uitgangspunt voor onze temperatuunnetingen en we noemen 

hem daaran de pasi~v~elijking voor de weerstandsthemanetrie. In een sta

tionaire situatie 'Wl)rdt L'1de..rdaè..,~: voldaan aan voorwaarde (c) omdat dan volgt 
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T = Td. De invloed van de windsnelheid doet zich echter nog wél gelden ü1 

een instationaire situatie. Uit vergelijking (96) bJ .ijkt dat de draad 

"traag" reageert op veranderingen in de luchttemperatuur. Als maat voor 

deze traagheid geldt de tijdkonstante 'H(~) die in de vergelijking optreedt 

TH(~) = dH/dTd 

rp (~) 

(97) 

De thermische traagheid is nu niet geëlimineerd zoals bij de hete-draad 

anem:xretrie, vergelijk voo:rwaarde '(c) op pagina 9. DJor de eind~_ge warmte

inhoud van de draad kost het tijd an de draad van temperatuur te doen ver

anderen. We zullen wel veronderstellen dat de draad zich tijdens dit proces 

kwasi-stationair gedraagt, met andere w:::>arden dat de tijdkonstanten die be

horen bij de wa:r:mtegeleiding binnen de draad in radiële richting en naar de 

naalden vele malen kleiner zijn dan 'H· Deze veronderstelling vindt zijn 

rechtvaardiging in hetgeen vermeld is in het afstudeerverslag van C. Niemv

velt <10> en het stageverslag van H. de Haan en R. van CXrmen <4>. 

De genû.ddelde luchttanperatuur is geneten met E:..'en '1pneTif~r zoals i.s weç::cge .. -

geven in figuur 13. Deze metingen zijn verricht in samenwerking met de stu

dent C.A.C. de Gier. De genû.ddelde temperatuur is ondermeer bepaald op de 

neetplaatsen 5, 6 en 7. De plaatsing van de draad evenwijdig aan de ij-as en 

loodrecht op de x-as en ae verplaatsing van de opnemer in de z-richting ge

schieden zoals in paragraaf 2. 2 is beschreven voor de opnemer met één snel

heidsdraad. De uiteinden van de tert'lpératuurdraad zijn verkoperd om het ge

voelige deel de gewenste lengte te geven en tevens, hoewel dat hier minder 

belangrijk is dan bij de snelheië: ~~::.·aden, om de invloed van de aërodynamische 

verstoring door de naalden te verm.:inderen. De lengte van het gevoelige deel 

bedraagt 1 , 900 .±. 0, 005 rrm. De draad is J~ssen de naalden gesoldeerd. 

Tijdens de metingen 'I.Ordt de roeetstroem konstant gehouden door toepassing 

van een speciale strocrnbron. Deze konstante stroan noanen we r
0

. De schake

ling waarin de draad is opgenomen voor vastleggen van de temperatuursignalen 

op magneetband, is weergegeven in figuur 14. De opnametijd is weer 60 se

konden. Zoals uit de figuur is af te leiden, v.ordt de uitgangssparming E (t) 

van het temperatuurmeetsysteem gegeven door 

(98) 
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ztë_ 
x houder 

verkoperde uiteinden 

draad 

Figuur 13. De temperatuuropnemer voor de meting van de gemiddelde lucht

tenperatuur. 
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Elektro Instruments 
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~ J~(t) I b? .. ndop-.. i 
nemer j 

Honeywell 5600 
Centerf reg:. 
108,2 kHz. 

Figuur 14. Schakeling voor de opname van het tanperatuursignaal. 

Door de keuze v~~ de variabele weerstand R kan het gelijkspanningsniveau ..., 
laag gehouden w:>rden, zodat het signaal nog kan w:>rden versterkt alvorens 

te w:>rden opgencmen. Uit :(98Y.' blijkt duidelijk dat we in het tanperatuur

meetsysteem de draac'M=erstand meten. Door substitutie van ( 19) volgt het 

verband tussen E ( t) en T d ( t) • arrlat bij de tE!tlF€ratuunnetingen de tanpera

tu.~ van de ongestoorde straning T
0 

en de daarbij gemeten draadv1eerstand R0 
als referentietemperatuur en -weerstand gekozen zijn, volgt uit (98) en (19) 



-37a-

E(t) + I\,- RO 
= -:-:::--:::--:::---;:::::-r::::::--

100 IQ dR/dT . dR/dT 
(99) 

De verwerking van de opgenaren spanningen verloopt als volgt. Middeling van 

(99) geeft 

(100) 

Hieruit volgt dat de gemiddelde draadt~ratuur kan v..orden berekend uit Ë, 

terwijl Ë eenvoudig volgt uit de gemiddelde waarde van de opgenomen spanning. 

Deze laatste middeling v.-ordt uitgevoerd door de spanning over de gehele op

narootijd te integreren met een analoge integratOr. In hoeverre de gevonden 

temperatuur gelijk is aan de gemiddelde luchttemperatuur volgt met de basis

vergelijking. Onze middeling berust irrmers op 

t:.t 
Td = !_ f Td(t) dt , t:.t = 60s 

t:.t 0 

zodat met (96) volgt 

1 ~t Tdt = 1 ~t Tddt + 'H ~t dTd dt 

t:. t 0 t:. t 0 t:. t 0 dt 

of·. 

T = Td + 'H {Td(t:.t) - Td(O)} 

t:.t 

(101) 

(102) 

(103) 

De maximale waarde van de laatste tenn kan eenvoudig v;orden afgeschat. In 

het voor ons van belang zijnde ST"Plheidsinterval is de maximale waarde van 

de tijdkonstante voor de toegepaste draden ongeveer 0,5 ms. (dit is een 

experinenteel gegeven, zie § 3.3.) De --,.?lximaal optredende intensiteit van 

de temperatuurfluktuaties bedraagt in onze situatie ongeveer (BL)~ = 1K, 

zie <2>. In een zeer ongunstige situatie geldt Td(t:.t) = Td + 2 (&7)~ en 

Td (0) = Td - 2 (ë7) ~, zodat de bijdrage van bovenbedoelde tenn in dit ex-

treme geval de waarde 3.10- 5 K heeft. Dit ligt ver binnen de meetfout. We 

maken dus een verwaarloosbaar kleine fout als we de gemiddelde draadtanpera

tuur gelijk stellen aan de gemiddelde luchttarperatuur. De tijdkonstante 

TH(~) speelt dus tij de meting van de gemiddelde luchttemperatuur geen rol, 

met andere v;oorden vre kunnen T rreten zonder dat v;e U kennen. Dit is van 

essentiëel relang am:.lat we T ~-~~~!?:. kennen cm. Q te kunnen berekenen, zoals 
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in het vorige hoofdstuk ui teengezet is! 

De waarde van dR/di', die we voor de berekening van T nodig hebben, volgJc 

door ijking van de terrperatuurdraad. Deze ijking komt hierop neer dat de 

opnemer in een pot gebracht wordt waarin de temperatuur door een the.rrno

staat geregeld wordt en dat bij verschillende luchttemperaturen tussen 

283 K en 333 K de weerstand van de draad gemeten wordt. Door middel van 

een lineaire regressierrethode volgt dan de waarde van dR/dr voor he·t g·e

noem:le terrperatuurgebied (dat uiteraard het temperatuurinterval dat voor 

de metingen van belang is, omvat) • 

Tot slot van deze paragraaf nog enige o:pnerkingen over de keuze van de 

grootte van de meetstrocrr'l I
0

• Hierbij laten we ons leiden door vooThraarde 

(c) uit §3.1. cm enige schattingen te kunnen maken beschouwen we een si

tuatie met een konstante luchttemperatuur T en een konstante snelheid Un 1 

en veronderstellen we dat de wannteafgifte van de draad uitsluitend door ge

ctNongen konvektie plaatsvindt. De warmtebalans ( 93) wordt dan sarren met 

(94) en (95) 

(104) 

E0_n verandering van de snelheid L\Un' in de grenslaag een fluktuatie, zal re-

sulteren in een verandering in de draadterrperatuw: '1' .. van teg<:ngesteld :c>J.~Em 
û 

(een hogere snelheid veroorzaakt een lagere temperatutrr). 

L\U } 
n 

Het verband tussen K en U is niet lineair. Qn het verschil tussen K (U + 
n n 

(105) 

L\U ) - K (U ) en K (Uh) - K (U - L\U ) niet apart in rekening te rroeten brengen, 
ti n n n 

is K (U + L\U ) vervangen door K (U ) + (~) . L\U • Ons eerste ~k is, door 
n n n dU U n 

n n 

keuze van de meetstnDam I 0 , ervoor te zorgen dat tijdens de metingen snelheids

fluktuaties verwaarloosbare fluktuaties ln de draadtemperatuur veroorzaken. 

Op de plaats van de temperatuuropnemer ligt U tijdens de metingen binnen het 

interval 2,0 m/s < U < 12,0 m/s. Gezien het feit dat in een turbulente grens-- n-

Ine snelheid treedt op in ~(U} en uit de hete-draadanerranetrie is bekend dat 
deze snelheidsafhankelijkheid hoofzakelijk wordt bepaald door U

0
• Clndat de 

draad evenwijdiq aan de ij-as is geplaatst, wordt de grootste bl.jdrage in Un 
geleverd door de x-komponent van de snelheid. 
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~ l:- -laag als de onze de waarde van (u ) 2 /U kan oplopen tot 0, 3, dus u/U moroentaan 

wel tot 0,6, nemen wij bij U = 2,0 m/s 6U = 1,2 m/s. Het effekt van een der-n n 
gelijke verandering van de snelheid op de draadtemperatuur willen we beperken 

tot 0,01 I<, dus I6Tdl= 0,01 K. Uit (104) en (105), in kanbinatie rret literatuur

waarden voor K (Un) en dK/dUn volgens D.C. Collis en M.J. Williams (zie <10>), 

is dan het volgende te berekenen. l 

a. De invloed vanATd op de warmteontwikkeling in de draad is vexwaarloosbaar, 

zodat de linkerleden van (104) en (105) aan elkaar gelijk gesteld m:::>gen worden. 

Gelijkstelling van de rechterleden geeft dan dat bij U = 2,C m/s n.:.;et gelden 
n 

Td - T = 0,033 K (1a6) 

Voor de berekening hiervan zijn geen eigenschappen van de draad nodig, alleen 

de kèuze van Un' liUn en llTd speelt een rol! 

b. Met (106) volgt uit (1a4) de roeetstroem Ia mits de eigenschappen van de draad 

bekend zijn. Voor de toegepaste draden vol'len waarden tussen sa wA en 1 ao !lA. 

c. Met de zojuist bepaalde rreetstroan volgt met (104) dat in het geval U = 12,0 
n 

m/s, Td- T = a,a17 K. Dit betekent dat het verschil tussen de draadtenperatuur 

en de luchttemperatuur ten gevolge van veranderingen in de gemiddelde snel

heid tijdens de ma tingen ongeveer a, 016 K verandert. Ie ze verandering, die 

uitsluitend een rol speelt bij de meting van de gemiddelde luchttemperatuur, 

zul~ . we vexwaarlozen. Als referentieterrperatuur en -weerstand worden de 

temperatuur van de ongest(V)rde stroming Ta en de daarbij in de ongestocrde 

stroming met de meetstroom Ia gerreten weerstand R
0 

genomen. De temperatuur 

Tr wordt hierdoor iets te laag genomen, narnelijk gelijk aan T0 in plaats 

van aan T
0 

plus ongeveer o,al7 K ten gevolge van de warmteontwikkeling in de 

draad. Hie~ is het verschil tussen de draadtemperatuur en de luchttempera

tuur bij de hoofdstroomsnelheid e:."'.l?::rimenteel in rekening gebracht. 

Door de rneetstroan zeer laag te kiezen, is de warmteontwikkeling ten gevolge 

van deze stroom verwaarloosbaar in (93) ardat deze warmteontwikkeling in de 

meetsituatie de draadtemperatuur slechts zeer weinig verhoogt. Juist die ge

ringe temperatuurverhoging is er de oorzaak van dat de invloed van de wind

snelheid op de temperatuu.nretingen vexwa.arloosbaar klein is. Het tempo 

waanree de draad veranderingen in de luchtt..em.Feratuur kan volgen, hangt 

1In het stageverslag van C.A.C. de Gier <3> is een uitwerking van deze berekening 
opgencroen. Met de gegevens van de teroperat1.n1rdraad uit tabel BI kunnen de be
rekeningen ui tge"VVerd worden. 
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echter wel af van de windsnelheid. 

Opnerkingen 

1. Door de lage waarde van r 0 is het ternperatuurmeetsysteern.gevoelig voor 

storingen. De arrplitude van de bron op de sparming E(t) is in een 

isotherme grenslaag gemeten met de opnemer met drie draden. cmgerekend 

in temperatuurfluktuaties bedroeg deze buiten de grenslaag 0,045 K en 

nam deze toe tot 0,067 K in de turbulente grenslaag vlakbij de plaat. 

Deze toename kan verklaard w:>rden door de aanwezigheid van grote snel

heidsfluktuaties, maar ook door de aanwezigheid van teroperatuurfluktua

ties, of een kombinatie van beiden. De aanwezigheid van deze brom zal 

echter niet tot grote fouten leiden : bij de bepaling van T vindt groten

deels uitmiddeling plaats en bij de bepaling van we· eveneens onrlat de 

anaoc:meterspanningen zeer weinig bran bevatten. 

2. Een verhoging van de meets~ venmindert de storingsgevoeligheid van 

het meetsysteem. Het verschil tussen de draad- en de luchttemperatuur 

neemt evenwel ook zeer snel toe. J .Blom heeft een meetstroan van 0,4 mA 

toegepast bij een draadweerstand van ongeveer 500 î~. Vergelj.jken we dit 

met de door ons toegepaste meetstroom van ongeveer 0,06 mA bij ongeveer 

750 Q, dan blijkt de ontwikkelde wannte in het eerste geval vrijwel 30 

maal zo groot te zijn als in het tweede. Om na te gaan hoe groot de in

vloed van de snelheid op de ternperatuw:metingen is bij grotere waarden 

van r 0 , zijn beschouwingen nodig zoals in het vorige hoofdstuk gepresen

tce;.:1 betreffende de invloed van de temperatuur op de snelheidsrretingen. 

3. 3 De meting V'ë!L9e fluktuaties van de luchtt~E§.~~~. 

Voor de gelijktijdige meting van de fluktuaties van de luchttemperatuur en 

de windsnelheid is de opnemer gebruikt die reeds in het vorige hoofdstuk 

ter sprake is gek.anen. Evenals bij de meting van de gEmiddelde windsnelheid 

bevindt de draad zich evenwijdig aan de ij-as en dus loodrecht op de x-as, 

zie figuLc 9 en figuur Bl. De uiteinden van deze draad zijn echter niet ver

koperd maar voorzien van "Leitsilber". Het is echter te verwachten dat het 

effekt hieiVan gelijk is aan dat van het verkoperen van de uiteinden. 

De schakeling die bij de opname is toegepast is gelijk aan die volgens 

figuur 14 en in kombinatie met de schakelingen voor de opname van de anero

metersparmingen in figuur Cl weergegeven. Voor de l:eschO'llYile ternperatuurdraad 

bedraagt de meetstroom r03 = 63,03 ').IA. Deze strocmsterkte is l:ereken:l zoals 

in de vorige paragraaf is aangegeven. 

Voor de verwerk~~ van de ui tgangsspann.ing E
3 

( t) van het ternperatuUIIt"eetsys

teern gaan we uit van (99) met de .rt?..rel.ste indices: 
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(107) 

Middeling van deze vergelijking geeft overeenkomstig (100) 

(108) 

De gemiddelde luchttemperatuur kan dus op de manier berekend v;orden di.e be

schreven is in § 3. 2. De opnemer van figuur 13 heeft bij de bepaling van T 
echter als voordelen roven de opnaner met drie draden dat metingen bij 

kleinere z-koördinaten verricht kunnen v;orden en dat de stroming minder ver

stoord wordt. 

VCXJr de fluktuatie van de draadtemperatuur volgt uit ( 99) 

0d3 (t) = e 3 (t) (109) 

100 103 êlR3/dr 

Deze grootheid hangt met de fluktuatie van de luchttemperatuur samen op 

een manier die direkt volgt uit de basisvergelijking 

8(t) = 8d3 (t) + THJ(~) • d8dJ 

dt 

(llO) 

De Jbll t-~n fluktuatie sd3 (t) zal dus moeten '1\Drden "gekorrigeerd" voor de 

thenn.ische traagheid van ~ _ '3raad an te kamen tot 8 (t). Deze korrektie kan 

v;orden uitgevoerd dCXJr de op de band op:;enomen spanning a 3 E
3 

(t) op te 

tellen bij de afgeleide van deze spanning naar de tijd vennenigvuldigd met 

de juiste tijdkonstante volgens 

Eg3 (t) = a 3E3 (t) + TH3 (~) . a 3 dE
3

(t) 

dt 

( 111) 

Op grond van vergelijking (107) kunnen we voor de gekorrigeerde spanning 

Eg3 (t) schrijven 

Middeling van deze vergelijking geeft 

Td3 + TH3 {Td3(~t) - Td3(0)}- To = Eg3 + Rv- R03 (113) 

~t ·a3 100 r 03 ctiS/ di dR3/dT 
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Op grond van de basisvergelijking is het linkerlid nu precies T - T 
0

, ver-· 

gelijk (103). We kenden T echter al voldoende nauwkeurig, belangrijker is 

daavam de vergelijking voor de fluktuatie eg3 (t) 

ed3(t) + TH3(~) ded3(t) 

dt 

= (114) 

Het linkerlid is op grond van de basisvergelijking identiek aan El (t), zie (110). 

De fluktuatie van de gekorrigeerde spanning is dus evenredig met de fluktuatie 

van de luchtt:errperatuur! 

De korrektie van de spanning a 3 E
3 

(t) volgens vergelijking (111) kan v.orden 

uitgevoerd met de korrektieschakeling die l::eschreven is in het stageverslag 

van J .M. Bessem, zie <1>. Deze schakeling heeft voor spanningen met fre

kwentles tot ongeveer 4 kHz het gewenste effekt. 1 

De bijdrage van E3 (t) boven 4 kHz ten gevolge van de t~ratum:fluktuaties 

is zeer gering, (zie <2> en <6>) . De spanning Eg3 (t) w::>rdt weer opgenomen 

op magneetband zoals uit figuur 15 blijkt. 

bandop-
'-4- nemer 

a
3
E

3
(t) E 

3 
(t) 

i g 

-:L 
k®rrektieschake- !-:L ~ ling 

Figuur 15. Schakeling voor de korrektie van het 

temperatuursignaal 

De korrektieschakeling is zodanig gekonstrueerd dat de gewenste tijdkonstante 

TH3 (~)door middel van een variabele 'Weerstand kan v.orden ingesteld. A,anJezien 

de tijdkonstante afhangt van de luchtsnelheid U ( t) zou de ~ers tand nunentaan 

bijgeregeld rroeten w::>rden, hetgee...:t o~1ltl()(Jelijk is. In ons geval is daarcm een 

benaderdP. korrektie toegepast door de tijdkonstante slechts dan te veranderen 

als de x-komponent van de gemiddelde lud1tsnelheid U verandert. 2 

Dat wil zeggen dat de variabele weerstand voor elk meetpunt opnieuw is inge

steld. 

1 In de korrektieschakeling is een differentiator opgenanen. Het 1 dB ptmt 
in de amplitudekarakteristiek van deze differentlater ligt bij 4 kHz. Vcx:>r 
hogere frekwenties neemt de amplitudekarakteristiek af. Dit hee:f;t het voor
deel dat de in E

3 
( t) aanwezige ruis met hoge frekwentles niet te veel ver

sterkt v.ordt : de versterking van een differentlater is evenredig met de 
frekwentie van de ingangspanning. De fasekarakteristiek van de differentia-tor 
vertoont echter al aanzienlijke afwijkingen bij fre~nties lager darl .. 4 kHz. 
Zo t .. reedt bij l kHz al een onge:..."E:rste fasedraaiing op van 13°, zie <1>. 
De grens van 4 kHz lijkt à.aara ook aan de hoge kant. 

2Zie de voetn<::ot op pagina 37b. 
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Het verband tussen de tijdkonstante van de tanperatuurdraad en de x~kanp:ment 

Vàn de luchtsnelheid is exper:imenteel bepaald al vorens de metingen te ver-

richten. Hiertoe is de draad in de ongestoorde stroming gebracht en op;enornen 

in de schakeling volgens figuur 16. De bedoeling van deze schakeling is aan 

het korrektienetwerk een blokspanning aan te bieden, die door de traagheid 

van de draad is vervonrrl. De variabele weerstand van het korrektienetwerk 

wordt nu zodanig ingesteld dat deze vervorming in het uitgangssignaal gekor

rigeerd is. In feite wordt dus het verband tussen de x-komponent van de snel

heid in de instelling van het netwerk bepaald. 

wavet.ek 132 

blOks 
ningsge
nerator 

725 ~ bij 
- 293,15 K 
732 ~ bij 298,15 K 

oscillF Tektronix 2: 564 I 

~--..a...1 ~·orrektieschake-J=-__ j 
ling --

122 ' ---- l 

Figuur 16. Schakeling voor de experimentele bepaling van de 

tijdkonstante van de te:rtp3ratuurdraad. 

De blokspanning varieert tussen 2, 0 V en 3, 9 V. Je.ze sparnüngen 7.i~ n. zodanig 

gekozen dat de draadterrp:ratuur door de elektrische verwa:aning S K '·"·'··;pekde,re-· 

lijk 20 K roven de luchttemperatuur ligt bij een aans-t-~-oomsnelheid van 2, 0 m/s. 
De b!..-û\~ wordt voor de spanning van 2,0 V in evenwicht gebracht. Na de elek-

trische verwanning tot 2(; · 1;1Jven angevingstemperatuur koelt de draad af tot 

het temperatuurverschil 5 K bedraagt. Door de thermische traagheid van de 

draad heeft deze temperatuurdaling een exponentj_ëel verloop. Het gevolg is 

dat de brug ook exponentiëel naar zijn evenwichtssituatie terügkeert. De 

variabele weerstand van het korrektienetwerk wordt nu zodanig ingesteld dat 

het uitgangssignaal van het netwerk u.irekt naar de evenwichtssituatie teruq

keert. Vervolgens wordt ook bij andere waarden van u
0 

de juiste instelling 

van het netwerk bepaald. Hierbij worden dezelfde spanningen toegepast, zo-

dat de temperatuurverschillen niet steeds 20 K en 5 I< zijn. De instelling 

van het netwerk dient bij voorkeur te geschieden als de draad afkoelt en 

niet als de draad opwannt. De eerste situatie stemt narrelijk het best over-

een met een situatie die tijdens de metingen regelmatig zal optreden : de 

draad heeft een te hoge temperatuur en wordt door de strcming aflJekoeld. 

In het tweede geval wordt de draad elektrisch veiWannd, tijdens de metingen 

vindt de verWarming echter ook door lucht plaats. 

~kingen. 

1. De situatie tijdens de roetineren zou nog beter benaderd kunnen worden als 
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de blokspanning zodanig zou zijn dat de temperatuurverschillen bij u
0
= 

2, 0 m/s 1, 0 K en 0, 033 K zouden bedragen. De spanningsverschillen aan de 

ingang van de versterker "WWrden dan echter zo gering, dat de schakeling 

bijzonder storingsgevoelig "WWrdt. Een betrouwbare instelling van het 

korrektienetwerk blij~t hierdoor niet mogelijk te zijn. 

2. De situatie tijdens de metingen en die tijdens de experimentele bepaling 

van de tijdkonstante vertonen enige verschillen met betrekking tot de tijd-

konstante. Ten eerste is de stroom door de draad bij de experimentele be

paling van 'H3 (~) veel groter dan in de meetsituatie, namelijk 2,0 I 
(1801 + 732) ~A= 790 ~A tegen I 03= 63,03 ~A. De meetstroom beïnvloedt de 

grootte van de tijdkonstante, zie <10>. Ten ~ede is de strocmsterkte bij 

de experirrentele bepaling van 'H3 niet konstant als de weerstand van de c1raad 

verandert. In de differentiaalvergelijking voor de schakeling volgens figuur 

16 kamen deze verschillen tot uiting. Uit deze vergelijking is af te leiden 

dat de exper.imanteel bepaalde waarden van de tijdkonstante in het gehele 

van belang zijnde snelheidsgebied hierdoor minder dan 1% verschillen van 

de gezochte tijdkonstante T H3 • Da dimensienering van de brug en van de blok

spanning spelen hierin een belangrijke rol. De toegepaste methode is voor ons 

doel (een korrektie van het tanperatuursignaal) dus voldoende nauv-.rkeurig. 

3. De frekwentie van de blokspanning is 200 Hz gekozen en wel an de volgende 

redenen. Aangezien de maximale waarde van 'H
3 

in het van belang zijnde snel 

heidsinterval ongeveer 0, 25 m s bedraagt, kan de draad steeds een sta tio

r"Ja;_r_-,·: 3ituatie bereiken. De spanning is steeds gedurende 2,5 m s konstant. 

Bovendien hebben de hooS':::;c.e frekwentie in het tenperatuursignaal t.ijdens de 

metingen (ongeveer 4 kHz) en de hoogste frekwentie die voor de oprouw van de 

blokspanning van belang is (de tiende harmonische) dezelfde grootteorde. 

3.4 De invloed van ~~ wanntegeleidiY?-9: naar de naalden op de t~atuU!:ffie:!:~nS§E· 

In een artikel in Disa Infonna.tion beschrijft J .P. Maye de invloed van de 

warmtegeleiding naar de naalden op de temperatuurmeting met een weerstands

thenraneter, zie <9>. Op grond van de veronderstellingen dat (1) de draadtem

peratuur unifonn is over de draaddoorsnede, (2) de verwanning van de draad 

door de meetstroom verwaarloosbaar is ten opzichte van de te meten temperatuur

verschillen, ( 3) de gastemperatuur uniform is over de lengte van de draad en 

( 4) de temperatuurverdeling in de lengterichting van de draad zich instelt in 

een tijd aanzienlijk kleiner dan 'H' kant hij tot de voor ons van belang zijnde 

konk.lusies. 

a. De bevestigingspunten van de draad hebben door de grote thermische traagheid 

van de naalden een konstante t.hdperatuur als de opnerrer zich in een niet 
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isothe:r:me turbulente stroming tevindt. Deze tanperatulil:" is gelijk aan de 

gemiddelde gastemperatuur als, zoals in onze situatie, de uiteinden van 

de naalden zich in een vlak bevinden met een vrijwel Jonstante gemiddelde 

temperatuur. In het laatste geval geeft de warmtegeleiding naar de naalden 

geen aanleiding tot fouten in de meting van de gemiddelde gasternperatuur. 

b. Als de tevestigifBspunten van de draad steeds de gemiddelde gastemperatuur 

hebben, w:Jrden alle ternperatuurfluk.tuaties te klein gemeten. Dit kant a:ndat 

de draadtemperatuur Td (t) = Td + ed (t) 1 , afgezien van de the:r:mische traag

heid van de draad, nooit gelijk kan zijn aan de gastemperatuur tijdens een 

fluktuatie van de gastemperatuur als gevolg van de warmtegeleiding naar de 

naalden. In figuur 17 is de lokale rromentane draadtemperatuur Td (ij) ge

schetst bij aanwezigheid van een fluktuatie van de gastemperatuur. 

In een kwasi-stationaire situatie luidt voor een massieve metaaldraad het 

verband tussen de temperatuurfluktuatie ed (t) die gemeten 'Nürdt, en de 

temperatuurfluktuatie van het gas e (t) als volgt 

Met 

* ed(t) = (1- v )e(t) (115) 

(116) 

Hierin stelt À d de wanntegeleidifBSkoëff iciënt van het draadmater!-aal voor. 

---- T=T+8 

-ij 
ijm-~L ijm ijm+ ~L 

Figuur 17. De terrp:;La.L~..mr in de temperatuurdraad als warmte

geleiding naar de naalden optreedt. 

In ons geval is de traagheid van de draad in rekening gebracht door de opgenanen 

spanning a 3 E3 (t) te korrigere.:_J.. Hierbij is echter de warmtegeleiding naar de 

naalden buiten beschouwing gelaten, zodat, hoewel het effekt van de thermische 

traagheid geëlimineerd is, het linkerlid van (114) niet identiek is aan e (t) 

maar aan e (t). (1 - v*). ~ gekorrigeerde spanning geeft de onmiddelijke reaktie 

van de draad op een fluktuatie van de luchttemperatuur, maar deze reaktie is 

steeds te klein zoals uit bovenve:r:rrelde beschouwingen volgt. 

l Onder de draadterrperatu·..rr w::>rdt. ~e over de lengte van de draad ganiddelde 
t.errperatuur verstaan, zoals in § 2.1 is vermeld. 
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De betrekking ( 116) geldt voor een massieve metaaldraad. Met de reeds 

gemaakte veronderstelling dat voor onze gelaagde opnemer de temperatuur 

over de doorsnede unifonn is, volgt op de manier waarop ( 116) afgeleid is 

door J .P. Maye voor onze terrperatuurdraden 

* \) = 1 ~ Àk + (d2 
- ~)Àrn }~ 

L { dK 

(117) 

waarin ~ de diameter van de kwartskern 

d de totale draaddiameter 

Àk de warrntegeleidingskoëfficiënt van het kernmateriaal 

À de warmtegeleidingskoëfficiënt van het rnantelmateriaal. 
rn 

Daar K in v * voorkant, is v * afhankelijk van de luchtsnelheid. De reden 

hiervan is dat het temperatuurprofiel in de temperatuurdraad bij konstante 

T en 8verandert met de aanstroamsnelheid. Deze snelheidsafhankelijkheid 

blijkt verwaarloosbaar klein te zijn. Voor de tanperatuurdraad in de opnemer 

met drie draden geldt tijdens de metingen 5,00 mjs < Ü < 11,00 rn/s. Met de - n-
K-waarden volgens o.c. Collis en M.J. Williams, Àk = 1,36 wm- 1K-1 bij 293,15 K, 1 

Àm= 73,1 Wn-lK-1 2 en de waarden van de overige grootheden volgens appendix 

B, volgt dan uit (117) dat 0,046 ~ v* (Ü) .:;: 0,052.Gezien de geringe .invloed van 

v* op de ternperatuurfluktuaties, is de snelheidsafhankelijkheid van v* ver

waarlex -:ii en is steeds de gemiddelde waarde 0, 049 genomen. 

l Volgens de op:rave van de fabrikant : Quartz & Silice, Paris. 
2volgens het handbock of Chemistry and Physics, 48e editie. 
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Hoofdstuk IV. DE RESULTATEN VAN DE MEI'INGEN. 

De resultaten van de ijkingen van de opnerrer rret één snelheidsdraad en 

van de opnemer met één temperatuurdraad zijn vermeld in de stageverslagen 

van H.P.J. Kessels <7> en C.A.C. de Gier <3>. In deze paragraaf zullen we 

ons daarom beperken tot de ijking van de opnerrer met drie draden volgens 

figuur 9. 

De ijking van de tanperatuurdraad, dus de meting van ~/dl', is z~l voor 

als ~ de grenslaagrretingen verricht. Op deze manier kan een indt:uk gekre<~Jen 

worden van de mate waarin deze grootheid tijdens de metingen is veranderd 

ten gevolge van vuilafzetting op de draad, diffusie van platina in de 

kwartskern, enzovoorts. De waarde van dR3/dl' die met de laatste ijking 

is bepaald blijkt 6% hoger te zijn dan die volgens de eerste ijking. Ver

gelijking van de bij de grenslaagmetingen bepaalde refere11tieweerstanden . 

R03 bij de temperatuur van de ongestoorde stroming To met de resultaten van 

de twee ijkingen toont aan dat de eigenschappen van de temperatuurdraad 

geleidelijk veranderd zijn. Als de referentieweerstanden R03 in de volgorde 

waarin ze bepaald zijn~gezet worden, karen de eerste waarden het meest over

een met de waarden die volgens de eerste ijking voorspeld worden voor de 

temperatuur T0 ,terwijl voor de laatste waarden de laatste ijking de beste 

resultat.,~ geeft. Juist omdat de eigenschappen geleidelijk veranderd zijn, 

zijn de beide ijkingen geka.~ . .1i.1eerd voor de verwerking van de terrperatuw:

signalen. Het resultaat is een"gan.iddelde" waarde voor dR3/dr gelijk aan 

1, 42 ~;K. Deze waarde wijkt ongeveer 3% af van de v.-erkelijke waarden voor en 

na de metingen en minder dan 3% van de v;erkelijke waarden tijdens de metingen. 

Op grond hiervan schatten we de fo,~' in dR3/di' tijdens de metingen op 2%, het

geen resulteert in ~/dl' = 1, 42 + 0, 03 ~A<. Deze waarde is ook ve:rmeld in 

appendix BI tabel BI. 

De twee snelheidsdraden zijn eveneens voor en na de grenslaagmetingen geijkt. 

Deze ijking heeft tot doel de konstanten A, B, y voor beide draden te bepa

len die voorkanen in de betrekking ( 26) . Ook voor de snglheidsdraden ver

schillen de resultaten van de twee ijkingen. Deze resultaten kunnen het een

voudigst vergeleken worden door de effektieve snelheden te berekenen die voo:r· 

een draad bij een gegeven waarde van de luchttemperatuur bij dezelfde brug

spanning behoren volgens beide ijkingen. Dit is gedaan voor een aantal span

ningen uit het spanningsinterval waarin de brugspanningen tijdens de grens

laagmetingen liggen. De resultau zijn als volgt. Voor draad 1 verschillen 
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de effektieve snelheden in het gehele interval maximaal 3, 3%. 

VCXJr draad 2 bedraagt het rnaxirna.le verschil 10%. Met de veronderstelling 

dat ook de eigenschappen van de snelheidsdraden geleidelijk veranderd zijn, 

zijn ook nu de ijkingen gekambineerd teneinde betere ijkkurves te verkrijgen 

voor de vawerking van de metingen. De ijkkonstanten die op deze rnanier bere

kend zijn staan venneld in tabel BI. Als de eigenschappen inderdaad geleide

lijk veranderd zijn, volgt met deze ijkkonstanten de effektieve snelheid 

met een onnauwkeurigheid van ongeveer 1% voor draad 1 en 3% voor draad 2. 

Vergelijken we de waarden van u0 die tijdens de grenslaagmetingen met de 

draden net buiten de grenslaag gemeten zijn met de waarden van u
0 

die gelijk

tijdig net een Pitotbuis bepaald zijn, dan blijken deze waarden bovengenoemde 

onnauwkeurigheid niet te weerspreken, zie tabel I. 

meetplaats u0 (m/s) u0 (m/s) 

snelheidsdraden Pitotbuis 

5 10,68 10,84 

6 10,87 10,91 

6 10,81 10,95 

7 10,99 11,06 

Tabel I. De snelheid van de ongestoorde stroming gemeten met de snel

heidsdraden en met een Pi totbuis. 

De resultaten voor de snelheidsdraden zijn verkregen volgens (77) waarin de 

laatste ter.m geen bijdrage geeft.in de ongestoorde stroming. 

De meetonnauwkeurigheid veroorzaakt in de resultaten van een ijking, zowel 

van een terperatuurdraad als van e'?y' snelheidsdraad, een onnauwkeurigheid 

van minder dan 1%. De onnauwkeurigheid in de ijkresultaten 'VX)rdt dus in hoofd

zaak veroorzaakt door het veranderen van =\~ draadeigenschappen. 

De methode van Bradshaw, die in § 2. 4 beschreven is, is toegepast voor beide 

snelheidsdraden. Hiertoe is de opnemer verdraaid over een aantal hoeken !:!.a 1 
in het xz-vlak. De verdraaiing van draad 1 is dan I:::,. a 1 en van draad 2 I:::,. a 2= - I.'. a 1 · 

De maximale hoek waarover verdraaid rroet 'VX)rden, behoeft niet groter te zijn 

dan de maximale hoek die de windsnelheidsvektor in het xz~vlak tijdens de 

grenslaagrootingen net de x-as maakt. De hoek met de x-as onstaat door het op

treden van W(t), zie figuur 18. 
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De grootste waarden van W(t) treden op in de grenslaag dicht bij de wand. 

We nemen voor de schatting van de maximaal optredende hoek L1a
1 

U (t) = U 
en W(t) = 2 (W'T) ~ en gebruiken de getalwaarden uit tabel DI voor z/ó = 0,02. 

W(t) ~U(t) ' ~z 
I 

fla 1 1 _ 

I U(t) x 

I 
I 
I 

Figuur 18. De snelheidsvektor in het xz-vlak. 

Uit de betrekking 

= arctg W(t) 
U(t) 

volgt voor deze hoek !1a 1 (max) "' 8 0 • 

Cm:lat L1a
1 

(max)optreedt vlak bij de wand, is de methode van Bradshaw uitge

voerd bij een tamelijk lage waarde van àe aanstroomsnelheid u0 , te weten 

3,14 m/s. De toegepaste hoekverdraaiingen liggen .tussen + 8,oo en - 8,oo. 
De resultaten zijn als volgt. 

Het verband tussen X(L1a
1

) c~ Y(L1a
1

) voor draad 1 is binnen de onnauwkeurig

heid van de metingen lineair, zodat de langsstraning niet apart in rekening 

gebracht behoeft te ~rden. Uit de helling van de verkregen rechte volgt 

a 1 = 29, 0 O .±. 0, 2 O • Dit stemt bij zonder goed overeen rnet de waarde van a 1 
die is verkregen door het opneten van de hoek die draad 1 maakt ten opziChte 

van de houder en de hoek die de houder maakt ten opzichte van het verplaat

singsrnechaDisme : a 1 = 29° .±. 10, zie tabel BI. 

Voor draad 2 ~rdt evenwel . geen lineair verband gevonden tussen X ( !1a 
2

) en 

Y(L1a
2
), zoals in grafiek 1 te zien is. Er is voldoende reden cm aan te nemen 

dat dit een gevolg is van de langsstrcrning, Ctlldat : 

a. Hoek a 
2 

kleiner is dan hoek a 1 , zodat de langsstroming voor draad 2 rela

tief (dat is ten opzichte van de nonmale snelheid) belangrijker is dan voor 

draad 1. 

b. Lengte L2 kleiner is dan L1. EKperimenteel is gevonden dat de invloed van 

de langsstraming groter is naanmate de verhouding L/d kleiner is, zie bij

voorbeeld <5>. 
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Op grond hie:rvan is de langsstraning in rekening gebracht op de manier die 

in §2.4 beschreven is. Met k = 0,12 blijken de meetpunten ~(6a.2 ) en Y(lla
2

) 

het best te voldoen aan het lineaire verband dat volgens (91) gevonden rroet 

worden. In grafiek 1 zijn deze punten eveneens weergegeven. De waarde van 

a
2 

kan nu niet uit de grafiek berekend v..orden, andat a. 2 = 24,60 benut is 

in vagelijking (91) en voor de berekening van x
0

, 12 (lla
2
). 

Opnerking 

Uit grafiek 1 blijkt dat het in rekening brengen van de langsstroming door 

middel van een k-faktor geen volledig bevredigende methode is. Door toepassing 

van de methode van Bradshaw bij u
0 

= 4,02 m/s zijn dezelfde resultaten gevon

den, nmnelijk een lineair verband voor draad 1 en een k-faktor van 0, 12 voor 

draad 2. 

De grenslaagmetingen zijn steeds verricht bij dezelfde aanstroomsnelheid aan 

het begin van de meetsektie, namelijk 10,10 .::_ 0,10 m/s. 

De gemiddelde snelheid, waaronder we Ü en niet (Ü, 0, W) zullen verstaan, kan 

zowel met de opnemer met één hete draad als met de kruisdraadopnEmer gemeten 

worden. De eerstgenoarrle opnemer heeft de voorkeur vanwege de geringe afme

tingen in de z-richting, waardoor metingen zeer dicht bij de wand :rrogelijk 

zijn. Ibvendien zijn voor deze opnemer de invloeden van de ij- en de z--kom

}X)nent van de snelheid bij de meting van Ü veiWaarloosbaar als de b1:.-ugspanning 

gelineariseerd v..ordt. 

De resultaten van de metinq~">n met de opnemer met één snelheidsdraad zijn in 

tabelvonn opgenanen in het stageverslag van H.P.J. Kessels <7>. Deze metingen 

zijn verricht in een isothenre grenslaag. 

Het deel van de grenslaag dat aansluit aan de wand is voor de transporten 

van impuls en enthalpie het rreest interessant. Aangezien het de bedoeling is 

deze transportgrootheden onderneer uit het snelheids- en temperatuurprofiel 

te bereke.:L~'î, zullen deze profielen voor het wandgebied nader beschouwd wor

den. 

Het is gebruikelijk de gemeten snelheid Ü en de bijbehorende z-koördinaat 

als volgt dimensieloos te maken voor het wandgebied. 

U+(x,z) = Ü(x,z) 
U (x) 

T 

(118) 

Hierin is u (x) de zogenaamde "schuifsparmingssnelheid", gedefinieerd met de 
T 

s.:.:-huifspanning aan de wand volgens 
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De d~nsieloze z-koördinaat 'INOrdt 

+ z (x,z) = z U (x) 
T 

V 

(119) 

(120) 

Experimenten l:evestigen dat er op deze manier een (redelijk) universeel 

verband ontstaat tussen u+ en z+, zie <5>. 

+ + + 
U (x, z) = U (z ) (121) 

Tot het wandgebied wordt in het algemeen het gebied z+ ~ 300 gerekend. De 

rretingen gedaan met de opnemer rret één draad op de meetplaatsen 6 en 7 en 

verwerkt volgens (39), zijn dimensieloos in de grafieken 2 en 3 weergegeven. 

Bij het di.mens1Eüoos maken is gebruik gemaakt van de T (x)- waarden die 
w 

door middel van zogeheten "Prestontul:es" gemeten zijn door H.P.J. Kessels, 

zie tabel II. De waarde van p is steeds generren bij de gemeten barcxreter

druk en de gemeten luchttemperatuur bij een veronderstelde relatieve 

luchtvochtigheid van 50% 1 • Voor n is de waarde bij de gemeten luchtterr~ra

tuur genaren l . 

meetplaats 

5 

6 

7 

T (:ljïn2) o (nrn) 2 
w 

0,255 ± 0,005 33,4 

0,258 ± 0,005 34,5 

0,256 ± 0,005 37,9 

Tabel II. De waarden van T volgens metingen met Prestontubes en de 
w 

waarden van de grenslaagdikte. 

In grafiek 2 zijn eveneens de meetpunten weergegeven, die l:erekend zijn uit 

de niet-gelineariseerde brugspanning overeenkomstig (32). Alleen dicht bij 

de wand zijn verschillen tot 4% te konstateren. Bovendien zijn in grafiek 2 

een aantal analytische krcmren weergegeven. De met (a) aangeduide k.rcmne 

wordt weergegeven door 

+ + U = 2, 50 1 n z + 5, 50 (123) 

l Handl:xx:>k of Chanistry and Physics, 41 e editie. 
2Deze waarden zijn l:erekend uit de snelheidsprofielen, zie <7>. Het is daarom 
moeilijk een uitspraa~ over de onnauwkeurigheid van deze grootheid te doen. 
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Verschillende onderzoekers,waaronder ook J. Blan, vinden goede aansluiting 

van derreetresultaten bij dit logarithmisch profiel voor z+- waarden tussen 

30 en 300. D.B. Spalding heeft voor het gehele wandgebied de volgende be

trekkingen voorgesteld <12>. 

+ + 0 4 u+ n 
z =U + 0,1108 {e ' - Emax 

n = 0 
+D 

(0,4 u ) } --n.-.. 
(124) 

Hierin is nmax 3 of 4. De metingen van J. Blan blijken beter benaderd te 

v.orden door (124) met nmax= 5. Deze laatste :kronne is met (b) aangegeven 

in grafiek 2. De sneTheidsprofielen volgens Spaldinc.:J sluiten voor grotere 

waarden van u+ aan bij het logarithmische profiel volgenS(123). Als de 

exponentiële tenn gaat overheersen geldt ilrlrers 

+ + ln z = 0,4 U +In 0,1108 

Deze uitdrukkim is identiek aan (123). 

Onze metingen sluiten goed aan bij het logarithmische profiel (c) dat door 

J.O. Hinze gegeven wordt,zie <5>. 

+ + U = 2,44 ln z + 4,90 (125) 

D.: gct..alw.ê.arden in de Spaldingprofielen veranderen we zodanig dat het 

J:ovemenoerrrle logarithi,._ , ::he profiel de asymptoot v.ordt. 
' Het resultaat is 

z+ = u+ + 0,1342 {e0 ' 41u+ - imax (0,41 u+)n} 
n=O n~ 

(126) 

Dit profiel is met nmax= 4 uitgezet in grafiek 2 (d). 

In grafiek 3 (e) is ook voor n = 5 het resultaat weergegeven. De opzet 
max 

van D.B. Spalding an het verband tussen Lt en z + voor het gehele wandgebied 

door één fonnule weer te geven lijkt geslaagd. Onze metingen voldoen voor 

z+ ~ 300 goed aan het profiel volgens (126) met nma~t 4. 

Ter vergelijking zijn in grafiek 3 ook de gemiddelde snelheden weergegeven 

die met de kruisdraadopnemer bepaald zijn. Deze metingen zijn verricht in 

een niet-isothenne grenslaagl. 

1 De waarde van p ,die nodig is voor het dimensieloos maken van de meetresul
taten, is genamen bij de temperatuur (T

0
+ Tw)/2. 
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Grafiek 2. Snelheidsprotiel in het wandgebied op neetplaats 6. 
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1 

U = 0,46 m/s }voor metingen 

8+ ~ 1144 met enkele 

(d) vergelijking (126)~x= 4 

(e) vergelijking (126)nmax= 5 

A metingen enkele draad 

0 metingen kruisdraden 

+ z 
Grafiek 3. Snelheidsprofiel in het wandgebied op meetplaats 7. 
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De vennelde resultaten zijn verkregen uit de gelineariseerde brugspanningen, 

net de in (77) oPtredende tenn met VZ is echter geen rekening gehouden. 

In appendix D is deze invloed voor z/6 = 0,02 geschat op 3 à 4%. (zie tabel 

D II: + 3,79%). Voor meetplaats 7 kamt z/6 = 0,02 overeen met z+~ 22,92 • 

De waarden van U die met de kruisdraadopnemer gemeten zijn, zijn ongeveer 

4% groter dan die van de opnemer met één draad in de buurt van z + = 22, 9! 

Voor z/6 = 0,5, korresponderend met z+~ 572, zouden de Iretingen met de kruis-

draadanenareter nog ongeveer 0,5% te hoog zijn. De verschillen tussen de me

tingen w::>rden inderdaad kleiner voor grotere waarden van z +, zoals in gra

fiek 3 te zien is. De konklusie is dan ook dat de Iretingen van de gemiddelde 

snelheid verricht Iret de kruisdraadopnemer, de metingen verricht met de enkele 

draad bevestigen. De door ons gemeten snelheidsprofielen verschillen duide

lijk van die v.~elke door J. Blom gemeten zijn. De oorzaak van deze verschillen 

is niet geheel duidelijk. De invloed van het lineariseren van de brugspanning 

is bij de meting van U niet groot, zoals uit figuur 2 duidelijk blijkt. 

Hieraan kunnen de verschillen dan ook niet w::>rden toegeschreven. Wel is ge

konstateerd dat tijdens onze metingen de drukgradiënt in de lengterichting 

van de windtunnel anders was dan tijdens de metingen van J. Blom. Deze vond 

bij dezelfde snelheid aan het begin van de rreetsektie voor x > 30 an een kon

stante gradiënt, te weten dp/dx = - 11,9 N/m3. Tijdens onze metingen is de 

drukgradiënt verschillende malen gemeten met behulp van de statische druk

gaatjes die hiertoe in de plaat zijn aangebracht. De gevonden gradiënt is 

aarzienlijk lager, zoals uit tal-el III blijkt. 

gemeten tussen llp/ llx (N/m3) llp/ llx (N/m 3 ) 

de meetplaatsen Barocel-drukopn. Betz-mancmeter 

5 en 6 -5,1 + 0,5 -5,1 + 0,9 

6 en 7 -4,5 ± 0,4 -4,9 + 0,7 

5 en 7 -4,8.:!:. 0,2 -5,0 .:±:. 0,4 

Tabel III. Waarden van llp/llx, gart.eten Iret een kapacitieve rnanemeter 

(Barocel 570D) en een vloeistofrnanameter (van Essen 7373). 

Dit verschil in drukgradiënt is waarschijnlijk een gevolg van de verbetering 

van de afdichting van de meetsektie. Het is niet onaannemlijk dat hierdoor 

de gehele stroming in de meetsektie veranderd is. Wellicht rroeten de ver

schillen in de profielen hieraan worden toegeschreven. 

2 In tabel II zijn de vraarden van de grenslaagdikte ve.rireld. 
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De gemiddelde luchttemperatuur kan zowel uit de metingen met de opnemer met 

één terrperatuurdraad, als uit die rret de opnemer met drie draden berekend 

worden. De resultaten van de metingen met eerstgenoemde opnemer zijn in tabel

vonn owenanen in het stageverslag van C.A.c. de Gier <3>. 

Voor de metingen in de niet-isothenre grenslaag wordt het te verwarmen deel 

van de plaat op een temperatuurT gebracht zodanig dat T - T
0 

ongeveer 11 K w w 
is. Hiertoe is een 01-Co-thenrokoppel in de ongestoorde stroming gebracht, 

het zogenaarrrle referentiethenrokoppel. De verschillen tussen de spanningen 

van dit thenrokoppel en de in de plaat aangebrachte Cu-Co-thennokoppels 

V(p-r) worden gemeten. Aan de hand van deze verschillen wordt de elektrische 

verwanning van de afzonderlijke elementen van de plaat bijgeregeld tot voor 

alle thenrokoppels in de plaat V(p-r) dezelfde waarde heeft. Op deze 

manier zijn de temperatuurverschillen tussen de hoofdelementen terug te bren;

gen tot minder dan 0, 2 K. 

In deze paragraaf worden de resultaten van de metingen van de gemiddelde tEm

peratuur besproken. Evenals in de vorige paragraaf zullen we ons beperken 

tot het wandgebied. :D= rreetresul taten v..orden dan als volgt dimensieloos ge

maakt. De z-koördinaat volgens vergelijking (120) en de gemiddelde tempera-

tuur volgeps 

T+(x,z) = T - T(x,z) 
w 

T (x) 
T 

Hierin is T (x) gedefinieerd als 
T 

TT (x) .- Ciw(x) 

p c U (x) 
p T 

(127) 

(128) 

Experimenten hebben aangetoond dat er in het wandgebied een (redelijk) uni

verseel verband bestaat tussen '1'+ en z-
1 

+ + + T (x,z) = T (z ) (129) 

Bij het dimensieloos maken van de neetresultaten zijn de stofparameters n 

en p 1bij de temperatuur ~(T + T0) genanen. De parameter c kan in ons geval w p 
konstant worden gencmen, nam:!lijk c = 1, 004 . 103 J 1 (kg K) . 2 Voor -r (x) p w 

Ivoor de afhankelijkheid van p van de druk en de relatieve luchtvochtigheid 
wordt naar § 4 . 3 verwezen. 

2 International Cri ti cal Tables, voltmle V. 
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zijn .de waarden uit tabel II aangehouden. De wandtarperatuur Tw is be

rekend uit het spanningsverschil V(p-r). Met de thenrospanning van 

CU-Co-thenrokoppels1 volgt hieruit inmers ~w~o· Het temperatuursignaal 

geeft T(x,z) - T
0

, zie vergelijking (100), zodat direkt Tw- T(x,z) volgt. 

Dan rest oog de enthalpiest.rocrtrlichtheid aan de wand Ciw (x) • Deze groot

heid is door de student C.A.C. de Gier op drie manieren bepaald, te weten 

a. Uit het elektrische venregen dat aan het hoofdelement waarroven de me

tingen "--rden verricht, rroet "--rden toegevoerd. 

b. r::oor integratie van de enthalpievergelijking ( 3) over de dikte van 

de tenperatuurgrenslaag oT (x) • 

c. r::oor het meten van de gemiddelde temperatuur in de viskeuze sublaag 

en toepassing van (11) in de vonn 

~(x) =- À {T(x,z0) - Tw} 

zo - 0 

De resultaten staan venneld in tabel IV. 

(130) 

meetplaats Clw (W,Im2) Clw (W/rn2) ~(W/rn2 ) öT (nm) 

5 

6 

7 

10,48 

10,32 

10,12 

volgens a. volgens b. 

400 + 8 388 

362 + 7 359 

331 + 7 331 

volgens c. 

301 12,.5 

275 18,4 

235 26,3 

Tabel IV. Enige grootheden betreffende de tanperatuurgrenslaag, zoals 

geneten of berekend door C.A.C. de Gier, zie <3>. 

MethOde (a) geeft een onnauwkeurigheid van ongeveer 2%. Over de nauwkeurig

heid van methode (b) is rroeilijk een uitspraak te doen. Voor deze methode 

zijn bijVOCirbeeld verschillende temperatuurprofielen nodig an ~ op één 

meetplaats te bepalen. Deze profielen zijn op verschillende dagen geneten 

bij een unifonne temperatuur T , maar met verschillende waarden van T - T
0

. w w 
De gevolgen hiervan voor de onnauwkeurigheid zijn rooeilijk te schatten. 

!Hiervoor is 41,2 ilV/K gekozen, dit is de waarde bij 313 K. De tempera
tuurafhankelijkheid van de thenrospanning is <;Jering. Bij de metingen was 
~ (T + T

0
) s~s ongeveer 313 K, zodat het VOCir de hand ligt ook de 

the!nospanning bij deze temperatuur te naren. 
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Desalniet:.ternin stemren de resultaten van (a) en (b) goed overeen. Er zijn 

verschillende redenen cm aan te naren dat de grote verschillen root (c) 

een gevolg zijn van een onjuiste bepaling van de wandtemperatuur root behulp 

van de· . the:rnokoppels. Deze ~atuur speelt een belangrijke rol in (130). 

Bedoelde redenen zijn : 

1. J. Blcm vindt een goede overeenstemning tussen de methoden (a) en (c) 1. 

Onze resultaten volgens (a) stemnen echter ook overeen met de resultaten 

van J. Blcm volgens (a), zie <3>. 

2. Een eerste fX)ging cm de t.h.enrokoppels die zich in de plaat bevinden te 

ijken, leidde tot een lagere waarde van de therrrospanning dan die 

welke door ons in de berekeningen is gebruikt. Dit betekent dat het ver

schil Tw-· T0 groter rroet zijn dan volgens tabel IV. 

Op grond hiervan zijn de '\.,- waarden volgens (a) gebruikt om de temperatuur

netingen dienensieloos te maken. Bovendien is de wandtemperatuur uit (130) 

berekend root deze '\..r- waarden. Deze tenperatuur blijkt dan voor de meet

plaatsen 6 en 7 respektievelijk 0, 81 K en 0, 89 K hoger te worden dan is 

berekend uit de the:rnospanningen. Naar aanleiding van deze resultaten is 

besloten de waarden van Tw- T0 die zijn bepaald uit V(p-r) met het .gernid~ 

delde verschil 0, 85 K te verhogen. Deze verhoging is noodzakelijk cm ervoor 

te zorgen dat de '\.,- waarden wa.anilfèe de profielen dimensieloos worden ge

maakt overeenstenmen met die welke uit de profielen vlak bij de wand volgen~ 

Voor rooetplaats 6 zijn de resultaten weergegeven in grafiek 4. Ter verge

lijking zijn ook de resultaten van de opnemer net drie draden weergegeven. 

Ook voor het dimensielo. .naken van deze metingen is de '\.,- waarde uit 

het elektrisch venregen bepaald2 , in dit geval 369 W/m2. De berekende waarde 

van Tw- T0 , 10,56 K, is weer net 0,83 K vergroot. Een kontrole hierop met 

(130) is voor deze netingen niet mogelijk omdat de minimale z+-waarde 22,35 

bedraagt. De resultaten van de netingen met beide opnemers starmen goed over

een, zoals uit de grafiek blijkt. De in de grafiek vennelde waarde van a; 

is de d.imensieloos gemaakte dikte van de temperatuurgrenslaag. De waarden 

van aT staan eveneens is tabel rv. 

De resultaten voor neetplaats 7 zijn in grafiek 5 weergegeven. Hierin zijn 

lne zo- waard~ die in (130) zijn toegepast, korresponderen in alle ge
vallen met z -waarden vlak bij z + =7. Deze punten liggen dus aan de rand 
van de viskeuze sublaag. Ook hier is de overeenstemning tussen (a) en ( c) 
nog goed, zoals uit de resultaten van J. Blan is af te leiden. 

2 Bij de verschillende experimenten was het temperatuurverschil T - T 0 niet 
altijd even groot. Ook de 'l. .• - waarden waren dus niet steeds gelÏjk. De 
wandtemperatuur was natuurlijk tijdens de verschillende metingen WE!l uni
fonn. · 



21 

r 

15 

13 

11 

9 

7 

5 

3 

-59-

TT= 0,65 K}metingen o; ~ 542 enkele draad 

(a) vergelijking (134), n = 4 
rnax 

(b) vergelijking (134), n = 3 
max 

A metingen enkele draad 

0 metingen kruisdraden 

,+ ,z 
__ 1000 

Grafiek 4. Temperatuurprofiel in het wandgebied op meetplaats 6. 
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ook de metingen van J. Blan op die ~tplaats op:.:renanen. Duidelijke ver

schillen zoals bij de snellieidsprofielen, zijn niet te konstateren. 

De kramles die in de grafieken zijn getekend zijn als volgt tot stand ge

komen. In de viskeuze sublaag \\Ordt een lineair verband gevonden, even

als voor het snelheidsprotieL Met gebruikmaking van het feit dat de 

enthalpie van de wand naar de overgangslaag geheel door rrolekulair trans

port plaatsvindt, dus dat Clrn(x,z) = '\v(x), volgt uit (9) 

+ + T = Pr z + z < 7 (131) 

Evenals bij het snelheidsprotiel het geval was, blijkt uit de grafieken 

4 en 5 dat er een logari tluni.sch verband bestaat voor 30 .::: z + .::: 300. 

Op grond van deze overeenkanst met het d.irrensieloze snellieidsprofiel, is 

het voor de hand liggend het temperatuurprofiel als volgt weer te geven, 

vergelijk (126) 

z+ = T+/Pr + G {egT+-~ (~)n} (132) 
n=O n! 

Hierin zij G eng nader te bepalen konstanten. Evenals bij het snelheids

protiel bepalen we deze uit het logarithmisch deel. Een vergelijking van 

exper.irrenteel bepaalde U+- en T+- waarden voor 30 ,::: z + < 300 leidt tot 

het volgende eenvoudige verband 

+ 30 < z < 300 (133) 

De evenredigheidskonstante uit het rechterlid varieert tussen 0,84 en 

0,88. Met het logarithmi.sch snelheidsprofiel (125) volgt dan een loga

rithmisch temperatuurprofieL Daaruit zijn G en g berekend met als re

sultaat 

+ 0,1342 {e0 ' 48T+-~ (0,48 T+)n} (134) 
n=O n! 

Hierin is Pr = 0, 71 genomen. Bovenve:r::rrelde k.roime is voor ~ 4 in de 

grafieken 4 en 5 weergegeven. Bovnedien is de situatie voor nmax= 3 in 

grafiek 4 weergegeven. Betrekking (134) met 1'\nax= 4 blijkt het t.errq_Jera

tuurprofiel goed te beschrijven. Speciaal de aanpassing bij de rretingen 

op meetplaats 6 is bijzonder goed. 

()pnerking. 

Vaak wordt verondersteld dat in het gehele wandgebied geldt 

qtot(x,z)/<:Iw(x) = 1 e..'1 ltot(x,z)/rw(x) = -1. 
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De l:etrekkingen (4) en (8) zijn dan met gebruikmaking van (12) en (13) 

te schrijven als 

1 ( ) 0 d U+ (z+) = v + vt x,z (135) 

\) 

(136) 

SUbstitueren we hierin dz+/dt.l en dz+/dT+ berekend uit (126) en (134) 

~t nrnax = 4, dan volgt 

+ 3 { 0,41 u (0,41 U+)n} vt(x,z) = 0,41 0 0,1342 e - .E 
n=O n! 

(137) 

\) 

+ 3 
at (x, z) = 0,48 0 0,1342 {e0,48 T .E (0,48 T+)n} 

n=O 
n! \) 

(138) 

Het quotiënt van deze vergelijking geeft een uitdrukking voor Prt(x,z). 

Aangezien voor 30 .::. z + .::_ 300 (133) geldt, mag voor 0,48 T+ ook 0,41 U+ 

gescll.:::even \>.Orden, zodat de tei'Ire!l tussen akkolades tegen elkaar wegvallen. 

Het resultaat is 

Prt(x,z) = 0,86 + 30 < z < 300 (139) 

De turbulente schuifspanning T t (x, z) kan op twee manieren l:epaald \>.Orden, 

zie § 1. 2. De eerste methode is door de meting van de snelheidsfluktuaties 

u(x,ij,z,t) en w(x,ij,z,t),de tweede methode is door berekening uit de ge

meten snelheidsprofielen Ü (x, z) en de gemeten p (x) en ' (x) . Beide rne-
w 

thoden \>.Orden achtereenvolgens besproken. 

De gelijktijdige meting van de snelheidsfluktuaties gesçhiedt ~t de op

naner met drie draden. De vergelijkingen (78) en (79) geven het verband 

tussen deze fluktuaties en de gelineariseerde brugspanningen. De linker

leden van deze vergelijkingen kunnen worden gerealiseerd met de schakeling 

volgens figuur C2. We definiëren deze linkerleden als de scmspanning 



-63-

EL+ (t) en de verschilspanning ET,- (t) volgens 

EL+<t> ~2(t) <E):.2w I E1:.1w) ~1 (t) (140) 

~-(t) t ~2(t) - <Et.2u I ~1u) ~1 (t) (141) 

Aan de korrelater worden dus de spanningen -a' ~+ ( t) en a'~- ( t) toege

voerd. Deze korrelater vonnt langs digitale ~ de gemiddelde produkten 

-a' EL- ~+(-n ~) , - 127 ~ n ~ 127 (142) 

Hiertoe worden beide spanningen terronsterd met een terronsteringstijd ~. 

De tïjdsduur waarover gemiddeld wordt is even lang gekozen als de opname

tijd. Voor ons is slechts het produkt waarvoor n=O van relangl. 

Uit (78) en (79) volgt dan imners 

(143) 

De grootheid we kan :u<''paald worden alvorens Wü te berekenen, zoals in de 

volgende paragraaf zal blijken. . .In eerste instantie zullen we de ter:m 

met wv2 verwaarlozen, zodat wu volgt uit ~- ~+ . 

De resultaten voor de turbulente schuifspanning zijn voor meetplaats 6 

venneld in grafiek 6. Hierj~ 7ijn ook de resultaten weergegeven die ver

kregen zijn dJor metingen in een isotherm= grenslaag. De tem met we in 

(143) vervalt dan. Als we bedenken a.at deze tem in de niet-isotherme si

tuatie een belangrijke bijdrage levert in het rechterlid (tot 24%), kan de 

1Het lijkt omslachtig om twee spanningen te vermenigvuldigen en te middelen 
met een digitale korrelater. In de volgende paragraaf zal het nuttig blijken 
de produktspanning voor kleine tijdverschuivingen te beschouwen. De toege
pa.ste bem::>nsteringstijd is 10 llS, zodat de produkten onderling ook steeds 
10 \lS verschoven zijn. Bovendien is de bem::>nsteringstijd zo kort dat een be
trouwbare benonstering van beide spanningen plaatsvindt. 
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overeenstemn.ing bijzonder goed genoand "V.Qrden. 

In grafiek 7 zijn de metingen venneld voor meetplaats 7. Deze metingen 

zijn eveneens uitgevoerd in de niet-isotherme situatie. 

<X:>k de invloed van de term met wv2 is in deze grafiek te zien. Aangezien de 

gr<:x:>theid wv'l niet door ons gemeten is, mest een zinvolle schatting gemaakt 

worden. D.S. Johnson <6> heeft voor een deel van de grenslaag de korrelatie

koëfficiënt bepaald voor deze tripelkorrelatie. Hij vindt hiervoor een 

redelijk konstante waarde. Met de gemiddelde waarde volgens Johnson, name

lijk 0, 18, is bedoelde grcx::>theid berekend voor alle voor ons van l:elang 

zijnde plaatsen in de grenslaag net de relatie wv2 = 0,18 (WZ;4 ) (VT) • 

De grcx::>theden (WZ") ~ en {VZ'") ~ zijn genanen volgens de metingen die vermeld 

zijn door J .0. Hinze. Zoals uit grafiek 7 is af te leiden, geeft verwaar

lozing van de term met wv2 te kleine resultaten voor -p wu. De invloed van 

deze tenn beloopt max.iroaal 8% 1 • 

Ter illustratie zijn:. foto 1 s gemaakt van oscilloskoopbeelden van de span-
2 

ningen -a 1 ~+(t) en a 1 e._r,_(t). Bovendien is de produktspanning -a' ET.+(t) 

ET.- (t) gefotografeerd. Hiertoe is het produkt gerealiseerd met eP...n analoge 

vermenigvuldiger (Zeltex ZM 606). De foto's zijn gemaakt van de signalen die 

zijn owenorren op meetplaats 6 in de niet-isotherme grenslaag. De afstand 
+ tot de verwarnrle plaat bedraagt 0,98 mn (z = 28_.4). 

De foto 1 s zijn voorzien van een vertikale as met de volgende schaling. 

De spanning --a~~+(t) is argerek.end naar de snelheid u(t) volgens (78) 

me"': weglating van de termen net e (t) en v 2 (t) - VT. Foto 1 geeft dus een 

redelijke indruk van u(t). De spanning a 1 e._r,_ (t) is met (79) argerekend in 

w(t), zodat foto 2 een goed beeld van w(t) geeft. Uit de produktspann.:ng 

is w(t) u(t) berekend, nu met weglating van de tennen net w(t). e (t) 

en w(t) {v2 (t) - ~} , zie foto 3. Deze foto's zijn niet gelijktijdig 

gencrren. 

De gemiddelde windsnelheid die behcx:>rt bij de foto's is volgens de meting 

met de kruisdraden 6,02 m/s. Uit foto 1 zien~ dan dat de verhouding u(t)/ 

U sans ongeveer 40% l:edraagt. Dit is in overeenste'Trning met wat verwacht 

kan worden in de turbulente overgangslaag (7. ~ z + ~ 30). De verhouding 

w(t) /Ü heeft een max.imale waarde van ongeveer 14%. Vermenigvuldigen ~ de 

maximale waarde van u(t) met die van w(t), dan vinden we ongeveer 1,9 

m2 js2 •. In foto 3 vinden ~ maxima van ongeveer 1, 5 ~ !s2. Dit l:evestigt· 

de veronderstelling dat de grote snelheidsfluktuaties \l(t) en w(t} sterk 

l In tabel D II is vermeld dat de term met v 2- -:;:jL een fout vercx::>rzaakt in de 
gereten u(t) van ongeveer 24% voor z/ó = 0,02. D::x>rdat v 2 nu in de tripel
korrelatie voorkant, is de invloed aanzienlijk gereduceerd. 
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5,6 (rn/s) 

4,2 Foto l. ------
2,8 

De snelheidsfluk-

tuatie u(t). 

1,4 Tijdbasis 5 ms/an 

0 

- 1,4 

- 2,8 

- 4,2 

- 5,6 

3,12 (rn/s) 

2,32 Foto 2. ------
1,56 De snelheidsfluk-

tuatie w{t). 
0,78 

Tijdbasis 5 rns/cm 

0 

- 0,78 

- 1,56 

- 2,32 

- 3,12 

3,6 (rn2 /s2) 

2,7 Foto 3. ------
1,8 Het produkt w ( t) · 

u(t). 
0,9 

Tijdbasis 5 rns/am 

0 

- 0,9 

- 1,8 

- 2,7 

- 3,6 
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gekorreleerd zijn. 

De turbulente schuifspanning is voor meetplaats 6 ook met de niet .sr.elire.

ariseerde brugspanningen bepaald. Hiervoor maken we gebruik van de ve:cge-

lijkingen (57) en (59), waaruit volgt 

(144) 

Ook nu noet we vooraf bekend z;i.jn. De waarde van we die in dez•2 vergelijking 

is gesubstitueerd, is steeds verkregen uit de niet gelineariseerde brug

spanningen en het niet gekorrigeerde temperatuursignaal. ~ rerekening van 

deze grootheid ~.rdt in dè volgende paragraaf behandeld. De result.aten die 

op deze manier voor .,•. Wii verkregen zijn, staan in grafiek 61 • L'e ve:rsc:hil

len net de schuifspanning die uit de gelineariseerde brugspanningen be-

·ekend .tS,l,,".zijn aanzienlijk. Deze verschillen treden juist op in het deel 

van de grenslaag me~ orote snelheidsfluktuaties2,en lage gemiddelde snel

heid. De krornning in het verband tussen E en UE is groter naannate UE 

kleiner is. Het lijkt er dus op dat de optredende verschillen een gevolg 

zijn van het lineariseren van de brugspanningen. In dat geval zijn de re

sultaten die verkregen zijn ~t de gelineariseerde brugspanningen het 

meest betrouwbaar. 

De tweede ~thode om de turbulent~"' schuifspanning te berekenen is ~t te

hulp van de gemeten snelheidsprofielen. Hiertoe 'IIOC>rdt uitgegaan van de naar 

z geïntegreerde .irrpulsvergelijking. Deze integratie is uitgevoerd in appen

dix A. Voor het wandgebied is het resultaat, zie (Al), 

(145) 

1 Deze rnanier om P' Wü te bepalen komt sterk overeen met de manier die J. 
Blom toegepast hee~t. ·' 

2De verhouding (UL) /U is n;axiroaal voor z '-· vBarden tussen 10 en 20, zie 
bijvoorbeeld <2>. 0 
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Voor meetplaats 6 zullen we T tot (x, z) berekenen. De afgeleiden in de 

x-richting op meetplaats 6 kunnen dan geschat worden op grond van de 

metingen op de meetplaatsen 5 en 7. Uit de gegevens die in tabel II ver

meld zijn, kunnen we konkluderen dat de schuifspanning aan de wand een 

konstante waarde heeft tussen de meetplaatsen 5 en 7. Dit impliceert dat 

de dimensieloze z+-koördinaat uitsluitend van z afhangt, zie (119) en (120). 

Experimenteel is wederom bevestigd dat u+ uitsluitend van z + afhangt, zie 

(121). Met (118) volgt dan dat de gemiddelde snelheid in het wandgebied 

uitsluitend van z afhangt. Betrekking (145) vereenvoudigt voor meetplaats 

6 dus tot 

= - T (X ) - (dn) w 6 .=-..;:. x=x 
dx 6 

.z (146) 

De totale schuifspanning verandert dus ir1 het wandgebied door de aanr 

wezigheid van een drukgradiënt. Voor de gezochte turbulente schuifspanning 

kan nu met (4), (6) en (146) het volgende geschreven worden 

't(x6 ,z) = - T (x6 ) - (sE) _ z + n dU 
w dx x=x6 dz 

(147) 

+ - + + Dcor de overgang op de z -kOÖrdinaat en door substitutie van U (z) = U (z ) · 

u volgt 
T 

- \) 

u 
T 

+ 
( 9E.)x=x . z 

dx 6 
(148) 

Hieruit is T t berekend. Daartoe is dU +I dz + bepaald uit het snelheidspro-

fiel (126) met nmax=4. De waarden van de overige grootheden zijn genamen 

volgens tabel V. 

De resultaten van deze bereken .. Log zijn in grafiek 6 weergegeven door een 

getrok}cen krame. Opvallend is het grote verschil tussen deze waarden van 

de turbulente schuifspanning en die verkregen volgens de andere methode. 

Opvallend is ook dat het verloop van 't als funktie van z + voor de fluk

tuatiemetingen waarbij linearisatle is toegepast beter overeenstemt dan dat 

voor die waarbij niet gelineariseerd is. Deze overeenstemning wordt nog 

iets verbeterd als we rekening houden met de invloed van de tripelkorre

latie wv2, vergelijk grafiek 7. Als we in dat geval de resultaten van de 

fluktuatiemetingen vermenigvuldigen met 1,53 ontstaat in het gebied 
+ 20 ~ z ~ 300 goede overeenstemning met de resultaten volgens de snelheids·-

profielen. ,J. Blom vond een korrektiefaktor 1, 41 voor zijn (niet-geline

.:.:...:l.see.rdc '. ~luk·::uat:!.::metin<:fE"-'1, :Jez,2 faktor werd zodanig bepaald dat de 
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maxima volgens reide methoden sarrenvielen, zie <2> pagina 87. Voor onze 

niet-gelineariseerde metingen leidt een zo bepaalde korrektiefàktor no_; 

tot aanzienlijke verschillen tussen beide methoden. 

De oorzaak van de grote verschillen tussen beide methoden, moet waarschijn

lijk gezocht 'WOrden bij de opneiTer die voor de fluktuatianetingen gebrui.l<t 

is. Door de onderlinge afstand tussen de snelheidsdraden (ongeveer 1 mn) 

en de lengte van de draden (ongeveer 2 rrm), 'WOrdt geen echte puntmeting 

verricht. In hoeverre dit van invloed is op de kruiskorrelatie tussen 

twee grootheden die elk mat behulp van beide draden l::epaald zijn, is 

moeilijk te schatten. 

grootheid waarde eenheid opnerkingen 

uo 10,80 m/s 

To 301 K 

T-T 
w 0 11,41 K inkl. de verhoging met. 

~(Tw+ To) 
0,85rK. 

306 K 

Po 1,014 105 N/m2 

0 3,45 10-2 m zie taJ:.;el II 

aT 1,84 10-2 m zie tabel IV 

T 0,258 N/m2 zie tabel II 
'IV 

dTwfdx 0 ,C"' N/m3 zie tabel II 

Clw 368,6 W/m2 zie tabel VI 

cJ.cVdx 140,1 W/m3 zie tabel VI 

n 1,878 10- 5 N s/m 

p 1,155 kg/m 

CP 1004 J/(kg K) 

dp/dx - 4,8 Njm3 zie tabel rrrl 

Tabel V. Getalwaarden voor de metingen op maetplaats 6 met de opnemer 

met drie draden. 

1Hierbij is stilzwijgend aangeneman dat de drukgradiënt in de ongestoorde 
st:r:om:Lng gelijk is aan die in de grenslaag. Dit 'WOrdt gerechtvaardigd 
door beschouwing van de impulsvergelijki.ng \~r de x-richting, zie <14>. 



-71-

De turbulente enthalpiestroandichtheid is op de U..ree in § 1 • 2. ':::Jenoemck' 

manieren bepaald. De ene rrethode is door meting van de flukt.uaties 

w(x,ij,z,t) ene (x,ij,z,t), de andere door berek2ning uit de gerneten 

snelheids- en temperatuurprofielen en de geneten grootheden Tw (x) en 

<lw (x). 

De eerste methode berust op de gelijktijdige meting van de snelheidsf1uk

tuatie w en de temperatuurfluktuatie e • Deze meting is uitgevoerd met de 

opnemer met drie draden. Vergelijking (79) geeft het verband tussen de 

gelineariseerde brugspanningen en w(t). Het linkerlid van deze vergelijk

ing hebbe.n we gedefinieerd als ~- (t), zie (141). Het verband tussen het 

gek.orrigeerde temperatuursignaal eg3 ( t.) en de t.errq::eratuurfh~.ktua.tiE, e ( t) 

~rdt gegeven door (114). Het linkerlid van deze vergelijking is op gxond 

van de basisvergelijking (llO) .intners gelijk aan e (t). ~ zullen de jn 

§ 3. 4. besproken invloed van de wanntegeleiding naar de naalden :in rekening 

brengen, zodat de vergelijking voor de tenperatuurfluktuatie als volgt 

~rdt 

(149) 

Teneinde de fluktuaties te vennenigvuldigen en t.:e nuddelen -,_;orden aan . __ .e 

korrelater de spanningen a'~- (t) en a"eg3 (t) toegevoerd, zie figuur C2. 

-,-t- resultaat is met gebruikmaking van (79) en (149) 

'"I.- eg3 (-n~) =[ {Et.2W'i1w Et.zu} (1 - v*). 100 a3 r03 dR3jdrJ we (-n~) (150) 

Et.1u 

De gezochte grootheid is direkt uit de gevormde produktspanning te rerekenen. 

De maximale waarde van. het produkt ~rdt echter niet voor n=O aangenomen, 

zoals uit figuur 19 blijkt. Deze figuur laat het k.ruiskorrelogram zien voor 

de spanni:1gen die zijn owenanen O>J meetplaats 6 voor z + = 28,4. Met be--

hulp van (150) is het produkt we (-n~) vertikaal uitgezet. Het extremtm1 

ligt in dit geval bij -n~ = 140 + 20 JJS en is 11% hoger dan de waarde die 

voor n=O gevonden ~rdt. Het is niet zo ven..onderlijk dat een verschoven 

max.irnum gevonden ~rdt : de temperatuurdraad geeft de spanning eg3 (t) en 

bevindt zich stroanopwaarts van de snelheidsdraden die samen de spanning 

ET.- (t) geven. Gelijktijdig optredende w en e fluktuaties die met de ge

middelde straning Ineebew'egen ~rden dus eerder door de temperatuurdraad dan 

door de snelheidsdraden geregistreerd. lUs we even aarmanen dat deze fluk

tuaties TIEt de gemiddelde snR "l.heid Ü bewegen, in di·t geval o:rx;eveer 6 , 0 rn/ s, 
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en als we redenken dat de afstand tussen de temperatuurdraad en he-t kruis

punt van de snelheidsdraden ongeveer 1 1 3 rrm redraagt 1 dan volgt voor de 

tijdverschuiving 1,3 . 10-3s::-: 220 ).lS. Dit kant wat de grootte-orde betLci::: 
610 

overeen rret de gevonden waarde. Op grond hiervan hebben we de turbulente 

enthalpiestroa:ndichtheid steeds berekend met de maximale waarde van 

~- eg3 (-n~). De resultaten van deze rerekeningen zijn weergegeven in gra

fiek 8. 

(151) / 
~I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 

I 

1 
/ 

I 

/-

/ 0,09 
I 

I 

-800 -400 

0,05 

0 

' \ 
\ 

400 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

Figuur 19. Kruiskorrelogram:nen volgens 
+ 6 voor z = 28 1 4. 

800 -n-s:, (lls) 

• 
(150) en (151) op meetplaats 

Van het tanperatuursignaal a"e 1 (t) en de produktspanning a 1 a" e__ _ (t) g, L 

eg3 ( t) zijn oscilloskoopioto 1 s gl ... tldakt voor dezelfde situatie waarop 

de fotc'3 1 tot en met 3 retrekking hebben. De spanning a"eg
3

(t) is met 

(149) argerekend in e (t). Foto 4 heeft daaran de tenperatuur als vertikale 

schaal. Uit de produktspanning is w(t) e (t) berekend en vertikaal uitgezet 

in foto 5. In foto 4 zien we dat de temperatuurfluktuaties maxima vertonen 

van ongeveer 3 1 1 K 1 • Het produkt w ( t) e ( t) heeft maximale waarden van on

geveer 1 1 5 m/(sK). Vennenigvuldigen ~ de maximale waarde van w(t) volgens 

foto 2 rret die van e (t) volgens foto 4 dan krijgen we ongeveer 2 1 6 m/ (sK). 

1Deze signalen vertonen vrij veel ruis. Deze ruis is vooral versterkt door de 
differentiator in het korrektienetwerk, zie § 3. 3. Voor de bepaling van de 
maxima rroet deze ruis eerst van •-,et signaal "WOrden afgetrokken. 
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De grote snelheids- en temperatuurflw(tuaties zijn op deze plaats in 

de grenslaag dus waarschijnlijy niet zo sterk gekorreleerd als de grote 

~ en u- fluktuaties. 9,6 (K) 

7,2 Foto 4. 

4,8 

2,4 

0,0 

- 2,4 

- 4,8 

- 7,2 

- 9,6 

6,0 

4,5 

3,0 

1,5 

0,0 

- 1,5 

- 3,0 

- 4,5 

- 6,0 

De temperatuurfluk

tuatie e(t) voor 
+ z = 28,4 

Ti.jdhlsis 5 ms/an. 

{m/(sK)} 

Foto 5. ------
Het produkt w(t). 

e (t) + voor z =28,4 

Tijdbasis 5 ms/c:m. 

Ter vergelijking is de turbulente enthalpiestroomdichtheid ook bepaald 

met de niet-gelineariseerde brugspanningen. De fluktuatie w(t) wordt 

dan gegeven door vergelijking (59). Bovendien is gebruik gemaakt van 

het niet-gekorrigeerde temperatuursignaal en is geen rekening gehouden 

met de wamtegeleiding naar de naalden. Dit kant erop neer dat we voor 

de temperatuurfluktuatie vergelijking (109) gebruiken met in het rechter

lid e (t) in plaats van e d
3 

(t). Deze manier om pCP we te verkrijgen uit 

de gemeten spanningen komt in essentie overeen rnet de manier die J . Blom 

hiervoor gerbuikt heeft. Voor het gEmiddelde produkt van de spanningen 

volgt dan 
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(151_ ==> 

Het met deze ve:r:gelijking terekende kruiskorrelogram voor w(t) en ed3 C ~) 

is eveneens in figuur 19 wee:r:gegeven. Dit korrelogram heeft eveneens 0. 

trekking op de metingen op meetplaats 6 bij een z+-waarde van 28,4. 

Het maximum tekent zich hier minder scherp af en ligt enige tientallen. 

\.lS links van -n~ =0. Het verschil met de waarde bij -n~ =0 is echter ze:=:::> 

gering,narrelijk minder dan 1%, dat dit binnen de onnauwkeurigheid van c::=:::le 

korrelater valt. Dit blijkt ook bij de andere rreetpunten het geval te ~ijn, 

zodat de turbulente enthalpiestroarrlichtheid is l:::erekend uit de p:rodt.ik_ -===.
spanning voor -n~ =0. Het is niet zo ven-.onderlijk dat het extremum n~r 

links verschoven is. De draadterrperatuur ed3 (t) volgt de lucht.tentperat'--===l..ur 

8 (t) vertraagd ten gevolge van de reeds besproken thennische traagheid-

Voor lage frekwentiesl heeft deze vertraging ongeveer dezelfde gDJOtte als 

de tijdkonstante TH
3 

van de draad. Bij een gemiddelde snelheid van 6, 0 rn/s 

is voor TH
3 

exper.imenteel de waarde 240 .±. 20 ps gevonden, zie §3.3. Di i:::=:::=.. 

l:::etekent dat de temperatuurfluktuaties met lage frekwenties met een ti =Y cl-

verschil van ongeveer 240 ).JS worden doo:r:gegeven door de draad, terwijl de 

draad door zijn positie stroomopwaarts ~e fluktuaties ongeveer 140 ).JS ~ 

vroeg doorgeeft. Het resultaat is een extrernum in het kruiskorrelog-ram :JEE:::::,ij 

-n~ "'-100 \lS! 

De resultaten voor c: .. die op bovenl:::eschreven manier verkregen zijn, s-t::=___aan 

verrreld in grafiek 8. De verschillen met de reeds genoemde resultaten :;;;::::: ijn 

aanzienlijk. Deze verschillen worden veroorzaakt door de verschillen i:::ra__ 

de ver.werkingsmethoden. Het is o:r;m:~rkelijk dat de grootste verschillen -=:::>p

treden voor z +-waarden groter dan ongeveer 70 (de bovengrens is gezien 

het geringe aantal punten VOüJ.. grotere z +-waarden noeilijk aan te geve:r::1 ~ • 

Was ?e verhouding (i:iL)~/UO maximaal voor 10 .s z+ .s 20, de verhouding 

(W") '!î/U
0 

is juist voor veel grotere waarden van z + maximaal2. Het effeJ...c.-----...::: 

van het lineariseren van de brugspanningen is groter naarmate de snelhe::--==i..ds

fluktuaties groter zijn en de gemiddelde snelheid kleiner is. Aangeziera 

juist de w-fluktuaties voor de enthal piestraardichtheid van belang zijn.._ 

kunnen de gevonden verschillen voor een deel aan de linearisatle toege

schreven worden. 

-
1 Zoals reeds verrreld is, vindt het enthalpietransport voorna:rrelijk plaa t=:=.s 
door de grote, laagfrekwente wervels. 

2J .0. Hinze venneldt metingen waaruit blijkt dat bij een grenslaag met ~en 

dikte ó+"" 3000 de max:iroale waarde bij z +"' 450 wordt aangenanen, zie < 5=--- _ 
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De tweede methode cm qt te ·bepalen is met behulp van de gemeten snelheids

en ts:rp:!ratuurprofielen. Bij deze methode gaan we uit van de naar z geïn

tegreerde temperatuurvergelijking. Zoals in appendix A is afgeleid, 

luidt deze vergelijking voor het wandgebied, zie (A9) 

voor neetplaats 6 verloopt de berekening van ~ot en daaruit die van ~ 

als volgt. In de vorige paragraaf is gekonkludeerd dat de gemiddelde snel

heid in het wandgebied uitsluitend van z afhangt. De laatste tennuit het 

rechterlid van (152) geeft dus geen bijdrage aan ~ot· In de vorige para

graaf is eveneens gekonkludeerd dat U+ uitsluitend van z + en z + uitsluitend 

van z afhangt. Dit laatste was het geval arrlat de schuifspanning aan de 

wand konstant beschouwd kon vx:>rden. Ook T+ hangt uitsluitend van z + af. 
' 

Dit w::>rdt bevestigd door de experimentele resultaten die in § 4. 4. ver-

meld zijn. De enthalpiestrocrndichtheid aan de wand is echter niet konstant 

boven de verwanrode plaat, zoals uit tabel IV duidelijk blijkt. Uit (127) 

en (128) volgt dan dat de gemiddelde t~ratuur in het wandgebied v.el af

hangt van de x-koördinaat. In vergelijking (152) gaan we over op de z + -ko

ördinaat. Bovendien substitueren we U (z) = u+ (z +) llJ en T (x, z) = T ·-
T W 

T+(z+) T (x). Het resultaat is 
T 

(153) 

:oe totale enthalpiestroanrlichtheid is niet konstant in het wandgebied Ci'Cr'" 

dat het t~ratuurprofiel daar nog niet volledig ontwikkeld is. In ver

gelijking (153) kant dit tot uiting door de laatste tenn. In het geval van 

een volledig ontwikkeld profiel vervalt deze tenn omdat d~dx + 0. 

Voor de turbulente enthalpiestroomdichtheid volgt uit (8), (10) en (153) 

+ 
"+ - + z ++ + 

~(x6 ,z ) = <:J..)x6) {1 - Pr 
1 ~} + ~(dClw) J U T dz 

dz UT dx x 6 0 

(154) 

Voor Clw en d~dx zijn de waarden genemen die gemeten zijn tijdens de me

tingen met de opnemer met drie draden. We willen de resultaten voor ~ 

volgens de metingen met deze opnerner vergelijken met die volgens vergelij -

king( 154) . Het is daarcm van bc'lang in beide gevallen dezelfde waarden van de 
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wandgrootheden te gebruiken. De waarden van '\., zijn venneld in tabel VI. 

Hierin staan tevens de waarden van Tw- T
0 

tijdens de metingen op de ver

schillende meetplaatsen. 

meetplaats T-T 1 
w 0 '\., '\., ( 11, 41 KJ 

(K) (Wjm2) (W/m2) 

5 11,68 412,6 403,0 

6 11,41 368,6 368,6 

7 11,68 347,6 339,6 

Tabel VI. De waarden van <lw en Tw- T 0 tijdens de fluktuatiemetingen. 

De waarde van <lw(x6) is dus 368,6 W/m2. Bij de bepaling van (dc.Iwidx)x
6 

uit de gemeten <lw waarden, rroeten we er rekening mee houden da:t <lw(x5 ) en 

<lw(x7) bij andere temperatuurverschillen Tw - T
0 

gemeten zijn dan 'lw(x6). 

De waarde van <lw op een bepaalde meetplaats is in goede benadering even

redig met Tw- T0 • De waarden van <lw(x5) en <lw(x7) kunnen dus berekend 

\\Urden voor het geval het temperatuurverschil 11 ,41 K zou zijn. Deze 

waarden staan eveneens in tabel Vlvei."IOOld. Berekenen we (d<lwfdx)x volgens_ 
6 

{~(x7)- <lw(x
5
)}/(x

7
- x

5
) dan is het resultaat -134,3 W/m3. 

De grootheid <lw(x) is echter niet lineair in x op meetplaats 6, zie <2>. 

OJ:-:: ".rond hiervan is uit de <lw-waarden volgens tabel VI een ~ede-graads 

poly1l0Cltl in x bepaald. Hiermee is (d<lwfdx) x berekend met als resultaat 

-140,1 W/m3 • Deze waarde is in vexgelijking6 (154) gesubstitueerd. De 

waarden van de overige grootheden zijn genomen volgens tabel V. Voor de 

dimensieloze snelheids-t en temperatuurprofielen zijn de vergelijkingen 

(126) respektievelijk (134) gebruikt, beiden met nmax= 4. 2 

De resultaten die op deze manie...: verkregen zijn voor 'lt (x
6

,z +) zijn in 

grafirc~~ 8 \.,;,3ergegeven door een getrokken krarme. Ook nu zijn de verkregen 

uitkamsten via de fluktuatie metingen aanzienlijk kleiner dan de uit de 

profielen berekende waarden. In deze paragraaf is gebleken dat de onder

linge afstanden tussen de verschillende draden inderdaad een niet te ver

waarlozen rol spelen bij deze metingen, zodat de gevonden verschillen waar-

lne waarden volgens de metingen met de thenrokoppels verhoogd met 0,85 K. 
2Cirrlat beide profielen geïnverteerd bekend zijn, i~ d~ in~~aal niet 
zond~ meer op te lossen. Daaran is het produkt U (z ) T (z ) als funktie 
van z numeriek benaderd door een polyn:x::m. Hiennee is de integratie uit
gevoerd. 
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schijnlijk grotendeels hierop terug te voeren Zl.Jn. ()pt'€rkelijk is dat het 

verloop met z + van de <lt -waarden verkregen volgens de integratiemethode 

niet gelijkvonnig is met dat van de qt -waarden verkregen uit de fluktuatie

metingen. Voor z+> 100 is de betrouwbaarheid van de resultaten van de inte

gratierrethode aan twijfel onderhevig. Dit is in de figuur tot uitdrukking 

gebracht door de getrokken lijn te doen overgaan in een stippellijn. De 

reden hiervan houdt verband met het feit dat vergelijking (154) alleen 

geldig is als de toegepaste relaties voor u+ en T+ in een x-omgeving van 

de beschouwde meetplaats gelden. Het snelheidsprofiel 'WOrdt voor z + ~ 300 

door (126) teschreven op de meetplaatsen 5,6 en 7. Deze relatie zal dus 

ook in de direkte arrgeving van meetplaats 6 gelden. Het temperatuurprofiel 
+ w:>rdt op de meetplaatsen 6 en 7 gegeven door (134) voor z ~ 300, op meet-

plaats 5 echter maar voor z + < 70. Op die meetplaats is de tEmperatuurgrens

laag I'lCXJ erg dun (ó + "' 365) en sterk in ontwi!d<.eling. Het is daarom de vraag 
T 

of ( 134) voor grote z +-waarden in de direkte amgeving van meetplaats 6 

geldig is. 

Het turbulente getal van Prandtl is gedefinieerd als het quotiënt van de 

turbulente kinematische viskositeit en de turbulente temperatuurvereffen

ingskoëfficiënt. Met (12) en (14) kunnen we dit herleiden tot 

Pr+- (x,z) 
cp Tt (x,z) 

= --. 
aT/az 

ab/az 

(155) 

De grootheden T t en <lt zijn voor het wandgebied op meetplaats 6 op twee 

manieren berekend. Met deze grootheden zullen we Prt berekenen. Met de 

definities van de dimensieloze z-koördinaat, snelheid en temperatuur volgt 

uit (155) voor meetplaats 6 

(156) 

De waarden voor c.Tw en Tw zijn genanen volgens tal:::el V. De afgeleiden 

dT+ /dz + en ctt/ /dz + kunnen uit (126) en (134) bepaald 'WOrden. In beide ver

gelijkingen w:>rdt n = 4 genomen. 
max 

Als we voor T t en <lt de waarden nemen die zijn berekend uit het snelheids

en temperatuurprofiel, zijn de resultaten voor Prt zoals in grafiek 9 door 

de getrok."<.en lijn is weergegeven. Deze lijn gaat voor z + > 100 weer over in 

een stippellijn an de mogelijke -:mbetrouwbaarheid van de qt -waarden in dit 
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gebi-ed te be:nadJ:ukk.en, zie § 4. 6. 

Substitueren we in (156) de waarden van Tt en 'lt die bepaald zijn uit de 

gareten snelheids- en t~atuurfluktuaties, dan volgen de resultaten 

die in grafiek 9 door afzonderlijke punten zijn aangegeven l. De waarden 

van T t en dd.e van 'lt die bepaald zijn uit de fluktuaties zijn aanzienlijk 

lager dan de waarden die zijn bepaald door integratie van de profielen. 

In het quotiënt van beide groo~1eden blijken deze verschillen grotendeels 

weg te vallen. De resultaten voor Prt die op deze twee manieren verkregen 
zijn, hebben een verschillend verloop. Het lijkt erop of de resultaten on-

derling in de z +-richting verschoven zijn. Deze verschillen zijn terug te 

voeren tot de verschillen in <lt volgens beide methoden, zie grafiek. 8. 

De grootheid T t vertoont imners volgens beide methoden een gelijksoortig 

verloop. 

In grafiek. 9 zijn ook de resultaten wee:r:gegeven die door J. Blcm berekend 

zijn voor meetplaats 6 uit de door hem gemeten profielen. De kramting van 

de kurve blijkt precies tegengesteld te zijn aan die van de door ons 

gevonden kurve. Voor de kleine z+~waarden(z+< 40)is het verschil als 

volgt te verklaren. J. Blom vond vrijwel hetzelfde dimensieloze tempera

tuurprofiel als wij. De afgeleide dT+ /dz + is dus in beide gevallen gelijk. 

Voor kleine z +-waarden geldt <loot= 'Iw' zodat <lt in beide gevallen hetzelfde 

verloop vertoont, zie (8). Aangezien het quotiënt VTw konstant is in 

(156), kan het verschil alleen kamen door het quotiënt Tt/(dU+/dz+). 

Het cliroensieloze snelheidsprotiel dat door J. Blan gevonden is, verloopt 

echter steiler dan het door ons gevonden profiel, zie grafiek 2. 

Dit betekent dat dU+/dz+ -_;-:r-oter zal zijn. Om:iat voor kleine z+-waarden 

Ttot= Tw,zal Tt hierdoor ook kleiner zijn, zie (4). Beide effekten ver

kleinen de door J. Blan gevonden waarden van Prt ten opzichte van de 

waarden die door ons gevonden zijn. 

1 Deze punten korresponderen met "ronde" z +-waarden. Hiertoe is tussen 
de oorspronkelijke meetpunten voor T t en <lt geïnterpoleerd. Gezien de 
ligging van deze punten leverde dit geen problemen. 
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Uit de in dit verslag beschreven experimenten kunnen de volgende konklu

sies worden getrokken : 

a. Het d.i.rnensieloze snelheidsprofiel dat door D.B. Spalding is voorge

steld voor het gehele wandgebied geeft een goede aanpassing bij de 

meetpunten vc:or z + < 300. Opgemerkt dient te worden dat de dcx:>r D. B. 

Spalding voorgestelde asymptoot voor grote z +-waarden, is herzien. 

b. Het dimensieloze temperatuurprofiel kan in het wandgebied worden -weer

gegeven door een uitdrukking analoog aan die voor het snelheidsprofiel 

volgens D.B. Spa.lding. Op de meetplaatsen 6 en 7 waar de temperatuur

grenslaag een dikte ö+ > 540 heeft, sluiten de meetpunten goed aan bij 
T 

dit profiel voor z+ ~ 300. 

c. Een nauwkeurige bepaling van het temperatuurverschil tussen de verwamrle 

plaat en de ongestoorde stroming is belangrijk voor het dimensieloos ma

ken van de tanperatuurprofielen. De problanen die hiermee samenhangen 

zijn nog niet geheel opgelost. 

d. De linearisatie van de anem:::rretersignalen en de korrektie van de tempera

tuursignalen voor de thennische traagheid van de draad en de wanntege

leiding naar de naalden, veroorzaken bij de meting van fluktuaties aan

zienlijke verschillen vergeleken bij de situatie waarin deze bewerkingen 

niet zijn uitgevoerd. De gevonden ·verschillen kunnen voor een deel 

fys_Lsch geïnterpreteerd worden. Dit wijst erop dat bedoelde be-werkingen 

een verbetering van de verwerking van de signalen Llhouden. 

e. Bij het kruiskorreleren van fluktuaties die met verschillende draden ge

neten zijn, rroet de afstand tussen de draden tot een minimum bererkt 

worden. De kcmbinatie van deze eis met de aërodynamische eisen die aan 

de opnemer gesteld rroeten VK>r<.iuJ., geeft aanzienlijke techl'Y:)logische pro

blemen. 

f. Voor het turbulente getal van Prandtl v.ordt alleen een redelijk kon

stante waarde ( 0, 9 ~ 0 ,1) gevonden in dat deel van de grenslaag, waar 

zowel de turbulente schuifspanning als de turbulente enthalpies~ 

dichtheid hun grootste waarde aannemen. Dit is bijgevolg ook het deel van 

de grenslaag waar deze grootheden het rreest van invloed zijn op de pro

fielen. 



-al-

Appendix A. De berekenir'lg van de totale schuifSEaDPing en de totale enthalpie

stroemlichtheid dOor. inte<JEatie van de grenslaagyergelijkingen. 

We integreren de grenslaagvergelijkingen tussen de grenzen z1 en z
2 

raar z. 

Uit de kontinulteitsvergelijking (1) volgt dan 

(Al) 

De ~svergelijking (2) geeft als resultaat 

We herleiden de tweede term uit het linkerlid als volgt 

z 
p ~2 w au dz = p {W(xlz2) U(xlz2)- W(x,zl) U(x,zl)} - p ~2 u aw dz 

1 az 1 az 

Vervan:ren we aw door - au dan is het resultaat voor de impulsvergelijking-
az 

(A2) 

De grenslaag Y.Drdt ge'M)Onlijk opgesplitst in een wandgebied en een buiten

gebied. Voor de berekening van de schuifspanning in het wanc1gebied is het 

voor de hand liggend om de wand als ondergrens voor de integratie te nemen. 

Met de randvoorwaarden uit§ 1.2. Ü(x,O) = 0 1 W(x,O) = 0 en Ttot(x,O) =

Tw(x) gaat vergelijking((A1) over in 

(A3) 

en (A2) 'WOrdt 1 gebruikmakend van (A3) 1 

- z2 2 z 
Tw(x) - 22 · z2 - P d f U .dz + p U(x 1 z

2
) d 12 Ü dz (A4) 

~ ~ 0 ~0 
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Voor het bui tengebied nemen we de rand van de grenslaag eS (x) als roven

grens voor de integratie. Met de randvoo:rwaarden U (x, eS) = U 
0 

(x) en 

Ttot(x,cS) = 0 volgt dan 

=-

De ontbrekende "randvoo:rwaarde" voor W(x,cS) v.ordt gevonden uit de 

kontinuïteitsvergelijking. Kiezen we in (A3) als rovengrens o dan volgt 

inmers 

zodat 

W(x, eS) = - d J U dz 
dxO 

(AS) 

(A6) 

Fo:r:m=el is (A6) natuurlijk identiek aan (A3). Het verschil voor ons is 

echter dat de integraal in (A6) inderdaad op het bui tengebied betrekking 

heeft (met daarbij een integraal over de gehele grenslaag). 

De vergelijking voor de totale schuifspanning die uit (A2) kan v.orden af

geleid luidt dan 

Ttot(x,z
1

) = 9E_(cS-z ) + Pd j Ü
2 

dz -p U(x,z1) d J U dz 
dx 

1 áX z
1 

dx z
1 

- p {U
0

(x) - U(x,z
1
)} ~ J Ü dz 

dxO 
(A7) 

Integratie van de temperatuurvergelijking (3) tussen de grenzen z 1 en z2 
geeft 

Een her leiding van de tweede tenn in het linker lid analoog aan die uit 

de impulsvergelijking geeft 

z 
=- p c d 12 UT dz - p c { W(x,z

2
) T(x,z

2
) 

pdx p 
zl 

(A8) 
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Voor het wandgebied volgt dan, rret ~t.(x,O) .=*·~(X}, 

De vergelijking voor het buitengebied ontstaat àoor de rand van de tempera

tuurgrenslaag oT(x) als bovengrens van de integratie te nemen. Daar geldt 

<Irot(x,o ) = 0 en T(x,o ) = T , zodat T T 0 
0 

a.ot(x,zl) = P c d fT UT dz - o'l'-
-'t p dx z P cp T (x, z1 ) d J u dz 

1 dx zl 

6 
- P cp {T

0
- T (x,z

1
)} ~ J T ü dz (AlO) 

dx 0 

Hiervoor zijn de relaties (AS) en (A6) benut, waarin in plaats van 

o ook o T genanen mag w:>rden als bovengrens. 
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Appendix B. De oP!lerner met drie draden. Resultaten van de ijkingen. 

Het ontwerp van de opnemer ziet er 1 in Overeenstenming met de eisen die 

aan de vonn en de afmetingen noeten VX)rden op:relegd 1 als volgt uit. 

Maten in mill.i.meters . 

~ naalden : 0 1 6 rrm bij houder 1 0 1 3 rrm bij draden 

materiaal houd&! keramiek 

elektrische verbinding 

. ~--~-----,--~ ·~ .. ~---~ .. ---·- ~ - .. ~ 
. . . -

_, __ ;:-.,..--.-;. ·r -··-· 

. I 't· i , __ _: ____ ~ 

litzendraad (0,15 rrm2 ) 

-- ._ .. ' . 

' 
' 

·- --< 
I 

'I 

r- -- ---r·· __ __"_ __ 

. I 

I -· t 

. ·- ·I 

Figuur Bl • Ontwerp van de kruisdraadopnemer met horizontale tEmperatuurdraad. 
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De na.alden maken een kleine hoek met de x-as an het dradenkruis tot vlak 

bij de plaat in de windtuimel te kunnen brengen. De voornaamste verschillen 

tussen het ontwerp en de gerealiseerde opnemer zijn : 

a. de hoek tussen de houder en de x-as bedraagt geen 4 5 ° maar 38 O + 1 o . 

b. de afstand tussen de vlakken waarin de snelheidsdraden liggen, namelijk 

0, 8 mn. (volgens het onderaanzicht) , bedraagt 0, 96 .±. 0, 01 mm. 

c. de hoeken tussen de snelheidsdraden en de !X)Si tieve x-as bedragen geen 

30° . De \\'erkelijke waarden staan venneld in tabel B.I. 

De snelheidsdraden zijn gemaakt van geplatineerd 'WOlfram, de tauperatuur

draad is gemaakt van kwartsglas waarop een platinalaagje met een dikte van 

ongeveer 0,1 ~m. door een sputterproces is aangebracht. De snelheidsdraden 

zijn gesoldeerd aan de naalden. De uiteinden van deze draden zijn verk~d 

(diameter inklusief koperlaag ongeveer 30 ~m. )an de aërodynamische ver

storing door de naalden tegen te gaan. De temperatuurdraad is aan de naalden 

bevestigd met "Lei tsilber" . De uiteinden van deze draad zijn angeven door 

een laagje Leitsilber an het deel van de draad, dat gevoelig is voor de 

temperatuur, de gewenste lengte te geven. 

De draden zijn gen~rd zoals in figuur B2 is aangegeven. In tabel BI 

zijn een aantal gegevens van dit dradenstelsel ve:rrneld. De ijkkonstanten 

van de snelheidsdraden zijn bepaald door ijking in de ongestoorde stroming 

in de windtunnel (zie §4.1). De waarden van dR/di' zijn bepaald door weer

standsmetingen in een the.mostatisch geregelde pot. 

naald 

/ 

x 

Figuur B2. De numrering van de draden. 
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grootheid eenheid draad 1 draad 2 draad 3 

L 10-3m 1,960 + 0,005 1,ó83 + 0,005 1,570 .± 0,005 
d 10-6m 2,5 ± 0,7 2,5 ,... 0,7 5 + 1 

(l 0 29 + 1 25 + 1 

Rg ( 297, 15:1<) S1 23,49 ± 0,03 18,65 + 0,03 731 + 1 

Rd S1 39,3 ± 0,2 31,2 ± 0,2 

dRd/dT rl/K 8,6 . 10-2 6,8 . 10-2 1,42 ± 0,03 
A A2 3,87 10-3 5,73 10-3 

B A2sY/mY 3,00 10-3 4,28 10-3 

y 4,25 10-1 4,27 10- 1 

k 1,2 10- 1 

~ 9,67 10- 1 

aL m/ (fN) -4,00 -2,50 

Tabel B I. Gegevens re treffende de opnener net drie draden. 
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Appendix C. De schakeling voor de opnarrevan u(t), w(t) en e(t) en die 

voor het verkrijgen van w(t). e (t) en w(t). u (t). 

De schakeling die is toegepast voor de gelijktijdige opname van de brug

spanningen E1 (t) en E
2 

(t) is weergegeven in figuur Cl. 

draad 1 

K.T.A. 1 

Disa 55 D 00 

draad 2 

K.T.A. 2 

Disa 55 D oo-=
draad 3 

tempera
-----t tuw::meet-

systean 

Etsl 

a 2{E
2

(t)-Ets2} F.M. 
~~~--~~~----~ bandop-

122 

A 20 B 2 

naner. 

Honeywell 5600 

Centerfreq. 
108,2 kHz 

Figuur Cl. Schakeling voor de opname van twee snelheidssig

nalen en een t.e.rrperatuursignaal. 

Voor het verkrijgen van de fluktuaties van de spanningen ~1 ( t) , ~2 ( t) en 

Eg) ( t) en voor de lineaire kombinatie van de fluktu~ties ~l ( t) en ~2 ( t) is 

de schakeling volgens C2 gebruikt. Deze figuur heeft betrekking op de ver

werking van de gelineariseerde brug~gen en het gekorrigeerde ternpera

tuurs~gnaal. Vmr de verwerking van de niet-gelineariseerde brugspanningen 

en het niet-gekorrigeerde t.e.rrperatuursignaal kan dezelfde schakeling -worden 

gebruikt, zij het met andere tegenspariDingen en een andere instelling van de 

variabele weerstanden, zie de vergelijkingen (57) en (59). 

an de fluktuaties over te houden zijn direkt na de bandopnemer geen hoogdoor

laatfilters toegepast maar .tegenspanningen. Op deze manier ~rden de fluktu

ati.es met lage frequenties niet weggefilterd. 
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korre la tor 
Neff 122 

a';_, (t~------ --- =ra'{e2-Et,2w 
1 1optel- en af- 1 --

::>-----fl trek schak.e- r----:~:r.~-:w-------, 

!ling !a' fe2 -Et,2u . el} 
a';_, (t~ I l --

2 1 (zie onder) 1 Ei1u >------1 
I I 

Neff 122 

L - - _______ I 

E.I. A 20 B 2 

Honeywell 
'5600 

a"e (t) g3 
korre
lator 

a'~2 

tegenspannings
eenheià 

-- - - - - - - -- -- - --- - - - - -- - - - - --- - ") 

I st 1 
I I 
I lOkst I 
I I 

lOkst 

I 
I 
1
1
-a I (e_ 2+ 110 ~l) 

' L 2,2+{Rvl}kS1 
I 

lOkst 

I 
1 SkSI I 

I 
I 
I 
I 
I 

2,2kS1 

I 
I a' a - 2 2 a 
I ( L2 l:S+{ÏQ~· Ll) 

Versterkers: Philbrick 

P65 AU 

Figuur C2. Schakeling voor de verwerking van de spannings

fluktuaties ~1 (t), ~2 (t) en eg3 (t). 
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De versterkingsfakteren a' en a" w::>rdert steeds zodanig gekozen dat de maxi

male arrpli tudes van de spanningen die aan de korrelater worden toegevoerd zo 

min nogelijk verschillen van de rnaxima.al toelaatbare amplitudes bij het inge-

stelde ingangsbereik (10 'VOlt amplitude). Vanzelfsprekend is ook het hoogdoor-

laatfilter aan de ingang van de korrelater niet gebruikt. 

Bij de verwerking van de gelineariseerde brugspanningen worden de variabele 

weerstanden in de optel- en aftrekschakeling zodanig ingesteld dat 

110 - Et.2w 1 (Cl) 
= 212 + {Byl} k~ Et.1w 

(C2) 

Dit is uitge'VOerd door het aanbrengen van een gelijkspanning van 

l1000 'VOlt op reide ingangen. De weerstanden Rvl en ~2 werden bijge

regeld tot aan de uitgangen de spanningen 1 1 000 - Et.2w . 1 1 0 00 'VOlt 

Et,lw 
respE'ktievelijk 1 1000 - E.. • 1 1000 'VOlt werden gerreten. D2U 

Et.1u 

Om na te gaan hoe de (~JOr middel van een gelijksperru1ing ingestelde) 

schakeling zou reageren op een wisselspanning 1 is een instelling gereali

seerd met als verschilspanning 0,000 volt en als somspanning 2,000 volt. 

Daarna is een sinusvormige wisselspanning met een amplitude van 5 1 0 volt 

toege"VOerd aan beide ingangen. Bij een frekwentie van 10 kHz bedroeg de 

amplitude van de verswülspanning 3 promille van de amplitude van de in

gang spanning terwijl de fase van de somspanning 2 170 verschoven was ten op

zichte van de fase van de ingangspanning. De schakeling bleek dus zeer ge

schikt te zijn voor het beoogde doel. 

lEerekening leert dat Et.2w"Et.lw negatief is en Et.2u/Et.lu :fX)Sitief. IX: 

rechterleden van (Cl) en (C2) zijn dus positef. Vanwege het feit dat 

Et_,2w"Er,
1 
w negatief is 1 h~..bben 'We een optel- en aftrekschakeling nodig. 
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Appendix D. Uitwerkin<l van de vergelijkingen voor de snelheidsdraden. 

In deze appendix worden de vergelijkingen voor de selineariseerde brug

spanningen (70) en (71) uitgewerkt door het toepassen van een Taylorreeks

ontwikkeling tot en met de tweede orde. Vervolgens worden de in de resul

terende vergelijkingen optredende te:rmen onderling vergeleken. Tot slot 

worden nog enige konklusies getrokken met betrekking tot de vergelijkingen 

voor de ongelineariseerde brugspanningen. 

Fonneel luidt de Taylorreeksontwikkeling van E_r,1 (t) = E_r,
1 

{U + u(t), v(t), 

W + w(t), T + 6(t)} in (U,O,O,T) tot en met de tweede orde 

Een analoge uitdrukking volgt voor E_r,2 (t). De afgeleiden Et.!v' Et.2v' ~luu' 

Et.2uu' Et.1uv' E._r_.2uv' E._r_.luw' El.2uw' E._r_.l vw' Et.2vw' ~1 ve en Et.2ve blijken 

precies nul te zijn, zoals uit (70), (72), (41) en (44) te berekenen is. 

De lineaire kanbinaties E._r_,
2 

(t) + b E._r_.tt) en E._r_,
2 

(t) - c E_r,1 (t) worden ge

vor:nrl met 

(D2) 

(D3) 

Tot slot worden de brugspanningen n::>g gesplitst in gemiddelden en fluktu

aties, hetgeen resulteert in de volgende vergelijkingen. 

~2 + b ~1 ~ E_r.2 (u,O,O,T) + b Etl (U,O,O,T) + ~<Et2vv + b ~1vv) V7 + 

(D4) 
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Ë\,2 - c i\,1 "' Et.,2 (Ü, o, o, T) - c Et.,1 (Ü, o, o, T) + (Et,2w - c E)_,1 •• ) Ttv + ~ CB_r.
2

v, 

- c Et.1vv) VT + ~(~2ww- c B_r.1w.) (W
2 

+ WT) + ~(~288- c ~188)ë7+ 

(DS) 

(D6) 

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

(D7) 

Het feit dat in rovenverrrelde vergelijkingen een aantal tweede orde termen 

n:i.et voorkaren andat de afgeleiden naar de snelheid nul opleveren, is een 

direkt gevolg van het lineariseren van het verband tussen spanning en 

effektieve snelheid! In de overeenkanstige ve.rg-Eüijkingen voor de niet ge

lineariseerde brugspanningen k~ deze te~n wel voor en leveren ze soms 

een niet geringe bijdrage aan de rechterleden, zie <11>. 

Alle voorkamende afgeleiden (inklusief de nulde orde termen), kunnen 

~rden berekend met behulp van ae vergelijkingen (41), (44), (70) en (72) 

en de gegevens van de draden volgens appendix B. Alleen de afgeleiden naar 

de temperatuur zijn afhankelijk van Ü en T, de overige afgeleiden zijn 

konstanten. De nulde orde terrren ~rden 

~1 (Ü,O,O,T) = 1 

~1 

Ü cos (n - a ) 
2 1 

EL2(Ü,O,O,T) = 1 U (sin2 a2 + ·~ cos2 a 2) 

~2 

(D8) 

(D9) 
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Als we de tweede orde tenuen even buiten beschouwing laten dan volgt met 

(D4) , een lineaire vergelijking in U, de gemiddelde snelheid uit de ge

middelde b:r:ugspanningen. Met (DS) volgt dan W, daar Ü reeds bekend is. De 

vergelijkingen (D6) en (D7) geven (samen met de vergelijking voor de teropera

tuurdraad voor 8) u ( t) respektievelijk w ( t) . 

Q:n na te gaan hoe groot de bijdrage is van elk der tenuen in de rechterleden, 

dus an na te gaan àf de tweede orde te.rrren bui ten beschouwing gelaten nog-en 

w::>rden, rroeten deze t~n stuk voor stuk worden afgeschat. Hiertoe :rroeten we 

naast de waarden van de afgeleiden ook de waarden van een aantal groo Lheden 

kennen die op de stroming betrekking hebben. VCXJr de gemiddelde waarden van 

de grootheden, zoals die in (D4) en (DS) voorkomen, worden de getalwaarden 

genanen die in tabel DI staan venneld. Dit zijn voor het rrerendeel litera

tuw:waarden. Voor drie afstanden tot de plaat "VX)rden de afschattingen ge

maakt, namelijk z/ê = 0,9, z/ê = 0,5 en z/ê = 0,02. De z-koördinaat die het 

tweehonderdste deel van de grenslaagdikte ê bedraagt, is de minimale 

z-koördinaat waarbij met de opnemer met drie draden geneten is. 

In de vergelijkingen (D6) en (D7) treden tijdafhankelijke grootheden op, 

zodat we hiervoor geschikte rtanén.tane waarden rroeten kiezen. Het ligt voor 

hand an voor u(t), w(t) en 8(t) de standaardafwijkingen (ü2)~, (WL)~ en 
!" 

(ë2) 2 te nemen. Als -v.re ervan uitgaan dat de fluktuaties een nonnale kans-

dichtheidsfunktie bezitten, dan is hie1:rnee te berekenen dat de grootheden 

v 2 (t) - VZ, w2 (t) - WL en e2 (t)- ë7 de standaardafwijkingen 12. VT, 12 WZ 
en. /2 e2hebben. Voor de resterende grootheden ue - ue en we -we nemen we 

als mcroentane waarden v "- (V)~ ~('ë"T} ~ en 12 (WL) ~ (ë7) ~. Een rerekening van 

de standaardafwijkingen is voor deze grootheden niet rrogelijk zonder kennis 

van de korrelaties tussen u(t) en 8(t) respektievelijk w(t) en e(t). De 

waarden van de grootheden die op de straning betrekking hebben en voorkamen 

in (D6) en (D7) kunnen nu dus ,,,.~den afgeleid uit de getalwaarden volgens 

tabel DI. 

Q:n de resultaten van de berekening van de termen uit de rechterleden van 

(D4) tot en met (D7) zinvol weer te geven, zijn de rerekende waarden steeds 

ootrokken op de waarden van de belangrijkste tenuen. Het is de bedoeling met 

(D4) U te berekenen, zodat in die vergelijking de termen Fi
2 

(U ,0 ,0 ,T) + 

b Fil (U,O,O,T) de belangrijkste termen zijn. In (DS) zijn dit dus de termen 

<Fi2w- c Et.lw)W, in (D6) en (D7) de eerste orde te:rmen rret u(t) respek

tievelijk die met w(t). In tabel DII zijn de resultaten weergegeven. 



a -

grootheid waarde bron 

z/6=0,9 z/6=0,5 z/6=0,02 

(\i7) ~/U 
0 0,014 0,050 0,112 <5> 

(VL) ~/U 
0 0,014 0,040 0,063 <5> 

<W'T) ~/Uo 0,014 0,032 0,035 <5> 

(87) ~I (Tw -T0) 0,0019 0,0153 0,0935 <2> 

uw jU2 
0 -0,00005 -0,00079 -0,00131 <5> 

ue/{U
0

(Tw-T0)} -0,00000 -0,00008 -0,00485 <6> 

we/{Uo (Tw -To)} 0,00006 0,00095 0,00207 <2> 

-u (m/s) 10,96 10,18 5,57 

-w (m/s) o,0032 0,0016 0,00004 eigen met-

-
T ( K ) 300,53 300,66 305,09 > tingen op 

uo (m;'s) 11,04 meetplaats 

Tw-TO ( K ) 10,80 I 
I 

I 
'I'êi.uel DI. Getalwaarden van de grootheden die op de strc:ming betrekking 

hebben. 

6 1 

1De waarden van W zijn niet direkt gemeten. Ze zijn voor meetplaats 6 be
rekend met de kontinuïteitsvergelijking en de snelheidsprofielen die op de 
meetplaatsen 5 en 7 gemeten zijn. Hiertoe zijn deze profielen weergegeven 
in de vonn van een machtwet. Deze weergave is voor z/o = 0,02 niet korrekt. 
Voor ons doel, namelijk het schatten van de grootteorde van W, lijkt de be
nadering van de snelheidsprofielen door een machtwet voldoende nauwkeurig. 



bijdrage van 

de tennen met 

7 
-Z ~ W+w 

ë7 
-ue 

-we 

e 

vLV'L 

2WN+w2-WT 

e2-6L 

-ue-ue 

-we +we-we 
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vergelijking (D4) vergelijking (D5) 

z/6=0,9 z/8=0,5 z/6=0,02 z/6=0,9 z/6=0,5 z/6=0,02 

+0,05 % +0,46 % +3,79 % -9,16 % -1,61 -29,21 

<5.10- 3 +0,01 +0,05 -3,73 -0,42 - 3,65 

<5.10- 3 <5.10- 3 +0,02 <5.10- 3 <5.10-3 - 0,06 

<5.10-3 <5.10-3 +0,09 <5.10- 3 <5.10- 3 - 0,23 

<5.10-3 <5.10- 3 <5.10- 3 +1,56 +0,50 + 5,46 

vergelijking (D6) 1 vergelijking (D7) 1 

- 3,15 % -6,70 % -11,48 % +0,03 % +0,10 % + 0,41 % 

+ 4,84 +11,92 +24,12 -0,27 -1,03 -4,28 

+ 0,20 + 0,32 + 0,31 -0,11 -0,27 -0,53 

< 5.10- 3 + 0,01 + 0,11 1<5.10- 3 <5.10- 3 -0,01 

-0,02 -0,17 -1,25 <5.10- 3 <5.10- 3 +0,07 

< 5.10- 3 <5.10- 3 -0,02 +0,02 +0,17 +1,26 

Tabel ~TT. Relatieve bijdragen van de termen uit de rechter

leden van de vergelijkingen (D4) tot en met (D7). 

Bovenstaande tabel kan als volgt gelezen v..Drden : als voor de berekening van 

Ü de vergelijking E\,2 + b Ër.1 "' ~2 (Ü,O,O,T) + b Fi
1 

(Ü,O,O,T)gebru.ikt v..Drdt, 

bedraagt de fout ten gevolge v2 -, de verwaarlozing van de tem l;z (Et_,2vv + 

b Et_.1v) VL voor z/6= 0,9:+ 0,05%. Een p:>sitieve tenn in het rechterlid 

van (D4) vergroot de san van de genid:.::~ 2lde brugspanningen en daaruit wordt 

dan volgens rovengenoemde retrekking een te grote waarde voor Ü rerekend. 

Eenzelfde teschouwing kan voor alle getalwaarden uit de tabel v..Drden ge

houden. We kanen dan tot de volgende konklusies : 

a. Met een onnauwkeurigheid van minder dan 2 premille luidt de vergelijking 

voor Ü tot en rret de tweede orde 

lne tekens ~rden hier door die van de afgeleiden bepaald, aangezien voor 
de grootheden die op de stran:L:ng betrekking· hebben steeds p:>si tieve waarden 
genaren zijn. 
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b. Vergelijking (DS) is ongeschikt an W te berekenen. Aan de rand van ê.2 

grenslaag, waar de bijdragen van de overige tennen nog binnen de perken 

blijven, blijkt de nauwkeurigheid waanree de gemiddelde brugspanningen 

gemeten kunnen \\Orden onvoldoende an W nauwkeurig te kunnen berekenen. 

arrlat voor de bepaling van W het verschil van twee brugspanningen genomen 

m::>et \\Orden, blijkt een onnauwkeurigheid van slechts 1 pranille in de 

brugspanningen al te leiden tot een fout in W van de grootteorde van W 
zelf (als z/ó= 0,9). 

c. Met een onnauwkeurigheid van ongeveer 1% luidt de vergelijking V(X)r u(t) 

tot en met de tweede orde 

(Dll) 

d. Met een onnauwkeurigheid van ongeveer 4% luidt de vergelijking V(X)r w( t) 

tot en met de tweede orde 

(Dl2) 

Een wat grotere onnauwkeurigheid in de bepaling van de fluktuaties ten ge

volge van bijdragen van .tweede ördé tenuen is gezien ons doel ge(X)rl(X)fd. 

Bij de bepaling van w(t) u(t) en w(t) e (t) geven deze tweede orde te:rrnen 

(hier in het bijzonder de tenn met v 2 (t) - VT) aanleiding tot drie- en vier

voudige produkten. Door de geringere korrelatie tussen de g:rootheden in deze 

produkten 'Vo.'Ordt de relatieve fout ten gevolge van het weglaten van de tweede 

orde tennen enige malen kleiner dan in vergelijking (Dl2). 

Beschouwen we tot slot nog even de overeenkanstige vergelijkingen voor de 

niet-gelineariseerde brugSpa.nningen. Tot en rnet de eerste orde uitgewerkt, 

zijn dit de vergelijkingen ( 55) tot en met ( 58) • Een beschouwing zoals hier

boven is gehouden voor de gelineariseerde spanningen, is in het stageverslag 

van A.L. Snijders <ll> te vinden voor de ongelineariseerde spanningen Er 

zijn echter twee verschillen : de berekeningen in het stageverslag zijn op

gezet voor een isotherme sti:oming, zodat geen tennen met e voorkanen, en ze 

hebben betrekking op een opnemer waarvan de draden hoeken van ongeveer 4 5 ° 
met de x-as maken, zodat de invloed van de tennen met u groter is in de ver

gelijkingen voor W en w(t) en de invloed van de termen met w kleiner is in 

de vergelijkingen voor Ü en u(t) (zie ook de figuren lûa en lOb). Op grond 

van deze overwegingen kunnen de volgende konklusies \\Orden getrokken uit de 

berekeningen die venoeld zijn in < 11> : 
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a. De belangrijkste tweede orde tennen in (55) zijn in de isothenne situ

atie de tennen met VZ: en UT. 

b. Vergelijking ( 56) is ongeschikt an W te berekenen. Deze konklusie volgt 

al meteen uit konklusie (b) voor de gelineariseerde brugspanningen. 

We hebben nu te maken met nog m=er belangrijke tweede orde tenren. 

c. De belangrijkste tweede orde tennen in (57) zijn in de isotherme si

tuatie de tennen met u2- UT en die met v2- VZ. 

d. De belangrijkste tweede orde tennen in (58) zijn in de isothe:rme situ

atie de termen met 2Wu + wu - wu. 

Voor de gebruikte opnemer en de niet isotherme situatie zijn uit (57) 

en (58) de tennen uit de rechterleden berekend en betrokken op die 

met u respektievelijk w, zie tabel DIII. De ko:rJüusie hieruit is dat 

de eerste orde termen met e. in (58) kunnen ~rden weggelaten. 

bijdrage van 

tennen met 

e 

vergelijking (57) vergelijking (58) 

z/ö=0,9 z/ö=0,5 z/6=0,02 z/ö=0,9 z/ö= 0,5 z/6=0,02 

-3,17 % -6,78% -11,48 % +0,03 % + 0,10 % + 0,35 % 

Tabel DIII. Relatieve bijdragen van de eerste orde termen 

met e in de rechterleden van (57) en (58). 
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1 
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) 

ei (cli'c2i) 
E (E1 ,E2) 

~ts(~tsl'~ts2) 
~ (~1'~2) 
Eg3 

Erl 

Ets (Ets! ,Ets2) 
G 

H 

I 

Ia (Ia3) 

L 

p 

Pr 

Prt 

Rl,R2,R3 

% (R03) 

Rd (~l,Rd2) 

Rg (Rgl ,Rg2) 

Rr (1\-1'~2'~3) 
Rv 

IYr, IY2 
T 

Ta 
Td (Tdl'Td2'Td3) 

Tr 
T 

T'f. 
T 

T 

U = (U,V,W) 

(~,a,a) 

UE (UEl ,UE2) 
u (u 1 ,u 

2
) 

n n n 
ut <u u ,ut2) 
u+ 

ijkkonstante snelheidsdraad 

ijkkonstante snelheidsdraad 

konstante in polynoom voor linearisatie 

brugspanning bij K.T.A. 

tegenspanning bij linearisatie 

gelineariseerde brugspanning 

eenheid 
A2 

A;; :Y;m Y 

vl-i 

V 

V 

V 

gekorrigeerd t.errperatuursignaal V 

brugspanning draad 1 bij referentietemp. V 

tegenspanning bij opname V 

konstante in (132) 

enthalpie van de draad 

el~~trische stroomsterkte 

J 

A 

elektrische stroansterkte door temp. draad A 

draadlengte 

ontwikkeld elektrisch vernogen 

getal van Prandtl 

turbulente getal van Prandtl 

m 

w 

weerstanden in de brug van Wheatstone ~ 

weerstand temperatuurdraad bij temp. T
0 

~ 

draadweerstand bij draadtemperatuur ~ 

draadweerstand bij gastemperatuur ~ 

d:c·:::.2.dweerstand bij referentietemperatuur n 

variabele weerstand in temp. meetsysteem ~ 

variabele weerstand in schakeling vlgs C2 n 

temperatuur van de lucht K 

temperatuur van de aanstromende lucht K 

draadtemperatuur K 

referentietemperatuur K 

temperatuur van de wand K 

dimensieloze gemiddelde ternp.,zie {127) 

grootheid gedefinieerd volgens (128) K 

snelheid van de lucht m/s 

snelheid van de ongestoorde stra:ning m/ s 

effektieve snelheid {skalaire grootheid) m/s 

grootte van de nonnale snelheid m/ s 

grootte van de tangentiële snelheid m/s 

dimensieloze gemiddelde snelheid in de x

richting,. zie (118) 
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T 

a 
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2
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3
) 

~ (~1'~2) 
~ (~1'~2) 

~ (~1'~2) 
at 
a' ,a" 

b 

c 

c p 
d 

~ 
e (e1 ,e2) 

e3 

~(~1'~2) 
~+ 
~..:. 

eg3 
g 

k (kl ,k2) 

p 

Po 
<1m 
qtot 

qt 

'\., 
t 

~ 
~ =(u,v,w) 

~ =(x,ij,z) 

xs,x6,x7 

schuifspanningsnelheid (skalaire groot

heid), zie (119) 

grootheid gedefinieerd volgens (84) 

grootheid gedefinieerd volgens (92) 

grootheid gedefinieerd volgens (83) 

temperatuurvereffeningskoëfficiënt 

versterkingsfaktor bij de opname 

evenredigheidskonstante na linearisatie 

versterkingsfaktor bij tanperatuurkor

rektie van brugspanning 

ijkkonstante snelheidsdraad 

turbulente ternp.vereffeningskoëfficiënt 

versterkingsfaktoren bij ve:rv..erking van 

spanningsfluktuaties 

grootheid gedefinieerd volgens (D2) 

grootheid gedefinieerd volgens (D3) 

soortelijke wannte bij konstante druk 

diameter draad 

diameter kern 

fluktuatie van de brugspanning 

eenheid 

m/s 

m/(sV) 

m2 /s 

J/ (kg K) 

m 

m 

V 

fluktuatie van het temperatuursignaal V 

fl·, ktuatie van gelineariseerde brugspanningV 

somspanning gedefinieerd volgens (140) V 

verschilspanning gedefinieerd volgens (141)V 

fluktuatie van het gekorr. temp. signaal V 

konstante in (132) 

ijkkonstantë snelheidsdraad 

statische druk 

statische druk in de ongestoorde stroming N/m2 

molekulaire enthalpiestDoorndichtheid W/m2 

totale enthalpiest.rcx:miichtheid W/m2 

turbulente enthalpiestDoamdichtheid 

enthalpiest.rocmdichtheid aan de wand 

tijd 

bemonsteringstijd 

fluktuatie van de luchtsnelheid 

koordinaten 

x-·ko5rdinéten van meetplaatsen 5,6 en 7 

s 

s 

m/s 

m 

m 
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1
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S (f3l,S2) 

y (yl,y2) 

ó 

ó+ 

K 

p 

TH ( \13) 

Ttot 
Tt 

Tv 

Tw 

4> 

x-koördinaten begin en eind van het te 

verwannen deel van de plaat 

ij-koördinaat van het midden van de 

temperatuurdraad 

dimensieloze z-koördinaat 

door draad afgegeven venrogen 

hoek tussen snelheidsdraad en x-as 

grootheid gedefinieerd "VOlgens ( 71) 

ijkkonstante snelheidsdraad 

dikte snelheidsgrenslaag 

dimensieloze dikte snelheidsgrenslaag 

dikte temperatuurgrenslaag 

d.ilnensieloze dikte temperatuurgrenslaag 

dynamische viskositeit 

fluktuatie van de luchttemperatuur 

eenheid 

lTI 

rn 

w 
0 

rn 

rn 

kg/(sn) 

K 

fluktuatie van de draadtemperatuur K 

wannteoverdrachtskoëfficiënt W/ (Km2 ) 

wanntegeleidingskoëfficiënt W/(rnK) 

war.mtegeleidingskoëfficiënt draadmateriaal W/(mK) 

wanntegeleidingskoëfficiënt kernmateriaal W/(mK) 

war.mtegeleidingskoëfficiënt manteJJnateriaalW/ (mK) 

kL. 'latische viskositeit 

turbulente kinernatische viskositeit 

grootheid gedefinieerd volgens (116) 

dichtheid 

tijdkonstante van temperatuurdraad 

totale schuifspanning 

turbulente schuifspanning 

viskeuze schuifspanning 

schuifspanning op de wand 

door draad afgegeven venregen per graad 

temperatuurverschil met de cm_reving 

s 

N/rn2 

N/rn2 

N/rn2 

N/m2 

W/K 
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