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Samenvatting 

Met behulp van Laser Doppier Anemometrie is de relaxatie van turbulente ro
terende pijpstroming onderzocht. De meetopstelling is gebouwd en geëvalueerd. 

Het blijkt dat met L.D.A.-techniek goede resultaten kunnen worden be
haald. Er treden echter met name bij de wand een aantal afwijkingen van 
de werkelijke waarden op die het gevolg zijn van de gebruikte methode. De 
oorzaken van deze effecten moeten waarschijnlijk worden gezocht in het niet 
ideaal functioneren van de trackers. 

De stromingsprofielen in volledig ontwikkelde stroming zijn in overeen
stemming met de theorie en andere metingen. De profielen van de turbulente 
spanningen zijn in grote mate onafhankelijk van het Reynoldsgetal. 

De relaxerende roterende turbulente pijpstroming vertoont een zeer ge
compliceerd gedrag. De stroming is niet rotatiesymmetrisch en stroomaf
waarts van de swirlgenerator neemt de asymmetrie toe. Het feit dat de 
swirlgenerator uit een getordeerde plaat bestaat is sterk bepalend voor de 
structuur van de stroming. De stroming krijgt een tweecellige structuur en 
er ontstaat een roterend zog. Kwalitatief komt het gedrag overeen met andere 
metingen. De asymmetrie wordt waarschijnlijk bevorderd door de gekozen 
intensiteit van de rotatie na de swirlgenerator en door de tweecellige struc
tuur. 



Hoofdstuk 1 

Inleiding 

In de vakgroep transportfysica van de afdeling der technische natuurkunde te 
Eindhoven is onderzoek gaande naar relaxatie van verstoringen in turbulente 
pijpstroming. Dit onderzoek wordt aangeduid als het gasunieproject. Het 
doel van het onderzoek is om een model te maken dat relaxatie van versto
ringen kan beschrijven. Ten behoeve van de ontwikkeling van een numeriek 
model worden er experimenten gedaan. 

Onderzoek naar de relaxatie van verstoringen in turbulente stromingen 
is van belang, omdat er in pijpcircuits veelvuldig verstoringen voorkomen. 
Deze verstoringen hebben invloed op o.a. de debietmetingen. Zeer berucht 
zijn verstoringen met een roterend karakter. Enerzijds omdat experimenteel 
blijkt dat deze verstoringen heel langzaam uitdempen en anderzijds omdat 
het optreden van rotatie grote gevolgen heeft voor de turbulentie. De turbu
lente spanningen zijn bepalend voor de stroming. Voor de beschrijving van 
deze turbulente spanningen is een model nodig. Het veelvuldig gebruikte k-f 
model is niet zonder meer van toepassing op deze stroming. Bij het k-f mo
del wordt uitgegaan van een lineaire relatie tussen de turbulente spanningen 
en de deformatie van het stromingsveld. Deze en andere veronderstellingen 
zijn niet geldig in stromingen die een secundaire component bevatten. In 
het wandgebied van een dergelijke stroming geldt waarschijnlijk een ander 
snelheidsprofiel dan in andere stromingen. Om een passende beschrijving te 
krijgen zal het k-f model moeten worden aangepast. Om deze aanpassingen 
goed uit te kunnen voeren moet men een helder inzicht hebben in het gedrag 
van de stroming. Hiertoe is het uitvoeren van experimenten onontbeerlijk. 
Informatie verkregen uit de experimenten zal worden gebruikt bij de aanpas-
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singen van bestaande modellen. Vooral informatie over lengteschalen, graad 
van anisotropie en wandfuncties kunnen gebruikt worden voor modelvorming. 
De experimenten kunnen uiteindelijk gebruikt worden om het model te eva
lueren. Meestal wordt er gekeken naar complexe geometrieën, waarvan een 
kwalitatief beeld kan worden verkregen. In het gasunieproject wordt specifiek 
onderzoek verricht aan de uitdemping van een roterende pijpstroming. Deze 
relatief eenvoudige geometrie moet nauwkeuriger uitgewerkt kunnen worden. 

Tijdens dit afstudeeronderzoek is een opstelling gebouwd voor het meten 
van snelheden met Laser Doppier Anemometrie en het verwerken van de ge
gevens tot tijdsgemiddelde waarden van de snelheden en de Reynoldstensor
elementen. De opstelling is geëvalueerd aan de hand van metingen en een
voudige experimenten. 

Er is onderzoek verricht naar stromingsprofielen in ontwikkelde pijpstro
ming bij verschillende Reynoldsgetallen. Ook is er onderzoek gedaan naar 
de uitdemping van een roterende pijpstroming. De rotatie is verkregen door 
het aanbrengen van een getordeerde plaat in de pijp. 
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Hoofdstuk 2 

Experimentele opzet 

2.1 Globale opzet 

De metingen worden verricht aan een messing pijp met een diameter van 
70 mmeneen lengte van 21 meter ofwel300 diameters. Water stroomt uit 
een reservoir op 13 meter hoogte in het pijpcircuit. Uiteindelijk stroomt het 
water via een ruimtebocht 1, een compensator en een contractie in het meet
systeem. De ruimtebocht bestaat uit twee bochten met stralen van 56 cm. 
Tussen de bochten bevindt zich een recht stuk met een lengte van onge
veer 55 cm. De compensator heeft een lengte van 15 cm. In de contractie 
met een lengte van 200 mm vindt een geleidelijke overgang plaats van een 
aanvoerbuis met een diameter van 148 mm naar de meetpijp. Een schema 
van de opstelling is weergegeven in figuur 2.1. De meetpijp bestaat uit een 
aantal segmenten, aan elkaar gekoppeld met een constructie die gladde over
gangen garandeert (afwijkingen zijn kleiner dan 0.2 mm). Doordat het sy
steem uit segmenten bestaat kan de meetsectie op meerdere plaatsen worden 
neergezet. Compensatoren zorgen voor de absorptie van de trillingen in de 
pijp. Om een roterende stroming te krijgen is er tijdens de metingen van 
de uitdempende swirl een sectie met een getordeerde plaat in de pijp achter 
de contractie geplaatst. Bij de metingen wordt gebruik gemaakt van een 
M68000-computersysteem. Meetwaarden worden met ADC's ingelezen en 
vervolgens verwerkt. 

1 De ruimtebocht bestaat uit een combinatie van twee bochten die in vlakken liggen die 
loodrecht op elkaar staan 
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meter 

compenaa.tor 
swirlgenerator 

contractie 

klep 

Figuur 2.1: Een schema van de opstelling 

De grootheden die gemeten worden zijn: 

pompen 

• Snelheden De snelheden worden met Laser Doppier Anemometrie ge
meten. De temporele snelheden worden m.b.v. de computer om
gerekend naar tijdsgemiddelde waarden van de snelheden en van de 
Reynolds- tensorelementen. 

• Flow Het debiet (verder aangeduid met flow) wordt gemeten met een 
inductieve flowmeter. Deze staat opgesteld aan het einde van de pijp. 
De waarde van de flow kan worden afgelezen van een display (bij de 
metingen in m3 /h met één decimaal achter de komma 2). Ook is er 
een uitgang die een stroom afgeeft die kan worden uitgelezen met het 
M68000-computer-systeem. 

• Temperatuur De temperatuur van het water wordt in de pijp op 8 me
ter na het meetsysteem gemeten. De temperatuuropnemer geeft een 
spanning af die aan de computer wordt toegevoerd. 

2bij de Aowmeter sijn ook andere opties beschikbaar 
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• Druk Om de 95 cm zitten er drukgaatjes in de pijp. De drukverschillen 
tussen de gaatjes kunnen worden gemeten. Bij de metingen, zoals hier 
beschreven, was deze mogelijkheid nog niet beschikbaar. 

2.2 Meetmethode 

2.2.1 Het principe 

De snelheden worden gemeten m.b.v. Laser Doppier Anemometrie (L.D.A.). 
Dit heeft als voordelen boven andere methoden, zoals hitte-draad anemome
trie, dat bij gebruikmaking van L.D.A. de stroming niet verstoord wordt en 
dat er erg lokaal gemeten kan worden (het meetvolume heeft een lengte van 
300 p.m en een breedte van lOOp.m). Het principe berust op verstrooüng: 
deeltjes in het water verstrooien het laserlicht. Bij de verstrooüng aan de 
bewegende deeltjes treedt er een dopplerverschuiving op die evenredig is met 
de snelheid {IÜI). 

Figuur 2.2: De dopplerverschuiving 

De frequentie 110 wordt in het meebewegende assenstelsel, dat vastzit aan 
het verstrooiende deeltje, gemeten als de verschoven frequentie v", waarvoor 
geldt: ... ... 

U· e, 
lip = 110 {1 - --) . 

c 
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Het licht met frequentie Zip wordt verstrooid en ter plekke van de diode ge
detecteerd als frequentie Va waarvoor geldt: 

(2.2) 

Omdat de snelheid veel kleiner is dan de lichtsnelheid (IÜI < c) geldt bij 
goede benadering voor de doppierfrequentie lltl ( = Va - v0 ): 

(2.3) 

De grootheden zijn weergegeven in de schematische opzet van het principe 
van de doppierverstrooiing aan een bewegend deeltje, figuur 2.2. Ü, e; en 
e1 zijn vectoren, e; wijst van de bron naar het verstooiende deeltje, e"i wijst 
van het bewegende deeltje naar de ontvangstplek (de diode); de punt in de 
formules duidt op een inwendig product. Het licht met dopplerverschuiving 
wordt gemengd met direct licht (zonder verschuiving). Dit resulteert in de 
detector in een signaal met de verschilfrequentie, dus gelijk aan de doppler
verschuiving vd. 

Figuur 2.3: Het fringemodel 

Dezelfde resultaten krijgt men wanneer men uitgaat van het fringemodel: 
op het snijpunt van de twee laserbundels ontstaat een interferentiepatroon. 
De fringeafstand (Llx )wordt gegeven door: 

,\ 
ÀX = 2sin<f> • (2.4) 
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Hierin is 4> de helft van de hoek die de bundels met elkaar maken. De deeltjes 
doorkruisen het interferentiepatroon. Het deeltje verstrooit licht met sinus
vormig wisselende intensiteit. De frequentie van deze sinus wordt bepaald 
door de fringeafstanden en de component van de snelheid van het deeltje in 
de richting loodrecht op de fringes (Ul.)· De frequentie (vc~) wordt gegeven 
door: 

ul. 1... ... ... 
vc~ = Ax = XU · (e,.- ez) . (2.5) 

Dit model is schematisch weergegeven in figuur 2.3. 

2.2.2 De optiek 

Figuur 2.4: Het optische gedeelte van het L.D.A.-systeem 

Bij de experimenten wordt gewerkt met een L.D.A.-systeem van de firma 
Dantec. Dit meetsysteem bestaat uit een optisch gedeelte, dat het meet
signaal oplevert, en een electronisch gedeelte, waarin het meetsignaal wordt 
verwerkt. Een schema van het optische gedeelte is weergegeven in figuur 2.4. 
De nummering verwijst naar de sectienummering in de figuur. Het laserlicht 
(van een HeNe-laser met als voornaamste golflengte 633.8 nm) wordt gesplitst 
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in 3 takken (door secties 1 en 3), waarvan er 2 als referentiestraal fungeren en 
de sterkste bundel als strooibundel wordt gebruikt. De strooibundel wordt 
door een braggcel (sectie 2) gestuurd, waar een shift in de frequentie van het 
licht optreedt van 40 MHz. Het frequentieverschil van 40 MHz tussen de refe
rentiebundels en de strooibundel resulteert in een lopend interferentiepatroon 
in het meetvolume. De snelheid ten opzichte van de fringes wordt gemeten, 
zodat er bij een lopend interferentiepatroon een offset ontstaat in de dop
plerfrequentie. Door deze offset kan terugstroming worden gedetecteerd 3 • 

De braggcel is verbonden met de bragg-unit in het electronische gedeelte, die 
de aansturing van de braggcel verzorgt. De bundels gaan door een optisch 
systeem van lenzen en prisma's, die er voor zorgen dat de bundels evenwijdig 
aan elkaar op de frontlens (sectie 8) va.llen. Er wordt ook voor gezorgd dat de 
afstanden van de referentiestralen tot de strooistraal gelijk zijn. De frontlens 
beeldt de stralen af op het meetvolume. De afstand tussen de bundels is in
stelbaar met de translator (sectie 5). De brandpuntsafstand van de frontlens 
is 160 mm en de apertuur is 48 mm. De referentiebundels vallen rechtstreeks 
op de diodes. Het verstrooide licht valt indirect op de diodes. Menging van 
beide signalen geeft de verschilfrequentie. De diodesignalen worden verder 
electronisch verwerkt. 

2.2.3 De meetsectie 

Om de snelheden in de pijp te meten is er een speciale meetsectie in gebruik. 
De meetsectie bestaat uit een cylindervormig polyester folie van 0.1 mm dikte 
die nauwkeurig op de messing pijp aansluit en een kamer om de plastic buis, 
afgedekt met vlakke glazen platen. 

Een schema van het optische meetsysteem met de L.D.A.-optiek, de meet
sectie en de stralengangen is weergegeven in figuur 2.5. Bij meting is de kamer 
gevuld met water. Door deze constructie treedt er a.lleen een planpara.llelle 
verplaatsing op van de laserbundels bij de doorgang door het glas en breking 
van glas naar lucht die onafhankelijk is van de plaats van het meetvolume. 
Doordat het folie zeer dun, is worden de bundels bij doorgang door het folie 
nauwelijks afgebogen. De stralengangen zijn berekend door Y.Wintra.eken 
[WIN91]. Hieruit volgt dat in een groot gedeelte van de stroming geen snij-

3 Zonder braggcel wordt alleen de absolute waarde van de snelheid gegeven, sie for
mule 2.3 
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z 

Figuur 2.5: Het optische meetsysteem 

volume (meetvolume) bestaat. Dit is niet wezenlijk van belang, omdat het 
echte meetvolume wordt gevormd door de waist van de strooibundeL De 
eigenlijke interferentie vindt niet in het meetvolume plaats (de polarisatie
richtingen van strooi- en referentiebundels staan loodrecht op elkaar), maar 
in de diodes. Verwaarlozing van het folie geeft een afwijking van maximaal 
0.1 mm in de plaats van het meetvolume. 

2.2.4 De geometrie 

De geometrie van het L.D.A.-systeem is belangrijk bij de interpretatie van 
de meetgegevens. Bepalend voor de doppierfrequentie die men meet, zijn de 
hoeken tussen de referentiebundels en de strooibundel en de oriëntatie ten 
opzichte van de pijp. Dit wordt weergegeven door de lengte en oriëntatie van 
de verschilvector ( e1- ei) in formule 2.3. In een geïdealiseerde toestand meet 
men met de diodes: 

sin(,B/2) . 
Vu= À • (sm(7r/4)U. + cos(7r/4)U11 ) en (2.6) 

sin(,B/2) . 
v,n, = À • (sm(7r/4)U.- cos(7r/4)U11 ) • (2.7) 
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De diode a komt overeen met de diode die het meest stroomafwaarts is opge
steld, diode b is de andere diode, {3 is de hoek tussen de referentiebundel en 
de strooibundeL !· sin(f3/2) · sin(11"/4) wordt de sealingfactor (scf) genoemd. 
Hoek {3 bepaalt het aantal fringes in het meetvolume, de grootte van het 
meetvolume en de afstand tussen de fringes. De grootte van het meetvolume 
bepaalt de spatiële resolutie. Hoe groter het aantal fringes hoe beter het 
signaal wordt. Bij grotere hoek gebeurt de detectie echter ook onder een 
grotere hoek, zodat de lichtintensiteit van het verstrooide licht lager zal zijn. 
Uit een vereenvoudigd model is het aantal fringes in het meetvolume af te 
leiden door de breedte van het meetvolume te delen door de fringeafstand. 
Het aantal fringes (NI) in het meetvolume wordt gegeven door: 

N _ 4D" . sin2 ({3/2) 
1 - À sinf3 ' 

(2.8) 

met bundeldiameter D. Hoek {3 wordt begrensd door de grootte van de front
lens en de brandpuntsafstand. 
Lengte van het meetvolume is 2D" coaf!62>, breedte is 2Dr,~~2>. Bij de me
tingen is gekozen voor een zo groot mogelijke hoek (±11°). 

De hele optiek is draaibaar om zijn as. Bij de berekening van de snelheden 
en de turbulente spanningen 4 wordt ervan uitgegaan dat de doppierfrequen
ties van de diodes a en b evenredig zijn met respectievelijk (U_. + U11 ) en 
(U_.- U11 ). In de praktijk staan de vectoren (e"i- ëi)a (= ä) en (e"i- ëi)r, 
( = b) uit de formule 2.2 van diodes a en b echter niet loodrecht op elkaar, 
vallen niet samen met het vlak x=O en zijn niet even lang. Door de optica 
te draaien kan de fout in de berekening zo klein mogelijk worden gemaakt. 

Dit houdt in dat de som van de verschilvectoren (ä + b) in dey-richting 
wijst (zie figuur 2.6). De fout die men bij deze instelling maakt in U_. is 
klein doordat deze vaak veel groter is dan U11 • Bij de metingen wordt bij 
gelijkstelling van de referentiebundels met vlak y = const. een fout gemaakt 
van 1 % in berekening van U_. en U11 • Een afleiding van de waarde van de 
doppierfrequenties die men meet bij niet ideale hoeken wordt gegeven in 
appendix A. 

4Berekening gebeurt in de procedure moment., sie appendix B 
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-------- (ä-b) 

Figuur 2.6: Constructie van de werkelijke geometrie 

2.3 Instrumentatie 

Een schema van het systeem van apparaten dat de verwerking van het meet
signaal verzorgt is weergegeven in figuur 2.7. De frequentie van het meetsig
naal ( v1)wordt gegeven door: 

v1 = vd+40 MHz. (2.9) 

2.3.1 Diodes 

De referentiebundels hebben een andere polarisatierichting dan de strooi
bundel. Dit gegeven wordt gebruikt in de diodes om het effect van pedestal 
te verwijderen. Dit effect kan als volgt worden omschreven. De intensiteit 
van het licht in het meetvolume is gaussisch verdeeld. Dit resulteert in een 
doppiersignaal dat gesuperponeerd is op een gausskromme. Deze modulatie 
resulteert in ongewenste frequenties in het meetsignaal. 

Het diodesignaal wordt toegevoerd aan het electronische gedeelte van het 
L.D.A.-systeem. 
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Figuur 2.7: Schema van de signaalverwerking 

2.3.2 Braggunit 

In de braggunit wordt de shift van 40 MHz omgezet in een lagere shiftfre
quentie (11.), die instelbaar is (het signaal wordt gemixed met een signaal met 
een frequentie gelijk aan de shiftfrequentie plus 40 MHz). De frequentie van 
het signaal uit de braggunit (112)wordt gegeven door: 

(2.10) 
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2.3.3 Trackers 

In de trackers wordt het signaal versterkt en door een bandfilter gestuurd 
om stoorsignalen te verwijderen. Een voorbeeld van een gefilterd signaal 
(de monitoruitgang van de tracker) is weergegeven in figuur 2.8. Hierop is 
een doorgang van een deeltje door het meetvolume te zien. 

I 
I 

Figuur 2.8: Een gefilterd meetsignaal 

De versterking (gain) kan worden ingesteld. Versterking verbetert de 
signaal-ruisverhouding. Bij te grote versterking treedt er oversturing op. De 
amplitude van het versterkte signaal is namelijk begrensd. Experimenteel 
blijkt dit geen effect te hebben op meting van de snelheden, maar wel op 
meting van de turbulente spanningen. Deze blijkt bij te grote versterking 
lager uit te vallen. Bij de metingen is de gain zo ingesteld dat de oversturing 
beperkt blijft (de indicator voor oversturing knippert in dat geval). De range 
van deze bandfilter kan worden gekozen en wordt bepaald door de maximale 
doorlaatfrequentie R (de range loopt van R/10 tot R). Ranges kunnen worden 
gekozen zijn met: 
R=10 KHz, 33KHz, 100KHz, 333KHz, 1 MHz, 3.3 MHz, 10 MHz. 
Bij de instelling van de shiftfrequentie en de range moet rekening gehouden 
worden met de volgsnelheid (slew-rate, s) en de turbulentie-intensiteit (zie 
[DUR81]). De combinatie van range en shift moet zodanig worden gekozen 
dat alle snelheden binnen de range passen en dat de range zo gekozen wordt 
dat het signaal nog te volgen is. Het ingangssignaal kan worden geschreven 
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als een gemiddelde frequentie met daarop gesuperponeerd een modulatie met 
amplitude Vt (evenredig met de turbulentiegraad) en modulatiefrequentie w: 

v = ïï+ Vtcoswt. Voor de slew-rate s geldt: s = (~~R)m_. Nu moet gelden: 
Vtw/ R < s. Ook moet gelden: R/10 < ïï- Vt, ïï + Vt < R. De bandbreedte 
van het getrackte signaal, de capture-range (frequentieinterval Ier) bepaalt 
de benedengrens van de resolutie. 

t 

sf(/od) 
rangebepaald slewrate-bepaald 

s/(27r/cr) 

capturerange- bepaald 

Figuur 2.9: Maximale modulatie amplitude versus modulatie frequentie 

De maximale amplitude Vtm is een functie van de modulatiefrequentie w. 
Dit is weergegeven in figuur 2.9. Hierbij is ervan uitgegaan dat de frequentie 
ïï in het midden van de range ligt. 

De instelling is optimaal bij goede volgbaarheid en maximale resolutie. 
Maximale resolutie wordt bereikt door een zo laag mogelijke range te kiezen. 
Om geen vermenging te krijgen van het in het meetvolume verstrooide licht 
met licht verstrooid aan de wand, moet de frequentie van het meetsignaal 
( doppierfrequentie plus shift) in een andere range vallen dan de shiftfrequen
tie. Vooral dicht bij de wand kan anders het aan de wand verstooide licht 
gaan overheersen. Een andere beperkende factor is het feit dat het uit
gangssignaal door een versterker wordt gevoerd, waarvan de minimale ver
sterking een factor 4 is. Hierdoor kan niet de gehele range worden benut: 
Vt < l(R- R/10). In de praktijk betekent dit dat alleen de ranges met 
R=333 KHz (s = 64 KHz/ms) en R=1 MHz (s = 580 KHz/ms) gebruikt 
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kunnen worden. Dit betekent dat voor modulatiefrequenties onder repec
tievelijk 136 en 410 Hz de range bepalend is voor de maximale modulatie 
amplitude. De shift moet zo worden gekozen dat deze buiten de ranges valt. 
Er is gekozen voor de laagst mogelijke shift van 10 KHz. In de praktijk blijft 
de frequentie van het ingangssignaal boven de 33 KHz. Ook is het ingangs
signaal dan nagenoeg gelijk aan de dopplerfrequentie, wat de inzichtelijkheid 
vergroot. 

De doppierfrequenties plus shift worden in de trackers omgezet in een 
spanning (V.n) die evenredig is met de frequentie van het sterkste signaal (de 
z.g.n. trackfrequentie): 

V: - 10 . lltl- v. 
'"- R . (2.11) 

2.3.4 Versterker 

De uitgangsspanningen van de trackers worden gestuurd door een verster
ker die eerst een offsetspanning (V.,.) en vervolgens een versterking (met 
versterking mp) aanbrengt. Hierdoor kan de resolutie in de meetwaarden 
worden verhoogd. Om een offsetspanning (V.,.) te krijgen moet een waarde 
van os= V.,./10 * 2048 op het desbetreffende adres worden gezet. Deze ver
sterker wordt met de computer aangestuurd. De spanning uit de versterker 
(Yuït)wordt gegeven door: 

Vuit = (V.n - V.,.) · mp . (2.12) 

Bij de gebruikte versterker is er een minimale versterking met een factor 4 
ingebouwd, waardoor niet de volle range kan worden benut. De ingangsspan
ning van de versterker moet beneden 2.5 volt blijven, omdat de A.D.C. een 
maximale spanning van 10 volt kan verwerken. 

2.3.5 M68000-computer 

De uiteindelijke spanningen worden met een A.D.C. in het M68000 computer
systeem ingelezen en omgezet in getallen (N): 

N = Yu,tf10 · 4096. (2.13) 

In de computer worden de momentane waarden van de spanningen omgezet 
naar tijdsgemiddelde waarden van de snelheden en de Reynolds tensorele
menten. De afleiding van de snelheden en tensorelementen uit de waarden in 
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het M68000-systeem wordt gegeven in appendix B. Uiteindelijk geldt voor 
de waarden N4 en N", die de getallen in de computer voorstellen afkomstig 
van respectievelijk detector a en b: 

NG = A1(u. +u")+ A2 (2.14) 

t { A1 = 4096 · mPl · sc/I/ R1 
me A2 = mPl · (4096 · ~- 2os1) 

N" = B1(U,. - U") + B2 (2.15) 

t { B1 = 4096 · mP2 · sc/J/ R2 

me B2 = mP2 · (4096 ·Je-- 2os2) 

Een schema van de computer met randapparatuur is gegeven in figuur 2. 7. 
De A.D.C. wordt met een externe klok getriggerd. Hierdoor kan de sam
plefrequentie worden gekozen. Tijdens de metingen is een samplefrequentie 
gebruikt van 100Hz; het aantal samples bedraagt 2000. Deze waarden zijn zo 
gekozen dat de meetwaardenongecorreleerd waren en reproduceerbaar. Ook 
moet rekening worden gehouden met het feit dat een meting langer duurt 
wanneer er meer samples worden genomen. Het grootste gedeelte van de tijd 
wordt aan het uitrekenen van de gemiddelden besteed,- bij 2000 samples 
duurt dit ongeveer 1.5 min. 

Het computersysteem bestaat uit een M68000-computer gekoppeld met 
een PC. De M68000 staat in verbinding met de VME-bus, waar de verschil
lende randapparatuur aan gekoppeld is. De M68000 staat ook in verbinding 
met de PHYBUS, die de interactie met het experiment verschaft d.m.v. de 
A.D.C.'s. 

Naast de snelheden worden ook de andere grootheden (temperatuur, flow) 
ingelezen met een tweede A.D.C. Deze wordt intern getriggerd. De ther
mometer geeft een spanning af die evenredig is met de temperatuur. De 
flowmeter heeft een uitgang die een stroom afgeeft evenredig aan de flow: 
de spanning over een weerstand in de stroomkring wordt toegevoerd aan de 
A.D.C. De adressen van de ADC's en de omschrijving en listinga van de 
programmatuur staan vermeld in appendix E. 
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2.4 Meting 

Bij de metingen worden 2000 meetwaarden met een samplefrequentie van 
100Hz in de computer ingevoerd. Hieruit worden de tijdsgemiddelde waar
den bepaald van de axiale snelheid U, de snelheidscomponent in het vertikale 
vlak (U11 ) en de turbulente spanningen die de correlaties van de afwijkingen 
in U en U11 weergeven. In het vlak y=O bepaald men de tijdsgemiddelde 
waarden van de axiale snelheid (U), de tangentiële snelheid (U11 = W), en de 
turbulente spanningen u2, w2 en uw. In het vlak x=O bepaald men de tijds
gemiddelde waarden van de axiale snelheid (U), de radiële snelheid (U11 = V), 
en de turbulente spanningen u2 , v2 en uv. Bij rotatie-symmetrische stroming 
krijgt men bij meting van de vlakken x=O en y=O een compleet beeld van 
de stroming. N .B. deze notatie verschilt van elders gebruikte notatie: vaak 
wordt i.p.v. u2, -u12, u2 of u12 gebruikt om aan te geven dat het hier om 
tijdsgemiddelde correlaties in de afwijkingen gaat. 

De plaats van de as op de buis wordt indirect bepaald door de lokaties van 
de wanden te meten. De lokaties van de wanden worden met gebruikmaking 
van de L.D.A.-apparatuur bepaald. De wanddeeltjes staan stil. In het geval 
dat het meetvolume op de wand staat is de doppierfrequentie gelijk aan nul. 
Men meet slechts de shiftfrequentie. Eerst moet de range zodanig worden in
gesteld dat hij de shiftfrequentie bevat. Vervolgens wordt de positie bepaald 
waarbij de amplitude van het monitorsignaal (het gefilterde en geshifte dio
designaal, zie paragraaf 2.3.3) maximaal is. Deze positie komt overeen met 
de positie van de wand. De reproduceerbaarheid van deze methode (repro
duceerbaar binnen 0.1 mm) blijkt groter dan die van wandbepaling met het 
oog. 

Per meetpunt worden naast de snelheden de flow en de temperatuur ge
meten. 

Tijdens de metingen blijkt de flow af te nemen. De klep waarmee de 
flow moet worden ingesteld is niet goed regelbaar en het duurt een tijd voor
dat het systeem zich heeft ingesteld. Bij de berekeningen van de profielen 
is ervan uitgegaan dat de verandering van het Reynoldsgetal gedurende de 
meting zodanig klein is dat de profielen niet wezenlijk veranderen gedurende 
de meting. De grootheden zijn met de flow geschaald. 

De diodes moeten gedurende de meting worden bijgedraaid, omdat het 
folie van de meetsectie de polarisatierichting van de bundels verandert, af
hankelijk van de intreehoek van de bundels door het folie (zie [WIN91]). Dit 
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effect is het grootst bij meting in het vlak x=O. 
De hoeken tussen de bundels zijn m.b.v. een theodoliet bepaald. Een 

korte beschrijving van de meting en de berekening van de hoeken wordt 
gegeven in appendix A. 

De benaming van de meetvlakken komt overeen met het coordinatensy
steem gegeven in figuur 2.5. De positie in het vlak wordt echter op andere 
wijze weergegeven. De variabele x/R, weergegeven in de figuren wordt ge
bruikt in de vlakken x=O en y=O en zou in het coordinatensysteem over
eenkomen met resp. y /R en x/R. De variabele y /R wordt gebruikt om de 
afstand tot de wand aan te duiden (y/R = lx/R- 11). 
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Hoofdstuk 3 

Volledig ontwikkelde 
pijpstroming 

Op een afstand van 292 diameters vanaf de contractie wordt de stroming 
doorgemeten. Deze meting dient om de apparatuur te evalueren. Voor deze 
stroming bestaat een theoretisch model. De resultaten kunnen ook worden 
vergeleken met eerder verrichte experimenten. 

3.1 Theorie 

Hieronder volgt een kort overzicht van de theorie met de gebruikte formules. 
In Tennekes [TEN72] en Parehen [PAR88] wordt een afleiding gegeven van 
enkele theoretische verbanden die gelden in volledig ontwikkelde turbulente 
pijpstroming. In Blevins [BLE84] worden de theoretische en experimenteel 
bepaalde verbanden gegeven voor het axiale snelheidsprofiel en de wrijvings
factor (zie onder). 

Turbulente stroming wordt gekarakteriseerd door het optreden van wer
vels. Deze wervels vergroten de diffusie van impuls in de stroming. In ont
wikkelde turbulente pijpstroming zijn globaal vier gebieden te onderscheiden 
([TEN72] en [PAR88]): 

1. De visceuze laag: Dicht bij de wand worden de wervels gedempd. In 
deze laag spelen de visceuze krachten een overheersende rol. Het snel
heidsprofiel wordt bepaald door de viscositeit en de afstand tot de wand. 
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De snelheid is lineair met de afstand tot de wand. De grootheden scha
len met y+ ( = ;!-, met 11 de kinematische viscositeit, y de afstand tot 
de wand, u* de wrijvingssnelheid). Dit gebied loopt tot y+ = 5. 

2. Het overgangsgebied: De overdracht van impuls wordt in gelijke mate 
bepaald door visceuze krachten als door de wervels. 

3. Het logaritmische gebied: Hierin domineren de turbulente wervels de 
impulsoverdracht. De grootte van de wervels wordt bepaald door de 
afstand tot de wand. Dit gebied wordt gekenmerkt door een constante 
schuifspanning, hetgeen resulteert in een logaritmisch snelheidsprofiel. 
Dit gebied loopt van y+ = 30 tot y+ = 100. 

4. Volledig turbulente zog: In het centrum van de pijp is de invloed van 
beide wanden bepalend voor de grootte van de wervels. 

Het logaritmische profiel (gebied 3) wordt beschreven door: 

U/u*= !_ln(y+) + C, (3.1) 
/(, 

met K, de von Karman-constante, meestal gesteld op 0.4 en met C, een con
stante die de ruwheid van de wand aangeeft. De snelheid U schaalt met de 
wrijvingssnelheid u* ( = .;;TP met T de wandschuifspanning en p de dicht
heid). Buiten de visceuze laag geldt voor de turbulente schuifspanning uv: 

uvfu*2 = 1- yf R (3.2) 

Een aangepaste versie van het logaritmische snelheidsprofiel (formule 3.1), 
geldig in de gebieden 3 en 4, wordt gegeven door de "zogwet" (Eng: law ofthe 
wake). Het logaritmische snelheidsprofiel wordt hierin in gebied 4 aangepast. 
De zogwet luidt: 

(U- Um-)fu* = !_ln(yfR) -1 + !_[sin?r(y/R-1/2) + 1] (3.3) 
/(, 2 

De bovenstaande formules zijn afgeleid voor hoge Reynoldsgetallen. Voor 
relatief lage Reynoldsgetallen is er een experimenteel verband bepaald voor 
de snelheid in het gebied y+ > 70 [TEN72] 1: 

U/Um- = (yf R)11n , (3.4) 
1 Dese formule blijkt een betere beschrijving te geven van het snelheidsprofi.el tot een 

Reynoldsgetal van 106 
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met Um_ de snelheid op de as van de buis. 
De macht 1/n is afhankelijk van het Reynoldsgetal. Uit deze macht kan de 
wrijvingssnelheid worden berekend. Een experimenteel verband tussen de 
wrijvingssnelheid en het Reynoldsgetal is weergegeven in Blevins [BLE84]. 
Uit een krachtenevenwicht tussen de druk en de schuifspanning aan de wand 
is af te leiden voor de wrijvingsfactor f (gedefiniëerd als D~/lpU!_, met 
D, de diameter van de buis, ~,het drukverval, p, de dichtheid): 

(3.5) 

In Blevins wordt een experimenteel verband gegeven tussenfen het Rey
noldsgetal: 

f = (1.14- 2log10(21.25/ & 0
·
9
))-

2 

Het verband tussen de macht en de wrijvingsfactor is: 

1/n = ..[! 

3.2 Metingen 

(3.6) 

(3.7) 

De metingen zijn verricht in gebieden 2 en 3. Er is gemeten bij verschillende 
Reynoldsgetallen tussen 2. 7 · 1 ()4 en 1.55 · 106• 

Bij de instelling van de L.D.A. wordt er van uitgegaan dat de radiële 
snelheid een waarde nul heeft op de as van de pijp. In het centrum van de pijp 
wordt de optiek gedraaid totdat de frequenties van de beide diodesignalen 
gelijk zijn. De turbulente grootheden worden geschaald met u*, berekend uit 
de formules 3.6 en 3.5. 

3.3 Resultaten 

De gemeten profielen kunnen worden vergeleken met de theorie en elders ver
richte experimenten van Laufer [LAU54] en Nikuradse [SCH79]. Er is alleen 
een theorie beschikbaar voor het axiale snelheidsprofiel en de Reynoldsspan
ning uv. Nikuradse heeft axiale snelheidsprofielen doorgemeten. Laufer heeft 
naast axiale snelheden turbulente spanningen gemeten. 

Ter controle is het axiale snelheidsprofiel over de pijp geïntegreerd. Uit de 
berekening volgt dat de flow binnen 1 % overeenkomt met de geïntegreerde 
waarde. 

23 



3.3.1 Zogwet 
y+ 
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Y/R Re=53000 

Figuur 3.1: Vergelijking met de zogwet 

In figuur 3.1 staat het axiale snelheidsprotiel weergegeven. De doorgetrok
ken lijn geeft de law of the wake aan. Het snelheidsprotiel blijkt hiermee 
goed overeen te komen. De wrijvingssnelheid is bepaald uit de machtswet 
(formules 3.4, 3.5 en 3.7). De macht werd bepaald door curvefitting toe te 
passen. 

3.3.2 Machtwet 

De axiale snelheidsprofielen voldoen goed aan de machtwet (formule 3.4). 
Een voorbeeld is te zien in figuur 3.2 waar de snelheden in een figuur met 
twee logaritmische assen zijn weergegeven. Tot dicht bij het midden van de 
pijp is er een lineair verband tussen log(y / R) en log( U) te zien. 
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y+ 
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+x>O ox<O 

0.6~--~--~~~~~~----~--~~~~~ 

0.01 0.1 

Y/R Re=117200 

Figuur 3.2: Het snelheidsprofiel uitg~t in een figuur met logaritmische as
sen. 

In figuur 3.3 is n afgedrukt als functie van het Reynoldsgetal. In het 
beperkte gebied waar gemeten is komen de machten goed overeen met de 
metingen van Nikuradse [SCH79] en minder met de over meerdere waarden 
gemiddelde curve van Blevins [BLE84) (de spreiding van de punten waaruit 
de curve van Blevins is bepaald is echter niet bekend!). 

3.3.3 Laufer 

Metingen van Lauier [LAU54) geven een vollediger beeld van de stroming. De 
metingen van Lauier zijn gedaan op 50 diameter vanafdeinstroming bij Rey
noldsgetallen van 4·104 en 4·10S met hittedraadmetingen in lucht in een pijp 
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Figuur 3.3: 1/Macht als functie van Re-getal voor eigen metingen, metingen 
van Nikuradse en experimentele curve volgens Blevins. 

met diameter van 10 inch (25.4 cm). Een vergelijking van de verschillende 
grootheden wordt gegeven in de figuren 3.4 A t/m H. De metingen van Laufer 
en eigen metingen met verschillende Reynoldsgetallen worden onderling ver
geleken (Reynoldsgetallen van resp. Relau en Rehotl)· Een overzicht van de 
in figuur 3.4 weergegeven grootheden en Reynoldsgetallen wordt gegeven in 
tabel3.1. 

Uit deze grafieken is af te leiden: 

• De metingen van de axiale snelheden (figuren 3.4 A en 3.4 B) komen 
goed overeen. Aangezien het Reynoldsgetal niet oneindig groot is moet 
U/ U gem tegen y+ worden uitgezet bij de vergelijking van metingen met 
verschillende Reynoldsgetallen (in figuur 3.4 B). 

• Het u2/u*2-profiel is voor beide Reynoldsgetallen nagenoeg gelijk (figu-
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Figuur 3.4: A,B,C,D,E,F Vergelijking met metingen van Laufer 
Reynoldsgetallen zijn weergegeven in tabel 3.1. 
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Figuur 3.4: G,H Vergelijking met metingen van Laufer 
Reynoldsgeta.llen zijn weergegeven in tabel 3.1. 

Y/R 

ren 3.4 C en 3.4 D). Dit maakt vergelijking bij verschillende Reynolds
getallen gemakkelijker. De profielen komen goed overeen, behalve dicht 
bij de wand. De waarden van u2 van mijn metingen met Re = 1.55·105 

(figuur 3.4 D) blijken bij de wand een te lage waarde aan te nemen. De 
afname is al te zien ver buiten het visceuze gebied (y+ = 200), waar 
volgens de theorie de afname optreedt. De afname is dus waarschijn
lijk niet werkelijk in de stroming aanwezig. Verschillende effecten aan 
de wand resulteren in deze schijnbare afname. Hierop wordt verderop 
ingegaan. Deze effecten zijn in figuur 3.4 C niet te zien. 

• De waarden van w2 zijn te hoog aan de wand. Dit effect is duidelijk 
te zien bij het lage Reynoldsgetal (figuur 3.4 E) en minder duidelijk 
in figuur 3.4 F. w2 lijkt een zeHde gedrag te vertonen als u2: door 
verkeerde instelling kan menging optreden van U en W. 

• Uit figuur 3.4 G blijkt dat de waarden voor v2 overeen komen met de 
metingen van Laufer. 
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Figuur A B c D 
Y-a.s U/Ugem U/Ugem u2ju•2 u2ju•2 

Re lau 4 . 104 4 ·10' 4. 104 4 ·106 

Re hot/ 5.3 . 104 1.55 ·106 5.3 ·1Q4 1.55. 106 

Figuur E F G H 
Y-a.s w2ju•2 w2/u*2 uv/u*2 v2ju-z 

Re lau 4 ·104 4 ·101i 4 . 104 4 ·104 

Re hot/ 5.3 ·104 1.55 ·106 8.2. 1Q4 8.2 ·1()4 

Tabel 3.1: Gemeten grootheden en Reynoldsgetallen van de profielen, zoals 
weergegeven in de figuren 3.4 A t/m H. 

• De waarden voor uv wijken meer naar de wand toe steeds sterker af 
(zie figuur 3.4 H). Theoretisch geldt formule 3.2 buiten de visceuze 
laag. De metingen van Laufer voldoen hier goed aan en geven aan 
dat de meetpunten buiten de visceuze laag vallen, waar de formule 3.2 
geldig is. Gaande van het midden van de pijp naar de wand wijken 
de wa.a.rden van eigen metingen al erg snel af van deze formule. Voor 
x < 0 zijn de wa.a.rden van uv negatief. 

3.3.4 Reynoldsathankelijkheid 
Om een beeld te krijgen van de afhankelijkheid van de profielen van de Rey
noldsgetallen zijn de voornaamste turbulente spanningstensoren u2 en w 2 

uitgezet respectievelijk in de figuren 3.5 en 3.6. Het u2 /u*2-profiel blijkt 
onafhankelijk te zijn van het Reynoldsgetal. De afwijkingen vallen binnen 
de meet-onnauwkeurigheid. In deze grafiek is goed te zien dat de spreiding 
in meetwaarden toeneemt bij toename van de turbulentie. Bij verschillende 
metingen lijkt de turbulentie aan de wand af te nemen. Er is geen duide
lijk verband tussen afbuiging en Reynoldsgetal te ontdekken. Ook blijkt bij 
meting in het vlak x=O de knik in het profiel nog verder van de wand op te 
treden. 

In de profielen van w2 , weergegeven in figuur 3.6, blijkt meer spreiding te 
bestaan dan in de meetpunten per meetserie afzonderlijk. Er bestaat geen 
logisch verband tussen de ligging van de profielen en de Reynoldsgetallen 
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Figuur 3.5: De turbulente spanning u2 in volledig ontwikkelde stroming bij 
verschillende Reynoldsgetallen. 
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Figuur 3.6: De turbulente spanning w2 in volledig ontwikkelde stroming bij 
verschillende Reynoldsgetallen. 



(zelfs de waarden van verschillende metingen met dezelfde Reynoldsgetallen 
vallen niet samen). De verschillen in profielen bij gelijke Reynoldsgetallen 
zijn waarschijnlijk een gevolg van verschillende instellingen. 
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0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

Y/R Re=53000 
Figuur 3.7: Een meting van de tangentiële snelheid met schijnbare rotatie 
dicht bij de wand. · 

In het grootste gedeelte van de stroming is de tangentiële snelheid afwezig. 
Aan de wanden lijkt de stroming te roteren. De mate van rotatie verschilt 
sterk van meting tot meting. Een voorbeeld van een meting waarbij rotatie 
wordt geconstateerd is gegeven in figuur 3.7. De rotatie is fysisch gezien erg 
onwaarschijnlijk. Waarschijnlijk heeft deze schijnbare rotatie te maken met 
optische effecten. Dit effect is anti-symmetrisch, terwijl de stromingssituatie 
bij de wand gelijk is voor beide wanden. Er is geen verband te zien tussen het 
optreden van de schijnbare swirl en de schijnbare afname van de turbulentie 
bij de wand. Dit is een van de wandeffecten die verderop nader zullen worden 
uitgewerkt. 

De radiële snelheid is binnen de foutengrenzen nul. 
Binnen een meting zijn de snelheden reproduceerbaar tot op 2.10-3 m/s, u2 en 
w2 tot op 1 ° 1o-3m2 I s2• De spreiding is afhankelijk van de turbulentiegraad. 
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3.4 Conclusies 

• De gemeten waarden van de axiale snelheid komen goed overeen met 
metingen van Laufer, Nikuradse en de experimentele curve volgens Ble
vins. Er bestaat goede overeenstemming met de zogwet. 

• De waarden voor de turbulente spanningen komen goed overeen met 
de waarden die volgen uit onderzoek van Laufer. 

• De profielen van de turbulente grootheden lijken in grote mate onaf
hankelijk te zijn van het Reynoldsgetal. 

• Bij de wand treden storingse:ffecten op. 

• De instelling van de apparatuur beïnvloedt de metingen. 
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Hoofdstuk 4 

De ontwikkeling van een 
roterende turbulente 
pijpstroming 

Op diverse afstanden vanaf de swirlgenerator wordt de stroming doorgeme
ten. De swirlgenerator bestaat uit een pijp waarin zich een getordeerde plaat 
bevindt met een totale draaiing van 480 graden en een lengte van 61.6 cm. 
Om de ontwikkeling in een zo groot mogelijk gebied te kunnen volgen is de 
swirlgenerator aan het begin van het meetgedeelte geplaatst, net na de con
tractie. Op het einde van de swirlgenerator eindigt de plaat in het vertikale 
vlak (x=O). 

4.1 Theorie 

Een volledige theorie voor de relaxatie van roterende turbulente pijpstro
ming is niet bekend. Er is een aantal artikelen verschenen die dit onderwerp 
behandelen. Deze artikelen staan beschreven in [PAR88]. 

Voor swirl met lage intensiteit bestaat er een lineair model, dat onder 
bepaalde voorwaarden gebruikt kan worden [KRE65]. In dit model wordt 
verondersteld dat de axiale snelheid weinig afwijkt van de snelheid in vol
ledig ontwikkelde stroming en niet door de rotatie wordt beïnvloed. Verder 
wordt een constante eddy-viscositeit verondersteld (d.w.z. dat de turbulente 
spanningen lineair afhangen van de gradiënten van de lokale snelheden). Uit 
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de metingen blijkt dat de axiale snelheid sterk door de swirl wordt beïnvloed. 
Ook zullen de andere veronderstellingen niet op gaan, doordat de intensiteit 
van de swirl te groot is. Hierdoor zal dit model geen goede beschrijving geven 
van de stroming. 

Uit een experimentele studie van Ito e.a. [IT080] blijkt dat symmetri
sche roterende stroming kan worden beschreven met de dimensieloze para
meter (Z/ D) · (v/Win~tD), waarin Wimt een karakteristieke grootheid is die 
de grootte van de swirlintensiteit aangeeft op Z/ D = 0. Het blijkt dat de 
swirlintensiteit en het snelheidsverschil ( het verschil tussen de lokale snelheid 
en de snelheid in ontwikkelde stroming) een exponentieel afnemend verband 
met bovengenoemde parameter vertonen. De intensiteit dempt sneller uit 
dan het snelheidsverschil. De constantes in de exponent die de afname weer
geven blijken onafhankelijk van het Reynoldsgetal. 

Uit studie van Kito [KIT84] naar asymmetrische effecten in roterende 
pijpstroming, waarbij de rotatie m.b.v. vaantjes werd opgewekt blijkt dat 
zelfs instroming van symmetrische stroming in de swirlgenerator leidt tot 
asymmetrische stroming. Dit uit zich in een roterende stroming waarin het 
centrum van rotatie een helixachtig pad in de pijp volgt. De asymmetrie 
wordt versterkt voor waarden van de swirl-intensiteit in een bepaald interval. 
De richting van de rotatie van de helix is hetzelfde als de rotatie van de 
stroming. In [KIT85] wordt een analyse gegeven van de excentriciteit van de 
roterende stroming. Uitgaande van vereenvoudigde snelheidsprofielen kan de 
helixbaan worden beschreven. 

Ook bij metingen gedaan door NBS Gaithersburg [PAR88] aan stroming 
na een z.g.n. ruimtebocht (een combinatie van een bocht in het vertikale en 
een bocht in het horizontale vlak) treedt helixachtige rotatie op. Vlak na 
de ruimtebocht ontstaat er een middengebied waarbij de stroming de andere 
kant op draait dan de rest van de stroming. Het gebied met tegengestelde 
draaiing verdwijnt stroomafwaarts. Bij deze metingen valt ook op dat de 
radiële snelheid niet gelijk aan nul is in tegenstelling tot de radiële snelheid 
bij een symmetrische vortex. Net na de ruimtebocht is de radiële snelheid 
zelfs in grootte vergelijkbaar met de axiale snelheid. 

Bij de gebruikte swirlgenerator is de intensiteit van de swirl gelijk aan 
de kritieke waarde, gevonden door Kito [KIT84]. Bij deze kritieke intensiteit 
wordt de stroming bij de metingen van Kito sterk asymmetrisch. 
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4.2 Metingen 

De metingen zijn verricht op 6.8, 61 en 115 diameters vanaf het einde van de 
swirlgenerator in de vlakken x=O en y=O en met Reynoldsgetallen van 2. 7 ·104 
en 1 · 106 • De waarde van de flow wordt met een A.D.C. uitgelezen. Bij de 
metingen kan er niet van worden uitgegaan dat de radiële snelheid in het 
midden van de pijp nul is. De L.D.A. wordt evenwijdig aan de bovenkant van 
het folie ingesteld. Bij deze metingen is de L.D.A.-uitlijning nagenoeg ideaal, 
zodat de fout in de berekening van de grootheden klein is {zie paragraaf 2.2.4 ). 

Om het effect van de ruimtebocht op de stroming te bekijken is ook zonder 
swirlgenerator gemeten op 6.8 diameters vanaf het einde van de contractie. 

De grootheden zijn geschaald met de gemiddelde snelheid U11em, omdat 
de wrijvingssnelheid u• uit de beschikbare gegevens niet te bepalen is. 

4.3 Resultaten 

De rotatie ten gevolge van de bocht is erg klein en zal nauwelijks invloed 
hebben op de stroming na de swirlgenerator. In de figuren 4.1 A, B en C 
worden de profielen weergegeven van de axiale snelheid U, de tangentiale 
snelheid W en de voornaamste turbulente spanning u2 net na de bocht, zon
der dat de swirlgenerator in de pijp is aangebracht {in het vlak y=O). Door 
de contractie ontstaat een vlak axiaal snelheidsprofiel en een turbulentie die 
in het grootste gedeelte van de stroming erg klein is en dicht bij de wand vrij 
hoog is. 

De ontwikkeling van de profielen na de swirlgenerator is weergegeven in de 
figuren 4.2 A t/m T. In deze figuren zijn ook de profielen van de ontwikkelde 
stroming afgebeeld. De meetpunten zijn met lijnen verbonden om het gedrag 
beter te kunnen laten zien 1 • Deze figuren tonen aan dat de stroming na de 
swirlgenerator asymmetrisch is. Hierdoor kan bij meting van de vlakken x=O 
en y=O geen volledig beeld van de stroming worden verkregen. 

1 N .B. de schalen van de figuren verschillen onderling. 
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Uit deze figuren blijkt dat de profielen van de stroming op 115 diameter 
overeenkomen met de profielen van de ontwikkelde stroming. Ten aanzien 
van de afzonderlijke grootheden komt het volgende naar voren: 

• Tangentiële snelheid De W-profielen zijn weergegeven in de figu-
ren 4.2 E en F. De profielen zijn afhankelijk van het Reynoldsgetal. 
Bij het lage Reynoldsgetal is de meetsectie relatief verder verwijderd 
van de swirlgenerator dan bij het hoge Reynoldsgetal. 
Op Z I D = 6.8 is het effect van de plaat goed te zien: door de plaat 
wordt de stroming in twee gebieden verdeeld die afzonderlijk roteren; 
na de swirlgenerator komen de gebieden weer bij elkaar. Door interac
tie veranderen de twee rotaties in één rotatie: de swirl. 
Op Zl D = 61 is de grootte van deswirlal sterk afgenomen. Het cen
trum van de rotatie bevindt zich niet meer in het centrum van de buis; 
de lokatie verschilt met Reynoldsgetal. 
Op Zl D = 115 blijkt uit andere figuren (hier nauwelijks zichtbaar) er 
net als bij het ontwikkelde profiel een schijnbare swirl op te treden. 

• Axiale snelheid De U-profielen staan weergegeven in de figuren 4.3 A, 
B, C enD. De profielen zijn afhankelijk van het Reynoldsgetal. 
Op Z I D = 6.8 is het snelheidsprofiel vlak; de meting in het vlak x=O 
laat de invloed van de zog van de getordeerde plaat zien. Het snel
heidaprofiel is in dit vlak grilliger dan in het vlak y=O. 
Op Zl D = 61 is te zien dat het gebied met maximale snelheid niet 
meer in het midden van de pijp ligt. Het gebied met maximale snel
heid ligt in de helft van de buis die zich tegenover het centrum van 
rotatie bevindt. 

• Radiële snelheid De V-profielen zijn weergegeven in de figuren 4.2 I 
en J. De waarden van V zijn in het grootste gedeelte van de pijp nul. 
Op Z I D = 6.8 is er een stroming naar boven zichtbaar in het vla.k 
x=O. Dit houdt verband met de rotatie van de stroming in het vlak 
dat overeenkomt met de dwarsdoorsnede (Z = 6.8 D), wa.a.rva.n de kern 
niet in het midden van de pijp ligt. 
Op Zl D = 61 is de stroming naar boven alleen te zien voor Re = 
10'. Hieruit blijkt weer dat voor stroming met lager Reynoldsgetal de 
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afstand tot de plaat relatief verder is dan voor stroming met hogere 
Reynoldsgetallen. 

• u2 De u2-profielen staan weergegeven in figuren 4.2 M, N, 0 en P. 
Vlak achter de plaat is de turbulentiegraad hoog in een groot centraal 
gebied van de pijp. Stroomafwaarts neemt de turbulentie af en wordt 
het gebied van hoge turbulentie kleiner in het centrum van de pijp. De 
turbulentie neemt aan de wanden toe, zodat de totale turbulentie in de 
pijp stroomafwaarts toeneemt. De ordegrootte van u2 lrPgem is in hoge 
mate onafhankelijk van het Reynoldsgetal. 
Op Z I D = 6.8 is de stroming sterk asymmetrisch in vlak x=O. 
Op Zl D = 61 blijkt in vlak x=O meer asymmetrie te bestaan bij hoog 
Reynoldsgetal dan bij het lage Reynoldsgetal. 
Op Z I D = 115 is het wandeffect dat een schijnbare afname van de 
turbulentie veroorzaakt in het volledig ontwikkelde profiel niet waar
neembaar. 

• w2 De w2-profielen staan weergegeven in de figuren 4.2 Q en R. Het 
w2-profiel is in de ontwikkelde stroming niet gemeten bij Re= 2.7 ·104. 
Vlak na de plaat verschillen de profielen sterk van de u2-profielen. Meer 
stroomafwaarts gaat de vorm steeds meer lijken op de u2-profielen. 
Op Z I D = 6.8 komt de ordegrootte van w2 overeen met de ordegrootte 
van u2 • Het profiel met hoog Reynoldsgetal blijkt grilliger dan met laag 
Reynoldsgetal, terwijl het laatste meer spreiding in meetpunten geeft. 
Op Zl D = 61 verschillen de profielen sterk met Reynoldsgetal. Bij het 
hoge Reynolsgetal is w2 veel meer gelijkmatig verdeeld over de pijp dan 
bij het lage Reynoldsgetal. 
Op Z I D = 115 blijken de profielen goed overeen te komen met de 
profielen van de ontwikkelde stroming. Er is geen afname van w2 te 
zien bij de wand. 

• v2 De v2-profielen staan weergegeven in de figuren 4.2 SenT. In het 
zog van de plaat is v2 hoog. Verder stroomafwaarts neemt v2 af en 
neemt een profiel aan dat gelijkvormig is met het u2-profiel. 
Op Z I D = 6.8 komt de ordegrootte van v2 overeen met die van u2 in 
het centrum van de pijp. Er blijkt eveneens meer spreiding te zitten 
in de meetpunten bij lager Reynoldsgetal. Op Z I D = 61 en verder 
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stroomafwaarts verschillen de profielen met Reynoldsgetal: v2 heeft 
een lagere waarde bij hoger Reynoldsgetal en is homogener verdeeld. 

• uw De uw-profielen staan weergegeven in de figuren 4.2 G en H. 
Vlak achter de swirlgenerator blijkt er voornamelijk aan de wanden 
een uw-component te zijn die afwijkt van nul. De profielen zijn er anti
symmetrisch. De uw-component neemt stroomafwaarts af tot nul in de 
ontwikkelde stroming. 
Op Z I D = 6.8 is het profiel grilliger bij het hoge Reynoldsgetal dan bij 
het lage. 
Op Z I D = 61 is de uw-component sterk gereduceerd, maar nog steeds 
aanwezig. 
Op Z I D = 115 is de uw-component nagenoeg nul. 

• uv De uv-profielen zijn weergegeven in de figuren 4.2 Ken L. Vlak ach
ter de swirlgenerator is het effect te zien van de indeling door de swirl
generator van de stroming in twee gebieden. Dit uit zich in een profiel, 
vergelijkbaar met dat van de tangentiële snelheid. Verder stroomop
waarts gaat het profiel steeds meer naar het theoretische profiel in de 
ontwikkelde stroming (formule 3.2). 
Op Z I D = 115 voldoet het profiel beter aan de theorie dan het gemeten 
profiel van de ontwikkelde stroming. 

4.4 Conclusies 

• De profielen zijn afhankelijk van het Reynoldsgetal: Voor kleinere Rey
noldsgetallen zijn de profielen op dezelfde afstand tot de swirlgenerator 
meer uitontwikkeld dan voor grotere. Met andere woorden, de meetsec
tie is bij kleiner Reynoldsgetal relatief verder verwijderd van de swirl
generator. Dit komt kwalitatief overeen met de metingen van Ito e.a. 
[IT080) en de lineaire theorie van Kreith en Sonju [KRE65). De di
mensieloze grootheid kan worden gegeven door: (ZI D) · (11 Re). Bij 
kleinere Reynoldsgetallen ontstaat een zelfde profiel op kortere afstand 
van de swirlgenerator. Lineaire schaling met het Reynoldsgetal is echter 
onwaarschijnlijk (op Zl D = 115 zouden de profielen met Re= 1 ·105 

minder ontwikkeld moeten zijn dan de profielen met Re= 2.7 ·10" op 
ZID = 61). 
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• De getordeerde plaat van de swirlgererator verdeelt de stroming in twee 
gebieden die afzonderlijk roteren. Hierdoor ontstaat er een gecompli-
ceerde stroming achter de swirlgenerator. De tweedeling komt met 
name tot uiting in de profielen van W, uv, en uw vlak achter de swirl
generator. Evenals in de metingen na een ruimtebocht, uitgevoerd door 
NBS Gaithersburg, is er vlak na de swirlgenerator een gebied met een 
terugdraaiende stroming te zien dat snel uitdempt. 

• Het centrum van rotatie blijft niet op de as van de pijp. Hierdoor 
ontstaan asymmetrische profielen. In de stroming is te zien dat het 
centrum van rotatie zich tegenover het gebied met maximale snelheid 
bevindt. Dit komt overeen met metingen van Kito [KIT84]. Zelfs vlak 
achter de plaat is de rotatie niet symmetrisch. Dit blijkt uit het feit 
dat op 6.8 diameter er in vlak x=O een stroming naar boven bestaat. 
Het centrum van rotatie beschrijft waarschijnlijk een helixvorm, zoals 
gemeten door Kito. Om dit aan te tonen moeten meer metingen worden 
verricht. Of de asymmetrie samenhangt met de gekozen swirlintensiteit 
na de swirlgenerator (zie paragraaf 1.1) of met andere zaken, zoals de 
meercellige structuur, is onduidelijk. 

• De getordeerde plaat introduceert een zoggebied in de stroming, wat 
een groot effect heeft op de stroming. Hierdoor ontstaat in het centrum 
van de pijp een gebied met hoge turbulentiegraa.d. 

• De profielen van axiale snelheid en de u2-profielen vertonen in het vlak 
x=O een grilliger verloop dan in het vlak y=O. Dit komt waarschijnlijk 
door asymmetrische rotatie van het zog. 

• De vorm van de w2- en v2-profielen ver achter de swirlgenerator blijkt 
overeen te komen met de vorm van de u2-profielen. Dit komt niet 
overeen met metingen van Lauier. 

• Vlak na de swirlgenerator is de turbulentie isotroop verdeeld: u2
, w2 

en v2 zijn in orde van grootte gelijk in het centrum van de buis. 
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Figuur 4.2: De ontwikkeling van de stromingsprofielen na de swirlgenerator 
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Hoofdstuk 5 

Evaluatie LDA 

Uit de metingen blijkt dat met de L.D.A.-techniek goed gemeten kan 
worden. De onnauwkeurigheid in de metingen lijkt geheel te worden 
bepaald door de stroming en niet door de apparatuur. De reprodureer
baarheid hangt samen met het aantal samples en de samplefrequentie. 
Bij de metingen (met samplefrequentie van 100 Hz en 2000 samples) 
zijn de snelheden reproduceerbaar tot ongeveer 2 · w-3 m/ s, de turbu
lente spanningen zijn reproduceerbaar tot ongeveer 1 . 10-3m2 I s2• De 
reprodureerbaarheid daalt bij een stijgend turbulentieniveau. 

Samenhangend met de instelling en de meetmethode wordt er echter 
een aantal fouten geïntroduceerd. 

In de volledig ontwikkelde stroming worden bij de wand te lage waarden 
voor de turbulentie gemeten en is er een schijnbare swirl te zien. In 
metingen van de roterende stroming is het eerste effect niet zichtbaar, 
wel het tweede. In de roterende stroming is het gemeten uv-profiel 
beter dan in ontwikkelde stroming. Bovengenoemde effecten worden 
tesamen het wandeffect genoemd. 

De profielen van w2 in volledig ontwikkelde stroming verschillen met 
Reynoldsgetal (figuur 3.6). De verschillen worden veroorzaakt door 
werkelijke verschillen (fysisch aanwezig in de stroming) en fouten door 
verkeerde instelling. Dat naast verschillen in instelling ook werkelijk 
verschillen bestaan in de stroming volgt uit het feit dat de w2-profielen 
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in roterende stroming ver achter de swirlgenerator goed overeenkomen 
met die in volledig ontwikkelde stroming (figuren 4.2 Q en R). Waar
schijnlijk zijn deze profielen dus werkelijk in de stroming aanwezig. 
Bovengenoemd effect treedt op in de gehele stroming. 

Bij de wand heeft men te maken met de volgende verschijnselen: 

1. Bij de wand neemt de signaal-ruis verhouding af. Om nog signaal 
te houden moet het ingangssignaal van de trackers verder worden 
versterkt. Bij grote versterking treedt oversturing op. 

2. Bij meting dicht bij de wand neemt de intensiteit van het aan de 
wand verstrooide licht toe, doordat de afstand tussen de strooi
punten op het folie en het meetvolume afneemt. 

3. Dicht bij de wand is de deeltjesflux door het meetvolume lager, 
doordat de snelheid lager is. 

Bij de metingen is de snelheid gemeten op relatief grote afstand van 
de wand waar de snelheid relatief weinig afwijkt van de hoofdstroom
snelheid, zodat punt 3 waarschijnlijk geen invloed heeft. Ook zou dit 
effect bij meting met klein Reynoldsgetal over een groter deel van de 
stroming moeten optreden. 

Als men uitgaat van een ideale tracker kunnen punten 1 en 2 geen 
afwijkingen veroorzaken. Met een ideale tracker wordt een tracker be
doeld die alleen frequenties door laat die binnen de range vallen en die 
trackt op de frequentie met de grootste intensiteit. Een overstuurd si
nussignaa.l verandert in een bloksignaal met de zelfde grondfrequentie; 
in het frequentiespectrum worden hogere harmonischen geïntroduceerd, 
echter met veellagere amplitude dan die van de hoofdfrequentie. Het 
aan de wand verstrooide licht zou in een ideale tracker moeten worden 
weggefilterd. Opvallend is ook dat niet de gemiddelde waarden van het 
signaal worden beïnvloed, maar wel de afwijkingen. 

Naast de wandeffecten zijn er effecten die het hele stromingsgebied 
beïnvloeden. Deze komen tot uiting in de stromingsprofielen van w2 
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in de volledig ontwikkelde stroming (figuur 3.6). De instelling van de 
hoek die de laserbundels ten opzichte van het horizontale vlak maken 
is bepalend voor de componenten van de snelheid die men meet. Ver
keerde instelling kan ertoe leiden dat men de meetwaarden voor de 
axiale snelheid (u. = U) en de snelheid die hier loodrecht op staat in 
het vertikale vlak (U11 = W of V) mengt. Dit komt tot uiting in de ge
middelde waarden van de snelheden en de turbulente spanningen. Om 
de afwijkingen van de verwachte profielen in de ontwikkelde stroming 
te kunnen verklaren zou het hoekverschil tussen de ideale toestand en 
de meting erg groot moeten zijn. Een schatting van de afwijkingen in 
de meetwaarden door vermenging wordt gegeven in appendix C). Een 
groot hoekverschil is echter niet te verwachten, daar de veronderstelling 
dat de radiële snelheid in het centrum van de ontwikkelde stroming nul 
is zeer redelijk is. 

De schijnbare rotatie aan de wanden kan alleen worden veroorzaakt 
door een anti-symmetrisch effect. Het effect zou voor beide diodes 
anders moeten werken. 

In werkelijkheid bestaat het meetvolume niet uit het kruisvolume van 
referentie- en strooibundel, maar vindt de verstrooiing plaats in de hele 
strooibundel (voornamelijk in de waist). Wat de bijdragen zijn van 
verstrooiing in verschillende delen van de strooibundel is niet bekend. 

Samenvattend: 
Met de meetapparatuur is goed te meten. De onnauwkeurigheden die 
door de meetapparatuur worden introduceerd zijn te verwaarlozen. De 
onnauwkeurigheden worden voornamelijk bepaald door de samplefre
quentie en de hoeveelheid samples dat wordt genomen. Er treden wel 
fouten op, met name bij de wand waar het signaal slecht wordt. De 
oorzaken van deze en andere fouten zijn niet bekend. Waarschijnlijk 
moeten de fouten worden toegeschreven aan het niet ideaal functione
ren van de trackers. De fouten in de metingen lijken minder groot te 
zijn bij de metingen van de roterende stroming. De metingen van ont
wikkelde pijpstroming zijn verricht in de opstartfase van het project. 
Onbekendheid met de apparatuur kan de oorzaak zijn van onnauwkeu-
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rige instelling. Waarschijnlijk is de instelling van de gain erg belangrijk. 
Ook was de uitlijning van de laser in de beginfase verre van ideaal (i.p.v. 
een hoek van 90 graden bestond er een hoek van 87 graden tussen de ... 
vectoren ä en b, zie paragraaf 2.2.4). 

De schijnbare swirl is signifikant aanwezig, maar erg klein. Alleen bij 
relatief lage snelheden wordt de relatieve fout groot (vooral bij metin
gen bij de wand van belang). Een anti-symmetrisch effect dat dit kan 
verklaren is niet gevonden. 
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Hoofdstuk 6 

Aanbevelingen 

Ten aanzien van de meetmethode: 

- Om een beter zicht te krijgen op de oorzaken van het wandeffect 
is een nauwkeurige analyse van de werking van de trackers nood
zakelijk. Een ideale beschrijving van de werking van de trackers 
kan de effecten die optreden door fouten in de meetmethode niet 
verklaren. Er kan bekeken worden in hoeverre de filtering ideaal 
is. Om de invloed van verstrooüng aan de wand op het signaal 
te onderzoeken kan worden bekeken hoe de tracker reageert op 
verschillende frequentiespectra. Men kan bijvoorbeeld kijken naar 
de reactie van de trackers op spectra bestaande uit twee pieken 
met wisselende intensiteiten en afstand tussen de pieken. Dit is 
een model voor het spectrum dat in de diodes wordt gemeten, bij 
verschillende afstanden tot de wand. Een bijkomende moeilijkheid 
is dat het signaal in de stroming niet continu is. 

- Om inzicht te krijgen op de werkelijke meting is onderzoek nood
zakelijk naar de bijdragen van verstrooüng in verschillende delen 
van de strooibundeL 

- Het is mogelijk het signaal alleen uit te lezen op momenten dat er 
getrackt wordt. De tracker heeft een uitgang die aangeeft wanneer 
er getrackt wordt. Deze uitgang kan samen met het signaal worden 
toegevoerd aan een AND-poort-achtige schakeling, die verbonden 
is met een buffer. De buffer moet worden verbonden met de ingang 
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van de ADC. De buffer zorgt ervoor dat er altijd een goede waarde 
op de ADC-ingang staat. Met een dergelijke schakeling is men er 
altijd zeker van dat de ingelezen waarde juist is. 

- De signaal-ruis verhouding kan worden verbeterd en de invloed 
van de wand verlaagd bij invoering van een systeem bestaande 
uit lenzen en een pinhole, zodat alleen het meetvolume op de di
odes wordt afgebeeld. Ook wordt hierdoor de spatiële resolutie 
verbeterd. 

- Om grotere reproduceerbaarbeid te krijgen kan het aantal samp
les worden verhoogd. Om overal gelijke reproduceerbaarbeid te 
krijgen kan het aantal samples worden afgestemd op de turbulen
tiegraad 1 . 

- De minimale versterking met factor 4 legt beperkingen op aan 
de maximale turbulentie-intensiteit die men kan verwerken en 
beïnvloedt de resolutie van de meting nadelig (men moet een hoge 
range gebruiken). In de huidige versterker zijn nog grotere verster
kingen te kiezen, die echter in de praktijk niet gebruikt worden. 
Het is daarom verstandig een andere versterker te installeren met 
versterkingsfactoren die kleiner zijn (bij voorkeur beginnend bij 
factor 1). 

Ten aanzien van de metingen: 

- Aan de swirlgenerator in de vorm van een getordeerde plaat is een 
aantal bezwaren verbonden. Door de plaat worden er twee cellen 
opgewekt. Dit bevordert waarschijnlijk de asymmetrie. Naast het 
nadeel van de tweecellige structuur is de swirlhoek bij gebruikma
king van een getordeerde plaat niet in te stellen en ontstaat er een 
zog in de stroming. Om een eenvoudiger swirl te krijgen kan een 
andere swirlgenerator in de stroming worden geplaatst. Het blijkt 
ook mogelijk een symmetrische swirl te krijgen. Een voorbeeld 
van symmetrische swirl wordt gegeven in [IT080] waarbij de swirl 
werd opgewekt door tangentiale inspuiting. Door W .Steenbergen 
is een evaluatie gemaakt van de swirlgenerators die in gebruik zijn; 
deze evaluatie staat weergegeven in appendix D. 

1op gelijboortige wijse als de procedure auto-oftiet 

52 



- De stroming blijkt op Z / D = 115 al bijna volledig ontwikkeld. Het 
is daarom beter de swirlgenerator verder van de ruimtebocht te 
plaatsen. De eventuele invloed hiervan wordt zo verminderd. N .B: 
dit heeft wel consequenties voor de stroming die de swirlgenerator 
in stroomt en waarschijnlijk dus ook voor de stroming erachter. 
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Hoofdstuk 7 
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Appendix A 

Theodoliet 

Met de theodoliet kan men de hoeken tussen de laserbundels meten. Dit 
gebeurt op de volgende wijze. Het draaipunt van de theodoliet wordt 
in het snijpunt van de bundels gezet. De theodoliet wordt zo neergezet 
dat het oculair fungeert als uittreelens, d.w.z. de kijker wordt zo gericht 
dat men in de bundels zou kijken1 en scherpgesteld op oneindig. Het 
draaipunt van de theodoliet moet zich bevinden op de lengteas van het 
L.D.A.-systeem. De theodoliet wordt zo gedraaid dat de kruisdraad in 
het brandvlak van de bundel staat, zodat de kruisdraad door het oculair 
wordt afgebeeld op een scherm. Vervolgens wordt de laser uitgezet 
en kunnen de hoeken worden gemeten. Tijdens de meting moet de 
braggcel in werking zijn. Een schema van de opstelling wordt gegeven 
in figuur A.l 

Men meet de hoeken 4> en() t.o.v. een assenstelsel gedefinieerd door de 
stand van de theodoliet. Hieruit worden de hoeken tussen de bundels 
en de werkelijke hoeken, die in de meetsituatie gelden berekend. De 
eenheidsvectoren worden beschreven door: 

ë= ( ::::;) 
cosfJ 

(A.l) 

De vectoren die men meet in het assenstelsel van de theodoliet worden 
1Natuurlijk doet men dit niet: dit leidt tot beschadiging van de ogen. 
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Figuur A.l: Een schema van de hoekmeting 

aangegeven met ë." ëu en ë2" voor respectievelijk de strooibundel en 
referentiebundels voor diodes a en b. 
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De hoeken fJï; tussen de bundels worden berekend uit: 

(.l ... ... 
cos JJii = t!i • f; (A.2) 

Uit de gemeten hoeken worden de hoeken berekend in de meetsitua
tie, aangeduid met ët, ë2 en ë •. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de 
twee refentiebundels even ver verwijderd zijn van het centrum van de 
frontlens en dat de referentiebundels in een horizontaal vlak liggen (y 
= const.). Voor de eenheidsvectoren -wijzend van het meetvolume 
naar de frontlens- die de richting van de referentiebundels aangeven 
geldt: 

(A.3) 

De vector ë., die de richting van de strooibundel weergeeft kan worden 
berekend uit: ... ... ... ... 

ft. f2 - ftt • f2t ... ... ... ... 
f• ·ft - f•t. ftt ... ... ... ... 
f• • f 2 - f.t • f2t 

Met de diodes meet men: 

lltla - ïü . ( ~ - ët) 
lltlb ïü. ( ë2- ë.) 

(A.4) 

(A.5) 

Een rotatie van de L.D.A.-optiek over een hoek a- met de klok mee, 
als men kijkt vanaf de laser naar het meetvolume-komt neer op het 
vermenigvuldigen van de vectoren met de matrix: 

0 0 ) 
cosa sma 

-sin a cos a 
(A.6) 
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Appendix B 

Moments 

De procedure moments berekent uit de waarden van: 
E mu, E mv, E ( mu )2, E ( mv )2en E ( mu · mv) en de constanten (weer
gegeven in de formules 2.14 en 2.15), de waarden van de snelheden en 
de Reynoldsspanningen. Bij de berekening wordt uitgegaan van een 
lineair verband tussen de getallen in de computer ( mu en mv) en de 
snelheden (U en V): 

mu = At(U + V) + A2 
mv = B2(V - U) + B2 

Na herbenoemen van de variabelen krijgt men: 

U = N".-N"-Ct 
V = N".+N"-C2 

Voor de gemiddelde snelheden geldt: 

ü = N".-N"-Ct 
V = N".+N"-C2 

Voor de turbulente grootheden geldt: 

u12 

v12 

u'v' 
-
-
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(N!- Nl)2 
(N! + N~)2 
N:-Nf 

(B.1) 

(B.2) 

(B.3) 

(BA) 



waarin de accenten aangeven dat het om afwijkingen van de gemiddelde 
waarden gaat. Voor deze waarden geldt: 

Nt2 - N2 fi".fi". 
G G 

N,l2 
6 - N,2 

6 fi6fi6 (B.5) 
N'N.' G 6 - N".N6 fi".fi6 
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Appendix C 

Mengeffect 

Het optische gedeelte van de L.D.A. kan gedraaid worden om zijn leng
teas. In plaats van de componenten (U +U11 ) en (U -U11 ) meet men dan 
andere componenten van de momentane snelheden. Bij de berekening 
van de gemiddelde waarden van de snelheden en de turbulente span
ningen worden hierdoor fouten geïntroduceerd. Hieronder volgt een 
schatting van de grootte van dit effect. Bij draaiing over een hoek a 

meet men de waarden Um en Vm, die een functie zijn van de werkelijke 
snelheden U en V(= U11 ): 

Um = U cos a+ Vsina 
Vm = V cosa-U sin a 

Voor kleine hoek a kunnen deze formules worden benaderd door: 

Um = U+aV 
Vm = V-aU 

In plaats van de echte waarden meet men: 

u2 
m 

v2 
m 

UVm 

-
-
-

u 2 + 2auv + a 2v 2 

v 2 - 2auv + a 2u 2 

(1- a)uv- a(u2 - v2) 

Neemt men als ordegrootte voor de dimensieloze waarden: 

(C.1) 

(C.2) 

(C.3) 

u 2 = 0(4), w2 = 0(1),uv = 0(1),v2 = 0(1) (volgend uit de metin
gen), dan kan een afschatting worden gemaakt van de relatieve fouten 
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bij draaiing over kleine hoek. Bij draaiing over een hoek van 1 graad 
zijn deze relatieve fouten: u2: 8.10-6 , w2: 5.10-3 , v2: 3.10-2, uv: 
7.10-2 • De fout die men maakt is bij berekening van uv het grootst. 
Om afwijkingen in uv te krijgen van 50% is een hoekverdraaiing nodig 
van ongeveer 7 graden. Een dergelijke hoek zou ook tot uiting moeten 
komen in meting van de tangentiële snelheid. Het is ook onwaarschijn
lijk dat de aanname dat de radiële snelheid in het centrum nul is, zo 
erg slecht is. 
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Appendix D Swir !generators 
Voor het genereren van een swirl komen de volgende principes in aanmerking: ll getordeerde plaat 
2 roterende pijp met honingraat 
3 contractie met radiale schotten 
4 tangentiale inspuiting 

1) getordeerde plaat (wokkel} 

Er is een publicatie bekend van een relaxatie-studie aan een swirl gegenereerd door een 
wokkel: Kreith & Sonju hebben de integrale swirl-intensiteit gemeten m.b.v. een molen, en 
geven geen snelheidsprofielen. Alle andere publicaties over wokkels bevinden zich in de 
sfeer van warmtewisselaar-onderzoeken. In al die gevallen is de gehele pijp voorzien van 
een wokkel. 

De tangentiele snelheid in de stroming na een wokkei blijkt zeer asymmetrisch te kunnen 
zijn (zie metingen Hogervorst). Metingen van Smithberg & Landis tonen dat de 'primaire' 
grootschalige wervel wordt verstoord door 'secundaire' wervels (zie fig. 1). Stroomafwaarts 
van de wokkei zal de wokkelgrenslaag zich als een roterend zog voortzetten. Zelfs als deze 
stroming locaal lijnsymmetrisch is t.o.v. het zogvlak, is ze zeer gecompliceerd. 

De plaat dient te worden vervaardigd uit koper, messing of RVS. In dat laatste geval dient 
ze uit massieve staf te worden gefreesd. Koper- of messingplaat dient via een cyclus van 
torderen en uitgloeien te worden gevormd. 
Voor iedere swirlhoek dient een aparte wokkei te worden gemaakt. 
Het maximale debiet van het pijpcircuit neemt af met ca. 10%. 

2) Roterende pijp met honingraat 

Verschillende toepassingen zijn gerapporteerd voor metingen in lucht: Anwer & So, Jacquin 
et.al .. De roterende pijp is gevuld met een of meer honingraat-secties en gazen. De lengte is 
bv. 6D (Anwer & So). 
De tangentiale snelheidsverdeling is die van een 'solid body' (fig. 2). 

Een probleem is de afdichting van de roterende pijp. Dit probleem kan worden omzeild 
door gebruik te maken van een magnetische koppeling (fig.3). Dit principe is gangbaar bij 
bepaalde soorten centrifugaalpompen. De verkrijgbaarheid van magneten tegen een 
acceptabele prijs is nog niet duidelijk. 
Bekend is, dat de hoek waarmee een honingraat-cel mag worden aangestroomd maximaal 
ca. 45o is (Jacquin et.al). Dit gegeven bepaalt de maximale rotatie-snelheid bij een zeker 
getal van Reynolds. 
Een asymmetrische swirl kan moedwillig gegenereerd worden door een asymmetrisch 
snelheidsprofiel aan te bieden. 
De drukval van een roterende pijp is van de orde van de dynamische druk (Lumley). Dit is 
vergelijkbaar met de drukval over een wokkel. 
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3) Contractie met radiale schotten 

Dit principe is gebruikt door Alfigri & Bardwaj en Kito. Zie fig. 4. De uitvoering van fig. 5 
lijkt wat eleganter. 
De gegenereerde swirl is redelijk symmetrisch (zie fig. 6 ). Als de schotten verstelbaar zijn, 
zijn zowel de swirl-intensiteit als de asymmetrie eenvoudig in te stellen. 
Aan de details van deze uitvoering kan na een gedeeltelijke realiseren nog gesleuteld 
worden: vlakke of gekromde schotten, lengte van de schotten. 
De extra weerstand van deze swirlgenerator is laag: de opwekking vindt plaats voor de 
contractie, waar de snelheid een factor vier lager is dan in de meetpijp. 
Onduidelijk is de stroomafwaartse invloed van de bocht. Mogelijk dient een gelijkrichter 
geplaatst te worden voor de schottenkrans. 

4) Tangentiale inspuiting 

Tangentiale inspuiting wordt gebruikt door lto et.al. Bij de experimenten van Ito et.al 
wordt alle vloeistof tangentiaal ingespoten. Het getal van Reynolds en de swirl-intensiteit 
zijn dus niet onafhankelijk instelbaar. 

Als de tangentiele inspuiting wordt gevolgd door een contractie, zal de axiale vorticiteit 
toenemen en anders over de doorsnede worden herverdeeld. De flux van het impulsmoment 
zal constant blijven. 

Het debiet van de tangentiaal ingespoten vloeistofstroming dient instelbaar te zijn. Om 
het twee-dimensionaal zijn van de stroming te bevorderen dienen waarschijnlijk meerdere 
inspuit-openingen gebruikt te worden. 

Het debiet van de tangentiale straal moet dezelfde orde van grootte moet hebben als het 
axiaal aan te bieden debiet. 
De tangentiale stroom kan worden afgetapt van de hoofdstroming, dan wel via een aparte 
leiding rechtstreeks vanaf het vat worden toegevoerd. In het eerste geval zullen de axiale en 
de tangentiale debietentoch weer gekoppeld zijn. In het tweede geval dient een tweede pijp 
te worden aangelegd met een maximaal debiet dat vergelijkbaar is met dat van het 
bestaande circuit. 
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Fig. 1: tangentiale en axiale snelheden en secundaire stroming 
boven een wokkel (Smithberg & Landis) 
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Fig.2: snelheidsprofielen, gemeten 4D na een roterende pijpsectie 
(W:axiaal, V: tangentiaal) (Anwer & So) 
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Fig. 3: schets van magnetische koppeling 

Fig. 4: swirlgenerator met 
instelbare schotten (pijl) 
(Kito) Fig. 5: id., gestroomlijnde versie 

Fig. 6: tangentiale en axiale snelheidsprofielen na vanenkrans 

(Kito) 
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Appendix E 

Programmatuur 

De meting is geautomatiseerd. Bij de meting wordt gebruik gemaakt van een 
aantal programma's, te weten: 

• MAHLIB.GUC Hierin vinden de declaraties plaats van de procedu
res en de variabelen en constanten die in het meetprogramma worden 
gebruikt. De waarden blijven bewaard bij afbreken van het meetpro
gramma. Ook worden de versterker en A.D.C.'s geïnitialiseerd. 

• MAHEXP.GUC Hierin vindt de meting plaats en de berekening 
van de snelheden en turbulente spanningen en de meting van de flow 
en de temperatuur. De flow wordt met een 'process' uitgemiddeld over 
langere tijd om fluctuaties te verwijderen. De temperatuur wordt ge
middeld over 100 meetwaarden. De waarden worden opgeslagen in een 
array, ook bestaat de mogelijkheid de waarden af te drukken in een 
file: MAHDAT.GUD. Bij afbreken is een beveiliging ingebouwd om 
de waarden niet verloren te laten gaan. De mogelijkheid bestaat om 
de offset van de versterker automatisch te regelen aan de hand van de 
oude meetwaarden. Na meting bestaat de mogelijkheid de waarden bij 
te stellen. Ook kan dan de procedure plot worden gebruikt om een 
indruk van de profielen te krijgen. 

• MAHOW2.GUC Het array head met de gereduceerde meetwaarden 
wordt hierin omgezet in een file, die kan worden gezonden naar de PC. 
Deze file bevat de waarden in ascii-code. 
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• PEP:ST240.PTC Dit programma moet worden geladen voordat 
MAHLIB wordt geladen. Uit dit programma worden de volgende pro
cedures gebruikt: printer ...on printer ...o:ff voor het printen, copy _to_pc 
voor het overzenden van het met MAHOW2 verkregen ascii-file naar 
de PC. 

• PRD:PLOTVT.PRC Dit programma moet eveneens zijn geladen 
voordat MAHLIB wordt geladen. Het bevat de procedure plot_punten 
die wordt gebruikt in de procedure plot. 

In de PC vindt de verdere verwerking van de gegevens plaats. Hierbij wordt 
veelvuldig gebruik gemaakt van het LOTUS programma. Dit is uitermate 
geschikt om hele arrays tegelijk te veranderen. Daarnaast wordt SLIDE ge
bruikt om de waarden in grafieken af te drukken. Nadeel van dit programma 
is dat de waarden niet gemakkelijk kunnen worden veranderd. 

De statuswoorden en de adressen van de gemeten grootheden zijn weer
gegeven in tabel E.1. 

I statuswoord I kanaal I waarde I 
ADC 1 1024 0 meet_u 
ADC 1 1024 1 meet_v 
ADC 2 1040 0 temp 
ADC 2 1040 1 flow 

Tabel E.1: Statuswoorden en kanalen van de grootheden 

Hieronder volgt eerst een schematisch overzicht van de opbouw van de 
programma's MAHLIB en MAHEXP, waarna de volledige listings met 
beschrijving volgen van MAHLIB, MAHEXP en MAHOW2. 
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MAHLIB 
DECLARE 
PROCEDURES: 

- init meet 
- finai meet 
- test 
- reken 
- moments 
- offset 
- gain 
- temp 
- flow 
- view 
- heading 
- plot 

BEGIN 
init eb 
osgn 
textkop 

~ljd 
laad procedures 

END 

MAHEXP: 
DECLARE 

- ferage 
BEGIN 

start ferage 
LOOP 

OD 
END 

if j=O go on:=false 
while go on 

invoer-heading 
meting 
testen overflow 
reken 
moments 
heading invullen (T= (temp*l00)/100) 
view 
bijstelmogelijkheid: reinspeet 
% campare block 
go on:=false 

od -
onanyfault(showerror,j:=O): 

% alle data store 
reduced data store in: 

%mahdat, 
he ad 
print data 

j:=l 
klaar meten -> eruit 
auto-offset (Y/N) 
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1000 %PROGRAM MAHLIB VERSIE 31-1-91 
1010 % Voordat dit programma geladen wordt moeten 
1012 % pep:st240.ptc en ~rd:plotvt.prc geladen zijn. Gebruikt worden: 
1014 % u~t st240.ptc: pr~nter_on, printer_off, copy_to_pc 
1016 % u~t plotvt.prc: plotpunten 
1018 % Declaratie van procedures, variabelen en contanten die bij 
1019 % afbreken van het meetprogramma behouden blijven. 

1020 
1030 
1040 
1050 % 
1125 % 
1130 
1140 
1150 
1160 
1210 
1220 
1225 % 
1230 
1240 
1250 
1260 
1280 
1290 
1300 
1310 
1320 
1330 
1340 
1350 

DECLARE 
sample = % aantal samples 
2000 

detector 1 = stroomafwaarts detector 2 = stroomopwaarts 
Waarden van de sealingfactors = sqrt(2)*sin(Beta72)/lambda 

scfl = 
215555 
scf2 = 
215555 
gnl, gn2, osl, os2: int2 
h, min: nat2 

pt=teller: aantal ingelezen 
btime, pt: integer 

%waarden die gain en offset aangeven 
%uren en minuten bij aanvang metingen 
meet~unten + 1 
%beg~ntijd=btime 

SU, SV, SU kw, SV kw, 
fw: real - -

suv: real %som van meet_u,meet_v etc. 

u, v, u kw, v kw, uv: real %bevat huidige waarden ux, Uy etc. 
textkop: ARRAY 300 OF char %tekstinhoud headings 
mp: ARRAY 8 OF real %versterkingsfactor 
meet u, meet v: ARRAY sample+! OF nat2 %meetgetallen in computer 
head: ARRAY ~00 OF integer %bevat de uitgerekende meetwaarden 
kop: ARRAY 20 OF integer %bevat laatste meetwaarden 
code: ARRAY 0 OF integer 
calc code: ARRAY 0 OF integer 
s: signa! 

1355 % De 
1360 

volgende procedures verzorgen de meting 
PROCEDURE init meet(a, b: ARRAY 0 OF nat2) 
PROCEDURE finai meet AT code[l] 

AT code[O] 
1370 
1380 

1385 % 
1386 % 
1390 
1400 

1405 % 
1406 % 
1407 % 
1408 % 
1409 % 
1410 
1420 
1430 

PROCEDURE test AT code[2] 

Reken berekent uit de waarden van meet u en meet v 
de waarden van su, sv, su kw, sv kw, süv 

PROCEDURE reken(psu, psv, psu:kw, psv_kw, 
psuv: REF real, pu, pv: nat2) AT calc_code[O] 

Moments berekent uit de waarden uit reken en enkele constanten 
de waarde van de snelheden en de turbulente grootheden 
Er wordt uitgegaan van: 
Meet u = Al(u+v) + A2 
Meet:v = Bl(v-u) + B2 

PROCEDURE moments(tu, tv, tu kw, tv kw, tuv: REF real, tsna, 
tsnb, tsnanb, tsna kW, tsnb-kw, tal, ta2, tbl, tb2, 
tsample: real) AT calc_code(l] 

1433 % Offset brengt een offset aan van to/2048*10 Volt op kanaal swa 
1440 PROCEDURE offset(swa, to: int2) 
1450 BEGIN 
1460 IF to < 0 THEN to := 4096+to FI 
1470 swa := 256+8*swa 
1480 put_eb(swa, to) 
1490 END 

1495 % Gain vesterkt het (signaal - offset) met een factor 
1496 % mp[gO] van kanaal swa 
1500 PROCEDURE gain(swa, gO: int2) 
1510 BEGIN 
1520 swa := 256+8*swa 
1530 put_eb(swa+l, gO) 
1540 END 
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1545 % 
1547 % 
1549 % 
1550 
1560 
1570 
1580 
1590 
1600 
1610 
1620 
1630 
1640 
1650 

1655 % 
1657 % 
1659 % 
1660 
1680 
1690 
1700 
1710 
1720 
1730 
1740 
1750 
1760 
1770 
1780 

1785 % 
1790 
1800 
1810 
1820 
1830 
1840 

1845 % 
1846 % 
1850 
1860 
1870 
1880 
1890 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 

De temperatuuropnemer geeft een spanning af van 0 tot 10 Volt 
lineair met de temperatuur van 10 tot 30 graden 
temp geeft een waarde van 100* de temperatuur in graden celsius 

PROCEDURE temp: nat2 
DECLARE t: nat2 
BEGIN 

wait(s) %procedure temp wordt niet onderbroken 
put eb(1040, 19) % let op: start via externe clockl 
WHILE NOT bit eb(1040, 7) DOOD 
t := get_eb(1~41) 

END 

send(s) 
t := 1000+round(t/4096*2000) 
RETURN t 

De flowmeter geeft een stroom lineair met de flow 
20 mA = 78 m3/h R=468 Ohm f = F*100 = n/4096*10/468*1000/20*78*100 
flow geeft een waarde van 100* de flow in m3/h 

PROCEDURE flow: nat2 
DECLARE fl: nat2 
BEGIN 

wait(s) 
put eb(1040, 17) % let op: start gebeurt via externe clockl 
WHILE NOT bit eb(1040, 7) DO OD 
fl := get_eb(I041) 

END 

send(s) 
fl := round(fl*2.0210316)-20 
% was /4096*25000/3)-20 
RETURN fl 

View geeft een overzicht van de waarden van de laatste meting 
PROCEDURE view 
BEGIN 

FOR i IN 0 •• 14 DO 
writeln(textkop[15*(i) •• 15*(i)+14], kop[i]) 

00 
END 

Heading geeft een overzicht van alle gemeten en opgeslagen waarden 
van het array head: de snelheden, flow, temperatuur, positie. 

PROCEDURE heading 
BEGIN 

END 

write(' X*10 Y*10 U*E4 V*ES 
writeln(' uv*E6 F*100 
FOR i IN O •• pt-2 DO 

T*100') 

OD 

FOR j IN 0 •• 7 DO 
wri~e(head[i*9+j]: 8) 

OD 
writeln(head[i*9+8]: 8) 
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1955 % 
1956 % 
1957 % 
1960 
1970 
1980 
1990 
2000 
2010 
2020 
2030 

Plot maakt een grafiek, waarin als grootheden op de assen kunnen 
worden gekozen: x, y, u, v, u kw v kw, uv 
Plot maakt gebruik van procedüre'plotpunten uit prd:plotvt.ptc 

PROCEDURE plot 
DECLARE 

x, y: ARRAY pt-2 OF real 
nx, ny: nat2 

BEGIN 
writeln('x•O y=1 u=2 v•3 uu=4 vv=S uv=6') 
write('Geef x: ') 
readln(nx) 
write('Geef y: ') 
readln(ny) 
FOR i IN O •• pt-3 DO 

x(i] := head[i*9+nx] 
y[i] := head[i*9+ny] 

OD 

2040 
2050 
2060 
2070 
2080 
2090 
2100 
2110 

plot_punten(x, y, ' x', 'y ') 
END 

2115 % Het ~ro9ramma initialiseert de meting 
2116 % init~al~sering van o.a. ADC's, versterker, textkop, mp-factoren 
2120 BEGIN 
2130 init eb 
2140 offsët(O, 0); gain(O, 0); 
21SO offset(1, 0); gain(1, 0); 
2160 pt := 1 
2170 s := 1 
2180 c := temp 
2190 textkop[0 •• 14] := 'X-waarde: 
2200 textkop[15 •• 29] := 'Y-waarde: 
2210 textkop[30 •• 44] := 'Rangnummer: 
2220 textkop[45 •. S9] := 'Offset Gain: 
2230 textkop[60 •• 74] := 'Temperature: 
2240 textkop[7S •• 89] := 'Pressure loss: ' 
22SO textkop(90 •• 104] := 'Flow: 
2260 textkop[10S •. 119] := 'samples: 
2270 textkop[120 •• 134] := 'Measure time: 
2280 textkop(13S •. 149] :='U *E3 [m/s]: 
2290 textkop[1S0 •• 164] := 'V *E3 [m/s]: 
2300 textkop[16S •• 179] := 'u**2 *ES 
2310 textkop[180 •. 194] := 'v**2 *ES 
2320 textkop[19S •• 209] :• 'U*V *ES 
2330 textkop[210 •• 224] := 'date: 
2340 mp[O] := 3.96S 
23SO mp(1] := 8.18 
2360 mp[2] := 15.44 
2370 mp[3] := 20.44 
2380 mp[4] := 24.8 
2390 mp[S] := 28.2 
2400 mp[6] := 40.1 
2410 mp[7] := 61.3 
2420 writeln('Be9in_time hours,min ?') %inlezen van aanvangsttijd 
2430 readln(h, ~n) 
2440 btime := 1000*(h*3600+min*60)-get time 
24SO load_code(code, 'gud:wiend4.guo')-% bevat init_meet,final_meet,test 
2460 load code(calc code, 'gud:mahprc.guo') %bevat reken, moments 
2470 monitor -
2480 END 

72 



1000 % PROGRAM MAHEXP VERSIE 23-1-91 
1010 % Dit is het meetprogramma 
1020 % 

1060 DECLARE 
1070 go on: boolean % true = meting en uitrekenen resultaten 
1090 var, n: int2 
1100 tt, j, k: integer 
1110 auos, t, byte nr: integer 
1120 ran9e1, range~, f s1, f s2: integer %range en shiftfreq in Hz 
1130 per~od, ui, fl: real -
1140 c: char 
1150 f: file 
1160 al, a2, bl, b2: real 
1170 cl, c2, c3, c4, eS, c6: real 

1175 % ferage is een proces dat parallel aan het programma loopt 
1176 % de flow wordt over langere tijd gemiddeld om fluctuaties 
1177 % in de flow uit te middelen (werkt als integrator) 
1180 PROCESS ferage[SOOO] 
1190 BEGIN 
1200 ON any_fault DURING 
1210 LOOP 
1220 fw := 0.99*fw+O.Ol*flow 
1230 delay( 100) 
1240 OD 
1250 DO writeln('flow-meting gestopt') OD 
1260 END 

1270 BEGIN 
1280 start(ferage) %het proces wordt gestart 
1285 %de eerste waarde van de flow is de momentane waarde 
1287 % N.B. de afwijkingen zijn in het begin het grootst 
1290 fw := flow 
1292 IF pt = 1 THEN printer on heading printer_off FI %geeft kop listing 
1300 writeln('started with point number', pt) 
1305 %Een shift die het voltage uit de tracker omlaag haalt geldt als positief 
1307 %Voor beide kanalen heeft shift ander teken bij gelijke instelling 111 
1308 %De shift en de range moeten in het programma worden veranderd 
1310 f sl := 10000 
1320 f-s2 := 10000 
1330 rangel := 1000000 
1340 range2 := 1000000 
1410 % KOP[O] = X 
1420 % KOP[1] = Y 
1430 kop[2] := pt % rangnr. 
1440 % KOP[3] = Offset & Gain 
1450 kop[4] := temp 
1460 % KOP[S] = Preesure loss 
1470 kop[6] := round(fw) 
1480 % KOP[7] = number of sam~les 
1490 % KOP[8] = maasurement t~e 
1500 % KOP[9] = U(gem) 
1510 % KOP[lO] = V(gem) 
1520 % KOP[11] = U**2 (gem) 
1530 % KOP[12] = v**2 (gem) 
1540 % KOP[13] = u*v(gem) 
1550 % KOP[14] =date (YYMMDD) 

1560 % zonder afbreken blijft het programma in de loop 
1565 % afbreken kan na de meting 
1570 LOOP 
15 8 0 kop [ 2 ] : = pt 
1590 SU := 0; SV := 0; SU kw := 0; SV_kw := 0; SUV := 0; 
1610 n := 1; -
1620 % constructie met j dient om bij fouten mogelijkheid te hebben 

1625 % opnieuw te proberen de gegevens op te slaan 
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1630 IF j = 0 THEN go on := false ELSE go on := true FI 
1635 % in while-loop gebeurt de meting en berekening van de variabelen 

1640 
1650 
1655 
1657 
1660 
1670 
1680 
1685 
1690 
1700 
1705 
1710 
1720 
1725 
1730 
1735 
1740 
1750 
1760 
1770 
1780 
1790 
1800 
1810 

1815 
1820 
1830 
1840 
1850 
1860 
1870 
1880 
1890 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1980 
1990 
2000 
2010 
2020 
2030 

2040 
2045 
2050 
2060 
2070 
2080 
2090 
2092 
2100 
2110 
2120 
2130 

WHILE go on DO 
% in deze while-loop wordt de heading ingevuld 
% en de versterker klaargemaakt 
% als alles goed is ingevuld kan de meting worden gestart met n<=O 

WHILE n >= 1 DO 
writeln('type number to specity parameters') % number=n 
writeln('l = meetvlak 2 = hor/vert 

3 =rang nummer (1 •• 29)') 
writeln('4 = OSGN 5 = Temp.ture 6 = pressure loss ') 
writeln('7 = pulsfreq. 8 =samples 

9 = maasurement time ' ) 
writeln('15 =date (YYMMDD)') 
writeln('~lease, your choice number? 

~f n neg. or zero goonl') 
writeln(' if n > 15 

an overview is givenl') 
ON any fault DURING 

reädln(n) 
DO writeln('try again your choicel') readln(n) OD 
IF n >= 1 AND n <= 15 THEN 

writeln(textkop[(n-l)*l5 •• (n-l)*l5+14], 'value?') 
readln(k) 
% change data 
kop(n-1] := k 

% aansturen van de versterker: gain en offset regelen 

OD 

FI 

IF n = 4 THEN 

FI 

writeln('Channel nr.1') 
writeln('Give offset (V)') 
readln(c1) 
osl := round(c1/10*2048) 
writeln('Give the gain 4,8,15,20,25,28,40,61') 
readln(gnl) 
offset(O, osl) 
gain(O, gn1) 
writeln('Channel nr.2') 
writeln('Give offset (V)') 
readln(c2) 
os2 := round(c2/10*2048) 
writeln('Give the gain = (n+l)*4') 
readln(gn2) 
offset(!, os2) 
gain(l, gn2) 
writeln('osl os2 gnl gn2: ', osl, os2, gnl, gn2) 

IF n > 15 THEN view FI % view geeft overzicht 

% de meting van de snelheden 
% eerst weergave van de tijd 

t := get_time 
tt := (btime+t) DIV (1000) 
writeln('measurement has been started at time:', 

(tt) DIV (3600): 3, ':', ((tt) MOD (3600)) DIV (60): 3, 
(tt) MOD (60): 3) 

% setten van A.D.C. bij storing moet eerst testjn.guc gedraaid worden 
v := get eb(1025) 
init meet(meet u, meet_v) %: !eigenlijke meting: 
test- -
final meet 
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2140 
2150 
2160 

delay( 20) 
period := (get time-t)/1000 
writeln('The tëtal maasurement time [s] is: ', period) 

2165 % testen van de waarden op over- en underflow 
2170 FOR i IN 0 •• 10 DO writeln(meet u[i], meet_v[i]) OD 
2180 FOR i IN ! .. sample DO IF meet_u[i] = 0 OR me~t_u[i] = 4095 
2190 THEN writeln( 'overflow meet u ', meet u[~]) FI OD 
2200 FOR i IN ! .. sample DO IF meet v(i] = 0 OR-meet v[i] = 4095 
2210 THEN writeln('overflow meët_v ', meet_v[iJT FIOD 

2220 
2230 
2240 
2250 
2260 
2270 
2280 
2290 
2300 
2310 

2315 
2317 
2320 
2330 
2340 
2350 
2360 
2365 
2367 
2370 
2380 
2385 
2450 
2460 
2470 
2480 
2490 
2500 
2510 
2520 
2550 
2560 
2570 

2580 
2590 
2600 
2610 
2620 
2630 

2635 
2640 
2650 
2655 
2660 
2670 
2675 
2680 
2690 
2700 
2710 
2720 
2730 

% berekening van de sommen van meet u, meet v en producten 
FOR i IN ! .. sample DO- -

daarvan 

reken(su, sv, su kw, sv kw, suv, 
meet_u[i], mëet_v[i]) 

% su := su+u 
% sv := sv+v 
% SU kw := SU kw+U*U 
% sv -kw : = sv -kw+v*v 
% suv := suv+u*v 
OD 

% berekening van de constanten die de relatie weergeven tussen 
% de snelheden en de uiteindelijke meetwaarden 

al := 4096*scfl*mp[gnl]/rangel 
a2 := mp[gnl]*(4096*f sl/rangel-2*osl) 
bl := 4096*scf2*mp[gn!]/range2 
b2 := mp[gn2]*(4096*f_s2/range2-2*os2) 
bl := -bl 

% 2360: dit heeft met de definitie van procedure moments te maken 
% de berekening van de tijdsgemiddelde waarden 

moments(u, v, u_kw, v_kw, uv, su, sv, suv, su_kw, sv_kw, 
al, a2, bl, b2, sample) 

% invoer van de waarden in de heading 
kop[9] := round(u*lOOOO) 
kop[lO] := round(v*lOOOOO) 
kop[ll] := round(u_kw*lOOOOOO) 
kop[l2] := round(v_kw*lOOOOOO) 
kop[l3] := round(uv*lOOOOOO) 
ui := 0 
FOR i IN 0 •• 99 DO ui := ui+temp OD% middeling over lOO*T 
kop[4] := round(ui/100) 
ko~[6] := round(fw) 
wr~teln('the parameter values are the following:') 
view 

% bijstelmogelijkheid van de heading voordat wordt opgeslagen 
wr~teln('REINSPECT OR CHANGE ANYTHING? y/n') 
readln(c) 
IF c = 'Y' OR c = 'Y' THEN 

monitor 
FI 

% mogelijkheid 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

om blokken data te vergelijken (hier niet in gebruik) 
compare block averages of block with the total averages ? 

writeln('DO YOU WANT TO SEE A 

readln(c) 
BLOCKOF DATA? y/n') 

IF c = 'Y' OR c = 'Y' THEN 
exec file('gud:mahtst.guc') 
% iY comparison: maasurement over 
% without su, sv, etc cleared 111 
ELSE go on := true 
FI -

go_on := false % na meting verder met opslaan gegevens 
OD 
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% mo9elijkheid om alle data: meet u[i], meet v[i] en kop[i] op 
% (h~er niet in gebruik) - -
% on any fault constructie zorgt ervoor dat data niet verloren 
% afbrekën en opnieuw kan worden geprobeert op te slaan 

ON any fault DURING 
% -
% 
% 
% 
% 
% 
% 

writeln( 1 D0 YOU WISH TO STORE 
ALL DATA? y/n 1 ) 

readln(c) 

te slaan 

gaat bij 

2760 
2765 
2767 
2768 
2770 
2780 
2785 
2790 
2800 
2810 
2820 
2830 
2840 
2850 
2860 
2870 

% 
% 

IF c = 1 Y 1 OR c = 1 Y 1 THEN 
scan filename( 1 D1

) 

enter_file(f, filename, 0) 
put array(t, kop) 
put-array(f, meet u[1 •• sample]) 
put-array(f, meet-v[1 •• sample]) 
close_file(f) -

2880 % 
2890 
2900 
2910 
2915 % 
2930% 
2940% 
2950% 
2960% 
2970% 
2980% 
2985 % 
2990 % 
3000 
3010 
3020 
3030 
3040 
3050 

% 
% FI 

mcgelijkheid tot opslag van gemiddelde waarden, flow en temperatuur 
writeln( 1 STORE THE REDUCED DATA? y/n 1

) 

readln(c) 
IF c = 1 Y 1 OR c = 1 Y 1 THEN 

opslag in file: mahdat.gud (niet in gebruik) 
filename := ~gud:mahdat.gud 1 

lookup file(f, filename) 
byte_nr := (kop[2]-1)*80 
seek(f, byte_nr) 
put array(f, kop) 
close file(f) 

opslag in array head -
achter elkaar ~n head[i]: x y uv uu vv uv f t(1,2,3 ••• ) 

var := (pt-1)*9 
head[var] := kop[O] 
head(var+1] := kop[1] 
FOR ~IN 0 •• 4 DO head[var+2+i] := kop[9+i] OD 
head[var+7] := kop[6] 
head[var+8] := kop[4] 

3060 
3063 
3065 
3070 
3073 

pt := pt+1 % ophogen teller 
% afdrukken opgeslagen waarden 
printer_on 

FOR i IN 0 •• 7 DO write(head[var+i]: 8) OD 
writeln(head[var+8]: 8) 

3075 printer off 
3080 FI 
3090 

3100 
3110 
3120 
3130 
3140 

3150 % 
3160 
3170 
3210 

j := 1 % na mogelijkheid tot opslag opnieuw meting 

DO % bij fout in opslag: 
show error 
writeln( 1NEXT TRY I) 
j := 0 % sla meetgedeelte over: eerst opslagmogelijkheid 

OD 

mogelijkheid tot afbreken programma 
writeln( 1 More measurements? y/n 1

) 

readln(c) 
WHEN c <> 1 Y 1 AND c <> 1 Y 1 EXIT 
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3215 % 
3217 % 
3218 % 
3220 
3230 
3240 
3250 
3260 
3270 
3280 
3290 
3300 
3310 
3320 
3330 
3340 

3350 
3360 
3370 

auto-offset mogelijkheid: 
m.b.v. vorige meetwaarden wordt de offset zo geregeld 
dat de gemiddelde waarde naar het midden van de range verschuift 

writeln('DO YOU WISH AUTO-OFFSET? (y/n)') 

END 

readln(c) 
IF c = 'Y' OR c = 'y' THEN 

auos := round(su/sample) 
auos := round((auos-2000)*0.5/mp[O)) 
os1 := os1+auos 

FI 

offset(O, os1) 
auos := round(sv/sample) 
auos := round((auos-2000)*0.5/mp[O)) 
os2 := os2+auos 
offset(1, os2) 
kop(3] := round(os1*1000/2048) 

writeln('x-y-waarde was: ', kop[O], kop(1]) 
OD % einde van de loop 
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1000 % PROGRAM MAHOW2 VERSIE 31-1-91 
1010 % MAHOW2 schrijft het array head (met de gereduceerde data) 
1015 % naar een file, dat kan gecopieerd naar de PC 

1020 DECLARE 
1030 g: file 
1050 r: real 

1060 BEGIN 
1100 % invoer file-naam 
1140 writeln('Destination-file ?') 
1150 scan filename('d') 
1160 enter_file(g, filename, 0) 

1165 % volschrijven van de file in juiste format 
1167 % in kolommen waarden van: 
1168 %x [mm], y [mm], U, V*E3, u kw*E5, v_kw*E5, uv*E5, flow [m3/h], temp [C] 
1170 FOR i IN O .. pt-2 DO -
1210 r := head[O+i*9]/10 
1220 write(g, r: 5: 1) 
1230 r := head[1+i*9]/10 
1240 write(g, r: 6: 1) 
1250 r := head[2+i*9]/10000 
1260 write(g, r: 8: 4) 
1270 r := head[3+i*9]/100 
1280 write(g, r: 10: 2) 
1290 r := head[4+i*9]/10 
1300 write(g, r: 9: 1) 
1310 r := head[5+i*9]/10 
1320 write(g, r: 9: 1) 
1330 r := head[6+i*9]/10 
1340 write(g, r: 9: 1) 
1350 r := head[7+i*9]/100 
1360 write(g, r: 7: 2) 
1370 r := head[8+i*9]/100 
1380 writeln(g, r: 7: 2) 
1390 OD 
1400 END 
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