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I. INLEIDING 

Turbulentie is misschien het laatste onopgeloste probleem van de klassieke fysica. Dit uit 

zich door de afwezigheid van een complete theorie van turbulentie. Pogingen om een 

statistische theorie voor turbulente snelheidsfluctuaties af te leiden uit de Navier-Stokes 

vergelijkingen stuiten onmiddelijk op het sluitingsprobleem: door de niet-lineariteit van 

de N-S vergelijkingen komen in de vergelijkingen voor de nde orde correlatiefunktie 

hogere orde correlatiefunkties voor. Talrijke pogingen zijn ondernomen om een zo goed 

mogelijke afsluiting te realiseren zoals het overbekende k-e model, het menglengte model 

en het eddy-viscosity concept. 

Een wezenskenmerk van turbulentie is de aanwezigheid van een hierarchie van schalen. 

Energie wordt geïnjecteerd in de grootste schaal en verdwijnt door visceuze dissipatie in 

de kleinste schaal. Voor een bereik van schalen tussen deze twee uitersten gelden de 

wrijvingsloze Navier-Stokes vergelijkingen die schaalinvariant zijn. De bekendste theorie 

gebaseerd op deze schaalinvariantie is gepubliceerd door Kolmogorov in 1941 [KOL41]. 

Kolmogorov veronderstelde dat het energietransport tevens invariant is, wat leidt tot de 

5 
k 3 schaling van het vermogensspectrum van turbulente fluctuaties. 

Precieze experimenten laten echter zien dat de theorie van Kolmogorov niet juist is. In de 

laatste jaren heeft men ingezien dat de discrepanties een sterke aanwijzing vormen voor de 

toepasbaarheid van multifractals. Het doel van het afstudeerwerk was om gedetailleerd 

inzicht te krijgen in de experimentele evidentie voor het multifractale model. 

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving van de initiële theorie van Kolmogorov gegeven en 

de ontwikkeling van het fractale {3- en multifractale random {3-model hieruit. Deze 

theoriën gaan via beschouwing van de energiedissipatie. De laatste paragraaf van 

hoofdstuk 2 bevat echter een beschrijving van het multifractale model vanuit de 
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wrijvingsloze Navier-Stokes vergelijkingen. Hoofdstuk 2 introduceert tevens de 

struktuurfunktie, de primaire grootheid die zal worden gebruikt om de 

schalingseigenschappen van turbulentie te onderzoeken. 

De opstelling waarmee de metingen verricht zijn wordt in hoofdstuk 3 beschreven. Verder 

worden de verschillende methoden waarmee de struktuurfunkies gemeten zijn onderling 

vergeleken. Uit deze methoden wordt vervolgens een keuze gemaakt waarmee de 

uiteindelijke struktuurfunkties gemeten worden. 

Hoofdstuk 4 bevat schattingen van de statistische fouten in de gemeten struktuurfunkties. 

Enkele gevolgen van de multifractale theorie voor het bepalen van schalingsgrootheden uit 

gemeten struktuurfunkties komen in hoofdstuk 5 aan bod. 
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II. THEORIE 

II.l Het cascademodel voor turbulentie 

Het Reynoldsgetal is de grootheid die turbulentie karakteriseert. De stroming is laminair 

bij Re"'1 en wordt turbulent bij een kritische waarde die van de stromingsgeometrie 

afhangt. Naarmate het Reynoldsgetal groter wordt, worden de kleinste schalen in de 

stroming kleiner. 

Richardson [RIC22,26] was de eerste die een beschrijving gaf van het mechanisme dat 

werkzaam is bij grote Reynoldswaarden. Hij nam aan dat volledig ontwikkelde turbulentie 

in essentie bestaat uit een hierarchie van wervels op verschillende schalen. Een wervel op 

een bepaalde schaal is onstaan uit een instabiele grotere wervel op een grotere schaal. 

Iedere wervel gaat ten gevolge van instabiliteit over in kleinere wervels en er ontstaat een 

cascade van wervels. Op de grootste schaal wordt energie geïnjecteerd door randinvloeden 

(b.v. van de wand d.m.v. wrijving). Deze grote wervel zal instabiel zijn en opsplitsen in 

kleinere, waarbij alle energie wordt overgedragen aan de kleinere wervels. Er gaat op deze 

schalen, waar het interne Reynoldsgetal veel groter dan 1 is, geen energie verloren aan 

visceuze wrijving. Dit opsplitsen van wervels in kleinere gaat door totdat een schaal 

bereikt wordt waar de visceuze krachten van dezelfde orde zijn als de traagheidskrachten 

in de Navier-Stokes vgl. (dus Re= 1). Op deze Kolmogorovschaal wordt de energie 

gedissipeerd in de vorm van warmte als gevolg van visceuze wrijving. Het bereik van 

schalen waar geen energie wordt toegevoerd door randinvloeden en waar de viscueze 

krachten ook nog geen rol spelen heet "inertial range" of intern schalingsbereik van de 

turbulentie. Op deze schaal is de turbulentie zowel onafhankelijk van de grootste schaal 

als van de viscueze invloeden. 

Het Reynoldsgetal, de verhouding van traagheidskrachten en visceuze krachten is 

gedefiniëerd als 

Re= ui 
ll' 
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waar v de viscositeit, leen lengteschaal en u de snelheidsschaal is. Omdat de grootste 

schaal irrelevant is voor turbulentie in de inertial range, nemen we voor l en u interne 

grootheden, namelijk de Taylor microschaal À (de correlatie lengte) en de gemiddelde 

kwadratische snelheidsfluctuaties u = <("U-u)2>1, waar u het turbulente snelheidssignaal 

voorstelt. Deze grootheden definiëren het interne Reynldsgetal R>. =u~ À dat relevant is in 

de inertial range. 

11.2 Kolmogorovtheorie 

Figuur 2.1 geeft het cascadeproces schematisch weer. De figuur is enigzins verwarrend 

omdat de weergegeven wervels op verschillende schalen in werkelijkheid in dezelfde 

fysische ruimte liggen. 

Figuur 2.1: 

TRANSPORT I.NERGI& 

Schematische weergave van het cascadeproces volgens Richardson. 
De wervels getekend voor verschillende schalen liggen in werkelijkheid 
in dezelfde ruimte. 

Het bestaan van een internal range is slechts gewaarborgd als R>. groot is. Tevens zullen 

dan de snelheidsfluctuaties isotroop zijn, dat wil zeggen dat ze onafhankelijk zijn van de 

richting. 
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Onder deze veronderstellingen formuleerde Kolmogorov zijn twee beroemde hypothesen 

die ik hier als volgt parafraseer: 

I. De gelijkvormigheidshypothese: 

Alle verdelingsfunkties van de relatieve snelheidsverschillen hangen slechts 

van fen v af, waar f de energietransportsnelheid tussen opeenvolgende 

schalen is. Dit houdt in dat verdelingsfunkties uitgedrukt in lengte eenheden 

1 1 
TJ=(v3f f)l en tijdschalen r TJ= (vf E)2 voor alle turbulente stromingen dezelfde 

zijn. 

II. In de inertial range hangen verdelingsfunkties slechts af van f. 

Ik zal nu de gevolgen van deze hypothesen bespreken aan de hand van een discreet wervel 

model. Definiëer het energiespectrum E(k) als de kinetische energie per massaeenheid per 

golfgetal k. Verder wordt een discrete reeks van schalen of "wervels" gedefiniëerd 

(2.2) 

en een discrete reeks golfgetallen kn=~ ·1. Zonder verlies van algemeenheid heb ik voor een 

binaire cascade gekozen. De kinetische energie per massaeenheid in schalen~ wordt 

gegeven door 

En= !~(k)dk. (2.3) 

Veronderstel dat we statistisch stationaire turbulentie hebben waar energie geïnjecteerd 

wordt in schalen l0 en vervolgens getransporteerd wordt naar schalen~ via het cascade 

proces tot de schaal TJ waar de visceuze dissipatie een rol gaat spelen. De energie in schaal 

n definiëert een karakteristieke snelheid van dezelfde schaal : 

(2.4) 

Hierin is 'ri niet de snelheid van nde generatie wervels, deze is vooral afhankelijk van 

advectie van de kleine wervels door grotere. In een locale cascade is de enige significante 

dynamische grootheid het snelheidsverschil 6v( ~) over de afstand ~· 

We definiëren nu de herschalingstijd of omwentelingstijd tnN~/ 'ri die kan worden 
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geïnterpreteerd als de typische tijd waarin energie uit schalen '-n getransporteerd wordt 

naar schalen '-n •1. Deze tijdschaal is van onderen begrensd door de viscueze dissipatie die 

volgt uit de observatie dat Re=l als '-n=TJ, 
tdiss N 'f/2/v. 

Aan de bovenkant wordt ze begrensd door de omlooptijd van de grootste wervels, 

t<to ; t 0=l0/ 'ó· 

Het energietransportsnelheid per massaeenheid van schalen '-n naar schalen '-o.1 is dan 

(2.5) 

We veronderstelden een stationair proces waar energie geïnjecteerd wordt op schalen l 0 en 

wordt gedissipeerd op schalen ",, de schaalinvariantie van het energietransport eist dan, 

(2.6) 

Ë kan worden gezien als het tempo waarmee energie wordt geïnjecteerd, getransporteerd of 

gedissipeerd. Voor een inertial-range schalingstheorie is de tweede definitie de meest 

relevante. Uit (2.5) en (2.6) vinden we voor 'ri en E0 , 

Hieruit kan via Fouriertransformatie het vermogensspectrum verkregen worden 

2 5 
E(k) N (f)l·k 3 

(2.7) 

(2.8) 

(2.9) 

Deze verdeling van energiefluctuaties over schalen (golfvectoren) is het meest bekende 

resultaat van Kolmogorov's theorie. 

De herschalingstijd t 0 en de kolmogorovschaal TJ kunnen nu worden uitgedrukt in de 

essentiële parameters f, ven '-n in het schalingsgebied, dit geeft respektievelijk 

t
0 

N (f)--1·'-nj 

'f/ N (v3 ff)l 

De centrale grootheid in dit verslag is de (statische) snelheidsstruktuurfunktie. Ze is 

gedefiniëerd als 
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(2.12) 

waar de< .. > een middeling over x voorstellen. We associëren nu !l. V(l) met de eerder 

genoemde ~(l), het snelheidsverschil dat relevant is voor het energietransport. Overigens 

is dit verband niet noodzakelijk, we zullen in hoofdstuk 5 een theorie presenteren die 

direct uitgaat van !l. V( i), zonder de omweg via het energietransport f. Voor de 

stuctuurfunktie voorspelt Kolmogorov het volgende schalingsgedrag: 

< ~p> N '-n~ 
(2.13) 

<I !l.V(i)IP> NIs= ~P. 
De schalingsexponent ÇP van de struktuurfunktie (2.13) die uit de Kolmogorovtheorie 

volgt is dus gelijk aan ~-

ll.3 Het 8=model 

Nauwkeurige experimenten wijzen uit dat de K41 theorie niet voldoet (zie figuur 2.2). De 

gemeten exponenenten wijken duidelijk af van de voorspelling van de K41 theorie. 

Aangenomen wordt dat correcties op deze theorie het gevolg zijn van het intermittent zijn 

van de kleinschalige turbulentie, dat wil zeggen het aanwezig zijn van gebieden met veel 

turbulentie afgewisseld door laagturbulente gebieden. In het ,8-model van Frisch, Sulem 

en Nelkin [FSN84] wordt de kleinschalige turbulentie verondersteld georganiseerd te zijn 

op een fractal. Deze geometrische benadering van turbulentie in het ,8-model geeft een 

goed fysisch inzicht in het intermittent gedrag van turbulentie. 

Evenals het K42-model gaat het ,8-model uit van het cascadeproces beschreven in 

paragraaf 2.1. Bij het Kolmogorovmodel is echter een impliciete veronderstelling gemaakt 

door te stellen dat voor de energie per massaeenheid op schalen '-n geldt, 

(2.14) 

Deze evenredigheid houdt in dat op alle schalen steeds de gehele ruimte gevuld is met 

turbulentie. Het ,8-model past het K41-model nu zo aan dat de ruimte gevuld met 

turbulentie op schaal '-n+t een fractie {3 is van die op schaal '-n (zie figuur 2.3). 
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Figuur 2.2: 

Figuur 2.3: 

I 
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I x 

20 

Struktu:urexponentcu'I"/Je p-Çll. De gestippelde lijn volgt uit 
Kolmogorov 's theorie, de kru:t,sjes zijn metingen verricht door 
Anselmet et al. {ANSB4] voor verschillende stromingen en de 
getrokken lijn zijn metingen door ons verricht in grenslaagturbulentie. 

Q(JCJ 00 

Schematische weergave van het cascadeproces aangepast voor het 
{3-model. De we'I"/Jels op verschillende schalen zijn in de figuur 
gesepareerd weergegeven maar liggen in werkelijkheid in dezelfde 
fysische ruimte. 

Deze aanpassing houdt dus in dat 

(2.15) 

Hierin is pn de fractie van de ruimte gevuld met turbulentie op schalen~ ten opzichte 
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van die gevuld op schalen l 0• 

In navolging van Kolmogorov's theorie (zie paragraaf 2.2) veronderstellen we dat het 

energietransport per massaeenheid per tijdseenheid invariant is onder verandering van 

schaal, dus 

(2.16) 

De energiedissipatie voor het ,8-model volgt uit (2.15) en (2.16), 

(2.17) 

Verder voeren we een fractale dimensie D in die aangeeft hoe het aantal actieve wervels 

schaalt met de karakteristieke afstand~- De fractie van de ruimte die gevuld is met 

actieve turbulentie wordt kleiner met verkleining van de schaal. Zonder die verdunning 

zou het aantal actieve wervels toenemen met afnemende in als 

[
l ] -3 

Nn N fa , (2.18) 

waar de exponent 3 niets anders is dan de dimensie van de driedimensionale ruimte. Hier 

echter is 

[
l ]-D Nn N fa , D<3. 

Dit volgt direct uit de definitie van {JD: 

Met (2.17) en (2.19) volgt voor het typische snelheidsverschil over een afstand~ 

Uit (2.20) verkrijgen we, 

tn N ~j~t(3-D)(Ë) -ll~t(D-3), 

En N ~j~1{3-D)(Ë)jl~t(3-D), 

E(k) N (Ë)~ -i(kl
0
) -t(3-D)_ 
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De struktuurfunktie kan worden verkregen uit het inzicht dat de middeling in de definitie 

van de struktuurfunctie genomen moet worden over het actieve deel van de ruimte, 

Gp(r) N pn 'Y;.p N [~] 3-D '-n ~D-2)(f)~fo~D-3) N 

'-n (rl)D+3--jp 

De struktuurexponent die uit het ,8--model volgt is dus 

ÇP =(t-l)D+3--jp 

(2.22) 

(2.23) 

In de K41-theorie is aangenomen dat de ruimte op schalen '-n geheel gevuld is met 

turbulentie, dit houdt in dat de fractale dimensie 3 verondersteld is. Door in vlg. (2.21 

t/m 2.23) D=3 te nemen worden de relaties die uit K41 volgen teruggevonden. In figuur 

2.5 is een fit door de meetpunten aangegeven van de struktuurexponent volgens het 

,8--model ({3 is vrije parameter). 

II.4 Het random 8--model 

Als inleiding op een meer algemene discussie over multifractals bespreek ik in deze 

paragraaf een natuurlijke uitbreiding van het ,8--model. Het blijkt dat deze uitbreiding in 

essentie gelijk is aan een multifractal model. 

In de vorige paragraaf is het ,8--model beschreven waar verondersteld werd dat de ruimte 

gevuld met turbulentie op schalen '-n +l een fractie {3 is van de ruimte die op schalen '-n met 

turbulentie gevuld is. In het random ,8--model wordt deze fractie bij iedere herschaling 

willekeurig verondersteld in tegenstelling tot het normale ,8--model waar {3 constant is (zie 

figuur 2.4). 

Het random ,8--model is een mooi voorbeeld van een multiplicatie{ proces met een 

fluctuerende herschaling. De schaal op niveau n duiden we aan met '-n(k), waarkeen index 

is die aangeeft hoe de schaal onstaan is. In de index k zijn dus alle moeder dochter relaties 

bevat tot aan schaall0. In ons voorbeeld van een linaire cascade, waarin elke 
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(a) 

(b) 

Figuur 2 . .{· Schematische weergave van het cascadeproces voor a) het {J-model 
en b) het random {J -model. De gearceerde gebieden zijn gevuld met 
turbulentie. De fractie van de ruimte die na herschaZing nog gevuld is 
met turbulentie is constant voor het {J-model ({J=1/2}. In 
tegenstelling tot het random {J-model waar {J varieert. 

wervel in twee nieuwe wervels opbreekt, is keen binair getal met n bits. 

Neem aan dat er Nn actieve wervels zijn op schalen lu(k) die wervels genereren die een 

fractie Pn.1(k) van de oorspronkelijke ruimte vullen. Het dissipatietempo van moeder en 

dochterwervels is constant dus, 

En En+1 
f = f +1-+ -t = -t-n n n n+1 

3 N {J (1- )• 1h~1fkrl+1~ n+1 "'11+1 l kJ1 · n n+l +1 

de schalen zijn constant, {J is random. Derhalve 

Een ruimtelijke middeling over 2n waarden van kn is dus 

< 'ri> N <(.IT {Ji)-1>lu 1, 
1 = 1 

die geschreven kan worden als een integratie over een verdelingsfunktie van {Ji's: 

JriP N Lu iJ (i~ pi) -i( i~ li)P({J1, .. ,{Jn)(i~ 1d{Ji). 

f3i 
Hierbij moeten we opnieuw rekening houden met het feit dat na n herschalingen nog 

n 
slechts een fractie .II {Ji gevuld is met wervels (actieve turbulentie). 

1 = 1 

We veronderstellen geen correlatie tussen de verschillende herschalingsstappen dus 

(2.24) 

(2.25) 

(2.26) 

P({J1, .. ,{Jn) = .fi P({JJ Hiermee en met de niet essentiële veronderstelling l 0/'-n = 2n kan 
1 = 1 

de struktuurfunktie als volgt herleid worden, 
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<Yup> N '-nlf. igJpi-ipi·P(Pi)dPi N '-o~{P1-iJn N 

'-n ~. 2n ·ln2{pl-i} N '-n ~. '-n -ln2{p
1
-i}, 

en volgt voor de struktuurexponent, 

ep = i -ln2{f1-i)}. 

waar de{ .. } het gemiddelde over de distributie P(P) voorstellen. 

Een eenvoudige voorstelling van de distributiefunktie wordt gegeven door P(P) = 

xó(,B-1/2)+(1-x)ó(,B-1). Volgens deze voorstelling zijn er in turbulentie twee soorten 

strukturen: wervelvlakken met P=2D-3=~ en ruimtevullende wervellijnen (P=1). De 

waarde x=0.125 geeft een goede aanpassing aan de resultaten van Anselmet en de 

metingen in de turbulente grenslaag (zie figuur 2.5) 

Figuur 2.5: 

2 4 &11112M• •P 

e.P versus p. Punten en cirkels zijn experimenten gedaan door 
A nselmet et al. [ ANSB4). De getrokken lijn is het resultaat van het 
P-model met D=2.89 en de gestippelde lijn is het resultaat van het 
random {3-model met x=0.125 in de distributiefunktie P{P) = 
xó(P-1/2}+{1-x}6(P-1}. 

11.5 Singulariteiten van de Navier-stokes vergelijkingen 

De in de vorige paragrafen behandelde modellen zouden gezien kunnen worden als een ad 

hoc reparatie van de oorspronkelijke K41 theorie. De geometrische concepten die aan die 

correcties ten grondslag liggen worden in deze paragraaf behandeld. We zullen daartoe een 
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iets andere fysische inval kiezen. We gaan daarbij uit van de Navier-Stokes vergelijkingen 

die de fluctuaties van het snelheidsveld beschrijven: 

~ + C~·V)~ = -Vp + vVZV, 

samen met de triviale eis van incompresibiliteit, V·~ = 0. 

Deze vergelijking is in het wrijvingsloze geval invariant voor verandering van schaal: 

r ~ >.r, 

als tevens v~>.hv en t~>.l-ht met nog een onbepaalde exponent h. Deze exponent wordt 

vastgelegd als we eisen dat herschaling geldt tot op afstanden waar de viscositeit 

belangrijk is, Z-HÀh+lv. Samen met de schaal-invariantie van het energietransport volgt 

1 dan h=3. 

De oplossingen van de Navier-Stokes vergelijkingen zijn dus singulier: 

1 
!::.. V(l) N l3. 

Natuurlijk worden deze singulariteiten begrensd door de viscositeit. Deze singulariteiten 

zijn overigens geheel in overeenstemming met de voorafgaande paragraaf. In het ,8-model 

is 

!::.. V( i) N ti(D-2), 

terwijl de singulariteiten (D-2)/3 leven in een fractale verzameling met dimensie D 

( =ln{J/(ln(~/ ln+1)+3). 

We zullen nu de strikte schaalinvariantie van de dissipatie loslaten, en die vervolgens 

slechts in gemiddelde zin interpreteren. Daarmee is de singulariteit, zeg a, vrij terwijl ze 

leeft in een fractale verzameling met dimensie f( a) : 

De berekening van gemiddelde snelheidsverschillen wordt nu eenvoudig 

(2.27) 

In geval van de kleinschalige strukturen van turbulentie is i klein. Het bijzondere van de 
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integraal in (2.27) is dus dat voor i< <1 alleen die a bijdragen die de exponent minimaal 

maken. Alle andere a's vormen correcties op de leidende orde. We schrijven daartoe 

Gp(l) = Jda·~(a), met 

g(a) = 3-f(a)+~~2). 

(2.28) 

We eisen dat de functie g( a) concaaf is, ze heeft een p-afhankelijk minimum, g( ap)=O; 

g"( ap)>O. Dan: 

Gp(l) = ~(aP), met 

f'( ~)=~en f''( ap)<O. 

de struktuur exponent ÇP en de funktie f( a) zijn met elkaar verbonden via een Legendre 

transformatie. Aangezien ÇP volgt uit een meting van de struktuurfunktie volgt f( a) als: 

dé L>( )da E. da a a (f(ip = -!· ap Qpp + 3 • Op + 3 = 3P 
(2.29) 

f(ap) = 3- ÇP + ~~2) 

De Legendre transformatie illustreert dat door de keuze van de parameterpin de 

struktuurfunktie een bepaalde singulariteit aP geselecteerd wordt. Het probleem van het 

vinden van hogere orde struktuurexponenten kan dan als volgt geparafraseerd worden: De 

kans om een exponent a aan te treffen is j3-f( a). Aangezien we een ééndimensionale snede 

nemen uit de fractale verzameling van singulariteiten is 

2 < f(a) < 3 

De kans neemt dus exponentieel af naarmate a kleiner en p groter wordt. Deze 

geometrische interpretatie van de kleinschalige struktuur van turbulentie heeft een aantal 

opmerkelijke consequenties: 

a) De niet-lineare funktie ÇP wordt 'verklaard' met een geometrische funktie f( a). 

b) E~hter, f( a) heeft een minimumwaarde in een experiment dat turbulentie in één 
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punt meet; f{ a)=2. Derhalve is er tevens een minimum a ( amin) en een grootste 

waarde van p, die nog zin heeft {Pmax)· 

c) Uiteraard kan in het experiment de waarde van p vrij gekozen worden, maar de 

eis moet gesteld worden dat ~>P = ~ ; f{ aP>P ) = f{ aP ). Dit heeft als max max max max 
consequentie dat door punten in p-ÇP curve voor P>Pmax een rechte lijn moet gaan 

met helling i{ aP - 2) en snijpunt met ÇP-as in Çp=l. We zullen deze eis als 
max 

consistentieëis in het experiment hanteren. 

De conclusie is dat een theorie van multifractals méér is dan alleen het vervangen van een 

onbekende funktie ÇP door een onbekende funktie f{ a). In hoofdstuk 5 zullen we dieper 

ingaan op de geometrische consequenties van het multifractale model. 

De mogelijkheid om l klein te kiezen hangt af van de waarde van R>.: In laboratorium 

experimenten is R'A ten hoogste 500. In de praktijk moet het argument van Gp{l) dus 

geschaald worden met l 0 waarbij -k < lfl0 <i, waar de grenzen van de inertial range zijn 

ontleend aan onze experimentele situatie {zie hoofdstuk 3). De waarde van lfl0 is dus niet 

erg klein en de integrand in vgl. 2.28 is dus niet erg gepiekt. In figuur 2.6 is de integrand 

van vgl. 2.28 getekend voor l/ l0=j. 

Het gevolg van deze eindige grootte is het verschijnen van logarithmische correcties in de 

Legendre transformatie. We ontwikkelen g( a) rond het punt van stationaire fase: 

g( a) = g( ap) + ig"( ap)( ~ap)2 

Merk op dat de eerste afgeleide verdwijnt door de keuze van aP, f'{ ap)= i· Natuurlijk zijn 

er andere keuzes van ~ mogelijk, maar die geven geen van alle de leidende orde van 

Gp(l). Een triviale logarithmische correctie volgt uit de eis van normering van Gp(l): 

Gp{l) = J da-~( ap)+ig"( a)( ~ap)2 

= ~(~) Jda·e-lig"(a)lnll { ~ap) 2 

::: ~( ~) · [ig"( ap)lnlJ--!. 

In de inertial range kan uit de Navier-Stokes vergelijkingen bewezen worden [LAN87) dat 



Een schalingstheorie moet rigoreus aan deze eis voldoen. Deze normeringvan de 

schalingsfunktie noodzaakt tot een 

Figuur 2.6: 

a 

Integrand {l/lo)lf{a-2)+9-f(a) voor ljl0=4 voor p=9, 9 en 15 van 

boven naar beneden. 

kleine aanpassing van het formalisme met de introductie van een normeringsfunktie 

p( a,lnl) die slechts van lnl afhangt: 

G p( l) = J da· p( a,lnl)~( a), met 

1 
p( a,lnl) = [-ig"( t;>)lnljlp=a· 

Andere logarithmische correcties kunnen het gevolg zijn van de eindige grenzen van het 

a-integratieinterval. In hoofdstuk 5 zullen we het geval bespreken waarbij de correcties 

zelfs de i-afhankelijkheid beïnvloeden. Steeds moet echter gelden dat de correcties 

verdwijnen indien p=3. 
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ill. EXPERIMENTEN 

ill.l Meetopstelling 

De metingen van structuurfuncties zijn gedaan in de windtunnel Goliath (zie figuur 3.1) 

met behulp van constante temperatuur anemometrie (CTA, zie appendix A). In figuur 3.2 

is de meetopstelling in de meetsectie van de windtunnel afgebeeld voor zowel enkel- als 

dub beldraadsmetingen. 

Figuur 9.1: 

Figuur 9.2: 

Windtunnel Goliath; 1} ventilator, 2} geluiddemper, 9} windrichting, 
4) bochtlamellen, 5} contractie, 6} meetsectie. 

~ 

f-------=---___...~ 
Opstelling voor metingen in grenslaagturbulentie (voor 
roosterturbulentie wordt op 1.5m afstand t.o.v. de opnemers een 
rooster geplaatst); 1) meetsectie, 2} hoofdstroomrichting, 9}tripping 
wire, 4) gladde wand, 5} opnemers, 6} Prandtl-buis, 7} 
verplaatsingsmechanisme, 8) stappenmotor, 9) anemometer, 10) 
verschildrukopnemer. 
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Figuur 3.3: Schema van signaalbewerking voor een anemometer-draad opsteUing; 
1} meetdraad+anemometer, 2} verschilversterker I, 9) laagband 
filter, 4) verschilversterker I~( 5) anoloog digitaal converter op 
meetcopmputer {M68000}, 6; rekencomputer {J.'VAX}. 

Voor één anemometeropstelling is in figuur 3.3 schematisch het signaalbewerkingsproces 

weergegeven waarop we nu nader ingaan. De wolfraam meetdraad (1) heeft een diameter 

van 2.51-'ffi. De anemometer (2) bevat een elektronisch circuit met daarin een 

Wheatstonebrug die de stroom door de hete draad zo regelt dat deze een constante 

weerstandswaarde (en dus een constante temperatuur) heeft. De verhouding tussen koude 

(bij kamertemperatuur) en warme weerstandwaarde is ongeveer 1. 7. Omdat we 

geïntereseerd zijn in de mogelijke aanwezigheid van zeer kleinschalige strukturen in 

turbulentie hebben we meetdraden gebruikt met een effectieve lengte van 100-8001-'ffi. De 

Kolmogorovschaal in de door ons bestudeerde turbulente stromingen variëerde tussen 100 

en 2001-'ffi. De langste meetdraad was dus enkele malen de Kolmogorovlengte. 

De maximaal meetbare frequentie met het anemometer-meetdraad (1+2) systeem is ca. 

60KHz, dit is gecontroleerd aan de hand van de stapresponsie van het systeeem (zie 

appendix A3). De spanning over de meetdraad is geijkt als funktie van de windsnelheid bij 

een bepaalde omgevingstemperatuur Tijk en dus bij een bepaalde koude weerstandwaarde 

Rgy· Voor het eventuele temperatuursverschil tussen ijk- en meettemperatuur wordt 

gecorrigeerd met behulp van de koude weerstandswaarde Rg van de draad bij 

meettemperatuur (zie appendix A2). 

Het signaal uit de anemometer gaat naar de eerste verschilversterker (3) die het verschil 

tussen het anemometersignaal en een tegenspanning versterkt tot een AC-signaal van ca. 
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1 V. Uit dit signaal worden frequenties boven 5KHz gefilterd met behulp van een 

Butterworth filter (4), met een dynamisch bereik van -7 tot 7 Volt. Het meetbereik van 

de digitale voltmeter (6, Anolog Digital Converter=ADC) op de M68000 meetcomputer is 

-10 tot lOVolt. Om optimaal gebruik te maken van dit meetbereik wordt het signaal 

versterkt door een tweede verschilversterker (5) met een tegenspanning van OVolt. Het 

signaal wordt gesampled met frequentie van 10KHz, volgens het Shannon theorema is 

hierdoor de maximaal meetbare frequentie 5KHz. 

De ADC heeft een 12-bits uitlezing zodat de maximaal haalbare signaal-ruisverhouding 

212 /2=2048 is. De signaal-ruis verhouding van de totale opstelling is verkregen uit het 

vermogensspectrum van een turbulent snelheidssignaal. Het gegenereerde snelheidssignaal 

moet een vermogensspectrum leveren dat voor een frequentie kleiner dan de maximaal 

meetbare 5Khz beneden het ruisniveau zakt. Het kwadraat van de signaal-ruis verhouding 

is bepaald uit de intenseit bij lage frequenties (ca.lO-lOOHz) gedeeld door die van het 

ruisniveau. De zo bepaalde signaal-ruis verhouding bedraagt 1000. 

De 12-bits uitlezing kan dus als voldoende nauwkeurig beschouwd kan worden voor deze 

meetopstelling. De ADC meet in 8J.LS via integratie van stroom de spanning op de ADC 

ingang. De maximale frequentie die door de ADC gemeten kan worden is ca. 100Khz. 

Met de hierboven beschreven opstelling zijn de struktuurfunkties < I!!:.. V( l) I P> gemeten 

voor twee verschillende soorten turbulente stromingen. De eerste is een turbulente 

grenslaag (RÀ =180) boven een gladde wand welke wordt geïnitialiseerd door een 

zogenaamde "tripping wire" van ca. lcmhoogte die loodrecht op de hoofdstroomrichting 

geplaatst is (zie fig. 3.2). Een veronderstelling in de theorie is isotropie van de turbulentie 

in het schalingsgebied. In een afschuifstroming is het echter zeer wel mogelijk dat aan deze 

eis niet voldaan is en zijn de metingen ook gedaan voor een turbulente stroming 

gegenereerd door een rooster. Er is voor roosterturbulentie (RÀ =120) gekozen vanwege de 

hoge mate van isotropie van dat soort stromingen. Het rooster dat gebruikt is, heeft een 
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maaswijdteM van 2.5 cm en is gemaakt van draden met een vierkante doorsnede. De 

bedekkingsgraad CJ, dat is de verhouding tussen de oppervlakte bedekt door de draden en 

het totale oppervlak, van het rooster is 0.35. Volgens [COM66) genereert een dergelijk 

rooster turbulentie die de vereiste isotrope turbulentie in hoge mate benadert. 

Verder wordt geëist dat de turbulentie volledig ontwikkeld is en moeten de metingen 

voldoende ver achter "tripping wire" of rooster uitgevoerd worden zodat het cascadeproces 

tot het dissipatieniveau (=Kolmogorovschaal) gevorderd is. Voor de turbulente grenslaag 

is daarom ca. 4m achter het beginpunt gemeten. Voor roosters moet op afstanden groter 

dan 40M ( =1m) achter het rooster gemeten worden [COM66). De tijdens deze metingen 

gebruikte afstand is 1.5m (60M). 

ID.2 Meetmethoden 

Uit de distributiefunktie P j!lV) van snelheidsverschillen !lV(l) = u(x)-u(x+l) gemeten 

over een afstand l kan de struktuurfunktie als volgt berekend worden, 

(3.1) 

Het uitrekenen van de struktuurfunkties via distributiefunkties bespaart veel rekentijd 

omdat voor verschillende orden p slechts één verdelingsfunktie bepaald hoeft te worden. 

De tijd die nodig is voor de integratie is verwaarloosbaar ten opzichte van die nodig om de 

verdelingsfunktie uit te rekenen. 

De structuurfunktie <I !l V I P> kan op twee verschillende manieren worden gemeten. Ten 

eerste uit het turbulente snelheidssignaal um( t) van één draad met behulp van Taylor's 

"frozen turbulence" hypothese 

~ = -1l·~ of u(x,t) = u(x-1lt,O), met 

1 
<(u--u)2>2f1l<< 1 ent voldoende klein. 
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Hiermee kan het absolute snelheidsverschil I !l V( l) I gemeten over afstand l 

getransformeerd worden naar een snelheidsverschil I !l V( r) I gemeten over een bepaalde 

tijd r: 

I ll V(l) I = I um(x,t)-~(x+l,t) I = I ~(x,t)-um(x+l-"Ut,O) I = 
lum(x,r)-um(x,O)I = lllV(r)l, met r= l/11 

Voor roosterturbulentie bedraagt <( Vr-"U) 2>1/TJ ~ 0.03 en is voldaan aan de eis voor het 

gebruik van de Taylor hypothese voor korte tijden. Grenslaagturbulentie heeft een 

turbulentie intensiteitswaarde van ca. 0.07. Hoewel dit het gebruik van de hypothese niet 

zonder meer rechtvaardigt wordt ook bij grenslaagturbulentie de Taylorhypothese 

toegepast. 

De tweede mogelijkheid om struktuurfunkties te meten is een directe meting van 

snelheidsverschillen !l V( l) over een afstand l met behulp van twee meetdraden. Deze 

draden werden boven elkaar ten opzichte van de hoofdstroming geplaatst. De draden 

kunnen met stappenmotoren ten opzichte van elkaar worden verplaatst om de 

struktuurfunktie voor verschillende afstanden l te meten (zie figuur 3.1). Dit is dus een 

directe methode zonder tussenkomst van Taylor's hypothese. Het verschil met de 

ééndraadsmeting is dat nu, in plaats van longitudinale, transversale snelheidsverschillen 

gemeten worden. Slechts in het geval van isotrope turbulentie geven beide methoden een 

equivalent resultaat. Uiteraard moet dan tevens aan de condities van Taylor's hypothese 

voldaan worden. 

De signaalverwerking voor beide methoden is verschillend. Voor enkeldraads metingen 

wordt eerst een signaal gemeten met een ADC op het M68000 meetsysteem en uiteindelijk 

opgeslagen op de 11-VAX. Hierna worden de verdelingsfuncties P"(!l V) berekend waaruit 

dan via integratie de struktuurfunkties worden bepaald. De enkeldraads meting neemt een 

groot gedeelte van het geheugen van de 11-VAX in beslag. Het opslaan van één meting van 

10·106 meetpunten in de vorm van 16 bits getallen (van 0 tot 4095 uit de ADC) vergt 

20Mbyte geheugencapaciteit. Voor enkeldraadsmetingen betekent dit een beperking van 
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de meettijd. 

De dubbeldraadsmeting kan zo worden ingericht dat de geheugencapaciteit die nodig is op 

de JJ-VAX marginaal is. Dit gebeurt door de verdelingsfuncties P fJ!!. V) direct uit te 

rekenen tijdens de meting. De gesamplede spanningssignalen van beide meetdraden op 

afstand l van elkaar worden naar de JJ-V AX gezonden. Daar wordt het verschil !::,. V( l) 

tussen gelijktijdig op afstand l van elkaar gemeten snelheden u(t,x) en u(t,x+l) berekend 

en opgeslagen in de verdelingsfunktie P !/::,.V). Voor elke afstand l waarvoor men de 

distributiefunktie wil bepalen moet men opnieuw meten. Als de distributiefunkties, 

gemeten met twee draden, evenveel snelheidsverschillen moeten bevatten als die gemeten 

met één draad dan zijn daar 2N maal meer snelheidsmetingen voor nodig. Waar N het 

aantal afstanden lis en de factor 2 van de twee meetdraden komt. Dit heeft tot gevolg dat 

metingen van tweedraads struktuurfunkties ca. 6 uur duren (voor 2 ·106 punten in P 1 /::,.V) 

voor 20 afstanden) waarbinnen de condities constant gehouden moeten worden. Deze lange 

meettijd is de beperking van de tweedraadsmeettijd. Verder kunnen karakteristieke 

grootheden zoals de Kolmogorovlengte en het Reynoldsgetal niet meer bepaald worden uit 

de verdelingsfunkties. 

In de volgende paragraaf zullen de resultaten van één- en tweedraadsmetingen voor zowel 

grenslaag-als roosterturbulentie worden besproken. 

ill.3 Resultaten 

Om de struktuurfunktie Gp(l) te bepalen worden de verdelingsfunkties P //::,.V) en 

P 1/::,. V) gemeten. Dit gebeurt respektievelijk met de in de vorige paragraaf beschreven één

en tweedraadsmethode. In figuren 3.4a t/m d zijn voor de beide methoden de 

distributiefunkties afgebeeld gemeten in zowel grenslaag- als roosterturbulentie. Op de 

horizontale as staan de snelheidsverschillen /::,.V uit genormeerd met u l1v die volgt uit de 

tweede orde struktuurfunktie G2(l). De met de één draad gemeten distributiefunkties zijn 

breder dan die gemeten met twee draden. Dit is een gevolg van het verschil in hoeveelheid 
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meetpunten dat in de grafieken verwerkt is. De grotere asymmetrie van de 

tweedraadsmetingen is een gevolg van het verschil in gevoeligheid van de meetdraden. Als 

bij de tweedraadsmeting de gevoeligheid van één van de draden iets verandert 

(bijvoorbeeld door veroudering) dan heeft dit een eerste orde effect op een snelheids 

verschilmeting, terwijl voor de ééndraadsmethode kan worden bewezen dat dit een tweede 

orde effect op de meting van het snelheidsverschil/l V heeft. 

De meting van de struktuurfunktie Gp(l) in een turbulent snelheidsveld geschiedt via 

meting van de distributiefunktie P f:..ll V) voor verschillende afstanden. Met deze 

distributiefunktie kunnen alle orden p van de struktuurfunktie Gp( l) uitgerekend worden 

via de integratie van P f:..ll V) lil V I P. 

Voor het schalingsgedrag in de inertial range van de 3de orde struktuurfunktie moet geëist 

worden [LAN87] dat 

Deze relatie definiëert de inertial range waarna de overige schalingsexponenten eP kunnen 

worden bepaald. In figuren 3.6 en 3. 7 zijn de gemeten struktuurfunkties Gp( l) uitgezet als 

Log{Gp(l)}t tegen Log(!) zodat in de inertial range de helling van de grafiek ~P voorstelt. 

In de K41 theorie is deze helling i voor alle orden. In figuur 3.6 is de inertial range 

bepaald uit de 3de orde struktuurfunktie voor een één- en tweedraadsmeting. De grootte 

van de inertial range voor de twee meetmethoden komt goed overeen (l.max/'-min-;::,4). Dit 

schalingsbereik is erg klein vanwege de relatief lage Reynoldsgetallen die in de windtunnel 

bereikt kunnen worden (R>.max=320). 
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(c) 
-11 

• Af/r 

I ,,,, 

5 

{d) .... L....._."___L_....._._ ............... ~.~L.....-L...-~5 ~..LAL-I 

"'' 
a) verdelingsfunktie van snelheidsverschiUen in grenslaagtu.bulentie 
gemeten met één draad, b) idem voor meting met twee draden. 
c) verdelingsfunktie van snelheidsverschiUen voor roosterturbulentie 
gemeten met één draad, d} idem voor meting met twee draden. 
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Bepaling van inertial range uit de !fle orde struktuurfunktie gemeten 
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Voor de beide meetmethoden is in figuur 3.7 de 10de orde struktuurfunktie getekend. Een 

opvallend verschil tussen de meetmethoden is de spreiding van meetpunten rond de 

lineaire aanpassingen. Dit kan niet verklaard worden uit het verschil in aantal meetpunten 

waarover gemiddeld is, 10·106 en 2·106 voor respektievelijk de één- en tweedraadsmeting. 

In hoofdstuk 4 over de foutenanalyse komt dit punt aan de orde. 
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In figuur 3.8 is de schalingsexponent ÇP, gemeten met zowel de ééndraads- als de 

tweedraadsmethode, weergegeven. Uit de schalingsexponentencurve kan dan met behulp 

van de Legendretansformatie 2.29 het singulariteitenspectrum f( a) berekend worden. Het 

resultaat hiervan voor de ééndraadsmeting is te zien in figuur 3.9. 

Uit figuur 3.8 blijkt dat de met één draad gemeten schalingsexponenten goed overeen 

komen met de metingen van Anselmet tot orde 10. De tweedraadsmetingen blijken slechts 

tot orde 6 met de eendraadsmeting overeen te komen. 

Voor tweedraadsmetingen is uit voorgaande beschouwingen duideliJ'k dat er te weinig 

meetpunten (maximaal 2 -106) per afstand gemeten kunnen worden om iets te kunnen 

zeggen over de schaling van struktuurfunkties met hogere orden dan 6. Verder worden de 

tweedraadsmetingen sterker gestoord dan ééndraadsmetingen, door een eventuele 

verandering van de gevoeligheid van een meetdraad. Hieronder zijn we daarom verder 

gegaan met ééndraadsmetingen. 

Figuur 9.8: 

4r--r--~-T--~~--7,--,-~--~-, 

, , 

0 

, , , , 

I) 

p 

, , x 

20 

Schalingsexponentcurves p-ÇP voor zowel één- als tweedraads 
meting. De bovenste getrokken lijn met punten is een 
ééndraadsmeting de onderste een tweedraadsmeting. 
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Figuur 3.9: 
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Het uit p-ÇP bepaalde singulariteitenspectrum a-f( a) voor een 
ééndraadsmeting. 

Metingen met één draad bieden de mogelijkheid om de struktuurfunkties uit veel punten 

te bepalen (maximaal20·10 6). Aan de integranden P(!1Vfu6v)f1VP zoals in figuur 3.11 

weergegeven is goed te zien dat de meting van struktuurfunkties kampt met een 

convergentieprobleem voor hoge orden p. 

De met één draad gemeten distributiefunkties in roosterturbulentie zijn veel breder dan 

die gemeten in grenslaagturbulentie (vergelijk figuren 3.4a en c). Metingen in 

roosterturbulentie hebben daardoor bij lagere orden allast van dit convergentieprobleem. 

Dit is te zien aan de gste en 14de orde integranden voorgrenslaag-en roosterturbulentie 

(figuur 3.11). We hebben ons om bovenstaande redenen geconcentreerd op 

ééndraadsmetingen in grenslaagturbulentie. 

In grenslaagturbulentie kan overigens ook de hoogste waarde voor het interne 

Reynoldsgetal bereikt worden. Het interne Reynoldsgetal is van belang omdat de inertial 

range hieraan gerelateerd is. Uit het K41 model volgt hiervoor, 

-3 l 
R~ l < < r; < < 1. 

Waar L de integrale schaal van de stroming is. Naarmate het Reynoldsgetal dus groter 
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wordt zal het schalingsbereik van de cascade toenemen. In de turbulente grenslaag zijn 

metingen verricht naar voor de schalingstheorie relevante grootheden zoals bijvoorbeeld 

het interne Reynoldsgetal, de Kolmogorovschaal en het disspatietempo. In figuur 3.10 is 

het verband gemeten tussen het Reynoldsgetal en de hoogte boven de wand voor 

verschillende hoofdstroomsnelheden (zie appendix B voor andere grootheden). De 

metingen van struktuurfunkties zijn verricht op 15mm hoogte voor ééndraadsmetingen 

waar R>.. maximaal is en van 20 tot 45mm voor tweedraadsmetingen waar R>.. ongeveer 

constant blijft. 

Figuur 9.10: 

o~~~L-~~~~~w~~~~~~ . ..,.. ........ , __ ) 
Relatie tussen hoogte boven de wand en het interne Reynoldsgetal in 
grenslaagturbulentie gemeten voor verschiUende 
hoo fdstroomsnelheden. 
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Figuur 9.11: Integranden P{ll Vfut:.vJll vP voor p=B en 14 gemeten met één draad 

in grenslaagturbulentie (a en b} en roosterturbulentie (c end}. 
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In figuur 3.12a en bis de struktuurexponent Çp, gemeten met verschillende draadlengten 

(0.8 en O.lmm), weergegeven. De kleinste tijdschaal in het signaal tk( =TJIU) is 30JLS bij 

een locale gemiddelde snelheid U van 14mls. We hebben daarom de filterfrequentie 

gevariëerd van 5 tot 30 Khz. De hoge filterfrequentie is in strijd met het Shannon 

theorema als met 10Khz gesampled wordt; hierdoor worden vermogensspectra 

onbruikbaar. De struktuurfunkties blijven echter bruikbaar omdat hier geen transformatie 

naar het frequentiedomein plaats vindt. 

Voor beide draadlengten geldt een goede reproduceerbaarbeid tot orde 10 voor 

verschillende waarden van filterfrequentie tussen 5 en 30kHz en Reynoldsgetallen 

(R>.. =180 en 320). Wel is een duidelijk verschil te zien tussen metingen met korte en lange 

draden wat verklaard kan worden uit het feit dat de lange draad het turbulente 

snelheidssignaal middelt over een lengte die ca. 8 maal groter is dan de Kolmogorovlengte 

(ldl'fFS), terwijl de korte draad ongeveer de Kolmogorovlengte heeft (ldl'fF0.7). Een 

middeling van het snelheidssignaal over de lengte van de meetdraad heeft tot gevolg dat 

de gemeten snelheidsfluctuaties kleiner worden. Voor grote fluctaties zal het middelings 

effect relatief groter zijn dan voor kleinere. De verdelingsfunktie P j..ll V I u äv) zal smaller 

worden en de hieruit berekende hoge orde struktuurfunkties zullen (p>lO) kleiner worden 

De hoge orde struktuurfunkties worden namelijk hoofdzakelijk bepaald door de grote 

snelheidsverschillen. 

Uit de experimenten volgt dat verdelingsfunkties P j..ll V I u av) voor kleine waarden van l 

breder zijn dan voor grote waarden. De voor kleine l gemeten verdelingsfunkties zullen, als 

gevolg van de middeling over een lange draad, relatief smaller worden dan de funkties 

gemeten voor grote waarden van l. De hoge orde struktuurfunkties Gp( l) voor kleine l 

worden dus relatief kleiner dan die voor grote waarden van l Dit leidt tot hogere waarden 

van de schalingsexponent ÇP. 
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Struktuurexponenten eP gemeten in turbulente grenslaag met a) lange 
draad en b) korte draaa voor verschiUende waarden van de 
filterfret[Uentie {5khz-90Khz} en het interne Reynoldsgetal 
{180-920}. Er zijn 20·106 snelheidsverschiUen gemiddeld 
(=99 minuten middelingstijd}. 
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IV. Foutenanalyse 

De onnauwkeurigheid in de struktuurfunktie hangt af van de hoeveelheid data, dat is de 

duurT van de meting, waarover het gemiddelde< I !l V(l) I P> uitgerekend is. Deze 

toevallige fout kan op verschillende manieren geschat worden. 

Als de struktuurfunktie berekend is met behulp van de verdelingsfunktie dan hangt de 

onnauwkeurigheid in de struktuurfunktie af van de nauwkeurigheid waarmee de 

verdelingsfunktie gemeten is. De toevallige fout berekend op basis van de 

verdelingsfunktie komt aan bod in paragraaf 4.2 (voor hoge orde funkties, p~7). In de 

volgende paragraaf is de toevallige fout berekend met behulp van de formule van Lumley. 

In paragraaf 4.3 ten slotte wordt een schatting gedaan van de systematische fout in de 

hoge orde struktuurfunkties (p~7) met behulp van de verdelingsfunktie. 

IV.l Toevallige fout via de formule van Lumley [LUM72] 

Stel dat van een ergodisch signaal het gemiddelde over een tijdinterval T bepaald wordt. 

Omdat er over een eindig interval gemiddeld wordt zal het zo bepaalde gemiddelde 

fluctueren. 

Gegeven het pde orde struktuursignaal y(t)= I u(x,t)-u(x+l,t) I P= I !l V(l,t) I P met 

gemiddelde waarde Y. We meten het gemiddelde over het tijdintervalT als 

T 

YT = +J y(t)dt 
0 

Met y( t )= Y +y( t) wordt het verschil tussen Y T en Y 

T 

YT-Y = +J y(t)dt. 
0 
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De gemiddelde kwadratische afwijking van Y T ten opzichte van Y is dan 

T T TT 
(V T-Y)2 = +J y(t)dt +J y(t')dt' = t2J J y(t)y(t')dtdt' 

0 0 0 0 

De integraties zijn voor het gemak gedaan van 0 tot T. Dit doet niets af aan de 

algemeenheid van de afleiding. In de integraal komt de autocorrelatiefunktie 

y(t)y(t')=rP(t-t') voor die slecht van het tijdsveschil t-t' afhangt. Samen met t-t'=r 

volgt dan 

1 JTJT T -t '-T 
(YT-Y)2 = T2r p(t-t')dtdt' = t2rJ dtJ p( r)dr. (4.1) 

0 0 0 -t' 

Verwissel nu in de integratie volgorde (zie fig. 4.1) 

T -t'-T 0 T T T-r 

J dtJ p( r)dr = J drJ p(r)dt' + J drJ p( r)dt' = 
0 -t' -T -T 0 0 

0 T 

r p( r)(T+r)dr + J p( r)(T-r)dr = 

-± 0 
T T 
r (T-l rl)p( r)dr = 2 J p( r)(T-r)dr. 

-± 0 

t' 

Figuur 4.1: verandering integratievolgorde r en t' in vgl. 4 .1. 
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De laatste stap geldt vanwege de symmetrie van p( r) rond r=O. Met bovenstaande volgt 

voor vgl. 4.1: 

waar '! de integrale tijd van de pde orde correlatiefunktie is. De relatieve gemiddelde 

kwadratische fout is dan gedefiniëerd als 

1 

In figuren 4.2a en b zijn de gemeten [ (Y T-Y)2 /Y2l~ en de uit de correlatiefunktie 

1 1 

berekende [?f·~ 2 
uitgezet als funktie van T2 voor verschillende ordenpin de 

struktuurfunktie Gp(i). Daarbij is de gemiddelde waardeY geschat uit YT met T=10 3s. 

Deze tijd komt overeen met 10·106 meetpunten gesampled met 10Khz. 

IV .2 Toevallige fout uit verdelingsfunktie 

De nauwkeurigheid waarmee de verdelingsfunktie gemeten is bepaalt de nauwkeurigheid 

waarmee de struktuurfunktie 

berekend kan worden. In het rechterlid van deze vergelijking kan I b.. V I P gezien worden 

als een gewichtsfactor die bepaalt hoe zwaar een fout in P /b.. V) meeweegt in de totale 

fout in G p( l). Als nu een schatting van de fout in de verdelingsfunktie gemaakt kan 

worden is het mogelijk om de onnauwkeurigheid in de struktuurfunktie te schatten. 
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In figuur 3.4a is een voorbeeld van een verdelingsfunktie gegeven voor een bepaalde 

waarde l. Voor kleine snelheidsverschillen t1 V is P 1 t1 V) Gaussisch, voor grotere waarden 

van~ V wordt de verdelingsfunktie exponentiëel in~ V. We schatten nu als volgt de 

spreiding a(~ V) als funktie van ~V. Als Nt het totaal aantal gemeten 

snelheidsverschillen is dan is N tp 1 ~V) de verwachtingswaarde van het aantal metingen 

met snelheidsverschil ~V. Als we de meting van snelheidsverschillen ~V beschouwen als 

een Poissonproces dan is de spreiding a(~ V) in P 1 ~V) 

1 
a(~ V)= [NtP ~~ V)]2 

Hiermee kan dan de spreiding in de struktuurfunktie uitgerekend worden 

1 
In figuur 4.2c is de relatieve toevallige fout SN/Gp{l) als funktie van T2 uitgezet waar 

voor de meettijd T, Ntfs genomen is met f8 als de samplefrequentie. 

IV.3 Resultaten analyse toevallige fouten 

De resultaten van de in vorige paragrafen behandelde methoden om de toevallige fout te 

schatten in de struktuurfunktie Gp(l) zijn samengevat in figuur 4.2. Voor de verschillende 

methoden is duidelijk dat de fout voor hogere orde struktuurfunkties toeneemt. Duidelijk 

is ook dat de formule van Lumley {fig 4.2a) niet werkt en een veel te kleine fout geeft 

vergeleken met zowel de directe methode (fig. 4.2b) als de methode via de 

verdelingsfunktie {fig. 4.2c). Terwijl de twee laatste methoden wel met elkaar in 

overeenstemming zijn. Deze resultaten kunnen worden vergeleken met de fout geschat uit 
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de !Ode orde struktuurfunktie geschat in de grafieken 3. 7a en b voor respektievelijk een 

één- en een tweedraadsmeting. De fouten worden uit de struktuurfunkties in figuur 3. 7 

bepaald door de spreiding van de meetpunten in de inertial range rond de lineaire 

1 
aanpassing te schatten (let op in figuur 3. 7 is langs y-as GPP logaritmisch uitgezet). Dit 

levert 0.03 voor de één- en 0.5 voor de tweedraadsmeting. De fout geschat uit de 

-1 -1 
tweedraadsmeting (T 2=0.07s 2) komt goed overeen de directe foutenschatting en de 

schatting uit de verdelingsfunktie. Dit in tegenstelling tot de fout geschat uit de 

ééndraadsmeting (T -j=0.03s -~ die veel kleiner is dan de uit figuren 4.2b en c bepaalde 

onnauwkeurigheden. We realiseren ons dat de schatting van de fout in Gp(l) uit een 

éénpuntsmeting een te kleine waarde oplevert omdat de verdelingsfunkties én hun 

fluctuaties voor verschillende afstanden l gecorreleerd zijn. Beter is het om de variatie van 

Gp(l) te onderzoeken bij twee verschillende experimentele runs die, onder zo goed 

mogelijk dezelfde omstandigheden, na elkaar gedaan zijn. 
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Figuur 4. 2: 
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Berekening van relatieve toevaUige fouten met behulp van; a) formule 
van Lumley, b} directe methode en c) de verdelingsfu.nktie (zie vorige 
paragrafen voor beschrijving methoden). , 
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IV .4 Systematische fout in struktuurfunkties 

Behalve de toevallige fout is ook een systematische afbreekfout aan te wijzen welke voor 

grote waarden van p zeer groot kan zijn. Deze fout wordt geïntroduceerd door de 

eindigheid van het integratieinterval en de mate waarin de integrand hierin al bepaald is. 

In het experiment wordt de struktuurfunktie uitgerekend over het eindige interval 

[.1 V min,.1 V maxl dat nagenoeg symmetrisch rond .1 V=O ligt. Neem voor het 

integratieinterval [-,B,,B] dan 

,B 
a:(l) = IP!.1V)I.1VIpd.1V, 

-,B 

waar de index m slaat op het eindige van de gemeten struktuurfunktie. De relatieve 

systematische fout kan nu bepaald worden 

Esys = [ Gp(l)- G:(l)] /Gp(l), 
w ,B 

met Gp(l) =[ IP/.1V)I.1VIpd.1V- IP/.1V)I.1VIpd.1V]/Gp(l) 
-m -,B 

In de integralen is alleen het symmetrische gedeelte van P 1.1 V) van belang en kan de 

relatieve systematische fout worden herleid 

w ,B 
fsys = [ I p {.1 V) 1.1 V I pd.1 V-I p /.1 V)l.1 VI pd.1 v] /Gp(l) 

-m -,B 
w w 

= 2I P(m(.1 V) 1.1 Vlpd.1 V /2I P(m(.1 V) 1.1 Vlpd.1 V, 

,B 0 

waar P(m(.1 V) het symmetrische deel van de verdelingsfunktie P /.1 V). De integraal van 

,B tot w berekent dus het gedeelte van de struktuurfunktie dat niet gemeten wordt. 
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Bij berekening van hoge orde struktuurfunkties worden de staarten van de 

verdelingsfunkties benadrukt (~V/<~ V2> 1>2.5). Het symmetrische deel van de 

verdelingsfunktie kan voor deze grote waarden van ~V geschreven worden als 

P((~V) = A·e-ai~VI, met a>O. 

De relatieve systematische fout wordt hiermee 

CD CD 

fsys =Je-a~ V ~vPd~V!Je-a~V ~vPd~V = 
13 0 

CD CD 

- Je-xxpdx/Je-xxpdx 

afJ 0 
door substitutie van x= a~ V. 

Deze integralen zijn analytisch uit te drukken. De relatieve systematische fout voor hoge 

orde momenten (p~7) wordt 

-a{J 
f 5y5 = ~[(a{J)P+p(a{J)p-1+p(p-l)(a{J)P-2+ ....... +p!] p. 

In figuur 4.3 is fsys uitgezet als funktie van a{J voor verschillende waarden van p. Verder 

is aangegeven binnen welke grenzen de waarde van a{J zich bevindt in de door mij verricht 

metingen. De systematische fout blijkt voor struktuurfunkties tot orde 10 geen belangrijke 

rol te spelen, de fout is voor p=lO maximaal3%. Voor hogere orde momenten neemt de 

systematische fout in het experiment snel toe tot circa 60% voor de 18de orde 

struktuurfunktie. 
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Figuur 4.3: De relatieve systematische fout fsys als funktie van a{3, waar a de 

helling voorstelt van de staart van een logaritmisch uitgezette 
verdelingsfu,nktie en {3 de halve breedte van het symmetrische gedeelte 
van de gemeten verdelingsfu,nktie. Verder is aangegeven binnen welk 
interval de waarde van af3 ligt voor de enkeldraadsmetingen in 
grenslaagturbulentie. 
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V. CORRECTIES OP HET SCHALINGSGERDEAG VAN STRUKTUURFUNKTIES 

Het centrale idee van de multifractale beschrijving van turbulentie is dat de 

struktuurfunktie geschreven wordt als een integraal over een verzameling van 

singulariteiten met sterkte a die een Hausdorffdimensie f( a) (PAL87) hebben: 

De parameter p werkt als een filter die een enkele singulariteitssterkte a selecteert. 

(5.1) 

Schaling van de struktuurfunktie vindt plaats in een bereik van lengteschalen i dat van 

onderen begrensd wordt door de Kolmogorovschaal, waar de visceuze krachten een rol 

gaan spelen, en van boven door een macroscopische schaal evenredig met een externe 

lengteschaal, 

ik< i< L. (5.2) 

Het centrale idee van Frisch en Vergassola (FRI91) is dat het bereik waarover schaling 

zichtbaar is niet constant is, maar afhangt van a. Het argument is dat de schaal waarop 

de viscueze krachten een rol gaan spelen afhangt van de singulariteitssterkte die bekeken 

wordt. Dit volgt uit vergelijking van de viscueze diffusietijd met de tijd waarin een wervel 

opbreekt in kleinere wervels: 

!-_2 = .;/ = l--1< fr-2). 
ll 'i 

Dit definiëert een nieuwe ondergrens : 

(5.3) 

Deze ondergrens kan substantieel kleiner zijn dan ik, en is afhankelijk van a. Volgens het 

argument van Frisch en Vergassola vertoont een gemeten vermogensspectrum 

schalingsgedrag voor golfgetallen ver beneden de visceuze afsnijding als gevolg van het 

aanwezig zijn van singulariteiten a<3. 
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Dit doet vermoeden dat multifractale turbulentie lengteschalen bevat veel kleiner dan de 

Kolmogorovlengte TJ· Echter we moeten ons realiseren dat TJ een schalingsgrootheid is. De 

werkelijke fysische lengteschaal waarop de viscositeit zichtbaar wordt is gerelateerd aan 'fJ 

via een onbekende evenredigheidsconstante groter dan 1. 

De consequentie van Frisch en Vergassola's argument is dat het vermogensspectrum een 

nieuwe universele vorm heeft voor golfgetallen die behoren tot het visceuze 

subschalingsbereik. Deze vorm is vastgelegd door de funktie f( a). Om dit effect 

experimenteel zichtbaar te maken zijn zeer nauwkeurige vermogensspectra nodig. Hoewel 

het gebruik van vermogensspectra op het eerste gezicht te prefereren is boven dat van 

struktuurfunkties van hoge orde, zal de subschaling in deze spectra kampen met dezelfde 

convergentieproblemen als de hoge orde struktuurfunkties. Reden hiervan is dat sterke 

singulariteiten moeilijk meetbaar zijn omdat zij op fractale verzamelingen liggen met 

progressief kleine dimensies f( a). 

Evenals een ondergrens die afhankelijk is van de singulariteitsterkte a is er ook een 

singulariteitsafhankelijke bovengrens. Dit volgt uit vergelijking van de opbreektijd van 

een wervel met een op macroscopische grootheden betrokken tijd: 

l L -1 2 
~=V' daarom La= E"5'=ä15-n. 

l 

We hebben nu dus een a-afhankelijk schalingsbereik verkregen dat reduceert tot (5.2) als 

a=3. 

Bij gemeten struktuurfunkties neemt a af als p toeneemt. Een onmiddelijk gevolg van 

a-afhankelijke afsnijding is dus dat het schalingsbereik toeneemt als p toeneemt (5.2). De 

groei van dit bereik wordt geregeld door de funktie f( a). Het zal naar onze mening zeer 

moeilijk zijn om uit dit effect f( a) te extraheren. 

Een complicatie is het aanwezig zijn van van correcties in de Legendre transformatie die 

f( a) en ÇP verbindt. Deze correcties zijn een gevolg van het feit dat l niet klein is ten 
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opzichte van de grootste schaall0 (zie paragraaf 2.3, frr<lfl0<i)· Dit zal algemeen het 

geval zijn voor laboratorium experimenten waar het interne Reynoldsgetal R>. maximaal 

500 is. De stationaire fasemethode, het hart van de Legendretransformatie, zal daardoor 

correcties introduceren als machten van lnL Het verkrijgen van f( a) uit een experiment 

door toepassing van de Legendretransformatie is daardoor discutabel. Om het effect 

hiervan te op de struktuurfunkties Gp( l) en de schalingsexponent ÇP te schatten wordt 

eerst het singulariteitenspectrum uit de metingen berekend via de Legendre transformatie. 

Hierna worden G~(l) en Ç~ uit f(a) berekend met inachtneming van alle mogelijke lnl 

correcties. We veronderstelden in de berekening van G~(l) een externe lengteschaal 

L=300, de uiteindelijke vorm van G~(l) hangt niet sterk af van deze keuze. Vergelijking 

met de experimentele Gp(l) toont het belang van correcties (figuur 5.1). We onderstrepen 

dat voor p=3 op zijn minst de correcties met een l afhankelijkheid sterker dan lnl 

verdwijnen. Dit omdat uit de Navier-Stokes vergelijkingen rigoreus bewezen is dat 

G3(l)txl. Het f( a) spectrum zou daarom in aanwezigheid van logaritmische en sterkere 

correcties zelfconsistent bepaald moeten worden uit de gemeten ÇP. In figuur 5.3 is de 

gemeten ÇP vergeleken met de uit het f( a) spectrum berekende Ç~, waarbij alle 

logaritmische correcties in acht zijn genomen. Het blijkt dat een zelfconsistente methode 

met name de hoge orde struktuurfunkties zal beïnvloeden. We hebben natuurlijk 

willekeurig scherpe afsnijdingen gekozen in het f( a) spectrum, een realistische methode 

moet gebaseerd worden op een meer realistisch model voor de visceuze afsnijdingen. 

44 



Figuur 5.1: 

l 

Cl 

De integrand. {l/L/t(a-!}+S-f(a) in (1} voor l/L=t en p=3, 9, en 

15 van boven naar beneden. De funktie f( a) is afgeleid. uit een 
gemeten stroktuurfunktie. 
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Figuur 5.2: 
r/'1 

De gemeten funktie G3{l} (kruujes en hokjes) vergeleken met de 
funktie G3{l} berekend. uit het "gemeten" f(a) qectrum met 

inachtneming van alle logaritmuche coJTecties. 
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Figuur 5.9: 

0 10 20 
p 

Getrokken lijn met stippen: De struktuurezponenten {~ zoals bepaald 
uit de gemeten struktuurfunktie. Streep-punt lijn: {p berekend uit 
"gemeten" f(a), met inachtneming van viscueze afstiijdingen en alle 
logaritmische correcties. Kruisjes: struktuurezponenten gemeten door 
Anselmet et al.{ANSB-1]. 
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VI. CONCLUSIE 

De ééndraadsmetingen zijn het meest geschikt voor meting van struktuurfunkties omdat 

hier over veel snelheidsverschillen (20·106) gemiddeld kan worden die in een relatief korte 

tijd gemeten zijn (1.5 uur). In tegenstelling tot de tweedraadsmetingen waar gemiddeld 

wordt over 2 ·106 punten (per afstand) gemeten in ca. 6 uur tijd. 

De distributiefunkties P lö. V fat:.v) gemeten met één draad in roosterturbulentie zijn veel 

breder dan die gemeten in grenslaagturbulentie. De in roosterturbulentie gemeten 

struktuurfunkties, berekend via integratie van P ~ 6. V/ a t:.v) I 6. V I P, hebben al bij lagere 

orden p last van het convergentieprobleem. Met ééndraadsmetingen in 

grenslaagturbulentie kunnen om bovenstaande redenen de betrouwbaarste resultaten 

verkregen worden over de hoge orde struktuurexponenten. De foutenanalyse laat zien dat 

de 10de orde structuurfunktie, gemeten in grenslaagturbulentie met één draad, met een 

nauwkeurigheid van 10% gemeten kan worden en met een systematische fout kleiner dan 

3%. De fout in de structuurexponent e10 is dan 5%. 

De lengte van de meetdraad is van invloed op de schalingsexponent, eP neemt toe bij 

langere draden. De korte draden zijn geschikter om een turbulent snelheidssignaal in één 

punt te meten dan de lange draden omdat ze het turbulente snelheidssignaal over een 

afstand uitmiddelen die kleiner is dan de Kolmogorovlengte. De verhouding tussen de 

lengte van de korte meetdraad en de Kolmogorovlengte was 0.7. 

Logarithmische correcties in de Legendre transformatie, die het singulariteitenspectrum 

f( a) en schalingsexponent ep verbindt, zijn van belang voor hoge orde (p> 10) 

struktuurfunkties. Deze correcties zullen bij metingen van hoge orde momenten 

meegenomen moeten worden. Echter eerst zullen deze hoge momenten nauwkeuriger 

gemeten moeten worden. 
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De schalingsexponenten eP' die berekend zijn uit 20 ·106 snelheidsverschillen, wijken voor 

p~5 significant van de K41 theorie en het {1--model af. Het multifractale model is een 

inzichtelijke beschrijving van kleinschalige turbulentie die de schalingsexponent ÇP wel 

11verklaart 11
• Tot orde p=10 volgt uit de experimenten dat een multifractale beschrijving 

goed voldoet. Echter, om uitsluitsel te kunnen geven over de eventuele experimentele 

verificatie van het multifractale model voor hogere orde schalingsexponenten (p> 10) zijn 

nauwkeurigere experimenten noodzakelijk. Dit betekent dat de struktuurfunkties over 

meer meetpunten gemiddeld moeten worden. 

De foutenanalyse voorspelt dat om de 1Sde orde struktuurfunktie te kunnen bepalen met 

een nauwkeurigheid van 10% een meettijd van bijna 6.5 uur vereist is. Dit betekent dat 

over circa 250 ·106 snelheidsverschillen gemiddeld moet worden. Hiervoor wordt een 

toegewijde computer ontwikkeld die het spanningssignaal uit de anemometer, dat door een 

ADC omgezet is in een digitaal spanningssignaal, 11on-line 11 omrekent naar snelheden en 

hieruit de distributiefunkties P [6. V/ a6v) bepaald. 
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APPENDIX A: Hetedraad anemometrie 

Al. ijking meetdraad 

Figuur A 1: Elektrische schema anemometer. 

Het bovenstaande schema is in hoofdlijnen dat van de hetedraad anemometer. In de brug 

verhouden de weerstanden R1 en R2 zich als 1:22. Verder is Rd de weerstand van de 

meetdraad en Rv een variabele weerstand. De weerstand van de meetdraad heeft een 

positieve temperatuurcoë:fficiënt, hierdoor zal de weerstand toenemen als er warmte wordt 

toegevoerd door middel van een elektrische stroom. De terugkoppeling via de 

verschilversterker I regelt de spanning V b zodanig dat de elektrische stroom de meetdraad 

opwarmt tot een temperatuur waarbij ook Rd zich verhoudt tot Ry als 1:22.(in 

evenwichtsituatie geldt V1=V2). De regeling houdt de draad op een constante 

weerstandswaarde en dus ook op een constante temperatuur. 

Als de draad door een luchtstroming wordt afgekoeld zal de brugspanning V b en dus ook 

de uitgangsspanning E toenemen zodat de draad opwarmt tot de evenwichtstemperatuur 

(de gevoeligheid van de draad wordt verderop besproken). De uitgangsspanning Eis een 

maat voor de snelheid u van de luchtstroming. Het verband is niet-lineair en er mag 

worden verwacht dat een vierdegraads polynoom voor u 

(A.1) 
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een voldoende aanpassing is (SAS82]. 

Voordat de draad wordt geijkt moet hij eerst ca. 18 uur worden uitgestookt op 1.72 keer 

de koude weerstandswaarde (bij kamertemperatuur). De anemometer wordt hierna geijkt 

met behulp van een straalpijp waarmee een vlak stromingsprofiel met bekende snelheid 

kan worden gegenereerd. De stromingssnelheid uit de straalpijp kan nauwkeurig bepaald 

worden uit het drukverschil tussen de druk in de pijp en de omgevingsdruk. Dit 

drukverschil wordt gemeten met behulp van een capacitieve drukopnemer en met de 

relatie 

(A.2) 

Figuur A2 geeft een schematische voorstelling van de opstelling die voor de ijking gebruikt 

is. 

Het drukverschil wordt nu tegen de uitgangsspanning E geijkt. Met relatie (A.2) worden 

uit drukverschillen stromingssnelheden berekend en uitgezet als funktie van de 

uitgangspanning E. Door van de uitgangspanning E een offsetspanning V off af te trekken 

komt de ijkgrafiek dichter bij de oorsprong te liggen. Daardoor kan in het vierdegraads 

polynoom aanpassing (A.l) door de meetpunten met zo min mogelijk coëfficiënten worden 

volstaan (Zie figuur A3 voor ijkgrafiek). 

Figuur A2: Opstelling voor de ijking van de meetdraa~i 1} hogedruk leiding, 
2} buffervat, 9} re!Jelkraan, 4) straalpijp, 5; opnemer, 
o) anemometer, 1) capicatieve drukopnemer, 8 voltmeter. 
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Figuur A3: 

11 

I 5 

IJkgrafiek voor de windsnelheid als funktie van de spanning uit de 
anemometer. 

A2. Correctie voor temperatuur 

De resultaten van de ijking zijn verkregen bij een bepaalde omgevingstemperatuurTijk 

dat wil zeggen bij een bepaalde koude ijkweerstand Rgijk en een warme weerstand Rw die 

1. 7Rgijk is. De metingen zullen in het algemeen bij een andere omgevingstemperatuur T 0 

gedaan worden waardoor de ijking in principe niet meer voldoet omdat de koude 

weerstandswaarde Rg veranderd is. Er kan echter gekorrigeerd worden voor kleine 

temperatuurverschillen (tot ca. 3°C) tussen ijk- en meettemperatuur. Uit [SAS82] blijkt 

dat, 

Hierin zijn a en b constanten en is Re het Reynoldsgetal. Dit betekent dat e alleen de 

snelheid u als variabele heeft. Rw is constant en Rg heeft slechts de temperatuur T 0 als 

variabele. Dus er volgt, 
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Voor dezelfde windsnelheid gemeten bij ijktemperatuurT ijk geldt voor de spanning 

E(u,T ijk) dat, 

Door deling van de twee bovenstaande vergelijkingen kan herleidt worden dat, 

Hiermee kan een spanning gemeten bij temperatuur T 0 worden omgerekend naar de 

spanning die men bijT ijk zou meten voor eenzelfde windsnelheid. 

A3. Gevoeligheid van de meetdraad 

De gevoeligheid van de anemometer is bekeken aan de hand van de stapresponsie van het 

systeem. Hiervoor wordt de draad in een stroming met constante snelheid geplaatst zodat 

de uitgangspanning ook constant is. Op de testingang (zie figuur Al) wordt nu een 

blokspanning aangeboden. Ten gevolge van de positieve en negatieve spanningsflanken zal 

de draad instantaan opwarmen dan wel afkoelen. De elektrische schakeling (zie figuur Al) 

regelt de brugspanning V b totdat de draad de weer evenwichtstemperatuur heeft (zie 

appendix Al). De responsie van de anemometer op het bloksignaal geeft een indicatie voor 

de gevoeligheid. Uit het responsiesignaal kan de karakteristieke dempingstijd r d worden 

gehaald die een maat is voor de maximale frequentie die gemeten kan worden met de 

anemometer (zie figuur A4). 

Voor de gebruikte draden wordt een karakteristieke dempingstijd r d gevonden van ca. 

l5Jl8, wat overeenkomt met een maximale frequentie van ca. 60KHz. 
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Figuur A4: 

Opmerking: 

Schematische weergave van het stapresponsiesignaal op uitgang van 
de anemometer gemeten m.b.v. een oscilloscoop. Uit deze responsie is 
de karakteristieke dempingstijd r d. 

De Wheatstonebrugschakeling (zie appendix Al) is zodanig 

gecomponeerd dat voor een hete draad met een weerstandswaarde 

Rw~150 het systeem kritisch gedempt is. Voor draden korter dan de 

gebruikelijke 0.8mm lange draden zal de dempingstijd toenemen als 

de brugschakeling hiervoor niet aangepast wordt. 
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APPENDIX B: Karakteristieke grootheden in de turbulente grenslaag. 

Als inleiding op de metingen van struktuurfunkties in grenslaag turbulentie zijn voor deze 

stroming karakteristieke grootheden gemeten als funktie van de hoogte boven de wand en 

de snelheid van de hoofdstroom. De hoofdstroomsnelheid is gevariëerd van 5 tot 10 mfs, 

Deze snelheden zijn in de hiernavolgende grafieken aangegeven. De tussen liggende 

snelheden zijn 6, 7, 8 en 9 mfs. 

Hieronder is aangegeven hoe de grootheden zijn bepaald uit het turbulente 

snelheidssignaal u(t) waar de< .. > een middeling over de tijd betekenen: 

-gemiddelde snelheid: ugem = <u(t)> (=U) 

1 
-gemiddelde kwadratische snelheid: urms = <(u( t )-U)2>1 

-Dissipatie tempo: E = 15vu~!s/U2 met u~ms = < [*f>i 

-Kolmogorovlengte: Tf = ( v3 / E }t 
1 

-Kolmogorovsnelheid: 1( = (vE)l 

1 
-Kolmogorovtijd: tk = (vf E)l 

-Kolmogorovfrequentie: fk = 2 ~"" 
u. u -Interne lengteschaal: À= , rms 

Urms 

-Intern Reynoldsgetal: R À = À U ~ms 

-schaalfactor = Ut~amp (tsamp=O.lms) 

56 



Figuur B1: 

Figuur B2: 

o~~~~--~~~~~lLO--~~~~~~ 

H (in mm) 

Gemiddelde snelheid als funktie van hoogte boven de wand. 

10 

1 

0~~~~--~~~~~lLO--~~~~~~ 

H (in mm) 

Gemiddelde kwadratische snelheid als funktie van hoogte boven de 
wand. 
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Figuur B3: 

Figuur B4: 
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"· .... 
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\ 
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\ 

Dissipatiesnelheid als funktie van hoogte boven de wand. 

--------------------
-=:-..::==----=-·- 10 

10 
H (\n mm) 

Kolmogorovlengte als funktie van hoogte boven de wand. 
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Figuur B5: 

Figuur B6: 

0.115 

10 

----------------, 

10 
H (in mm) 

Kolmogorovsnelheid als funktie van hoogte boven de wand. 

0.1105 

o~~wu~~~--~-W~~m--~--~-W~l~ 

H (in mm) 

Kolmogorovtijd als funktie van hoogte boven de wand. 
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Figuur B7: 

Figuur BB: 

10 
H (in mm) 

5 

Kolmogorovfrequentie als funktie van hoogte boven de wand. 
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Taylor microschaal als funktie van hoogte boven de wand. 
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Figuur B9: 

Figuur B10: 
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Interne Reynoldsgetal R À als funktie van hoogte boven de wand. 
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Schaalfactor als juktie van de hoogte boven de wand. 
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APPENDIX C: Struktuurexponenten berekend uit resultaten Gagne (1984) 

Een voorbeeld van een distributiefunktie P r(~ V) gemeten doorGagneet al. [GAG84] is 

onderstaande figuur weergegegeven. Verder vondenGagneet al. een verband tussen de 

hellingen (zie figuur Cl, b +en b) van de staarten van de distributiefunkties en de 

afstand r waarvoor de distributiefunktie bepaald is. Dit verband wordt duidelijk in figuur 

C2. 

Figuur Cl: 

Figuur C2: 

.,. 
Li~~~~~~~~~~~~~~~.~~-7~ 

o = llu(r)fa,.. 

Voorbeeld van een distributiefunktie gemeten door Gagne et al. 
{GAG84} met lineaire aanpassingen door de positieve en de negatieve 

staart. De heUingen zijn respektievelijk b + en b- {let op logaritmische 
schalen voor beide assen). 

/ 
./~/ 
~

0.15 '/ 

'-...... . . • • /e 
:/1/: 

/·/ //· 
lenor/- ~/~ 

• /. 
8 

/ R,, t•(r), 6-(r) /yj/ 3000, * e (VUl Atta ...d Park) 
/ /~ 2720,. 0 

/ ,.:;• ~2. • El 
d·/·/ 53G,t. 
• /. • 5U, A 6 / .. 

... 

.. .. .. ,. 6Jf '·" 

Het door Gagne [GAG84} gevonden verband tussen helling b= en de 
afstand r waarvoor de distributiefunktie bepaald is. 
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Voor kleine waarden van p (p~5) voldoet de Kolmogorov theorie goed (zie hoofdstuk 3). 

Dus de struktuurexponent ÇP die volgt uit schalingseigenschap van de struktuurfunktie 

is dan gelijk aan p/3 (K41 theorie paragraaf 2.1). 

Voor grote waarden van p (p~8) zijn hoofdzakelijk de staarten van de distributiefunktie 

van belang voor het verloop van de struktuurfunktie. Voor deze grote waarden van p 

kunnen met behulp van de verbanden die volgen uit de metingen van Gagne de 

struktuurfunktie en de struktuurexponent worden berekend. Uit de metingen van Gagne 

volgt: 

-Staarten van distributiefunktie (a= !:i V ) 
(J t:.v 

p /a) = a+ e-b+ ( r) I a I ; b + ( r) = A+ (~)'Y voor a ~ 3 

:i: :i: :i: 
a , b , A > 0 , r-=0.15. 

We zijn geïntereseerd in hoge orden funkties zodat geldt, 

+oo -3 +oo 
JPr(a)laiPda~ JPr(a)jajPda+ JPr(a)laiPda. 

-(D ~ +3 

Verder kan een verband gevonden worden tussen de genormaliseerde verdelingsfunktie 

+ ID + ID p ( !l V) 

J
Pr(a)da = 1 = Jp (llV)dllv -t P (a)= _r --

r r Ut:.v 
-oo -oo 
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De struktuurfunktie voor grote waarden van p kan nu worden afgeleid: 

+oo +oo 

<lb.V(r)IP> = J Pr(b.V)·Ib.VIpdb.v = u11l J P/a)laiPda 

-oo -oo 

Voor hoge orden p kan met behulp van de bevindingen van Gagne gevonden worden dat, 

0 _ +oo + 
<lb.V(r)lp> ~ uavp[ Ja-e-b (r)lal.laiPda+ Ja+e-b (r)lal.laiPda] 

-m 0 

+oo 
p [ a- a+ J J -t p uav _ p+l + + p+l · e ·t ·dt = 

b (r) b (r) 0 

Voor lage orden struktuurfunkties geldt de K41 theorie, dus volgt voor de tweede orde 

struktuurfunktie, 
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Voor hoge orde struktuurfunktie volgt hiermee uit de metingen van Gagne dat, 

< lll Vr I P> oc rC-l-f3)p-f3, 

met struktuurexponent Çp = (t-f3)p-{3 ( = 0.18p--0.15). 

De zo gevonden waarde van ÇP geeft een lineair verband Çp = 0.18p--0.15 dat in strijd is 

met de metingen (zie hoofdstuk 3). De uitspraak vanGagneet al. dat voor grote p (p>7) 

een schalingsexponent ÇP lineair in palleen het gevolg zou zijn van het schalingsgedrag 

van de hellingen b:l: is niet juist. Er spelen blijkbaar nog meer schalingen een rol. Het 

snijpunt a :I: metdey-as zou ook nog afhankelijk kunnen schalen met de afstand r. 
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