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Samenvatting 

Wanneer een gasstroom in een pijp een afgesloten zijtak passeert, kunnen 

drukpulsaties in het gas ontstaan. 

Hierdoor worden periodiek wervels afgeschud aan de scherpe randen van een 

T-stuk, het verbindingstuk van de hoofdpijp en de afgesloten zijtak. 

Met behulp van twee-dimensionale potentiaal theorie is gezocht naar een 

model dat de wervelafschudding beschrijft in een T--Btuk. 

Met het gevonden model zijn wervelbaan en wervelstruktuur berekeningen 

uitgevoerd. Tevens zijn berekeningen gedaan met betrekking tot het 

geproduceerde akoestische vermogen ten gevolge van de wervelafschudding. 

Er zijn visualisatie- en drukpulsatiemetingen gedaan aan verschillende 

pijpgeometriën. De invloed is onderzocht van het afronden van de hoeken in 

het T--Btuk. 

Vergelijking van de numeriek verkregen resultaten met de experimenten en 

visualisaties, levert de conclusie dat een eenvoudig 2D-lijnwervelmodel een 

redelijke beschrijving geeft van de wervelafschudding in een T--Btuk. 
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Symbolenlijst 

a geometrische factor 

c geluidsnelheid m s-1 

f frequentie s -1 

g zwaartekracht versnelling m s-2 

H breedte van de pijp m 

L zijtaklengte m 

n geheel getal 

n normaalvector -
Nt aantal tijdstappen per periode 

p akoestisch vermogen W m-1 

p druk mmH20 

Q flux van de hoofdstroming m2s -1 

q flux van het akoestisch veld m2s-1 

R kromtestraal m 

Re Reynoldsgetal 

s~, s2 oppervlakten van doorsneden m2 

Sz lengte van het wervelsegment m 

Sr Strouhalgetal 

t tijd s 

T trillingstijd van het akoestisch veld s 

.!!_ac akoestische snelheid m s-1 

U tot totale snelheidsveld m s-1 

Vo hoofdstroomsnelheid m s -1 

V snelheid m s-1 
-
w rotatie van het snelheidveld (V xv) s -1 

w coördinaten in rekenvlak ( Ç+ix) m 

z coördinaten in fysischvlak (x+iy) m 



Griekse tekens 

ro differentiële wervelsterkte m s-1 

r wervels ter kte m2 s-1 

ó dikte grenslaag m 

p dichtheid kg m-3 

À golflengte m 

cp,r poolcoördinaten wervel rad, m 

<P snelheids potentiaal m2 s-1 

7/J stroomfunktie m2 s -1 

w hoekfrequentie s -1 

Zl kinematische viscositeit m2s-1 
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1. Inleiding 

Achtergrond van het onderzoek 

In Nederland zijn verschillende kompressorstations van de Nederlandse Gasunie 

opgesteld welke zorgen voor het op druk houden van het leidingnet. Dit is nodig voor een 

goede distributie van het aardgas. Een station bestaat uit meerdere kompresseren die 

parallel geschakeld zijn. Afhankelijk van de vraag, met name het verschil tussen zomer 

en winter, dienen er meer of minder kompresseren ingeschakeld te worden om de druk in 

de hoofdleiding constant boven 60 bar te houden. 

toevoerleid_in_"gL--+-J --.----,---.----,--..., 

f _ __._f __ f.L....-_f.___-----~.t_ko_m_p-+-re_ss_or hoofdleiding 

fig.l.l Schema van een kompressorstation. 

In een kompressorstation stroomt gas onder deze druk door de hoofdleiding langs de 

eventueel afgesloten zijtakken van de niet ingeschakelde kompressoren. Het 

verbindingstuk tussen de hoofdleiding en een zijtak wordt T-stuk genoemd. In deze 

zijtakken kan dan een akoestisch veld ontstaan. Onder het akoestische veld wordt 

verstaan, het instationaire, rotatievrije, compressibele deel van het totale snelheidsveld. 

Dit kan hevige pulsaties tot gevolg hebben met een amplitude die, afhankelijk van de 

hoofdstroming, kan oplopen tot 2,5 bar en een frequentie in de orde grootte van 10 Hz, 

afhankelijk van de afmetingen van het pijpsysteem. 

Deze pulsaties kunnen grote schade aan de kompresseren en de verbindingsstukken 

aanrichten. Er is onderzoek gedaan naar de oorzaak van dit verschijnsel. In eerste 

instantie door Bruggeman [BRU87] op de Technische Universiteit Eindhoven in 

samenwerking met de NV Nederlandse Gasunie. Er is aan schaalmodellen gemeten en 

aan een opstelling op ware grootte bij het Bernoulli-laboratorium in Westerbork. 

Resultaat van dat onderzoek was onder andere dat het aanbrengen van scherpe randen 

en spoilers op de juiste posities in de pijpleidingen kunnen leiden tot een aanzienlijke 

demping van de pulsaties. 

Het onderzoek heeft aangetoond dat periodieke wervelafschuddingen in de T-stukken 

verantwoordelijk zijn voor de pulsaties. 

Bruggeman heeft tevens een begin gemaakt met het numeriek modelleren van deze 

wervelafschudding. In dit onderzoek is dit werk voortgezet. 
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Oorzaak van pulsaties: Bron en resonator 

Het ontstaan van drukpulsaties is een combinatie van twee factoren: 

1 Een geluidsbron, dit is de plaats waar de kinetische energie uit de stroming omgezet 

wordt in akoestische energie. 

2 Een resonator, waarvan de kwaliteitsfactor wordt bepaald door de geometrie van het 

pijpsysteem. 

Alleen wanneer beiden aan bepaalde voorwaarden voldoen treden er drukpulsaties op. 

1. De wervelafschudding als geluidsbron 

Wanneer gas langs een afgesloten zijtak stroomt, zal door het loslaten van de grenslaag 

aan de stroomopwaartse hoek een schuiflaag ontstaan (zie fig.l.2). De schuiflaag is h~t 

overgangsgebied dat de hoofdstroming scheidt van het stilstaande gas in de zijtak. Deze 

schuiflaag is onder bepaalde omstandigheden instabiel. Verstoringen zullen aangroeien en 

met de stroming meegevoerd worden naar de stroomafwaartse hoek. 

_ _..i]! 
'--~;::::::,_h_oofdstroom 

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

fig.l.2 de stroming langs een afgesloten zijtak. 

1. stroomopwaartse hoek 
2. stroomafwaartse hoek 
"' schui f laag 

Het akoestisch veld zorgt voor een periodieke verstoring van de schuiflaag bij de 

stroomopwaartse hoek. De schuiflaag rolt op en er zal zich een wervel ontwikkelen. Deze 

wervel groeit uit en wordt meegevoerd door de hoofdstroming. Deinstationaire beweging 

van de wervel door het akoestisch veld leidt tot een overdracht van energie van de 

stroming naar het akoestisch veld. Met andere woorden, interactie van het akoestisch 

veld met de wevelstruktuur levert of onttrekt energie aan het akoestisch veld. Dit is 

afhankelijk van de richting van het akoestisch veld ten opzichte van de 

bewegingsrichting van de wervel en de orientatie van de wervelsterkte. 

De grootte van de overdracht is volgens Howe [HOW75) evenredig met de wervelsterkte. 

Het akoestisch veld zorgt weer voor een verstoring aan de stroomopwaartse hoek. 

Hiermee is de terugkoppeling gerealiseerd die het akoestisch veld in stand moet houden. 
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Indien de netto produktie van de akoestische energie, gemiddeld over een periode, 

voldoende is om de diverse verliezen, zoals door wrijving aan en trilling van de wanden 

en uitstraling aan de open uiteinden, te compenseren dan zal de resonantie niet 

uitdempen. 

De geluirlsproduktie is maximaal wanneer de wervelstruktuur de stroomafwaartse hoek 

bereikt op het moment dat de akoestisch snelheid daar zijn maximum heeft en uit de 

zijtak is gericht. De verstoring, de wervel, heeft dan een zogenaamde looptijd die past bij 

de trillingsperiade van het akoestisch veld. 

2. De resonator 

De geometrie van de pijpleidingen is van belang voor het ontstaan van drukpulsaties. 

Wanneer er twee afgesloten zijtakken met lengte 1 en een onderlinge afstand van 21, aan 

de hoofdpijp bevestigd zijn, zal het akoestisch veld opgesloten kunnen worden tussen de 

twee zijtakken. Dezen vormen samen met het verbindingstuk een afgesloten akoestische 

resonator met een totale lengte van 41. In het eerste T-fituk zal het akoestisch veld om 

de stroomafwaartse hoek staan en in het tweede T-fituk om de stoomopwaartse hoek. 

_1_.nt~ ._I =2=1:::::::....~~1 .._~-.,....--._ U I hoofdstroom 
Uac 1-------''-

fig 1.3 Het akoestische veld in een 2-zijtakopsteUing. 

De frequentie van het akoestisch veld is afhankelijk van de zijtaklengte. Het 

pulsatieniveau wordt onder andere bepaald door de drukreflectiecoëfficiënten van de 

begrenzingen van het pijpsysteem. 

De invloed van de reflectiecoëfficiënten op het pulsatieniveau komt tot uiting in het feit 

dat een gedeelte van de akoestische energie het systeem verlaat door uitstraling aan de 

pijpuiteinden. De reflectiecoëfficiënt bepaald de kwaliteitsfactor van de resonator. 

Een gedeelte van de akoestische energie wordt in de grenslaag door viskeuze en 

thermische dissipatie in warmte omgezet. Een ander gedeelte wordt omgezet in trillings

energie van de wanden. Deze factoren blijken vooral belangrijk te zijn bij uitgebreide 

pijpsystemen met lage drukken. Deze verliezen zullen verder in de berekeningen niet 

meegenomen worden. 
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De akoestische responsie van een resonator kan beschouwd worden als de som van de 

responsies van de eigen maden van het systeem. Resonantie treedt op wanneer een van 

deze maden in zijn eigen frequentie wordt aangeslagen. In dat geval staat er een 

drukknoop in het T-stuk, omdat de produktie van akoestische energie gezien kan worden 

als een akoestische dipool welke maximale arbeid verricht in een snelheidsbuik. Aan het 

afgesloten uiteinde van de zijtak bevindt zich altijd een drukbuik, omdat daar de 

akoestische snelheid nul is. De mogelijke frequenties waarbij resonantie kan optreden 

zijn: 

n = 0, 1, 2, ..... (1.1) 

met L de zijtaklengte.(zie Appendix C) 

Numerieke modellering 

Rouvroye [ROU86] is als eerste in ons laboratorium gestart met de numerieke 

modellering van wervelafschuddingen. Hij heeft zich beperkt tot de wervelafschudding 

ten gevolge van een impulsief startende stroming om een rechte hoek in een vrije ruimte. 

Hij maakte gebruik van het 1-wervelmodel van Howe [HOW75]. Een eenvoudige 

voorstelling waarbij alle vorticiteit geconcentreerd wordt in een lijnwervel met een 

tijdsafhankelijke wervelsterkte. Een lijnwervel is een puntwervel in het tweedimensionale 

vlak. 

De toe- of afname van de wervelsterkte wordt bepaald door de zogenaamde 

Kuttavoorwaarde, die eist dat de snelheid eindig is, in het bijzonder bij de scherpe 

loslaathoek. Verlinde [VER87] heeft dit onderzoek voortgezet en heeft dit model 

verbeterd door onder andere de wervelafschudding langs de rechte hoek te modelleren 

met behulp van meerdere lijnwervels. Hierbij wordt de schuiflaag beschreven met behulp 

van lijnwervels. 

Over een schuiflaag staat een snelheidsprong . Deze sprong kan gecreëerd worden met 

een continue aaneensluiting van puntwervels op de schuiflaag. De totale vorticiteit van 

de schuiflaag is opgesplitst en geconcentreerd in puntwervels. 

Grupa [GRU87] heeft de schuiflaag benaderd door een serie discrete puntwerveltjes en 

een kort recht wervelsegment bij de loslaathoek, evenwijdig aan de hoofdstroming. De 

parameter die gebruikt wordt voor de sterkte van het wervelsegment is 'Y, de differentiële 

wervelsterkte, dit is de hoeveelheid wervelsterkte per lengte-eenheid. 
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De totale wervelsterkte van een segment is dus 'Y maal zijn lengte Sz. De verplaatsing 

van de wervels wordt uitgerekend met een Euler-expliciet schema van de eerste orde. 

Tijdens iedere tijdstap werd een wervelsegment afgeschud en werd het vorige segment 

een puntwerveL Het totaal aantal wervels werd constant gehouden door de oudste twee 

puntwervels na iedere tijdstap samen te voegen tot een puntwerveL Deze modellering 

van een oprollende schuiflaag werd al eerder gebruikt door Disselhorst [DIS78]. 

De modellen waarbij de oprollende schuiflaag wordt beschreven met behulp van een 

continue aaneenschakeling van puntwervels of wervelsegmenten zijn te gecompliceerd om 

de wervelafschudding in uitgebreidere systemen te beschrijven, zoals een T-stuk. 

Bruggeman [BRU87] heeft vervolgens het 1-wervelmodel van Howe [HOW75] gebruikt 

om de wervelafschudding in een T-stuk te beschrijven. De sterkte van de wervel wordt 

bepaald door zijn plaats en het totale snelheidsveld waarin hij zich bevindt. 

Door vergelijking van stromingsvisualisatie en Laser Doppier snelheidsmetingen vond 

Bruggeman [BRU87] dat het model van Howe niet nauwkeurig de werkelijkheid 

beschrijft. Dit model blijkt slechts het startgedrag van de wervelafschudding te kunnen 

beschrijven. 

Doel van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek is: Het ontwikkelen van een eenvoudig 2D-lijnwervel model 

dat de wervelbaan in een T-stuk voorspelt. Het model moet tevens het door de wervel 

geproduceerde akoestische vermogen berekenen. 

zijn verschillende modellen bekeken en met elkaar vergeleken. De verschillende 

•tc)eg€:maste methoden zijn onderworpen aan convergentietests. 

zijn metingen gedaan aan een opstelling met vierkante pijpen en een doorzichtig 

-stuk, waarmee tevens visualisatiemetingen gedaan kunnen worden van de wervelbaan. 

doorsneden van de hoofdleiding en de zijtakken zijn gelijk. De waarnemingen zijn 

geleken met de theoretisch voorspelde wervelbanen en -strukturen. 
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2. Theorie 

§ 2.1 Inleiding 

Voor de theorie van de akoestische vergelijkingen wordt verwezen naar [BRU87). In dit 

hoofdstuk wordt het T-stuk gemodelleerd en worden de benodigde grootheden 

dimensieloos gemaakt. Verder zal de potentiaaltheorie aan de orde komen en het 

probleem zal gereduceerd worden tot een twee-dimensionale potentiaalstroming. Om het 

probleem numeriek op te lossen wordt een conforme transformatie toegepast, de 

zogenaamde Schwartz-Christoffel transformatie. Hiermee wordt de fysische geometrie 

getransformeerd naar een eenvoudige rekensituatie. Een T -stuk wordt getransformeerd 

naar een half-vlak. 

§ 2.2 Modellering van een T -stuk 

Een T-stuk is het verbindingstuk tussen de hoofdpijp en de afgesloten zijtak. Het 

probleem van de stroming in een T-stuk is gereduceerd tot een twee dimensionaal 

potentiaal probleem. Het T-stuk heeft twee rechte hoeken. Hierdoor wordt de 

transformatie naar de stroming over een vlakke plaat realiseerbaar. In de experimenten 

kunnen de hoeken een bepaalde kromtestraal hebben (0, 6 of 12 mm). De transformatie 

naar een vlakke plaat is voor deze geometrie echter gecompliceerd. Bovendien is de 

plaats waar de schuiflaag loslaat onbekend, terwijl in het geval van scherpe hoeken 

aangenomen kan worden dat de schuiflaag aan de stroomopwaartse hoek loslaat 

evenwijdig aan de hoofdstroom, en aan de stroomafwaartse hoek, omdat bij deze hoeken 

anders oneindige snelheden ontstaan. 

De wervelafschudding aan de stroomafwaartse hoek wordt verwaarloosd. 
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§ 2.2.1 De geometrie 

fig.2.1 Het T-stuk, U is de hoofdstroomsnelheid. 

In fig.2.1 is het model van het 2--dimensionale T-stuk gegeven waarmee gerekend zal 

worden. De stroming in het T-stuk bestaat uit een tijdsonafhankelijke hoofdstroming 

met een bron in A (x=+w) en een put in A'(x=-w), een bijdrage van de wervel afgeschud 

aan de stroomopwaartse hoek met zijn spiegelwervel en een periodieke stroming die een 

tijdsafhankelijk akoestisch veld, met flux q, beschrijft om één van de hoeken B of B', 

afhankelijk van de eerste of tweede zijtak. 

Het proces voor wervelafschudding wordt gemodelleerd door aan te nemen dat er een 

nieuwe wervel ontstaat op het moment dat het akoestisch veld de zijtak indraait. 

De pulsatieamplitude (q/Q) is van de orde grootte 0,1. In het 1-wervelmodel van Howe 

zoals Bruggeman [BRU87] dat beschrijft wordt het akoestisch snelheidsveld 

verwaarloosd in de berekening van het afschudden van wervelsterkte. Dit blijkt slechts 

redelijk goede benaderingen te geven voor lage amplituden, q/Q=0(0,01). 

§ 2.2.2 De dimensieloze vergelijkingen 

Een dimensieloos getal voor de hoofdstroomsnelheid is het Strouhalgetal. Deze wordt als 

volgt gedefinieerd: 

Sr=\,~. (2.1) 

Hierin is f de frequentie, H een karakteristieke lengtemaat (in de berekeningen is dit de 

breedte van de pijp, mits anders wordt vermeld) en Vo is de hoofdstroomsnelheid in de 

hoofdleiding. 
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Het Reynoldsgetal geeft de mate van turbulentie van de stroming. Voor Re>2300 is de 

stationaire stroming turbulent. 

(2.2) 

Hierin is v de kinematische viscositeit gelijk aan TJ/ p. Voor lucht bij een temperatuur van 

20oC is v gelijk aan 1,5.10-5 m2s-1. 

De lengte en tijdcoördinaten (x, y en t ), de tijdsonafhankelijke flux Q, de akoestische 

flux q en de cicuiatie r zijn dimensieloos gemaakt met de hoofdstroomsnelheid V 0 in de 

hoofdpijp en de halve breedte van de zijtak H/2. 

* Q = Q Vo H/2, * q = q Vo H/2, 

* x= x H/2, * r = r Vo H/2, (2.3) 

* y = y H/2, * h = h H/2. 

* t=t H/(2Vo), 

Vanaf nu zal steeds met deze dimensieloze grootheden gewerkt worden waarbij de ster 

wordt weggelaten. 
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2.3 Stromingsleer 

§ 2.3.1 Potentiaal theorie 

In de theorie van de akoestische vergelijkingen wordt per definitie aangenomen dat de 

stroming compressibel is. Wanneer echter de stroming in het T-stuk locaal wordt 

bekeken, dan is deze compact. Dat wil zeggen : 

D/>.<<1, (2.4) 

waarin D, de breedte van de pijp (in de experimenten 0,06 m) en>., de golflengte van het 

akoestisch veld (in de orde van grootte van 1,0 m). Een compacte stroming is 

incompressibel (zie [HIR88]) en de continuiteitsvergelijking is dan te schrijven als: 

div v = 0. (2.5) 

Voor een 2--dimensionale divergentievrije stroming heeft de snelheid ~' een 

stroomfunktie 7/J . Wanneer we de vector '!!!. = (0,0,7/J) introduceren kunnen we het 

verband tussen ~en '!!!.schrijven als: 

~=V x'!!!.= rot'!!!.· (2.6) 

De viscositeit wordt verwaarloosd, oftewel het getal van Reynolds (zie § 2.2.2) wordt 

oneindig groot. Het stromingsprofiel wordt als vlak beschouwd. 

Wanneer de stroming rotatievrij is, oftewel rot v = 0, dan heeft v een 

snelheidspotentiaal <P waarvoor geldt: 

~ = V <P = grad <P . (2.7) 

Substitutie van (2.7) in (2.5) geeft de Laplace vergelijking: 

div grad <P = !:l <P = 0 . (2.8) 

In het geval dat er werveling in de stroming aanwezig is, is de stroming niet overal 

rotatievrij. Beschouwen we de wervels als discrete puntwervels, dan kunnen we echter 

voor ons probleem toch nog de 2D-Laplacevergelijking (2.8) oplossen met de wervels als 

singuliere punten . 



10 

We nemen aan dat de grenslaag oneindig dun is en de hoofdstroming een uniform 

snelheidsprofiel heeft. Er geldt dus ook dat de snelheid aan de wand ongelijk aan nul is 

en dat er niet wordt voldaan aan de no-slip conditie. 

Aan de wand geldt echter wel de ondoordringbaarheidsvoorwaarde, ~·.!!_=0, de 

normaalsnelheid is nul. 

§ 2.3.2 De complexe potentiaal en conforme afbeelding van het 
fysische vlak naar het reken vlak 

De stroming in het T-stuk wordt beschouwd als een twee-dimensionale potentiaal

stroming. Deze moet voldoen aan de continuïteitsvergelijking (2.5) zoals in de vorige 

paragraaf beschreven werd. In de complexe potentiaal theorie wordt een complexe 

potentiaal Ft ingevoerd welke bestaat uit een reëel deel, de potentiaal rj;, en een 

imaginair deel, de stroomfunktie '1/J. 

De plaats in het twee-dimensionale fysische vlak wordt aangeduid met de vector z. De 

plaats van een wervel wordt aangeduid met Zj. 

Het verband tussen de snelheid Vj in het fysische vlak, de plaatsafgeleide van Ft en de 

tijdsafgeleide van de complex geconjugeerde van Zj( =x+iy) is volgens Prandtl & 

Tietjens[PRA34], mits Zj niet de postitie van de wervel is: 

* dz· * dk t(Zj) 
Vj = (ftl) = Z . (2.9) 

(Met * wordt de complex geconjugeerde aangeduid.) 

Met een conforme afbeelding wordt het fysische z-vlak (z=x+iy) getransformeerd naar 

een complex half-vlak (Im(w)>O), het w-vlak (w=Ç+ix). De potentiaal F(z) is gelijk 

aan de potentiaal F( w) omdat de oplossing van de Laplacevergelijking invariant is onder 

de transformatie. De wervelsterkte van een wervel in het z-vlak is gelijk aan de 

bijbehorende wervelsterkte in het w-vlak. Deze afbeelding, de Schwartz-Christoffel 

transformatie, wordt voor een T-stuk in differentiaalvorm : 

(2.10) 
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Waarin a een geometrische factor voor het T--stuk is: 

1 a=--- (2.11) 

hierin is h de dimensieloze breedte van de pijp. 

t----1 

A' 

hL: 
B' B A Fysisch vlak 

ly t--Q 

A' x A I I I 

-1 1 

I x 
B' A' A B 

___ l. __ l. __ -k-__ .1. l. __ _ 

-1 -a 0 a 1 

t-- w-vlak 

Reken vlak 

fig.2.2 De conforme afbeelding van het T-stuk naar het w-vlak. 

Door deze transformatie worden de hoekpunten van het T--stuk zoals in fig.2.2 is 

weergegeven afgebeeld op de punten -1,-a,O,a,1 met O<a<l. Uit vergelijking (2.10) kan 

z opgelost worden als funktie van w. Er ontstaat dan de volgende vergelijking: 

. 2i ( 1 2 ) h ( w-a ) z = 1 + Ih + - ln w + v w -1 - -ln + 
~ ~ w a 

_ 2 !!. 1n [ J (1-a)(w-1) + iy (1+a)(w+1) J . 
~ J (l+a)(w-1) + iJ (1-a)(w+1) 

(2.12) 

De complexe potentiaal tengevolge van de hoofdstroming, een bron met dimensieloze 

flux Q=2 in w=a en een put van gelijke sterkte in w=-a, wordt gegeven door: 

( ) _ g ( w-a ) 
Fh w - ~ ln w+a . (2.13) 
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Voor het akoestisch veld, met frequentie J, wordt in het geval van het eerste T-stuk, 

waarbij het akoestisch veld om de stroomafwaartse hoek staat, de akoestische bron in 

w=-a geplaatst en voor het tweedeT-stuk in w=a. 

De potentiaal tengevolge van het akoestisch veld is gelijk aan : 

Fa(w) = .9. sin(27rft) ln(w:1:a). 7r 
+:bron in -a 

-:bron in +a 

Hierin is q, de dimensieloze akoestische flux, gelijk aan 2uac/V 0• 

(2.14) 

Prandtl & Tietjens[PRA34) geven uitdrukkingen voor de beschrijving van puntwervels 

met behulp van complexe functies. De circulatie r van een wervel kan gezien worden als 

een stofeigenschap, zijn snelheid is gelijk aan de lokale snelheid op de plaats van de 

wervel. De potentiaal van een wervel j op positie w=Wj met circulatie rj wordt gegeven 

door: 

r· F(w) =fit ln(w-wj) . (2.15) 

Op vaste wanden geldt de ondoordringbaarheidsvoorwaarde, v.n=O. Hieraan wordt 

* voldaan door iedere wervel met positie Wj te voorzien van een spiegelwervel in Wj met 

een tegengestelde maar evengrote circulatie -rj. De complexe potentiaal voor een wervel 

met spiegelwervel in het halfvlak wordt dan: 

* 
Fw(w) = i~~ln [ :=:]] (2.16) 

Voor de snelheid van de wervel zelf geldt: 

v· = (è.i)* = [ dFj(z) + ir _1_] . 
J dt z 27r z-zJ·* Z=Zj 

(2.17) 

Uitgedrukt in w wordt dit: 

(2.18) 
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Hierin is Ft de som van de hierboven genoemde bijdragen en F s is een uitdrukking voor 

de door de wervel zelf geïnduceerde snelheid ter plaatse van het centrum van de wervel. 

De bijdrage die dit levert in het totale snelheidsveld is (zie Appendix A, formule a.lü): 

(2.19) 

De bijdrage die geleverd wordt doorN eventuele secundaire wervels is F n: 

N * 
Fn(w) = ~ [i.ln [ w=w! J. j:g1 27r W WJ 

(2.20) 

jfi 

De uiteindelijke uitdrukking voor de snelheid van een wervel met N secundaire wervels 

wordt nu met Ft=Fh+Fa+Fw+Fn: 

( Zi) Q . a 1 s. Wi+a s· (2 ft) + 1 r i w 1-a 1 + d * { . - 2 2 
V i = at = . -1 - 2' 4 m 1r 4 'Cf __ . : 

..j Wt-1 ..j W t-1 ..j Wt-1 WcW 1 

N 
~ [ 1 r · w?-a 

2 
[ 1 1 J J} + l 4 -- *--- . 

J·-1 if ~ w·-w· w·-w· - t w~-1 1 J 1 J H i V J 

(2.21) 

Hierin is de eerste term de bijdrage van de hoofdstroming, de tweede term de akoestische 

bijdrage, de derde term de bijdrage van de spiegelwervel, de vierde term de bijdrage van 

de zelfgeïnduceerde snelheid en de vijfde term de bijdrage van de eventuele andere 

wervels. 

In de volgende paragraaf wordt de bepaling van de wervelsterkte r besproken. Dit 

gebeurt met behulp van de Kuttaconditie. 
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§ 2.3.3 De Kuttaconditie 

In een potentiaalstroming zonder wervels wordt de snelheid bij scherpe hoeken oneindig 

groot. Aangezien dit fysisch niet realistisch is, worden wervels afgeschud welke zorgen 

voor het voldoen aan de Kuttaconditie. 

De Kuttaconditie houdt in dat ten gevolge van de viscositeit in het stromingsveld de 

snelheid overal eindig moet zijn. Dit komt doordat het dempende effect van de viscositeit 

bij voldoende grote snelheidsgradiënten altijd zal gaan overheersen. 

Voor ons probleem geldt dit in het bijzonder voor de singuliere punten w=1 en w=-1, de 

scherpe hoek waar de wervels afgeschud worden. 

Aan de Kuttaconditie kan voldaan worden door iedere wervel k die afgeschud wordt een 

geschikte circulatie rk te geven. Uit de vergelijkingen uit § 2.3.2 kan afgeleid worden 

dat, in het geval er reeds N wervels in het T-stuk aanwezig zijn en er een akoestisch veld 

is met sterkte q, voor rk op Wk=Çk+iXk moet gelden: 

rk = (1-Çk) 
2 

+ x~ { ( 1 _ 1 ) - S (-1-) sin(21rft;) 
q- Xk l+a 1-a Q 1+a 

(2.22) 

Aan de Kuttaconditie kan voldaan worden op verschillende manieren welke leiden tot de 

modellen die in § 2.4 beschreven zullen worden. 

§ 2.3.4 Fase van de bronnen in relatie tot de zijtaklengte 

In het model wordt niet gebruik gemaakt van een numerieke waarde van de zijtaklengte 

of de lengte van het verbindingsstuk tussen de twee T-stukken. Van belang voor 

resonantie is de verhouding van de zijtaklengte tot de grootte van de afstand tussen twee 

afgesloten zijtakken. 

Bij de opstelling met 1 afgesloten zijtak, is dit de verhouding van de zijtaklengte tot de 

lengte van de uitstroompijp. 
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Deze verhouding bepaald de resonerende mode in het systeem en in het geval van twee 

zijtakken het faseverschil van het akoestisch veld in de twee takken. Wanneer de lengte 

van het verbindingstuk 2 maal de lengte van een zijtak is, moeten we in ons model bij 

beide T -stukken een periodieke bron plaatsen. Het akoestisch veld is dan bij de 

T--stukken in tegenfase. Voor zijtak 1 een bron Q in w=-a, en voor zijtak 2 een bron Q 
in w=+a. (zie § 2.3.2). Wanneer de lengte van het verbindingsstuk 4 maal de 

zijtaklengte is, is het akoestisch veld juist in fase bij de T--stukken. We kunnen dit 

simuleren door bij het eerste T--stuk een bron te plaatsen in -a, en bij het tweede 

T -stuk een put in +a. 

De som van de lengten van de zijtakken en het verbindingsstuk bepaalt de frequentie van 

het akoestisch veld. Deze frequentie wordt ook meegenomen in het Strouhalgetal (zie § 
2.2.2 ). 

§ 2.3.5 Het akoestisch vermogen 

Het akoestisch vermogen wordt bepaald door de sterkte van de wervel, het akoestisch 

veld en de richting van de wervelbaan ten opzichte van de richting van het akoestisch 

veld. 

Voor het vermogen P, dat geproduceerd wordt door een instationaire wervel m een 

akoestisch veld, heeft Howe [HOW75) de volgende uitdrukking gedefinieerd: 

(2.23) 

In de complexe potentiaal theorie wordt het vermogen per lengte-eenheid, met 

w=rkt5(z-zk)~z : 

p =I; -p r Im(v.u:c) I - . k k -- Z-Zk (2.24) 

Hierin wordt gesommeerd over de in de stroming (in z=zk) aanwezige wervels met 

sterkte rk. 

In de bovenstaande uitdrukking is .!!_ac het compressibele, rotatievrije, instationare deel 

van het totale snelheidsveld. !=(u,v) is het lokale snelheidsveld volgens: 

. _ (dz)* _ dàt(z) 
U - lV - Qt - Z 1 (2.25) 
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en w = Y x ! is de vorticiteit, een vector met lengte r en een richting die volgens de 

kurketrekker regel hoort bij de draaiingsrichting van de wervel. 

Uit de uitdrukking kan men afleiden in welke situatie P maximaal zal zijn. Omdat w 

loodrecht staat op het fysiche vlak en wx! loodrecht op .!_, is P maximaal wanneer ! 

loodrecht staat op _!!ac de akoestische snelheid. Het teken van P bepaald of er geluid 

geabsorbeerd of geproduceerd wordt. 

Wanneer P < 0 wordt er akoestisch vermogen geabsorbeerd. In het geval dat P > 0 , 

wordt er vermogen geproduceerd. Bij de opstelling met twee zijtakken hebben we een 

vermogen P 1 welke hoort bij het eerste T -stuk en een vermogen P 2 welke hoort bij het 

tweede T -stuk. 
02 

0.0 

2 p I 
p ua Q H 

~.2 

-Q4 

0.0 0.2 

Sr=0,5 

\ 

0.4 0.6 0.6 1.0 

q/Q 

fig.2.3 Het vermogen dat geproduceerd wordt in het T -stuk gedurende een periode van het 

akoestisch veld, in de twee zijtak opsteUing, bij een Strouhalgetal van 0,5. Bepaald met 

behulp van het 1-wervelmodel van Howe. 
eerste zijtak {1}, tweede zijtak {2} en de som van beide vermogens. 

Het stationaire punt ligt bij qjQ = 0/14. 

In de figuur zijn de vermogens van beide T-stukken uitgezet als functie van q/Q, de 

verhouding van het akoestisch veld tot de sterkte van de hoofdstroming. De waarden zijn 

uitgerekend met het 1-wervelmodel van Howe (§ 2.4.3). In het eersteT-stuk wordt voor 

qfQ ~ 0,52 vermogen geproduceerd en voor q/Q > 0,52 vermogen geabsorbeerd. In het 

tweedeT-stuk ligt dit punt bij 0,1. Wanneer het totale vermogen, de som van beide 
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T-stukken, gelijk is aan nul, dan wordt al het geproduceerde vermogen uit de eerste tak 

geabsorbeerd door de tweede tak. Dit is bij q/Q = 0,34. Experimenteel is een waarde van 

0,12 gevonden door Bruggeman. De experimenteel gevonden waarde ligt lager dan de 

theoretische waarde, omdat in het model de verliezen door uitstraling en demping zijn 

verwaarloosd. 

Voor q/Q > 0,6 werden de numerieke berekeningen van het eerste T-stuk instabiel. 

Voor q/Q > 0,8 werden ook de berekeningen voor het tweedeT-stuk instabiel. 

Het effect van de akoestische snelheidsbijdrage aan de geluirlsproduktie is bekeken. Het 

model dat hiervoor gebruikt is is een alternatief 1-wervel bron model dat beschreven is 

door Bruggeman [BRU87]. Een wervel bestaat gedurende 1 periode van het akoestisch 

veld. Zijn sterkte groeit lineair met de tijd volgens de relatie: 

r - Vo2t 
-2, 

en de wervel wordt verplaatst in een rechte lijn van links naar rechts. 

2 p 

p Uä q 

(2.26) 

fig.2.4 Akoestisch vermogen gegenereerd door een alternatief 1-wervel bron model als 

funktie van de hoofdstroomsnelheid. 
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Voor de situaties (1) en (2) voorspelt het model bij lage frequenties een negatieve waarde 

van P. Dit is te wijten aan geluidsabsorptie door wervelafschudding in de eerste helft van 

de periode. Bij hogere frequenties wordt deze absorptie gecompenseerd door 

geluidsproduktie wanneer de wervel de stroomafwaartse hoek nadert. 

Bij Srh V0/Uc ~ 0,9 is er een maximale produktie van het vermogen, omdat dan de 

zogenaamde looptijd van de wervel past bij de trillingsperiade van het akoestisch veld. 

Het geabsorbeerde en geproduceerde vermogen is in situatie 1 sterker dan in situatie 2, 

omdat het akoestische snelheidsveld in situatie 1 om de stroomafwaartse hoek staat, 

alwaar de vermogens produktie plaatsvindt. Terwijl bij situatie 2 het akoestische 

snelheidsveld om de stroomopwaartse hoek staat waar de absorptie plaatsvindt. 
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2.4 Modellen voor wervelafschudding aan een rechte hoek 

§ 2.4.1 Inleiding 

Voor het beschrijven van wervelafschudding aan een rechte hoek kunnen verschillende 

modellen worden toegepast. Zo kan de oprollende schuiflaag beschreven worden door een 

serie van kleine puntwervels op de schuiflaag. Een andere methode is om de schuiflaag te 

beschrijven met behulp van een continue aaneenschakeling van rechte wervelsegmenten. 

Deze modellen zijn echter te gecompliceerd voor de beschrijving van wervelafschudding 

in uitgebreide configuraties zoals een T-stuk. 

In dit hoofdstuk worden drie eenvoudige modellen besproken welke getest zijn en 

waarmeewervelbaan-en wervelstruktuurberekeningen zijn uitgevoerd. 

Allereerst zal echter de gelijkvormigheids oplossing besproken worden welke gebruikt is 

voor de beschrijving van het startgedrag van de wervel. 

Van de drie modellen, het 1-wervelmodel van Howe, het 2-wervelmodel en het 

wervelsegmentmodel is de laatste gebruikt om experimentele resultaten mee te 

vergelijken. Dit model geeft namelijk een fysisch betere interpretatie van de 

werkelijkheid dan de andere twee modellen. 

Het belangrijkste verschil tussen de drie modellen is de manier waarop aan de 

Kuttaconditie wordt voldaan. In het 1-wervelmodel wordt de wervelsterkte op afstand 

aangepast zodanig dan bij de loslaathoek aan de Kuttaconditie wordt voldaan. 

In de andere twee modellen wordt als het ware voortdurend nieuwe wervelsterkte 

afgeschud aan de stroomopwaartse hoek, door middel van respectievelijk een nieuwe 

discrete wervel en een wervelsegment. 
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§ 2.4.2 De gelijkvormigheiels oplossing. 

Om het startgedrag van de wervel te beschrijven wordt gebruik gemaakt van het 

gelijkvormig gedrag vlakbij de stroomopwaartse hoek. De stroming gedraagt zich hier als 

de stroming om een rechte hoek (zie fig 2.5). In Appendix A is de gelijkvormigheids 

oplossing gegeven van de wervelafschudding bij een rechte hoek 

====> 
+---nûo f dstrorning 

~ 

1 

Fig.2.5 De omstroming om een rechte hoek in het T-stuk. 

Uo 

Om nu de gelijkvorrnigheids oplossing in het T -stuk te bekijken dienen we de 

betreffende hoek waar de wervelafschudding plaats vindt te transformeren naar de 

stroming over een vlakke plaat (zie § 2.3.2). 

De transformatie van het T-stuk naar een half-oneindig vlak wordt gegeven door 

formule 2.10: 

dz _ 2i y wL1 
aw-?f wLa2' met a= - 1-

~ 

Nabij de loslaathoek: w=1, z=1+ih geldt: 

dz I _ 2i /1 r-v;=r 
Uw w=1 - i{1-a2) V w-.L, 

(2.27) 

(2.28) 

(2.29) 

Om dezelfde situatie te creëren als in appendix A, moet de hoek gespiegeld worden in de 

x-as en moet het hoekpunt verschoven worden naar de oorsprong. 

Dit levert de volgende coördinatentransformatie: 

z' = z - 1 - iH en w' = 1 - w 
I ' 

(2.30) 
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dan volgt: 

(2.31) 

Hieruit volgt voor lokaal voor de transformatie: w = Dzn met: 

(2.32) 

In het w-vlak geldt voor de potentiaal F(w)=A.w . Lokaal is de stroming vergelijkbaar 

met de stroming om de hoek, mits de juiste waarde voor A wordt genomen. Wanneer er 

alleen een hoofdstroming in het T-stuk is, volgt door ontwikkeling van (2.13) rond w=1: 

A=aFI =~ 7JW w= 1 7r(I=a2}" (2.33) 

Wanneer deze waarde voor A samen met (2.32) in de vergelijkingen (a.21), (a.26) en 

(a.27) van appendix A ingevuld worden, vinden we de oplossing welke gegeven is in 

(2.36) tot en met (2.39). 

Wanneer er behalve een hoofdstroming ook wervels in de stroming aanwezig zijn, moet 

hun invloed meegenomen worden in de bepaling van A. In de modellen zoals beschreven 

in § 2.4 wordt de eerste keer dat er een wervel wordt afgeschud zijn plaats en sterkte 

bepaald met een waarde van A zoals in (2.33). 

Na iedere periode wordt er een nieuwe wervel afgeschud, terwijl de oude wervels nog in 

de stroming aanwezig kunnen zijn. De uitdrukking die dan voor A gevonden wordt 

wanneer F bepaald wordt door (2.13) en (2.20): 

(2.34) 

Waarin de tweede term in het rechter lid de bijdrage is van de secundaire wervels. 
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Voor het 2-wervelmodel en het wervelsegment model wordt er iedere tijdstap 6t, van een 

numeriek schema, een hoeveelheid wervelsterkte afgeschud in de vorm van een discreet 

werveltje of een recht wervelsegment. In de appendix B wordt de theorie van de 

wervelsegment methode besproken. 

De plaats en de sterkte van het discrete werveltje wordt bepaald met de 

gelijkvormigheids oplossing. Voor beide methoden dient er een waarde van A gebruikt te 

worden waarbij tevens rekening wordt gehouden met het akoestische veld. a.35 wordt 

dan: 

N 
A= aF I = ~----...9...-...- 9. \' rk Xk . 

7JW w=l 7r(1=a2) 7r(l±a) ~= f (1-6)2+x2 
(2.35) 

Waarin de tweede term van het rechter lid de bijdrage is van het akoestische veld. Het 

teken in de noemer is afhankelijk van de hoek waaromheen het akoestisch veld staat. 

Stellen we z0(t) = r 0(t) eicpo, de plaats van de wervel in het z-vlak, dan vinden we als 

oplossing bij een constante hoofdstroming zonder akoestisch veld en zonder secundaire 

wervels met (2.32) en (2.33): 

cpo = ~ arcsin( J 6/4) = 56,60 , 

en voor ro: 

met c1 een constante waarvoor geldt: 

[
____j.fi_ 1/3 

Ct= (aQ//1) ~] 

De sterkte van de wervel is: 

(2.36) 

(2.37) 

(2.38) 

(2 .39) 
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mits er geen tweede wervel in de stroming aanwezig is. 

De oplossing verandert wanneer er behalve een hoofdstroming ook een akoestisch veld 

om de hoek bestaat en er secundaire wervels in de stroming zijn. V oor deze gevallen is de 

snelheids potentiaal gegeven in (2.34) en (2.35). 

In onderstaande figuur is de plaats weergegeven in het z-vlak: 

stroming ----1 

fo 

fig.2.6 De gelijkvormigheidsoplossing. 

De wervel verplaatst zich vervolgens in het aanwezige snelheidsveld (2.21). 

Wanneer er een akoestisch veld in het T-stuk aanwezig is, zal iedere keer wanneer het 

akoestisch veld de zijtak indraait een nieuwe wervel worden afgeschud. Deze wordt 

neergezet op de plaats die we gevonden hebben met de gelijkvormigheids oplossing voor 

een impulsief startende stroming met eventuele secundaire wervels. 

§ 2.4.3 Het I-wervel model van Howe 

In dit model (zie [HOW75]) wordt de oprollende schuiflaag beschreven met behulp van 

een discrete wervel. Iedere keer dat het akoestisch veld de zijtak indraait wordt er een 

nieuwe wervel afgeschud aan de stroomopwaartse hoek. 

Bruggeman [BRU87) heeft experimenten gedaan welke aantonen dat er een nieuwe 

discrete wervel ontstaat als de akoestische snelheid aan de stroomopwaartse hoek in de 

afgesloten zijtak wordt gericht. Dit is op het moment dat de druk in de zijtak minimaal 

is. 

De wervel wordt afgeschud volgens de gelijkvormigheids oplossing. Om bij de scherpe 

loslaathoek aan de Kuttaconditie te voldoen, wordt de sterkte van de wervel aangepast 

nadat deze is verplaatst. De sterkte van de wervel wordt bepaald door formule (2.22) en 

is dus afhankelijk van zijn positie ten opzichte van de stroomopwaartse hoek en de plaats 

en sterkte van eventuele andere wervels. 
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Dit model is door Bruggeman gebruikt om de wervelafschudding in een T-stuk te 

beschrijven. Een wervel bestond gedurende twee perioden van het akoestisch veld, maar 

er werd slechts een halve periode aan de Kuttaconditie voldaan [LAN89]. 

§ 2.4.4 Het 2-wervelmodel 

Dit model beschrijft het oprollen van de schuiflaag met een discrete wervel en een 

discreet werveltje bij de stroomopwaartse hoek. Dit is in onderstaande figuur 

schematisch weergegeven. 

hoofdstroom ---~ hoofdstroom ---~ 

a. b. 

fig.2. 7 Het 2-wervelmodel1 a. de fysische realiteit en b. het model. 

x ro 
A:..::/ 

In dit model wordt aan de Kuttaconditie voldaan door na iedere tijdstap ót, een 

puntwerveltje af te schudden aan de stroomopwaartse hoek op een plaats en met een 

sterkte die bepaald wordt door de gelijkvormigheidsoplossing (§ 2.4.2). 

Het 2-wervelmodel berekent de baan van het zwaartepunt gedurende 2 perioden van het 

akoestisch veld. Dit betekent dat er in de berekening steeds twee wervels in de stroming 

aanwezig zijn plus het puntwerveltje. Op t=O wordt de eerste wervel afgeschud volgens 

de gelijkvormigheids oplossing. 

De wervelsterkte van het puntwerveltje wordt instantaan toegevoegd aan de 

wervelsterkte van de wervel die losgeschud is aan het begin van de periode, hierna 

verdwijnt het kleine werveltje. 

De periodieke oplossing wordt gevonden met behulp van een iteratieve methode. 

Gedurende de eerste periode T wordt de baan van de wervel beschreven. Aan het begin 

van de volgende periode op t=T, en aan het begin van iedere hier opvolgende periode, 

wordt opnieuw een wervel afgeschud en blijft de oude bestaan. Nu worden de banen van 

beide wervels berekend.Hierbij neemt de oude wervellangzaam in sterkte af. De sterkte 

van het puntwerveltje wordt steeds toegevoegd aan de laatst afgeschudde wervel. Er 

wordt gezocht naar een stationaire periodieke oplossing, dat wil zeggen naar een 

oplossing die geldig is voor ieder opeenvolgend wervelpaar. Van belang is de manier 
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waarop en wanneer de wervelsterkte van de eerste (oude) wervel op den duur naar nul 

gaat. Dit kan bijvoorbeeld door r lineair naar nul af te laten nemen gedurende een halve 

periode. 

De baan van de wervel wordt numeriek berekend door een tweede orde, Euler impliciete 

integratie van de geïnduceerde snelheid in het z-vlak. 

De uitdrukking voor de wervelsterkte ilr van het werveltje dat iedere tijdstap bt wordt 

afgeschud is: 

(2.40) 

Hierin is A het totale lokale snelheidsveld in het getransformeerde vlak dat gegeven 

wordt door (2.33). 

Den n worden bepaald door de lokale transformatie, zie (2.32). 

r 0 is de afstand tot het loslaatpunt na een tijdstap ilt, zie (a.26). 

§ 2.4.5 Het wervelsegment model 

Bij dit model wordt de wervelstruktuur beschreven met een discrete wervel in het 

zwaartepunt van de spiraal en een recht wervelsegment met lengte Sz en een bepaalde 

wervelsterkter z welke homogeen verdeeld is over het segment. 

hoofdstroom hoofdstroom 

a . 

. 2.8 De wervelsegment methode, a. fysische realiteit en b. het model. 

het begin van een periode wordt net als bij het 2-wervelmodel een discrete wervel 

u.._..,,u ... ~ud volgens de gelijkvormigheids oplossing. Deze wervel wordt verplaatst. Hierna 

aan de Kuttaconditie te voldoen wervelsterkte in de vorm van een recht 

--~U'J"'~~--~t afgeschud. 

segment wordt evenwijdig aan het afstroomoppervlak met maximale snelheid 

'~"'"'u"'~ud. Dit is in figuur 2.8 weergegeven voor een stroming om een rechte hoek. Voor 

bepaling van Sz en r z als functie van de stapgrootte in de tijd bt, bij de omstroming 
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van een willekeurige hoek wordt verwezen naar appendix B . 

In het geval van een rechte hoek is n=2/3 en vinden we voor de lengte van het segment: 

(2.41) 

Hierin is A het totale snelheidsveld (zie (2.35)) in het rekenvlak, en wordt D bepaald 

door de lokale transformatie om de hoek w=Dzn (zie (2.32)). 

De wervelsterkte is dan de snelheid van de schuiflaag maal de tijdstap: 

1 
Sz = 2" l1o I ót , (2.42) 

r S 2Si . ( ) 
z = 1o z = l5ï stgn 1o . (2.43) 

Met 1o de differentiele vorticiteit, welke constant is over het segment. 

De wervelsterkte r z wordt instantaan toegevoegd aan de discrete wervel welke het laatst 

is afgeschud. 

Wanneer er naast de hoofdstroming een akoestisch veld om de hoek staat, wordt de 

richting van het segment bepaald door de locale snelheid. Wanneer de richting van het 

akoestisch veld gelijk is aan de hoofdstroom, wordt het segment tegengesteld afgeschud 

aan het bovenvlak. Wanneer nu het akoestisch veld tegengesteld gericht is aan de 

hoofdstroom en locaal bij de hoek sterker is, dan zal het segment de andere kant worden 

afgeschud. In figuur 2.8 is dit tegengesteld aan de hoek, loodrecht op de hoofdstroom. 

Indien locaal bij de hoek de hoofdstroomsnelheid en de akoestische snelheid gelijk maar 

tegengesteld van richting zijn, dan zal het segment onder een hoek van 45o worden 

afgeschud. 
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Het segment heeft dan geen wervelsterkte, omdat er aan beide zijden van de schuiflaag 

een stuwpunt is en er dus geen snelheidsprong over de schuiflaag aanwezig is. 

Een andere oplossing voor dit gelijkvormigheids probleem met toepassing van de 

Kuttaconditie is in een potentiaalstroming niet mogelijk. 

Hoofdstroom 
snelheid 

l akoestische 
snelheid 

o : stuwpunt, v=O. 

fig.2.9 De schuiflaag laat los onder een hoek van 45° wanneer de akoestische- en de 

hoofdstroom snelheid lokaal gelijk zijn. De schuiflaag bevat nu geen vorticiteit. 
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3.Numeriek 

3.1. Numerieke aspecten 

§ 3.1.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen de verschillende numerieke aspecten behandeld worden welke bij 

de modellering van het probleem aan de orde komen. Er zijn verschillende integratie 

methoden bekeken om de verplaatsing van de wervel te berekenen. Om tot een goed 

model voor de circulatie, als funktie van de tijd, te komen zijn verschillende modellen 

vergeleken. 

De drie modellen voor de wervelafschudding zijn getest op convergentie. Dit is gedaan 

voor een impulsief startende stroming om een rechte hoek. 

§ 3.1.2 Integratie methoden 

expliciete methode, eerste orde 

De wervelbaan wordt gedurende de eerste periode uitgerekend met behulp van een eerste 

orde expliciete methode. Door Bruggeman [BRU87] is de convergentie van deze methode 

getest. Voor de minimale stapgrootte ~t die nodig is voor het bereiken van 

discretisati~nafhankelijke resultaten vond Bruggeman T /200. De frequentie f hangt 

samen met de tijdstap ~t volgens: 

f= 1/T =1/(Nt.~t), (3.1) 

met N t het aantal tijdstappen per periode. 

In fig.3.1 zijn de wervelbanen gegeven van de eerste orde expliciete methode bij een 

strouhalgetal van 0,5 en een qfQ van 0,6 voor verschillende waarden van Nt. 

De eerste orde expliciet: 

x(t + ót) = x(t) + ~~t). ót + O(ót2). (3.2) 
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Impliciete methode, tweede orde 

De expliciete methode is vervangen door een tweede orde impliciet schema. De methode 

van Heun, de predietor corrector methode: 

x(t+ót) = x(t) + (daft) + dx~:+ót)) 0,5 t5t + 0(&3). (3.3) 

Met een schatting voor dx(Jtót) uit de Euler expliciete methode. 

In onderstaande figuur zijn de wervelbanen gegeven voor verschillende waarden voor N t 

bij een Strouhalgetal van 0,5 en een q/Q van 0,6. 

EXPLICIET IMPLICIET 
3.0 

Sr= 0,5 Sr= 0,5 

qfQ = 0,6 q/Q = 0,6 

N = 25 t/m 200 N = 25 t/m 200 

2.5 

2y/H 

2.0 

1.5 

-LS -1.0 -os 0.0 05 10 1.5 -LS -10 -os 0.0 os 

2x/H 
2x/H 

fig.3.1 De wervelbanen berekend met het 1 ~weroelmodel, mbv een eerste orde expliciete en 
een tweede orde impliciete methode. 

De baan convergeert sneller naar een stationaire oplossing dan bij de voorgaande 

methode. Het verschil in de wervelbaan tussen de verschillende integratie methoden is 

weergegeven in fig.3.1. 

Er i~~ ook een tweede orde expliciete methode getest. Het schema van deze integratie 
methode: 

x(t+ót) = x(t) + 0,5 (3 ~ft)- dx~:-ót)) t5t + 0(&3). (3.4) 

1.0 1.5 
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Deze methode geeft overeenkomstige convergentiesnelheden als de tweede orde impliciete 

methode. 

Voor de numerieke berekeningen is de impliciete methode van de tweede orde gebruikt. 

§ 3.1.3 De impulsief startende stroming om een rechte hoek 

Voordat de modellen gebruikt worden voor het berekenen van wervelafschuddingen in 

een T-stuk zijn verschillende testen gedaan. 

Voor de beschrijving van de modellen, zie § 2.4. Het 1-wervel model van Howe, het 

2-wervel model en het wervelsegment model zijn getest op een impulsief startende 

stroming om een rechte hoek. Voor de rechte hoek zijn de drie modellen nog eens 

weergegeven in onderstaande figuur. 

x 
x x x 

(1) (2) (3) 

fig.3.2 De drie modellen voor wervelafschudding om een rechte hoek. (1) 1-wervelmodel 

van Howe, (2} 2-weruelmodel, (3} werueLsegmentmodel. 

Het 1-wervelmodel van Howe convergeert snel naar de gelijkvormigheids oplossing. De 

twee andere modellen convergeren beiden naar deze oplossing waarbij het 2-wervelmodel 

sneller convergeert dan het wervelsegmentmodeL 

In § 3.1.4 zullen de resultaten van een convergentietest van een impulsief startende 

stroming om een rechte hoek beschreven worden. 

In fig.3.4 is de circulatie weergegeven als funktie van het aantal tijdstappen voor de 

verschillende modellen. Hieruit blijkt dat de wervelsegment methode het traagst 

convergeert naar de gelijkvormigheidsoplossing. Aangezien deze methode een fysisch 

beter model is dan de andere twee modellen hebben we deze methode gebruikt voor de 

numerieke berekeningen van de wervelbanen in een 2-dimensionaal T -stuk. 
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§ 3.1.4 Convergentietest voor een stroming om een rechte hoek 

Voor een impulsief startende stroming om een rechte hoek verplaatst de wervel zich 

volgens de gelijkvormigheids oplossing langs een rechte lijn. 

De drie modellen zijn getest op convergentie naar deze analytische oplossing van het 

probleem. In fig.3.3 zijn de berekeningen voor het 2-wervelmodel en voor het 

wervelsegmentmodel weergegeven. In beide figuren is de bovenste lijn de analytische 

oplossing. Beide modellen blijken te convergeren, waarbij het 2-wervelmodel het snelst 

convergeert. 

/H 2y/H 

-{).3 

-{)3 OQ 03 -{)3 0.0 

2x/H 2x/H 
a b 

1. analytisch 1. analytisch 

2. L1t = lQ-5 T 2. L1t = lQ-6 T 

3. L1t = lQ-4 T 3. L1t = lQ-5 T 

4. L1t = lQ-3 T 4. L1t = lQ-4 T 

5. L1t = 10-2 T 

fig.3.3 ImpuLsief startende stroming om een rechte hoek. Àt is de tijdstap. 

a. 2-weruelmodel. 

b. werueLsegmentmodel. 

Vervolgens is de afwijking van de circulatie van de wervel ten opzichte van de 

analytische oplossing, voor de drie modellen uitgezet als funktie van het aantal stappen. 

Uit deze figuur kan de convergentiesnelheid bepaald worden voor de verschillende 

modellen. 

0.3 
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fig.3.4 De afwijking van de circulatie van de drie modellen ten opzichte van de analytische 

oplossing aLs funktie van het aantal tijdstappen. 

1. 1-wervel model. 

2. 2-wervel model. 

3. wervelsegment model. 

Om met de wervelsegmentmethode een oplossing te vinden welke in overeenstemming is 

met de analytische oplossing moeten er vanaf het begin van de wervelafschudding 

voldoende kleine tijdstappen genomen worden. De eerste tijdstap moet echter zo groot 

zijn de lengte van het segment klein is ten opzichte van de afstand van de wervel, omdat 

anders het model niet realistisch is. 

Bij onze numerieke berekeningen wordt tenzij anders vermeld, N =500 genomen. Dit 

betekent dat een periode in 500 stappen wordt verdeeld. Na de eerste stap wordt de 

volgende stap weer in 500 stappen verdeeld. De tweede stap bestaat dus uit een tijdstap 

van T /N2 seconde. Iedere volgende tijdstap wordt met een procent verhoogd. In fig.3.5 is 

dit schematisch weergegeven. 

t1-to=T/n 

t2- t 1 = T/n2 , t3- t2 = 1,01 (t2 -tt) enz. 

tn- tn-1 = 1,01 (tn-1- tn-2) 

fig.3.5 De tijdstappen zoals ze gebruikt worden voor de numerieke berekeningen van de 

wervelbaan. Iedere tijdstap wordt er een hoeveelheid vorticiteit afgeschud. 
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§ 3.1.5 Diverse modellen voor de circulatie van een wervel 

Het model voor het ontwikkelen van de circulatie van de wervel is bepaald door het 

aangroeien van de circulatie te bekijken bij een impulsief startende stroming in het 

T-stuk. 

In onderstaande figuren is r uitge~et als funktie van de tijd.(Voor de berekeningen aan 

het T-stuk is U0=1 en h=2.) 
ntlllllX = 500 

6 

3 
5 

2 
4 

-r 3 

~ 

2 
_.-· 

2 3 4 

Fig.3.6 Ontwikkeling van de circulatie van een wervel welke losgeschud zs door een 

impulsief startende stroming in een T -stuk. 

1. gelijkvormigheidsoplossing. 

2. wervelsegmentmodel. 

3. 1-wervelmodel van Howe 

Uit deze figuur blijkt dat r voor het 1-wervel model binnen een periode explodeert. De 

wervelsegmentmethode volgt de gelijkvormigheidsoplossing tot t::::3, daarna neemt r 

lineair toe met de tijd. 

Er zijn verschillende modellen voor de ontwikkeling van de wervelsterkter bekeken. 

Met het 1-wervel model, waarmee met 1 discrete wervel wordt gewerkt, groeit de 

circulatie aan gedurende een halve periode. Vervolgens wordt de circulatie gedurende een 

hele periode constant gehouden, waarna gedurende een halve periode r tot nul afneemt. 

Zie fig.3.7. 
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Fig.3. 7 Het circulatie model zoals gebruikt is bij het 1-wervelmodel. 

Een wervel bestond dus gedurende 2 perioden. 

Met het wervelsegmentmodel laten we de wervel gedurende een hele periode aangroeien. 

In het model is de tweede periode van de wervel gevarieerd. Het lineair laten afnemen 

naar nul werd gestart op verschillende tijdstippen. Namelijk op een kwart, een half en op 

drie kwart van de tweede periode. 

Dit zou belangrijk kunnen zijn in het T-stuk waar het akoestisch veld om de 

stroomafwaartse hoek staat. De wervel is namelijk aan het begin van de tweede periode 

voor bepaalde waarden van het Strouhal getal dicht in de buurt van deze hoek. 

Voor waarden van het Strouhalgetal waarbij het vermogen al een constante waarde heeft 

bereikt binnen een periode van het akoestisch veld, zal de afname van de circulatie niet 

van invloed zijn op de wervelbaan. 

Wanneer echter het Strouhalgetal zo groot is dat het vermogen na een periode nog niet 

constant is geworden zal dit niet zo zijn. De wervel bevindt zich dan nog in de buurt van 

de stroomafwaartse hoek waar produktie plaats vindt van akoestisch vermogen. 

In de volgende paragraaf wordt een methode beschreven waarbij de tijd dat een wervel 

circulatie heeft wordt bepaald door het Strouhalgetal. 
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§ 3.1.6 Het lengtecriterium 

In het model voor de circulatie is een lengtecriterium ingebouwd. Hiermee wordt het 

tijdstip bepaald waarop in het model de circulatie van de wervel afneemt. 

Wanneer de tweede (oude) wervel drie maal de breedte van de pijp het T-stuk 

gepasseerd is zal hij tot nul afnemen gedurende een kwart periode van het akoestisch 

veld. Dit is een model om te voorkomen dat de wervel te ver de zijtak of hoofdpijp in 

verdwijnt, zodat er een numerieke overflow ontstaat in de berekening. De fysische 

gedachte hierachter is het feit dat wanneer de wervel ver verwijdert is van de 

loslaathoek, het vermogen niet meer zal toenemen en de wervelbeweging bij het T-stuk 

niet meer zal beïnvloeden. 

Voor een akoestische stroming van 0,3 maal de hoofdstroming, dus q/Q=0,3, zijn voor 

verschillende waarden van het Strouhalgetal het door een wervel gedurende 2 perioden 

geproduceerde vermogen berekend. 

In Appendix E is de verandering van het vermogen per tijdstap weergegeven in de 

figuren als het instantane vermogen, voor het eerste T-stuk. Hierin is te zien dat het 

vermogen voor lagere Strouhalgetallen eerder constant wordt. Voor Sr=0,5 en 0,6 is 

duidelijk dat de wervel nog absorbeert in de tweede periode. 

In onderstaande figuur is het cumulatieve vermogen van de twee aanwezige wervels 

weergegeven gedurende een periode. 

Sr P(T) 

0,1 --D,533 

0,2 --D,255 

0,3 0,221 

0,4 0,239 

0,5 0,0587 

0,6 --D,0585 

0.5 

P(t) 

0 

-0.5 

0 

eerste T -stuk 

Sr = 0.1 tot 0.6 
q/0 = 0.3 

0,4 

0,3 

0,5 

0,6 

0,2 

.__~T~/=-2---------::T O,l 

Fig.3.8 Het geintegreerde akoestische vermogen gedurende een periode. 
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De figuur laat zien dat er een optimum is voor een Strouhalgetal van ongeveer 0,4 

waarbij het geproduceerde vermogen maximaal is. 

Dit is te verklaren door de plaats van de wervel als funktie van de tijd te beschouwen. In 

fig.3.9 zijn de wervelbanen gegeven van de verschillende situaties gedurende een periode. 

Voor lage waarden is de wervel al ver de zijtak in verdwenen, terwijl voor hogere 

waarden de wervel zich na een periode in de buurt van de stroomafwaartse i:wek bevindt 

waar het akoestisch veld omheen staat. 

Sr = 0.1 tot 0.6 
q/Q = 0.3 

0,3 

10.0 
Sr = 0.2 - 0.6 

q/Q = 0.3 

-) 0,2 
I 

-1 0,3 

----1 0,4 

0,4 

0,6 

-1.0 -0.5 0.0 
2x/H 

0.5 

2y/H 

2.0 

letak 
1.0 

1.0 1.5 0.0 

Fig.3.9 Resultaten van berekeningen met het lengtecriterium. 

T/2 

a. De wervelbanen in de eerste zijtak gedurende een periode. 

b. De y-positie als funktie van de tijd gedurende twee perioden 

T 3T/2 

Voor waarden van Sr<0,4 blijkt uit figuur 3.9.b dat de wervel binnen de tweede periode 

in de wervel omdraait. Dit komt doordat de wervelsterkte dan nul is en de wervel als een 

passief deeltje beweegt in het akoestische veld in de zijtak. 

Als afsterfcriterium voor de circulatie wordt nu het bovenstaande lengtecriterium 

gehandhaafd. Dit resulteert in de onderstaande modellen voor de circulatie. Voor hogere 

waarden van het Strouhalgetal dan 0,6 zou de wervel langer dan twee perioden in de 

berekeningen meegenomen moeten worden, omdat dan de wervels nog steeds invloed 

kunnen hebben op de wervelbaan. 

I o,s 
0,6 

2T 
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Fig.3.10 De modellen voor de circulatie welke gebruikt zijn voor de berekeningen van de 

wervelbanen uit fig.3.9.a. 

In Appendix E zijn ook de instantane vermogens van de wervel gedurende twee perioden 

van zijn bestaan gegeven voor Sr=0,5 en q/Q=0,4 0,5 0,6 en 0,7. Hieruit blijkt dat voor 

hogere waarden van het Strouhalgetal en tevens hogere amplituden dat de wervel ook in 

de tweede periode veel invloed heeft op het totale vermogen. 

Daarom moet ook voor hogere amplituden de wervellanger dan twee perioden bestaan. 

In ons model is de maximale levensduur van een wervel twee perioden, waarbij de 

circulatie gedurende maximaal een periode aangroeit. De berekende vermogens voor 

waarden van het Strouhalgetal groter dan 0,6 en voor de akoestische amplituden qfQ 

groter dan 0,6 zijn slechte benaderingen van de werkelijkheid. 
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3.2 Numerieke resultaten 

§ 3.2.1 Inleiding 

Met het wervelsegment model en het in § 3.1.5 en § 3.1.6 beschreven model voor de 

circulatie zijn diverse berekeningen uitgevoerd. Het geïntegreerde vermogen over een 

periode is berekend als funktie van het Strouhalgetal en de akoestische amplitude qfQ. 
De ontwikkeling van het vermogen in verschillende toestanden wordt beschreven. 

De wervelbanen zijn berekend voor het eerste entweedeT-stuk bij diverse waarden van 

Sr en qfQ. 
Met het injecteren van passieve deeltjes wordt de numerieke wervelstruktuur berekend 

en vergeleken met de visualisaties. 

§ 3.2.2 Akoestisch vermogen 

Het akoestisch vermogen is berekend als funktie van verschillende parameters: het 

Strouhalgetal, de akoestische amplitude verhouding en de tijd. Dit is gedaan met de 

formule (2.24) welke is afgeleid door Howe [HOW75]. In deze paragraaf zullen we de 

invloed bekijken van de verschillende parameters op het akoestisch vermogen. 

Vermogen als funktie van het Strouhalgetal 

In § 3.2.5 zijn de diverse figuren waarin het vermogen uitgezet is bij diverse 

Strouhalgetallen reeds gebruikt voor de ondersteuning van het lengtecriterium. 

In onderstaande figuur is het totaal geproduceerde vermogen uitgezet voor de eerste en 

tweede zijtak als funktie van het Strouhalgetal bij een q/Q van 0,3. 
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q/Q = 0,3 
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p va Q H 
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0.0 0.35 0.7 
St rouhal 

fig.3.11 Het cumulatieve vermogen gedurende een periode als funktie van het Strouhalgetal. 

Deze figuur kan vergeleken worden met fig.2.4 uit § 2.3.5. Voor waarden van het 

Strouhalgetal > 0,6 zijn de berekeningen niet betrouwbaar. Er is een maximum bij een 

Strouhalgetal van 0,35. De looptijd van de wervel past bij deze waarde bij de trillingstijd 

van het akoestisch veld. Het vermogen van het tweede T-stuk ligt lager dan het eerste 

T-stuk, wat in overeenstemming is met de theorie. 

Vermogen als funktie van de akoestische amplitude 

In fig.3.12 is het totaal geïntegreerde vermogen gedurende een periode uitgezet als 

funktie van de akoestische amplitude bij een Strouhalgetal van 0,5. Met ons model 

vinden we een stationair punt bij qfQ~0,5. 



40 

Sr = 0.3 
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0.3 

~.3.12 Vermogen als funktie van de akoestische amplitude. 

a. Sr = 0,3 instabiel evenwicht 

b. Sr= 0,4 stationair punt: qfQ = 0,74 
p 

x 
x 

c. Sr= 0,5 stationair punt : qfQ = 0,47 
0.0 

-0.3 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 
q/Q 

Vermogen als funküe van de tijd, gedurende 2 periode 
De ontwikkeling van het vermogen in de tijd hangt af van de plaats van de wervel en de 

richting van het akoestisch veld. Voor beide zijtakken blijkt het vermogen in het eerste 

deel van de periode negatief te zijn en voor de eerste zijtak in het tweede deel altijd 

positief. 

In Appendix E zijn de instantane en cumulatieve vermogens gegeven voor diverse 

combinaties van het Strouhalgetal en de akoestische amplitude. 

1.0 

1.0 
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§ 3.2.3 Wervelbanen in een T -stuk 

Een wervelbaan geeft de baan van het zwaartepunt van de wervelspiraal binnen de eerste 

periode na het loslaten van de wervel aan de stroomopwaartse hoek. 

De wervelbanen voor de twee T-stukken zijn berekend bij verschillende waarden van het 

Strouhalgetal en verschillende akoestische amplituden qfQ. 

Wervelbanen bij diverse Strouhalgetallen 

Bij een akoestische amplitude van 0,3 keer de hoofdstroming zijn de wervelbanen 

berekend voor verschillende Strouhalgetallen. De figuren zijn zo geplaatst dat de 

hoofdstroming van rechts naar links stroomt. In het eerste T-stuk staat het akoestisch 

veld om de stroomafwaartse hoek en in het tweedeT-stuk om de stroomopwaartse. 

Sr = 0.1 - 0.6 
4.0 

Sr = 0.1 tot 0.6 
q/Q = 0.3 q/Q = 0.3 

0,3 

0,3 

3.0 

0,4 

2y/H 0,4 

0.5 

2.0 
0,6 

1.0 

letak 

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 
2x/H 

0.5 1.0 1.5 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 
2x/H 

0.5 1.0 

fig.3.13 De we1"Ve.lba~·1r:n bij ve'ischillende StrouhalgetaUen. 

Uit de figuren blijkt dat de wervels voor bepaalde waarden de zijtak ingaan. Bij 

visualisatie blijkt dit niet het geval te zijn. Het losschudden van een tweede wervel aan 

de stroomafwaartse hoek zou een verbetering zijn van het model. 

Wervelbanen bij diverse amplituden van het akoestisch veld 

Bij een Strouhalgetal van 0,5 is de akoestische amplitude gevarieerd. De situatie in 

fig.3.14 is dezelfde als in fig.3.13. 

1.5 
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4.0 

3.0 

2y/H 

2.0 

1.0 

1.0 1.5 -1.5 

fig.3.14 Wervelbanen bij diverse akoestische amplituden. 

0,1 

0,2 

0,3 
0,4 

0,5 
0,6 

-1.0 -0.5 

Sr = 0.5 
q/Q = 0.1 - 0.6 

0.0 0.5 
2x/H 

1.0 

De hoofdstroom is van rechts naar links. In het eerste T -stuk staat het akoestisch veld 

om de stroomafwaartse hoek en in het tweede T -stuk om de stroomopwaartse hoek. 

§ 3.2.4 Wervelstrokturen in een T -stuk 

Het ontwikkelen en diffunderen van de wervelstrukturen is numeriek gemodelleerd met 

behulp van het injecteren van passieve deeltjes. Iedere T/103 wordt er een deeltje 

neergezet bij de stroomopwaartse hoek. Dit deeltje wordt verplaatst door het totale 

snelheidsveld in het T-stuk. 

In onderstaande figuur zijn een aantal wervelstukturen vergeleken met de numerieke 

resultaten. In Appendix F zijn de ontwikkelingen van een wervel weergegeven voor drie 

verschillende stationaire punten en worden deze vergeleken met visualisaties. 

letak 

1.5 
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b, ,, ~ 0,379 ~ 
i~ q/Q = 0,229 

~ 
t = 0.2 T t = 0.6 T 

J 
I 

~ ~ 
1,........-: 
~ 

t = 0.3 T t = 0.7 T 

t = 0.4 T t = 0.8 T 

Fig.3.15 Wervelstrukturen, de wervelpositie wordt aangeduid met een kruis. 

In de figuren is duidelijk de spiraliserende werking van de wervel te zien. 

Tevens is te zien dat de snelheid van de deeltjes om het zwaartepunt van de wervel 

groter wordt naarmate ze dichter bij wervel komen. 

De deeltjes welke zich op te korte afstand van het zwaartepunt bevinden zijn niet 

weergegeven, omdat hun snelheid zo groot wordt dat ze als het ware de bocht uitvliegen. 
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4. Experimenten 

4.1 Inleiding 

Om de numerieke resultaten te vergelijken met experimenten is er gemeten aan 

verschillende opstellingen. De numerieke resultaten zijn ook te vergelijken met de 

experimentele resultaten van Bruggeman [BRU88] en v.d.Vorst [VOR88]. 

Er zijn een aantal metingen gedaan aan een opstelling waarbij gebruik gemaakt is van 

vierkante aluminium buizen met een ribbe van 60 mm. Met het beschikbare materiaal 

zijn verschillende opstellingen doorgemeten. Het is tevens mogelijk om de stroomop- en 

stroomafwaartse hoeken van verschillende afrondingen te voorzien. In figuur 4.1 is het 

T-stuk weergegeven waarvan de hoeken gevarieerd kunnen worden en waarin 

doorzichtige vensters geplaatst zijn voor de visualisatie. 

I 
I 

Kromtestraa 1 
0, 6 of 12 mm 1 

Venster 

11 I 

Aluminium frame 

fig 4.1 Het T-stuk met de vensters, waarvan de hoeken verschillende afrondingen kunnen 

hebben. 

Er is gemeten aan een opstelling met 1 afgesloten zijtak en rechtdoorgaande 

hoofdstroming. Aan het open uiteinde kon een hoorn geplaatst worden die zorgde voor 

een betere reflectie van akoestische energie. 

Ten tweede is gemeten aan een opstelling met 2 afgesloten zijtakken en rechtdoorgaande 

hoofdstroming. En er zijn metingen gedaan aan een opstelling met 2 zijtakken en 

afgebogen hoofdstroming. 
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fig.4.2 De experimentele opzet. 'p j Lt ~ j L, 

a: de 1-zijtakopstelling met rechtdoorgaande hoofdstroming. 

b: de 2-zijtakopsteUing met rechtdoorgaande hoofdstroming. 

c: de 2-zijtakopsteUing met afgebogen hoofdstroming. 
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De lengte van de aan- en uitstroompijp kan gevarieerd worden. De lengte van de 

zijtakken kan gevarieerd worden met behulp van zuigers. In een van de zuigers is een 

pïezü--€lektrische drukopnemer geplaatst, waarmee de pulsatiedruk en de frequentie 

gemeten kunnen worden. 
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4.2 Experimentele opzet 

Voor het opbouwen van de opstellingen waren er behalve pijpen van verschillende 

lengten drie T-stukken beschikbaar. Een T-stuk met scherpe hoeken, een T-stuk met 

afgeronde hoeken met een kromtestraal van 6 mm en een T-stuk waarvan de hoeken 

gevarieerd konden worden (0, 6 of 12 mm).Het laatste T-stuk was tevens voorzien van 

doorzichtige vensters. Hiermee kan met behulp van schaduweffecten visualisatiemetingen 

gedaan worden. Hiertoe wordt CO 2 geïnjecteerd vlakbij de stroomopwaartse hoek. 

De lucht die gebruikt wordt voor de metingen wordt onder hoge druk (200 bar) 

aangevoerd en wordt via een regelventiel gereduceerd tot de gewenste werkdruk. Deze 

lucht wordt opgevangen in een voorraadvat. Via een voorbehandelingskanaai en een 

dempervat stroomt de lucht tenslotte de opstelling binnen. 

Het dempervat moet de geluidsgolven, welke in de aanvoerpijpen ontstaan zijn, dempen. 

Dit wordt gedaan om verstoringen van de pulsatiemetingen in de opstelling te 

voorkomen. 

De hoeveelheid lucht, en daarmee tevens de hoofdstroomsnelheid, wordt geregeld met 

een stuurklep na het voorbehandelingskanaal. 

regelventiel 

200 bar --+-1 tD-E9--Ivoorraadvatj--[voorbeh .kanaal!-----_.., stuurklep 

opstelling +--[ dempervat , _____ ___. 

fig.4.3 Schematische weergave van de luchtaanvoer naar de opstelling. 

In fig.4.2 zijn de opstellingen weergegeven . 

Op de arm van de zuiger is een centimeter verdeling aangebracht zodat de plaats van de 

zuiger in de zijtak bepaald kan worden. 
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4.3 Meetmethoden 

§ 4.3.1 Bepaling hoofdstroomsnelheid 

De hoofdstroomsnelheid U 0 wordt indirect bepaald. Op drie plaatsen in de opstelling, in 

de sus-kamer en in de pijp, wordt de druk gemeten in mm H20. Dit is in onderstaande 

figuur weergegeven. 

P1 

dempervat Ps 

- s2,V2 -------

fig.4.2 Het inlaatsysteem voor de opstelling met vierkante pijpen. 

Met behulp van de massabehoudswet en de wet van Bernoulli kan de stroomsnelheid in 

de pijp berekend worden. Volgens de massabehoudswet geldt: 

(4.1) 

Hierin is S 1 de oppervlakte van de doorsnede van het dempervat en S2 de oppervlakte 

van de doorsnede van de pijp. 

Substitueren we hier de afmetingen van het vat en de pijp in dan vinden we voor de 

verhouding van de snelheden: 

(4.2) 

Met behulp van de wet van Bernoulli kan nu de hoofdstroomsnelheid V 2 bepaald worden. 

In een stationaire stroming door een pijpvernauwing geldt volgens Bernoulli langs een 

stroomlijn : 

ql + P1 = q.l- + P2 = constant . ( 4.3) 

Hierin is de eerste term van het linkerlid te verwaarlozen volgens ( 4.2). 
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We hebben hiermee een uitdrukking gevonden voor V 2: 

(4.5) 

Vullen we hierin de fysische waarden voor de verschillende grootheden, bijT = 295 Ken 

Po= 1 bar: 

Pl = 1,2 kg/m 3 

Pw = 1000 kg/m 3 

g = 9,8 mjsec2 

óh = hoogte in mm waterkolom 

dan vinden we : 

1 v2 = 4,04 {Oil 1 

Dit is de formule die gebruikt wordt om de hoofdstroomsnelheid te bepalen. 

( 4.6) 

Over het eerste stuk van de pijpleiding na de inlaat blijkt nog een extra drukval te 

staan. Dit is te verklaren door het feit dat de stroming zich ontwikkeld. Van een vlak 

snelheidsprofiel gaat de stroming over vaar een volledig ontwikkeld snelheidsprofiel. 

Voor snelheden waarbij het Reynoldsgetal hoger is dan 2300 is de stroming turbulent. 

Dit is bij alle metingen het geval. 

In het model wordt een vlak snelheidsprofiel aangenomen. Voor het vergelijken van 

numerieke berekeningen met visualisaties dient het T-stuk met de doorzichtige vensters 

dichtbij de inlaat geplaatst te worden. 

Om de invloed van het snelheidsprofiel op de wervelbaan te bekijken zouden er metingen 

moeten worden gedaan, met het T-stuk op een plaats waar de stroming verder 

ontwikkeld is. 



49 

§ 4.3.2 Akoestische druk, frequentie en amplitude 

In een zuiger is een piezo-elektrische drukopnemer geplaatst. Deze drukopnemer zet de 

akoestische druk in het uiteinde van de pijp om in een elektrische puls. 

De drukopnemer(Pcb.907) waarmee gemeten is heeft een gevoeligheid van 10,28 Pcfpsi 

en een CaLrange 1-100 psi. Een psi komt overeen met 6900 Pascal. 

Het elektrisch signaal wordt aan een ladings versterker toegevoerd welke zodanig 

ingesteld is hij een uitgangssignaal geeft van 1 Volt per 690 Pascal. 

Dit signaal wordt achtereenvolgens aan een oscilloscoop, een timer en een voltmeter 

toegevoerd. De Voltmeter geeft de RMS-waarde van de gemeten druk in Volts. 



1.0 
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·4.4 Experimentele resultaten van de akoestische druk metingen 

§ 4.4.1 Invloed afronden stroomopwaartse en -afwaartse hoek 

Aan de opstelling met twee afgesloten zijtakken is de invloed bekeken van het afronden 

van de stroomopwaartse en -afwaartse hoeken. Drie verschillende afrondingen waren 

mogelijk: 0 mm (scherpe hoek), 6 mm en 12 mm. Voor een T-stuk zijn er dus 9 

combinaties van hoekafrondingen mogelijk. 

De amplitude van de akoestische druk is gemeten bij verschillende waarden van het 

Strouhalgetal. In figuur 4.3 zijn de resultaten weergegeven van de metingen aan het 

tweede T-stuk. 

afrcrdlng strooraflllUir"tse hoek 2e T -stll< 

D.3 

02 

qfQ 

0.1 

0 0 

~<t, fi S< 0 

~~tt. ~ 
" 

0.0 

2.5 3.0 3.5 4.0 

Sr-t 
2.0 

afr!Todlng st.roaoopwaartse ~ 2e T -stuk 

" 

" x x 

" x x 

"x 0 
0 

0 

2.5 

x x 

0 x 

3.0 35 

Sr-t 

fig.4.3 Afronden van de stroomaf- en stroomopwaartse hoek van het tweede T-stuk in de 

2-zijtakopstelling. De hoeken van het eerste T-stuk hebben een kromtestraal van 6 mm. 

De frequentie waarbij gemeten is, is 140Hz. 

De lengte maten van de opstelling: 

1 1 = 58,0 cm 12 = 126,0 cm 

1 3 = 54,3 cm 14 = 46,2 cm 

4.0 
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Er is steeds gemeten rond het maximum van de amplitude resonantie van de opstelling. 

Afronden van de stroomopwaartse hoek heeft een verhoging van de amplitude tot gevolg. 

Bij deze hoek is het akoestisch veld het sterkst en is de invloed van afronding maximaal. 

Afronden van de stroomafwaartse hoek heeft een geringe demping tot gevolg. Hier is het 

akoestisch veld het zwakst en bovendien is hier de wervelsterkte al gediffundeerd over 

een groot gebied. 

De invloed van het afronden van de hoeken op de akoestische amplitude verhouding in 

het eerste T-stuk van de twee zijtakopstelling vertoont een zelfde tendens. Doordat nu 

het akoestisch veld om de stroomafwaartse hoek staat zijn de invloeden geringer. 

Stroomafwaartse hoek 1e T-stuk, R2 
0.3 

0.2 R, = 0 

qfQ 

0.1 

0 

0.0 

2.0 3.0 4.0 

Sr-1 

0.3 

0.2 

qfQ 

0.1 

0 

0.0 

2.0 

Stroomopwaartse hoek 1e T-atuk, R1 

x 

3.0 

o: R1 = 0 

x: R1 = 6 

t.: R 1 = 12 

R2 = 0 

Sr-1 

fig 4.3.a Afronden van de stroomaf- en opwaartse hoek van het eerste T-stuk in de 

twee-zijtak opstelling. De hoeken van het tweede T-stuk hebben een kromtestraal van 6 

mm. 

De opstelling is gelijk aan de opstelling van fig. 4.9. 

Er is ook gemeten aan het tweede T -stuk in een opstelling met afgebogen hoofdstroming 

en twee zijtakken.(Voor uitgebreidere beschrijving, zie stageverslag J.de Vries [VRI91]) 

Afronding van de hoek waar het akoestisch veld omheen staat, heeft weer een verhoging 

van de amplitude tot gevolg. Afronding van de tegenoverliggende hoek leidt weer tot een 

lichte demping. 

4.0 
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Lengtematen opstelling: 

1 1 = 52,0 cm L2 = 126,0 cm 

1 3 = 52,7 cm L4 = 46,4 cm 

Frequentie : 144 Hz 
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fig.4.4 Afronden van de hoeken in het tweede T -stuk van een opstelling met afgebogen 

hoofdstroming. De hoeken van het eerste T-stuk hebben een kromtestraal van 6 mm. 

Intuitief zou verwacht worden dat afronden van hoeken altijd een demping tot gevolg 

moet hebben, omdat er minder wervelsterkte wordt afgeschud. Dat is dus niet altijd het 

geval, maar is afhankelijk van de richting van het akoestisch veld. 
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§ 4.4.2 Drukpulsaties als funktie van de zijtaklengte 

De drukpulsaties als funktie van de zijtaklengte zijn gemeten waarbij de 

hoofdstroomsnelheid zo constant mogelijk werd gehouden. 

In de 2-zijtak opstelling is de lengte van de eerste zijtak constant gehouden en die van 

de tweede gevarieerd. In fig.4.5 is de akoestische amplitude uitgezet als funktie van het 

Strouhalgetal (Srt)-t.(als lengtemaat is niet de zijtakbreedte genomen maar de lengte van 

de afgesloten zijtak.) 
2 afgaslotal zijtakken, l<ngt.a 2a ziJtak 1JBVar1....-d 

Oi 
0 ° 0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

q/Q 0 

0 

Lengtematen !opstelling: 0 

1 1 = 26,9 cm L2 = 67,0 cm 

L3 = 23,0 cm L4 = gevarieerd 

OD 

3.0 40 5.0 

fig.4.5 Akoestische amplitude als funktie van de zijtaklengte. De hoeken van beide 

T-stukken zijn scherp: kromtestraal = 0 mm. 

In de figuur is te zien dat er een optimale zijtaklengte is bij een bepaalde 

hoofdstroomsnelheid. Bij Sr1-1 is 4,0.10-3 is de akoestische amplitude verhouding q/Q 

maximaal en heeft een waarde van 0,1. 
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§ 4.4.3 Drukpulsaties als funktie van het Strouhalgetal 

De zijtaklengte waarbij de drukpulsatie maximaal is, wat bepaald is uit de vorige meting 

is gebruikt om de drukpulsaties te meten bij verschillende hoofdstroomsnelheden. Hierbij 

bleek ook de frequentie langzaam te veranderen. Daarom is de amplitude uitgezet als 

funktie van het Strouhalgetal. 
Q.2 

E A 
0 0 0 0 0 0 

0 
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0 
0 

0 0 

0 0 

qfQ 
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2.5 3.0 3.5 Sr-t 40 45 10 20 Sr-1 

fig.4.6 Gemeten akoestische amplituden als funktie van het Strouhalgetal. Alle T-stukken 

zijn voorzien van scherpe hoeken. De uitstroomopening van de 1-zijtak opstelling is 

voorzien van een hoorn. 

2-zijtakopstelling: 1 1 = 26,9 cm, 1 2 = 67,0 cm, 1 3 = 23,0 cm en 14 = 70,1 cm. f=250 Hz 

1-zijtakopstelling: 1 1 = 148,5 cm, 12 = 38,5 cm en 1s = 70,1 cm. f = 220Hz 

Uit deze figuren kan het stationaire punt bepaald worden. Het stationaire punt, de 

maximale amplitude, ligt voor de 2-zijtak opstelling bij een Strouhalgetal van 0,4. De 

maximale amplitude is 0,18. 

Voor de 1-zijtak opstelling vinden we een maximale amplitude van 0,55 bij een 

Strouhalgetal van 0,3. 

De resultaten van de metingen aan de 2-zijtak opstelling met scherpe hoeken kunnen 

vergeleken worden met de numerieke berekeningen van het stationaire punt. 

Deze berekeningen geven een stationair punt bij een Strouhalgetal van 0,5 en een 

akoestische amplitude van 0,45 . 

0 

3.0 
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§ 4.4.4 Frequentie van de grondtoon als functie van de 
zijtaklengte 

De frequentie van de akoestische golf wordt bepaald door de afmetingen van de 

opstelling. Voor bepaalde waarden van het Strouhalgetal zullen er staande akoestische 

golven in de zijtakken bestaan. In het geval er twee zijtakken zijn, zal de golflengte gelijk 

zijn aan de som van de lengten van de zijtakken, het verbindingsstuk en een 

correctiefactor voor de T-stukken. Dit is in het geval dat de grondtoon wordt 

aangeslagen. 

Aan de afgesloten uiteinden van de zijtakken zal een drukbuik staan en in de T-stukken 

zal dan een drukknoop staan. De frequentie van de akoestische golf wordt gegeven door 

de relatie: 

c =)... f 
waarin c een waarde voor de geluidssnelheid is 344 mfsec, bij een temperatuur van 20°C. 

Bij grotere hoofdstroomsnelheden kunnen hogere modes aangeslagen worden. Echter 

alleen wanneer de golflengte zodanig in de zijtakken "past" dat er drukbuiken aan de 

uiteinden zijn en drukknopen in de T-stukken. 

In de optimale situatie wordt de akoestische golf volledig opgesloten tussen de 2 

zijtakken met een lengte van >./4 (Appendix C). Experimenteel blijkt de opstelling 

assymetrisch te zijn wanneer bij een bepaald Strouhalgetal de lengten zo afgesteld 

worden dat het akoestisch veld maximaal is. 

Daar we hier niet met een ideale situatie te maken hebben treedt er uitstraling van 

energie op. Dit kunnen we waarnemen in de vorm van geluidsproduktie. Het akoestisch 

veld in de opstelling is veel sterker dan het uitgestraalde geluid doet vermoeden. 

In de opstelling met 1 afgesloten zijtak zal de akoestische golf gekoppeld zijn aan het 

open uiteinde. Dit is waar te nemen door een hoorn te plaatsen aan het open uiteinde 

waardoor de reflectiecoëfficiënt kunstmatig wordt vergroot. 

In beide opstellingen is de frequentie gemeten als functie van de zijtaklengte. Bij de 

2-zijtakken opstelling is de lengte van de eerste tak constant gehouden en die van de 

tweede gevarieerd. Hieronder zijn de resultaten van deze metingen weergegeven. 
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fig.4. 7 De gemeten frequentie als funktie van de zijtaklengte. 

a. i-zijtak opstelling. 

b. 2-zijtak opstelling waarbij de lengte van de tweede zijtak is gevarieerd. 

Het verband tussen de zijtaklengten en de frequentie is lineair, zoals te verwachten is. 

§ 4.4.5 Verschil tussen le en 2e zijtak 

Om de metingen te mogen vergelijken met het numerieke model moet het akoestisch 

veld in beide takken van de twee-zijtakken opstelling gelijk zijn. 

Bij deze meting hebben we gebruik gemaakt van dezelfde drukopnemer voor beide 

takken. De twee T-stukken waren voorzien van rechte hoeken. 

De akoestische druk is gemeten in beide zijtakken als funktie van het Strouhalgetal. 

Uit de figuur blijkt dat we ons model voor een T-stuk met rechte hoeken zowel voor het 

eerste, als voor het tweedeT-stuk mogen gebruiken. 

B. 

x 

80 
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Lengtematen opstelling: 

L1 = 54,0 cm L2 = 126,0 cm 
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Fig.4.8 Verhouding van het akoestisch veld ten opzichte van de hoofdstroming als funktie 

van het Strouhalgetal, in de eerste en de tweede zijtak. Alle hoeken zijn scherp. 

§ 4.5 Visualisatie van de wervelbanen 

Het T-stuk met de glazen vensters, is gebruikt voor het visualiseren van de stroming. 

Door op bepaalde punten in de stroming C02 te injecteren kan de stroming met de 

wervels in het T-stuk bestudeert worden. Doordat C02 een andere brekingsindex heeft 

dan lucht, treden er schaduweffecten op. 

Er is een optische rails opgesteld loodrecht op de hoofdstroming. 

De opstelling bestaat uit een stroboscooplamp, een lenzensysteem, het T -stuk en een 

videorecorder. Met behulp van de stroboscoop, welke getriggerd wordt op het 

druksignaal dat gemeten wordt in de zijtak, kunnen er opnamen gemaakt worden van de 

wervelafsch udding. 

Door het aanbrengen van een delay op het trigger signaal kan de plaats van de 

wervelspiraal als funktie van de tijd gemeten worden. De numerieke resultaten van de 

wervelberekeningen met het injecteren van passieve deeltjes, waarmee de strijklijnen zijn 

berekend, kunnen vergeleken worden met de experimentele opnamen (zie fig.4.9). 

Voor verschillende waarden van het Strouhal getal zijn de numerieke berekeningen en de 

visualisaties naast elkaar gezet, waarbij gekeken wordt naar de ontwikkeling van de 

wervelstruktuur als funktie van de tijd (zie Appendix F). 
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Sr= 0,397 

qjQ = 0,338 

t = 0.5 T 

t = 0.6 T 

t = 0.7 T 

t = 0.8 T 

fig . 4.9 Vergelijki"ng van visualisaties met numerieke berekeningen van wervelstrukturen. 

De tijdstippen die horen bij de visualisaties zijn: 0,515T-D,594T-D,730T-D,821 T. 
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5. Resultaten en conclusies 

§ 5.1 Vergelijking numerieke met experimentele resultaten 

Met behulp van visualisatie van de wervelafschuddingen zijn de wervelbanen bepaald bij 

verschillende Strouhalgetallen en een bepaalde verhouding van het akoestisch veld tot de 

hoofdstrom.ing. 

In de figuren worden de numerieke resultaten vergeleken met de metingen. Naast de 

wervelbanen zijn ook de plaats in de x-richting als funktie van de tijd vergeleken. 

tweedeT-stuk eersteT-stuk 
4.0 

Sr= 0,38 Sr= 0.38 

q/Q = 0,1 q/Q = 0.17 

4 
3.0 4 

2y/H 2 

2.0 

3 3 

LO 

-1.0 0.0 05 1.0 1.5 -1.5 -1.0 -o.5 0.0 05 1.0 

2x/H 
2x/H 

fig.5.1 De metingen van H.v.d. Vorst [VOR87] vergeleken met de verschiUende modellen. 

1. experimentele wervelbaan: x en o. 

2. de gelijkvormigheids oplossing voor een rechte hoek. 

9. 1-wervelmodel van Bruggeman (BRU87] zonder akoestisch veld. 

4. Wervelsegment model met invloed van het akoestisch veld. 

1.5 
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1.0 1.5 

20 

Sr= 0,282 

t5 q/Q = 0,592 

x 
* x 

1.0 

x 

x I 
0.5 i / x 

,,t/ 
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fig.5.2 weroelbanen, numeriek en experimenteel. De plaats in de x-richting als funktie van 

de tijd. 
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§ 5.2 Conclusies en discussie 

Bij het onderzoek naar instationaire wervelafschudding in T-vormige vertakkingen met 

scherpe hoeken, is uitgegaan van een bestaand numeriek programma van Bruggeman 

[BRU87]. Hierin wordt gebruik gemaakt van het 1-wervelmodel van Howe [HOW75]. 

De sterkte van een wervel wordt na iedere tijdstap aangepast, zodanig dat in het 

loslaatpunt aan de Kuttavoorwaarde wordt voldaan. In § 2.4.2 wordt dit model 

beschreven. 

De beschrijving volgens Howe bleek niet afdoende te zijn voor de beschrijving van de 

wervelafschudding in een T -stuk. De wervelsterkte explodeert namelijk binnen een 

periode van het akoestisch veld (zie § 3.1.5). 

Het modelleren van de opgerolde schuiflaag in het T-stuk met behulp van een continue 

aaneenschakeling van wervels of wervelsegmenten [GRU87], is te gecompliceerd om toe 

te kunnen passen in uitgebreide configuraties. 

Er is gezocht naar een eenvoudig model dat de stroming in een T-stuk beter beschrijft 

dan dat de theorie van Howe doet. 

In het door ons ontwikkelde wervelsegmentmodel zijn de volgende aspecten toegepast. 

Er wordt lokaal, bij de stroomopwaartse hoek, aan de Kuttavoorwaarde voldaan door na 

iedere tijdstap een mieuw wervelsegment af te schudden. 

De wervelsterkte van dit segment, dat het begin van een schuiflaag beschrijft, wordt 

instantaan toegevoegd aan de discrete wervel welke de rest van de oprollende schuiflaag 

modelleert. We veronderstellen dat het segment recht is en dat zijn sterkte constant 

verdeeld is over zijn lengte. 

Andere modellen om lokaal aan de Kuttavoorwaarde te voldoen convergeren sneller, 

maar dit model geeft fysisch een betere interpretatie van de werkelijkheid (zie § 3.1.4). 

Het aangroeien van de wervelsterkte gebeurt nu gedurende een hele periode van het 

akoestisch veld, zodat steeds aan de Kuttaconditie wordt voldaan. 

Met behulp van een lengtecriterium (§ 3.1.6) wordt het tijdstip bepaald waarop de 

wervel moet beginnen met afsterven. Een wervel wordt maximaal 2 perioden in de 

berekeningen meegenomen en sterft gedurende een halve periode af. 

De door Howe afgeleidde uitdrukking voor het geproduceerde akoestische vermogen is 

gebruikt voor de bepaling van het stationaire punt in een 2-zijtak opstelling bij diverse 

waarden van het Strouhalgetal (zie § 4.4.3). Deze zijn in de orde grootte van de 

experimenteel gevonden waarden(§ 5.1). 
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Een vergelijking met experimenten toont aan dat het ontwikkelde model een redelijke 

beschrijving geeft van de stroming in een T-stuk. Het injecteren van kooldioxide voor de 

visualisatie van de wervelstrukturen, wordt numeriek goed beschreven door het 

injecteren van passieve deeltjes, waarvan de strijklijnen worden bepaald (§ 4.5). 

Het model kan echter nog op diverse punten verbeterd worden. 

Voor Strouhalgetallen groter dan 0,6 en akoestische snelheden groter dan 0,6 keer de 

hoofdstroomsnelheid, moet de wervel langer dan twee perioden in de berekeningen 

worden meegenomen , omdat de wervel dan nog vermogen absorbeert/produceert of de 

stroming in het T-stuk nog beïnvloedt (zie § 3.1.6). 

Het is nog niet helemaal duidelijk of de formule van Howe voor de berekeningen van het 

geabsorbeerde vermogen gebruikt mag worden bij interne stromingen. 

De beschrijving van de wervel in de buurt van de stroomafwaartse hoek vertoont nog 

enige discrepanties met de experimenten. De berekende wervelbaan verdwijnt de zijtak 

in, terwijl bij visualisatie de wervel de hoofdstroom volgt. Het model kan uitgebreid 

worden door aan de stroomafwaartse hoek ook een wervel af te schudden en aldaar aan 

de Kuttavoorwaarde te voldoen. Dit verschijnsel is bij visualisatie waargenomen en zou 

dit soort afwijkingen kunnen verklaren. 

In het model is bij de overdracht van wervelsterkte van de stroomopwaartse hoek naar 

de discrete wervel geen rekening gehouden met de hiervoor benodigde kracht. 

Door het introduceren van een kunstmatige Magnuskracht, door de wervel niet met de 

lokaal heersende snelheid te laten bewegen, zou hieraan voldaan kunnen worden [ CHE85] 

en [ROT56]. 

Numeriek blijkt dit overeen te komen met het amalgameren van het wervelsegment en· 

de discrete wervel in het fysische vlak. 
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Appendix A 

Impulsief startende stroming om een scherpe hoek 

Met behulp van de Schwartz-Christoffel transformatie beschrijven we de werkelijke 

situatie in het z-vlak in het wiskundige w-vlak. 

y 
1--- Uo A 

I;;~ 
w-vlak 

fig.a.l De transformatie van een scherpe hoek naar een half-oneindig vlak 

De transformatie van een willekeurige hoek 0 naar een half-Qneindig vlak wordt gegeven 

door: 

_ (w) (2-0/ 1r) 
Z- U . 

Stel nu voor 0 < 0 < 1r dat (2 - .§_) = !. dan wordt deze uitdrukking : 
7r n 

_ (w) 1/n n z- U 1---1 w=Dz . 

(a.l) 

(a.2) 

De Schwartz-Christoffel transformatie is conform, dat wil zeggen dat de potentiaal (de 

oplossing van de Laplace vergelijking) invariant is onder de transformatie. Overgaand 

van het z-vlak naar het w-vlak geldt dus voor de potentiaal F: 

F(z) = F(w) =-A w . (a.3) 

We schrijven de potentiaal F als een bijdrage geleverd door een wervel in het punt z = zo 

plus een bijdrage F 0 , die de rest van de stroming vertegenwoordigt ( hoofdstroming, 

spiegelwervels, akoestisch veld en eventuele andere wervels). De vergelijking gaat dan 

over in: 

Fo(z)- ~~0 In (z- zo) = Fo(w)- ~~0 In (w- wo) , (a.4) 
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zodat : 

Fo{z) = F0(w) + ~~ 0 
In f! =: !~l· (a.5) 

De snelheid ter plaatse van de wervel wordt bepaald door de potentiaal van de gehele 

stroming exclusief de potentiaal van de wervel zelf. De geconjugeerde van deze snelheid 

is: 

* 
dz 0 =1dF0(z)l =ldáo(w)l .,dwl + 
~ ~ l im z = zO W w = wO Oz w = wO 

+iro d [ 1 fz- zo~] ldwl 27r · ë1W nw - wo · az w =wo· (a.6) 

z kan ontwikkeld worden in een Taylor reeks: 

z-zo = f'(wo).(w- wo) +i f''(wo).(w- wo) 2 + O(w- wo) 3
, (a. 7) 

hierbij is: 

dz -1/ 1 (1/ -1) f'=:r==D n_w n en 
uw n 

(a.8) 

zodat voor w gaat naar wo : 

d 
[ 

f ~ J À f''{wo) + 2 O{w - wo) 1 ~ 1 z - zo _ ~ _ wo (a 9) 
aw n w - wo - f'(wo) + à f''{wo)(w - wo) + O{w - wo)2 - 2" ' wo . . 

Neem voor de potentiaal F0(w) van de rest van de stroming een term voor de vlakke 

hoofdstroming en een term voor de spiegelwerveL De snelheid van de wervel is dan als 

volgt te schrijven: 
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(a.10) 

waarbij de tweede term in het rechter lid de zelfgeïnduceerde snelheid van de wervel 

voorstelt. 

dz~=[-A+iro( 1 )+ir0 (
1
/n-1)J.[ 

at 27r * 47r wo wo -wo 
(a.ll) 

dz ~ = [ -A + i r 0 [ 
1 

* n l + i r 0 ( 
1 In - 1) ]· n D at 27r Dzon - Dzo 47r D n 1-n zo zo 

(a.12) 

Stel: 

zo(t) = ro(t) e1cp0 . ( a.13) 

Hierin is r 0( t) de afstand van de puntwervel tot de hoek als funktie van de tijd. De hoek 

cp0, de hoek waaronder de wervel wordt losgeschud, is constant, omdat er geen 

karakteristieke lengte in de geometrie is. Een vergroting of verkleining van de schaal van 

de geometrie verandert de vorm niet en dus zal op ieder tijdstip de oplossing 

gelijkvormig zijn. Dit betekent dat de hoek constant moet zijn. Substitueren van ( a.13) 

in (a.12) levert een vergelijking die op zich nog niet voldoende is, daarom bekijken we 

het stuwpunt in w = 0. 

l
dFd(w)l =-A-~(-1--~)=0 

W w=O ~'lf -wo -wo 

ro 
1rA D ron 

sin( cpon) 

(a.14) 

(a.15) 

(a.16) 
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Substitueren we deze uitdrukking ook in formule (a.12) dan vinden we: 

De tijdsafgeleide van de plaats is reeel. Het imaginaire deel van eir,oo maal het rechter lid 

moet dus gelijk zijn aan nul. 

[ 
· 1 [ 1 1 e-i r,oon ] ] __ 0 Im -A e1r,oon n D r~- 1-

4 
. 

2 
- ( ; n) 

sm r,o0n 4 sin r,o on 

. [ 1 1 ] _ ( 1 - n) 1 = 0 sm r,oon -
4 

. 
2 

n 
sm r,oon 4 sin r,oon 

• 2 1 2 1 1 sm r,oon = 4n -1 cos r,oon = - 4n 

sin r,oon 

Nu geldt voor ro: 

1 
2Tn 

%0 =-A n D ron-1 [cos tpon ( 1-
4 

1 
) ] 

sin 2r,oon 

1-n ( ) ( 1 )
1/2 r 0 dro = -A D n 1 - n 1 - 4n dt 

1 2-n ( )( 1 )1/2 o-::- dro = -A D n 1 - n 1 -""A-" dt 
~-u '*n 

r 0 - ( A D n(n-1)(1 - k/h t/h-n 

(a.18) 

(a.19) 

(a.20) 

( a.21) 

(a.22) 

(a.23) 

(a.24) 

(a.25) 

(a.26) 
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Voor de circulatie geldt nu: 

(a.27) 
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AppendixB 

Afschudden van een wervelsegment. 

Een schuiflaag ontstaat bij het loslaten van de stroming wanneer deze een scherpe hoek () 

omstroomt. Dit kunnen we in ons model benaderen door het loslaten van een segment 

met een bepaalde lengte Sz en een bepaalde circulatie r welke homogeen verdeeld is over 

het segmentje. 

Het segment is evenwijdig aan het afstroomoppervlak.(zie figuur B.1) 

y Uo 

1!/ I I I x 

z-vlak w-vlak 

fig B.1 Transformatie van het fysische vlak naar het rekenvlak, de wervelsegment methode. 

We transformeren het fysische vlak met de Schwarz-Cristoffel transformatie naar het 

wiskundige w-vlak. 

~ ln~ ( ) In het w-vlak geldt : n = 2~ _ 0 en w = Sw e b.l 

(In het geval van omstroming van een rechte hoek vinden we n = 2/ 3 ) 

In het algemeen geldt voor de transformatie : 

(b.2) 

Hierin is D een constante welke bepaald wordt door de geometrie en de transformatie. 

Voor de afgeleiden van w en z vinden we : 

dw D n-1 az= n z en dz _ 1 (w) 1/n -1 1 
aw-iî u ·u (b.3) 
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Voor de circulatie vinden we: 

r z = 'Yo Sz 'Yo : differentiele vorticiteit, costant over Sz 

Integratie over het wervel segment levert de totale circulatie r z: 

irn met w =se 

Sw -11 -11 

J 
D n 11 -1 D n 1 I 

= 'Yo -- s n ds = 'Yo -- n Sw n 

0 
n n 

_ 'Y ( S w) 1 In _ 'Y S -ou- -oz dus n Sw = D Sz 

(b.4) 

(b.S) 

(b.6) 

De potentiaal van het segment in het w-vlak noemen we (,b. De bijdrage van de snelheid 

geïnduceerd door het wervelsegment Useg wordt dan gegeven door: 

S in1r 
we 

d(,b d J drz 
Useg = aw = dw '27i1 ln(w- Wseg) 

irn met Wseg =Se 

Sw 

= J 1o 

0 

0 

(b.7) 

(b.8) 

(b.9) 
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n:fl (b.lO) 

Nemen we de spiegelwervel ook mee dan wordt (b.10) : 

(b.ll) 

dit is te schrijven als : 

-1 I 
U . V ~ D n S 1 I n-1 . ( ) w - 1 w = 1 _ n) w sm n 7f n :f 1 (b.12) 

Dit betekent dat de snelheid van het segment reëel is, en dus langs de x-as gericht is. 

Deze geïnduceerde snelheid moet de totale snelheid U tot in het w-vlak compenseren in 

het punt w = 0. 

_ 1o sin(n1r) Si-n_ _A 
Useg- 1r(l- n) --u-- Utot- (b.13) 

Met Sz =à I 'Yo I & en (b.13) vinden we uitdrukkingen voor Sz en r z : 

- [ 8t A D 7f ( 1 - n) ] 11 2-n 
Sz - 2 sin( n1r) (b.14) 

r S 2Si . ( ) 
z = 'Yo z = bt s1gn 'Yo (b.15) 

De waarde voor A is gegeven in formule (2.35) van § 2.4.2. 

De waarden voornenD zijn gegeven in formule (2.32) van § 2.4.2. 
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N.B. 

Voor het geval n = 1 hebben we een hoek 0 = 1r . We hebben dan te maken met de 

stroming langs een vlakke plaat. Voor de geïnduceerde snelheid vinden we de 
uitdrukking: 

Sw 

~ lw=O =~I ~~jln(w- Wseg) 

0 
Sw 1 d 

I 'Yo U s 1 . 
= 21ri (-) = .!_1_g_ ( ln(Sw) -lim(ln(s)) -s 21fiT s-+o 

0 
(b.16) 

Voor de spiegelwervel verandert alleen het teken van 'YO· De bijdragen van beide wervels 
heffen elkaar op. 
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AppendixC 

Reflectie van een akoestische golf aan een zijtak. 

Beschouw een akoestisch veld invallend in een pijp met afgesloten zijtak van lengte L. 

Wanneer de akoestische golf een verstoring tegen komt zal hier reflectie optreden. De 

grootte van deze reflectie is afhankelijk van de lengte van de zijtak. Wanneer deze lengte 

gelijk is aan J../4, treedt er volledige reflectie op. Hieronder volgt het bewijs. 

1 A c 2 
B 0 

lH I 

X!TX2 

XJ 
3 

L 

figuur c.1 

In tak 1 hebben we een heengaande golf en een gereflecteerde golf in de x 1-richting. In 

tak 3 hebben we hetzelfde , maar dan in de x3-richting. In tak 2 hebben we all~en een 

naar rechts lopende golf. 

De akoestische snelheid en drukken beschrijven we met: 

iwt U= ue , 

iwt 
p = P e 

De drukken in de 3 takken zijn : 

A -ikx1 + B ikx1 Pt = e e , 

C -ikx2 
P2 = e , 

P3 = D e-ikx3 + E eikx3. 

( c.1) 

( c.2) 

(c.3) 

( c.4) 
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Bekijken we het volume dan moet hiervoor de wet van behoud van massa gelden. De 

breedte van de hoofdpijp is gelijk aan de breedte van de zijtak. 

Voor de impuls links bij 1 geldt: 

met (c.1) levert dit: 

Voor de akoestische snelheden in de 3 takken geldt : 

l"Ak -ikx1 "Bk ikx1 1 "kx ·k Ut = e - 1 e = _ ( A e -1 1 _ B el x1 ) 
pW1 pc 

iCk e -ikx2 
U2 = --r----pW1 

l"Dk -ikxa "Ek ikxa 1 "k "kx u a = e - 1 e = _ ( D e -1 x 3 _ E el 3 ) 
pWI pc 

In het punt 0 gelden de voorwaarden : 

Pt(O) = P2(0) = Pa(O) 
En als de zijtak even breedt is als de hoofdtak: 

Ut(O) = u2(0) + ua(O) 
Aan het uiteinde van de gesloten zijtak met lengte L geldt : 

ua(L) = 0 . 

We kunnen nu de onbekenden A tot en met E oplossen, en vinden: 

uit ( c.1 0) : A + B = C = D + E 

uit (c.ll): A-B= C +D-E 

Hieruit volgt A-B= 2D en A+ B = C 

. ( 12) D -ikL E ikL O D E 2ikL mt c. : e - e = -+ = e 

( c.5) 

( c.6) 

( c.7) 

( c.8) 

( c.9) 

( c.10) 

( c.ll) 

c.12) 

( c.13) 

( c.14) 

( c.15) 

( c.16) 
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Voor de amplitude van de golf in tak 2 vinden we: 

C = D + E = E (1 + e2ikL). 

Er treedt volledige reflectie op als C = 0 , dus : 

1 + e2ikL = 0 .... e2ikL = _1 . 

Met k = ~: 
271"2'1. A 1 =In7r, 

( c.17) 

( c.18) 

( c.19) 

( c.20) 
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AppendixD 
Het flowchart van het programma WERSEG dat gebruikt is voor de berekeningen van de 

wervelbanen en de wervelstrukturen. 

START 

1 

[ 

Inlezen parameters 

Itjoin, Sr, qfQ, dt 
~_______..J 

t 
Afschudden eerste wervel 

volgens gelijkvormigheid 

[ 

berekening 1 e wervel in 

eerste per i ode 

uitvoer gegevens le periode l 

afschudden nieuwe wervel I 

berekening wervelbaan 1 periode 

met twee wervels 

uitvoer gegevens laatste 2 

iteratie 

l 
STOP 

1 

I 

itereren tot 

stationaire oplossing 
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c. Het programma WERSEG berekent de wervelbaan in een T-stuk met 
c. scherpe hoeken. Het berekent het instantane en cumulatieve akoestische 
c. vermogen dat geproduceerd wordt door de wervel gedurende twee per i oden. 
c. De parameters die meegegeven moeten worden zijn: 
c. Itjoin: (1) of {2) geeft aan of je te maken hebt met de eerste of 
c. tweede zijtak in een twee-zijtak opstelling. 
c. Strouhalgetal: dimensieloze waarde van de hoofdstroomsnelheid. 
c. qJQ: de verhouding van de akoestische flux t.o.v. de flux van de 
c. hoofdstroom. 
c. Het aantal tijdstappen moet ingelezen worden. 
c. De wervelsterkte van het segment wordt overgebracht zonder de positie 
c. van de wervel te veranderen. 

program werseg 

implicit real*8 (a-h,o-z) 
camman /block/ im, tiny, ha, pi, a, ampl, qmain, itjoin 
complex*l6 zeto, zet!, zet2, dzeto, dzetl, dzet2, im 
real*8 z0(2) ,zl(2) ,z2(2) ,zs(2) ,dz0dt(2) ,dz1dt(2) ,dz2dt(2) 
real*B dzzOdt(2),dzzldt(2),dzz2dt(2),zhulp(2) 
integer lif, ntmax, kntmax,hntmax,nprint 
logica! end,tak,takl,tak2 

external pal 
lupltO=lO 
open (uni t=lupl to, file=' ploto. dat 1 ) 

lupltl=ll 
open (uni t=lupl tl, file='plotl. dat 1 ) 

c. stationaire oplossing van de wervelbaan gedurende de tweede periode 
luplt2=12 
open (uni t=lupl t2, file='plot2. dat') 

c. stationaire oplossing van de wervelbaan gedurende de eerste periode 
ludatal=l3 
open (unit=ludatal, file= 1 rsl tl. dat') 
ludata2=14 
open (unit=ludata2, file=' rslt2. dat') 
ludata3=15 
open (unit=ludata3, file='power.dat') 

c. Het totale cumulatieve vermogen 
ludata4=16 
open (unit=ludata4, file='gamma.dat') 

c. De circulatie als funktie van de tijd 
ludata5=17 
open (unit=ludata5, file='delp.dat') 

Het totale instantar.e vermogen 
ludata6=24 
open (uni t=ludata6, file=' rsl t6. dat 1 ) 

open{uni t=lB, file= 1 del pl. dat 1 ) 

c. Het instantane vermogen van de eerste wervel 
open (unit=19, file= 1 delp2. dat 1 ) 

c. Het instantane vermogen van de tweede wervel 
open(unit=20, file='plaatsyl.dat 1 ) 

c. De y-coordinaat als funktie van de tijd 
open (uni t=2 3, file=' plaatsx. dat') 

c. De x-coordinaat als funktie van de tijd 
open(unit".,21, file='power1. dat'} 

c. Het cumulatieve vermogen van de eerste wervel 
open(unit=22, file='power2 .ddt') 

Het cumulatieve vermogen van de tweede wervel 

lupara=25 
open{unit•lupara, file='para.dat') 

Data-file met de invoer parameters 
pi=4 .do•datan ( 1. do) 
ti:ly=l.d-37 
im=dcmplx (0. dO, 1. dO) 
ha=2.d0 

c. ha is de dimensieloze breedte van de zijtak 
u=l.dO 

c. u is de dimensieloze hoofdstroomsnelheid 
a=l. dO/dsqrt { 1. dO+ha**2) 

c. a is de geometrische factor, formule 2.27 
read { lupara ,1000) i tj oin 
qmain=2 .dO 

c. qmain is de dimensieloze flux van de hoofdstroming 
re ad ( lupara, 1100) sr 
read(lupara, 1100) amplO 
write(*,*)'Geef de stapgrootte, ntmax :' 
read (*, *) ntmax 
hntmax=ntmax/2 
kntmax=ntmax; 4 
freq=u*srjha 
dt= ( l.dO/freq)jntmax 

c. dt is de grootte van de eerste tijdstap 
freq=2. dO*pi* freq 
nprint=20 
time=dt 
hO=dt/l.dl 
jmax=100 

c. jmax is het maximaal aantal iteraties 
ep=l.d-6 
tim=O.dO 
tak=.true. 
zhulp ( 1) =0. dO 
zhulp(2) =O.dO 
c1=2 .dO*dsqrt(2 .dO)/ (pi* ( l.dO-a*a)) 
c2= (qmain•a;dsqrt(2 .dO)) • (4 .dO*dsqrt(2 .dO)/ 

( 3 .dO*pi* ( 1. dO-a*a))) ** ( 1. d0/3. dO) 
fi=( 3 .d0/2 .dO) *dasin(dsqrt(6.d0)/4 .dO) 
r=(c2*dsqrt(10.d0) *dt/9 .dO) •• (3 .d0/4 .dO) 

c. fi, ciO en r zijn de gelijkvormigheicts oplossingen, formule 2.36, 2.37 
c. en 2.39 

xO=l.dO-r*dsin(fi) 
y0=2 .dO+r*dcos ( fi) 
zetO=dcmplx(xO, yO) 
del z 1= ( ( 3. d0/2. dO) •r;c1) ** (2. d0/3. dO) *dcos ( ( 2. d0/3 .dO) *fi) 
delz2= ( ( 3. d0/2. dO) *r/c1) •• ( 2. d0/3. dO) *dsin ( ( 2. d0/3 .dO) *f i) 

zo ( 1) =1. dO+delzl 
z0(2)=delz2 
ciO = -4 .dO*pi*dsqrt(27 .dO* (c2**3) *dt*dsqrt( 10.d0)/8 .dO) 1 

& (9.dO*qmain) 
write(ludatal,llll) 

if(itjoin.eq.1) then 
write(ludata1,1112} 
else if(itjoin.eq.2} then 
write(ludata1,1113) 
end if 

wri te ( ludatal, 1114) freqf ( 2. dO*pi) 
wr i te ( ludatal, 1115) amplO 
write(ludata1,1116)ha 

write(ludatal, 1117)a 
write(ludatal, lllB)dt 
write(ludatal, 1200) 
write(ludata1, 1500) 

it = 0 
do 10 while (time.le. (pi*2./freq)) 

it=it + 1 
call zerfun ( zeto, zo, hO, ep, pal, lif) 
if (lif.ne.O) write(ludata1,9000) lif 

c. De tijdsafhankelijke amplitude van het akoestisch potentiaal veld 

ampl=ampl O*dsin (time* freq) 

if (it.eq.1) then 
dt = dt;ntmax 

end if 
if (time*u/ha.le.l.dO) then 
dt = 1. 01dO*dt 

endif 
if (tak) then 

c. De sterkte van het afgeschudde segment wordt bepaald 
call cirseg(zO, zhulp, zs,ciO, 0 .dO,cis,dt) 
ciO=ciO+cis 
cihulp=ciO 

end if 
c. dzOdt, de snelheid van de wervel, wordt uitgerekend in met de subreut 
c. dzdt uit zijn plaats zo en zijn sterkte cio. 

cal! dzdt(zO, zhulp,cio, O.dO,dzOdt) 

write(ludata2 1 5000) time*freqj (2. *pi), 
ciO*qmain 

c. de analytische oplossing, om eventueel startgedrag mee te vergelijken. 

ranal = (c2*dsqrt(lO.dO)•timef9.d0)**(3.d0/4.dO) 
xoanal=1. dO-ranal *dsin ( f i) 
yoanal=2. dO+ranal•dcos (fi) 

cianal = -4 .do•pi•dsqrt(27 .dO* (c2**3) •time•dsqrt(lO .dO) /8 .dO); 
& (9.dO*qmain) 
write(luplto,sooo) xo,yo 
if (time.le.2.d0) then 
endif 

Het lengtecriterium wordt toegepast, zie par.3.16 
if (xO.le. -3 .dO*ha.or. yO.qt. 3 .dO*ha) then 
tak=.false. 
ciO=cihulp*4. * (. 25 - tim•freq/ ( 2. *pi)} 
tim=tim+dt 
if (ciO.qt.O.) then 
ciO=O. 

end if 
end if 

c. Oe nieuwe plaats wordt berekend met een tweede orde impliciete integra 
c. formule 3. 3 

dxO=dzOdt(l)*dt 
dyO•dzOdt(2)*dt 
dzetOcdcmplx(dxO,dyO) 
zetO•zetO+dzetO 
call zerfun(zeto, zO,hO, ep,pal, lif) 
call dzdt(zO, zhulp, ci0 1 O.dO,dzzOdt) 
zeto=zetO-dzeto 
dxO=(dzOdt( l)+dzzOdt(l)) •dt/2. 
dyO-(dzOdt(2)+dzzodt(2)) •dt/2. 
xO=xO+dxO 
yO-yO+dyO 
dzetO=dcmplx(dxO,dyO) 
zetO=zetO+dzeto 
cal! stepsize (zO,dzOdt,dt,hO) 
time=time+dt 

10 continue 
h1=h0 
h2=h0 

cil=ciO 

j=l 
i=2 
end=.true. 

c. Nu wordt er gerekend met 2 wervels gedurende 2 perioden 

do while (j .le. jmax) 
write(*, *)'iteratie nr.:' 1 j 

c. het initialiseren van de vermoqens 

if (j.eq.jmax) then 
ptot1-ptot2 

end if 
if (j .lt.jmax) then 

ptot1=0.d0 
end if 

ptot2=0.dO 
ptot~o.do 

z1(l)=zO(l) 
z1(2)-z0(2) 
z2 ( 1) =1. dO+delz1 
z2(2)cdelz2 
x1=x0 
y1-y0 
zetl=zeto 

c. starten van een nieuwe wervel. 
call startwer(zl,r,cil,ci2,dt) 
x2=l. dO-r*dsin ( fi) 
y2=2 .dO+r•dcos(fi) 
zet2=dcmp1x(x2, y2) 

c. om de convergentie te versnellen: 
if (j.ne.1) then 
ci1 = (cihulp+cil)/2. 
endif 
cihulp=cil 
dt=(1.d0/freq)/ntmax 
tijd=dt 
it = 0 
taklc.true. 
tak2=. true. 



timl=O 
tim2=0 

do 20 while (time.le.i*2.*pi/freq) 
it=it + 1 

call zerfun ( zetl, zl, hl, ep, pal, 1 if) 
if (lif.ne.O) write(ludatal,9000) lif 
call zerfun { zet2, z2, h2, ep, pal, lif) 
if (lif.ne.O) write(ludatal,9000) lif 

e tijdsafhankelijke amplitude van het akoestisch veld 

ampl=ampl o•ds in (ti me* freq) 
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i2 wordt berekend met de subroutine circul uit de plaats van beide v.·ervel 
n de sterkte van de oude wervel cil 

if (it.eq.l) then 
call circul(zl,z2,cil,ci2) 
dt = dt/ntmax 

end if 
dt = l. OldO*dt 

if (tak2) then 
call cirseg ( zl, z2, zs, cil, ci2, cis, dt) 
ci2=ci2+cis 
cihulp2=ci2 

end if 
if (takl) then 
cihulpl=cil 

end if 

oepassen van het lengtecriterium 

if (xl.le.-3.dO*ha.or.yl.gt.J.dO*ha) then 
takl=. false. 
cil=cihulpl*4.*(.25- timl*freq/(2.*pi)) 
timl=timl +dt 
it (cil.gt.O.) then 
cil=O. 
end if 

end if 

if (x2 .le. -3. dO*ha. ar. y2. gt. 3. dO*ha) then 
tak2=. false. 
ci2=cihulp2*4.*(.25- tim2*freq/(2.*pi)) 
tim2=tim2+dt 
if (ci2.gt.O.) then 
ci2=0. 
end if 

end if 

snelheid van wervel! wordt berekend uit de plaats en sterkte van de 

call dzdt(zl,z2,cil,ci2,dzldt) 

snelheid van wervel2 wordt berekend uit de plaats en sterkte van de 
rvels. 

cal! dzdt(z2,zl,ci2,cil,dz2dt) 

t geproduceerde akoestische vermogen wordt berekend uit de plaats, 
elheid en sterkte van de wervel. 

call power ( zl, z2, cil, ci2, dzldt, dz2dt, dl tpl, dl tp2, dl tp) 
delpl=dltpl*dt 
delp2=dl tp2 •dt 
delp=dltp•dt 
ptotl=ptotl+delpl 
ptot2=ptot2+delp2 
ptot=ptot+delp 

imited print-out ...........•..... 
if (mod(it+l,nprint) .eq.O) then 

write(ludatal,4000) it,time, 
dzldt(l) ,dzldt(2) 

write(ludatal,4000) it,time, 
dz2dt(l) ,dz2dt(2) 
end if 

if (j. eq. jmax) then 
write( ludata2, 5000) 1. O+tijd*freq,t (2. O*pi), 

cil*qmain 
write ( ludata6, 5000) 1. O+tijd*freqj ( 2. O*pi) , 
ci2*qmain 
write(21,5000) tijd•freqj(2.0*pi), 

ptotl 
write(22,5000) tijd*freq/(2.0*pi), 

ptot2 
write(ludata3,5000) tijd*freqf(2.0*pi), 

ptot 
write(l8,5000) tijd•freqf(2.0•pi), 
delpl 
write(l9,5000) tijd*freqj(2.0*pi), 
delp2 
write ( ludata5, 5000) tijd*freq/ (2. O*pi), 
de lp 

end if 

itvoer van de laatste twee iteraties. 

if(j.eq.jmax-l.or.j.eq.jmax) then 
write(lupltl,5000) xl,yl 
W"rite(luplt2,5000) x2,y2 

end if 
if(j.eq.jmax) then 

write ( 20, 5000) ( l+tijd•freqj (2. •pi)) , yl 
write(23,5000) tijd*freqj(2.*pi) ,x2 

end if 

rplaatsing van de wervels volgens een tweede orde integratie van de 
elheid. 

dx1=dz1dt(l)*dt 
dy1=dzldt (2) •dt 
dzetl=dcmplx (dxl, dy1) 
dx2adz2dt{1) *dt 
dy2&dz2dt(2)*dt 
dzet2&dcmplx (dx2, dy2) 

zetl=zetl+dzetl 
zet2=zet2+dzet2 
call zerfun (zetl, zl, hl, ep, pal, lif) 
call zerfun ( zet2, z2, h2, ep, pal, lif) 
call dzdt(zl,z2,cil,ci2,dzzldt) 
call dzdt(z2,zl,ci2,cil,dzz2dt) 
zetl=zetl-dzetl 
zet2=zet2-dzet2 
dxl=(dzldt(l)+dzzldt (l)) •dt/2 .do 
dyl=(dzldt(2) +dzzldt(2)) *dt/2 .do 
dzetl&dcmplx (dxl, dyl) 
dx2=(dz2dt(l)+dzz2dt(l)) •dtj2.d0 
dy2=(dz2dt(2) +dzz2dt(2)) •dt/2 .do 
dzet2=dcmplx ( dx2, dy2) 
xl=xl+dxl 
x2=x2+dx2 
yl=yl+dyl 
y2=y2+dy2 
zetl=zetl+dzetl 
zet2=zet2+dzet2 
call stepsize(zl,dzldt,dt,hl) 
cal! stepsize(z2,dz2dt,dt,h2) 
time=time+dt 
tijd=tijd+dt 

20 continue 
j=j+l 
i=i+l 
Z0(l)=Z2(1) 
zo(2)=z2(2) 
epsl=dabs(x0-x2) 
eps2=dabs (yO-y2) 
eps=epsl+eps2 

c. iteratie stoppen als oplossing geconvergeerd is. 
if ((eps.le.O.Ol) .and.end) then 

j=jmax 
end=. false. 

end if 
c. nieuwe wervel wordt oude wervel 

1000 
1100 
1111 

1112 
1113 
1114 

1115 

1116 

1117 

xO=x2 
yo:y2 
zetO::.:zet2 
cil=ci2 
hl=h2 

end do 
format ( i5) 
format ( lpell. 3) 

format(lx, 
& '*********************** initia! printout **************** ***** ';) 
format(lx,'these results are tor the first T-joint •) 
format(lx, 'these results are for the secend T-joint • l 
format(lx, 'the frequency is 

& ,1pell.3) 
format(lx, 'the dimensionless amplitude of the acoustic field is:' 

& , lpell. 3) 
format{lx, 'the dimensionless height of the duet is 

& ,lpell.J) 
format(lx, 'the duet width ratio across the T-joint is 

& ,1pe11.3) 

1118 format(lx, 'the dimensionless tiae-step is 
& ,lpell. 3/) 

1200 fonaat(lx, 'one vortex: ') 
1500 format(lx,Jh i,llh tiae, 

llh dzodt(l), 
llh dzOdt(2)) 

1600 format(lx,Jh i,llh xo, 
llh yo, 
llh zO(l), 
llh zo (2). 
llh ciO) 

2000 format(lx, 'two vortices: ') 
2500 format(lx,Jh i,llh time, 

llh dzjdt(l), 
llh dzjdt(2)) 

2600 format(lx:,Jh i,llh xj, 
llh yj. 
llh zj(l), 
llh zj(2), 
llh cij) 

3000 format(lx,Jh i,llh delp, 
llh ptot) 

4000 format(lx,i3,1l(lpell.3}) 
4700 format(/'$', • (xO,yO} ', '$!:') 
4800 format(/'$',' (xl,yl)',iJ,'$/;') 
4900 format(/'$',' (x2,y2)',iJ,'$/;') 
5000 format(lx,2(lpel2.4)) 
9000 format(lx, 'abnormal exit as no converqenee is obtained', iS) 

end 

c• * * * * * * * * * * * ** **** * * * * ***************** ************** * * **** * * * ** * * *** * * * 

subroutine circul (zk, zl, cik,cil) 
implicit real*B (a-h,o-z) 

camman /block; im,tiny,ha,pi,a,ampl,qmain,itjoin 
complex*l6 im 
real•a zk(2), zl (2) 

c. In deze subroutine wordt de sterkte van de wervel L berekend uit 
c. positie zl en sterkte en plaats van wervel K 
c. Hiervoor wordt de zogenaamde Kuttaconditie op afstand gebruikt. 
e. formule 2.22 

bmain=l.dO/ (l.dO+a) -l.dO/ ( l.dO-a) 
if(itjoin.eq.l) then 

bacous=-ampl/ ( 1. dO+ a) 
else if(itjoin.eq.2) then 

bacous=-ampl/(l.dO-a) 
end if 
blvor= ( ( l.dO-zl ( 1)) **2+ (zl (2)) **2)/zl (2) 
bkvor=-cik•zk(2)/ ( (l.dO-zk( 1)) **2+ (zk(2)) **2) 
cil=bl vor• (bmain+bacous+bkvor) 
return 
end 

c************************************************************************ 

subroutine startwer(zk, r, cik,eil ,dt) 



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

implicit real*S (a-h,o-z} 
cammen /bleek/ im,tiny,ha,pi,a,ampl,qmain,itjoin 

complex*l6 im 
real•S zk{2) ,r,d 
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deze subroutine wordt de startpositie r en sterkte cil volgens de 
lijkvormigheids oplossing. formule a.26, a.27 in combinatie met 2.35 

bmain=l. dO/ ( l.dO+a) -1. dO/ ( 1. dO-a) 
if(itjoin.eq.l) then 

bacous=-ampl/ ( 1. dO+ a) 
else if(itjoin.eq.2) then 

bacous=-ampl/ { 1. dO-a) 
end if 
bkvor=-cik*zk (2) 1 ( ( l.dO-zk ( 1) ) **2+ ( zk ( 2)) **2) 
u tot= (bmain+bacous+bkvor) /pi 
d= ( 3 .dO*pi* ( 1. d0-a**2) 1 ( 4 .dO*dsqrt(2 .dO)))** (2 .dO/]. dO) 
r= (dt*dabs(utot) *d*2 .dO*dsqrt(lO. dO) /27 .dO)** (3 .d0/4 .dO) 
cil=-4. dO*pi*dsqrt (dsqrt ( 10. dO) •dt* (dabs (u tot) *d) ** 3. dO) /9. dO 
if (utot.ge.O.dO) then 

cil=-cil 
endif 
return 
end 

******************************************************************* 

subroutine cirseg (zk, zl, zs, eik, cil, cis, dt} 
implicit real*S (a-h,o-z) 

camman /bleek/ im, tiny, ha,pi, a, ampl, qmain, itjoin 
complex*l6 im, zets 
real•B zk(2) ,zl(2) ,zs(2) ,d,sz 

deze subroutine wordt de sterkte van het afgeschudde wervelsegment, 
berekend. formule 2. 42 en 2. 43 

bmain=l. dO/ ( 1. dO+a) -1. dO/ ( 1. dO-a) 
if ( itjoin.eq.l) then 

bacous=-ampl/ ( 1. dO+a) 
else if(itjoin.eq.2) then 

bacous=-ampl/(1.d0-a) 
end if 
bkvor=-cik*zk(2) 1 ( ( l.dO-zk(l)) **2+ (zk(2)) **2) 
blvor=-cil*zl (2)/ ( ( l.dO-zl ( 1)) **2+ (zl (2)) **2) 
utot= (bmain+bacous+bkvor+blvor) /pi 
d= ( 3. dO*pi* ( 1. d0-a**2) 1 ( 4. dO*dsqrt ( 2. dO) ) ) ** (2. d0/3. do) 
sz= (dt*dabs (utot) *d*pi/ ( 6. dO•dsin( 2 .dO*pi/3 .dO)) ) ** ( 3. dO/ 4. dO) 
zets=dcmplx ( 1. dO-sz/2. dO, 2. do) 
zs(l) = l+real(D*zets**(2.dO/].dO)) 
zs(2) = dimag(D*zets**(2.d0/3.dO)) 
cis=-2. dO* ( sz**2) jdt 
if (utot.ge. O.dO) then 

cis=-cis 
end if 
return 
end 

******************************************************************* 

subroutine dzdt ( zk, zl, eik, cil, dzt) 

implicit real*8 (a-h,o-z} 
common /block/ i•,tiny,ha,pi,a,a•pl,qmain,itjoin 

complex*l6 help(lO) ,f(6) 
complex*l6 zetak, zetal, im 
real*B dzt(2),zk(2),zl(2) 

deze subroutine wordt de snelheid van wervel K bepaald uit plaats 
sterkte van wervel K en L. formule 2. 21 

zetak=dcmplx ( zk ( 1) , zk ( 2)) 
zetal=dcmplx(zl(l) ,zl(2)) 
help ( 1) ~zetak+a 
help(2) =zetak-a 
help(3)=zetak-1.d0 
help(4) =zetak+l.dO 
help(5) =cdsqrt(help(3)) 
help(6)=cdsqrt(help( 4)) 
help(7) =l.dO/ (zetak-dconjg(zetal)) 
help(B)=l.dO/(zetak- zetal ) 
help(9) =help ( 1) *help (2) 
help( 10) =help(5) *help(6) 
f ( 1) =-a• imfhelp ( 10) 
f ( 2) =-cik*O. 125d0* im•help (9) 1 (help ( 10) •zk ( 2) ) 
if(itjoin.eq.l) then 

f ( 3) =-0. 5dO*ampl* im*help ( 2) jhelp ( 10) 
else if(itjoin.eq.2) then 

f ( 3) =-0. 5dO•ampl*im*help ( 1) /help( 10) 
end if 
f ( 4) =0 .125dO*cik*zetak* (help(9) 1 (help ( 3) *help ( 4) ) -2. dO) /help ( 10) 
f (5) =0. 25dO•cil• (help(7) -help(B)) *help(9)/help(l0) 
f (6) =qmain• (f ( 1) +f(2) +f (3) +f(4) +f(5)) 
dzt(l)= dreal(f(6)) 
dzt(2)=-dimag(f(6)) 

return 
1 end 

~******************************************************************* 
I 

I 
subroutine pal(zet,z,f,s) 
implicit real*B (a-h,o-z) 

1

1 common /bleek/ im,tiny,ha,pi,a,ampl,qmain,itjoin 
complex*l6 help(B) 
complex*l6 zet, zeta, im 

lreal*B z (2), f(2) 

ldeze subroutine worden f en s berekend uit z 

!

funktie f is het residu in de dimensieloze 
wartz-Christoffel transformatie 
s is de modulus van f. 

zeta=dcmplx(z(l) ,z(2)) 
help( 1) =cdsqrt (zeta-l.dO) 
help ( 2) =cdsqrt ( zeta+ l.dO) 
dummyl=dsqrt(l.dO-a) 
dummy2=dsqrt ( l.dO+a) 
help (3) =cd log ( zeta+help ( 1) *help ( 2)) 
help ( 4) =0. 5dO*ha• im• (cdloq ( zeta-a) -cdloq ( zeta+a) ) 
help (5) =dummy! *help( 1) 
help ( 5) =help ( 5) + im•du-y2•help ( 2) 

help(6) =dWDy2*help(l) 
help ( 6) =help ( 6) +ia*dWDyl*help (2) 
help(7) =ha•im• (cdloq(help(5)) -cdloq(help(6))) 
help ( 8) =0. 5dO*pi* ( im• ( zet-1. dO) +ha) 
f (1) =dreal (help(3) +help(4) +help(7) +help(8)) 
f(2) =dimag(help(J) +help(4)+help(7)+help(B)) 
S2f(l)**2+f(2)**2 

return 
end 

C* ** * * * * * * * ***** ******** ********** **** * *** * * * * *************** * * * ** * * * * * * * 

subroutine power{zk,zl,cik,cil,dzkdt,dzldt,dltpl,dltp2,dltp) 
implicit real*B (a-h,o-z) 

camman /block/ im,tiny,ha,pi,a,ampl,qmain, itjoin 
complex*l6 help(B) ,f(2) 
complex*16 zetak, zetal, im 
real*B dzkdt(2) ,dzldt(2) ,zk(2) ,zl(2) 

c. in deze subroutine wordt het akoestische vermogen van wervel K en L 
c. bepaald met behulp van de formule van Howe, 2.24 

zetak=dcmplx(zk( 1), zk(2)) 
zetal=dcmplx ( zl ( 1) , zl ( 2)) 
help ( 1) ~zetak+a 
help (2) =zetak-a 
help ( 3) ~cdsqrt ( zetak-1. dO) 
help ( 4) =cdsqrt ( zetak+ 1. dO) 
help(5)•zetal+a 
help(6) 2 Zetal-a 
help (7) =cdsqrt ( zetal-1. dO) 
help (B) =cdsqrt ( zetal+l. dO) 
if(itjoin.eq.l) then 

f(1) •-0. 5dO*ampl•im•help(2)/ (help(3) *help(4)) 
f (2) =-0. 5dO•ampl*im•help(6)/ (help(7) *help(B)) 

else if(itjoin.eq.2) then 
f(l)=-0.5do•ampl•im•help(l)/(help(3)*help(4)) 
f (2)=-0. 5dO*ampl*im•help(5)/ (help(7) *help(B)) 

end if 
dltpl=-cik* (-dreal (f (1)) *dzkdt(2) -dimag(f ( 1)) *dzkdt(1)) *qmain 
dltp2=-cil• (-dreal ( f(2)) *dzldt (2) -dimag( f(2)) *dzldt( 1)) *qmain 
dl tp=dl tpl +dl tp2 

return 
end 

c * ** * * * * * **** ******** * * * ** *** ******** **** ** ** ******** ** * ***** * * * * * * * * * * *. 
subroutine stepsize(z,dzdt,dt,h) 
implicit real•a (a-h,o-z) 

camman /bleek/ im, tiny ,ha,pi,a, ampl ,qmain, itjoin 
complex*l6 help(4) 
complex*l6 zeta, im 
real*B z(2) ,dzdt(2) 

c. in deze subroutine wordt de stapgrootte h berekend uit z, dzdt en dt 
c. h is nodig voor de impliciete transformatie van z naar w. 

zeta=dcmplx(z(l) ,z(2)) 
help(l)=zeta+a 
help ( 2) =zeta-a 
help(3) 2Cdsqrt (zeta-l.dO) 
help ( 4) =cdsqrt ( zeta+ 1. dO) 
g=pi*cdabs(help(1) *help(2)/ (help(3) *help(4)) )/2 .dO 
h=dsqrt(dzdt(l)**2+dzdt(2)**2)*dt*g 

return 
end 

c * * ** * * * * ** ** * ****** ** * * * ******* * ***** ***** * ** ****** **** * *. * * ** * * * * * * * * *. 
subroutine tr_wz(z,zet) 
implicit real*S (a-h,o-z) 

common /block/ im,tiny,ha,pi,a,ampl,qmain,itjoin 
complex*l6 help(7) 
complex*l6 zet,zeta,im 
real*8 z(2) 

c. Deze subroutine voert de expliciete transformatie uit 
van het w naar het z-vlak. 

zeta=dcmplx(z(l) ,z(2)) 
help ( 1) =cdsqrt ( zeta-1. dO) 
help ( 2) =cdsqrt ( zeta+l. dO) 
dummyl=dsqrt (l.dO-a) 
dummy2=dsqrt ( 1. dO+a) 
help(3) =cdloq(zeta+help(l) *help(2)) 
help(4) =0. 5dO•ha•im• (cdloq(zeta-a) -cdloq(zeta+a)) 
help ( 5) =dUBIIIIYl*help( 1) 
help (5) =help ( 5) +im•dumay2*help(2) 
help(6) =dWRIIly2*help(1) 
help ( 6) =help (6) +im*dUBIIIIYl*help (2) 
help(7) =ha•im* (cdloq(help(5)) -cdlog(help(6))) 
zet = 1. dO+im•ha+2 .dO* im• (help( J) +help( 4) +help(7)) /pi 

return 
end 

c* * ** * * * * ** * * * ******* *** ****************************** *** * *** *** * * * * ** * ** 

c. opmerking: 
c. De subroutine Zerfun is een standaard subroutine om uit complexe 
c. vergelijkingen, nulpunten te zoeken. 
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AppendixE 

Het instantane vermogen van een wervel gedurende twee perioden 

E.l q/Q = 0,3 en diverse Strouhalgetallen 

E.2 Sr= 0,5 en diverse amplitudeverhoudingen q/Q 

E.3 Het cumulatieve vermogen bij q/Q = 0,3 en diverse Strouhalgetallen 
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Het instantane vermogen van een wervel gedurende twee perioden van het akoestisch veld. 

E.l eerste T-stuk 
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E.2 DELPOWER 

Sr = 0.5 
q/Q = 0.4 

Sr = 0.5 
q/Q = 0.6 

eerate T-atuk 
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Gevisualiseerde en numeriek berekende wervelstrokturen 

Sr= 0,379 

q/Q = 0,229 

t = 0.2 T 

t = 0.3 T 

t = 0.4 T 

t = 0.5 T 

t = 0.6 T 

t = 0.7 T 

t = 0.8 T 

t = 0.9 T 



.5 

0 

.5 

0 

.5 

0 

.5 

0 
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Het cumulatieve vermogen van een wervel gedurende twee perioden van het akoestisch 
veld. 

E.3 eerate T -•tuk 
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Gevisualiseerde en numeriek berekende wervelstrokturen 

Sr= 0,379 

q/Q = 0,229 

t = 0.2 T 

t = 0.3 T 

t = 0.4 T 

t = 0.5 T 

t = 0.6 T 

t = 0.7 T 

t = 0.8 T 

t = 0.9 T 



t = 0,238 T 
t = 0,31 T 
t = 0,407 T 
t = 0,52 T 

ö/ 

Sr= 0,379 

q/Q = 0,229 

t = 0,61 T 
t = 0,692 T 
t = 0,823 T 
t = 0,954 T 
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Sr= 0,282 

q/Q = 0,592 

t =· 0.2 T 

t = 0.3 T 

t = 0.4 T 

t = 0.5 T 

t = 0.6 T 

t = 0.7 T 

t = 0.8 T 



t = 0,23 T 
t = 0,324 T 
t = 0,399 T 
t = 0,502 T 

89 

Sr= 0,282 

q/Q = 0,592 

t = 0,63 T 
t = 0,684 T 
t = 0,798 T 


