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Samenvatting 

Gekeken is naar modellen van de menselijke spraak. Het tweemassamo
del voor de beschrijving van de stembandtrillingen produceert verstaanbare 
spraak maar deze klinkt niet menselijk. Dit gebrek wordt onder andere ver
oorzaakt door het feit dat in het model wordt verondersteld dat de massa's 
een rechthoekige geometrie hebben. 

Bij een stembandmodel zonder rechte hoeken blijkt het loslaatpunt van 
de stroming te veranderen tijdens beweging. Dit kan de klank van de spraak 
beïnvloeden. Bij onderzoek aan een eenvoudig stembandmodel blijkt het 
loslaatpunt inderdaad te verschuiven onder invloed van veranderingen van 
geometrie en Reynoldsgetal van de stroming, hoewel het loslaatpunt wel 
steeds dicht bij de nauwste doorsnede van het kanaal tussen de stembanden 
ligt. 

Bij het berekenen van loslaatpunten blijkt de benadering van het grenslaag
profiel met een derdemachtspolynoom beter te voldoen dan dat met een 
vierdernachts zoals oorspronkelijk gebruikt door Pohlhausen. 

Gebleken is dat de valse stembanden een behoorlijke invloed hebben op 
de stroming. Plaatsing, opening en vorm van de valse banden veroorzaken 
ook een grote verandering van het schijnbare loslaatpunt. 
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symbolenlijst 

h hoogte van het kanaal 
L lengtemaat van een lichaam 
p druk 
Re Reynoldsgetal 
t tijd 
u snelheid in de langsrichting 
V snelheid in de dwarsrichting 
V hoofdstroomsnelheid 
x lengtemaat in de langsrichting 
y lengtemaat in de dwarsrichting 
a hoek van divergent kanaal 
8 grenslaagdikte 
81 verplaatsingsdikte 
82 impulsverliesdikte 
1] dimensieloze afstand tot de wand 

4> flux f ~oe\-.-sne\heici. 
À tweede vormfactor van de stroming 
A eerste vormfactor van de stroming 

J.L dynamische viscositeit 
V kinematische viscositeit 
p dichtheid 
ÎQ schuifspanning aan de wand 
() hoek 
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Inleiding 

Al tientallen jaren wordt onderzoek gedaan naar de menselijke spraak. Dit 
vooral voor het produceren van zo goed mogelijke kunstmatige spraak. Bij 
de sectie Gasdynamica/ Aero-akoestiek (TUE) wordt fundamenteel onder
zoek gedaan op dit gebied ter ondersteuning van onderzoek naar kunstma
tige spraak dat verricht wordt bij het Instituut voor Perceptie Onderzoek 
(TUE/Philips ). 

De geluirlsproductie van de stemhebbende klanken in de spraak vindt 
plaats in de stembanden (figuur (0.1)). Doordat de banden gespannen wor
den en er lucht door geblazen wordt gaan ze trillen. Dit veroorzaakt een 
tijdafhankelijk debiet, dat geluid produceert. 

Tijdens het bewegen voeren de banden een rollende beweging uit (zie 
figuur(0.2)) zodat het stromingskanaai tussen de stembanden, de glottis, 
bij het openen een andere vorm heeft dan bij het sluiten. Dit verschil in 
vorm van de stembanden tijdens de openings- en de sluitingsfase zorgt er
voor dat energie van de stroming omgezet wordt in trillingsenergie van de 
stembanden. 

Het eenvoudigste model dat deze beweging kan voorstellen is het twee
massamodel (zie figuur (0.3)). Als hiermee spraak geproduceerd wordt is 
deze verstaanbaar maar klinkt niet echt menselijk. Dit kan te maken hebben 
met het feit dat bepaalde stromingsaspecten niet in dit model zijn opgeno
men. Het is zo dat de stroming in een kanaal op een bepaalde plaats kan 
loslaten. Dit betekent dat ze de contouren van de wand niet meer volgt. Dit 
kan alleen gebeuren als de wand een kromming vertoont en de stroming aan 
bepaalde voorwaarden voldoet (zie paragraaf (1.1)). Na het loslaatpunt gaat 
de stroming in een kanaal rechtuit en vormt een vrije straal. De doorsnede 
van deze straal bepaalt samen met de drukval over de stembanden hoeveel 
luchtvolume per tijdseenheid door het kanaal stroomt, het debiet. Dit de
biet beïnvloedtde geluidsproductie. Daarom is het loslaatpunt van belang 
bij bestudering van de spraak. In het tweemassamodel wat gebruikelijk is 
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Figuur 0.1: De plaats van de stembanden in het menselijke strottehoofd. 
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Figuur 0.2: Stadia uit de bewegingscyclus van de menselijke stembanden 
weergegeven door een schematische voorstelling van de geometrie van de 
doorsnede van de glottis.De stroming gaat van onder naar boven. 
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Figuur 0.3: Het tweemassamodeL Massa's door veren verbonden met de 
wand en met elkaar. Hun bewegingen zijn gekoppeld maar niet in fase. 

in de literatuur laat de stroming altijd op de scherpe hoek van de massa's 
los. Terwijl in werkelijkheid er geen scherpe randen zijn in de glottis en het 
loslaatpunt variabel is. Ook is het zo dat als de eerste massa sluit er geen 
stroming is terwijl in het echt een divergent kanaal optreedt wat geleidelijk 
sluit zodat er nog wel een stroming is ten gevolge van de luchtverplaatsing 
van de wanden. Deze effecten treden wel op in het tweemassamodel met 
ronde massa's zoals voorgesteld door X. Pelorson (zie figuur (0.4)). In dit 
model zijn geen scherpe hoeken. Het loslaatpunt kan dus tijdens het bewe
gen van de banden heen en weer schuiven en zo het drukverloop in de glottis 
beïnvloeden. 

Om de positie van het loslaatpunt te berekenen gebruiken we de grenslaag
theorie van Prandtl voor stationaire stromingen samen met benaderingen 
van het grenslaagprofieL We verwachten dat zo een stationaire beschrijving 
van de stroming in de glottis een redelijke benadering is omdat de verblijf
tijd van een luchtdeeltje in de glottis veel korter is dan de periodetijd van 
de oscillatie.(Het getal van Strouhal is van de orde 10-2 ). 

Behalve het loslaatpunt is ook het startgedrag van de stroming belang
rijk. Tijdens een impulsieve start zoals bij het openen van de stembanden 
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Figuur 0.4: Het tweemassamodel met ronde massa's en een gladde omhul
lende. 

ontstaat een wervelstructuur ofwel vortex. Het gedrag van deze structuur 
beïnvloedthet debiet en dus het geproduceerde geluid. 

Een ander aspect dat in de oude stembandmodellen niet verwerkt is is 
de invloed van de valse stembanden. Na de gewone stembanden bevinden 
zich twee stukken weefsel tegenover elkaar die men valse stembanden noemt 
en die het kanaal van de glottis vernauwen (zie paragraaf ( 1.9) ). Deze trillen 
niet zoals gewone stembanden maar veranderen tijdens het spreken of zingen 
van vorm. Het is heel waarschijnlijk dat ze de klank van de stem beïnvloeden. 
Als een mens opera zingt gedragen zowel de gewone als de valse stembanden 
zich anders dan wanneer deze folk zingt of spreekt. 

In hoofdstuk 1 wordt de theorie van al deze verschijnselen besproken. In 
hoofdstuk 2 behandelen we de resultaten van stationaire experimenten aan 
een eenvoudig kanaalstromingmodel van de stembanden (zie figuur (0.5)). 
Gekeken wordt naar het gedrag van het loslaatpunt bij variatie van verschil
lende parameters. De resultaten worden uitgewerkt met de vereenvoudigde 
theorie uit paragraaf ( 1.4) en ( 1.5 ). In hoofdstuk 3 worden de resultaten be
handeld van instationaire experimenten aan eenzelfde model maar met één 
eind open (zie figuur (0.6)). Gekeken wordt naar de snelheidsopbouw waarbij 
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Figuur 0.5: Eenvoudig stationair model van de stembanden. 

bepaald kan worden of de vergelijking van Bernoulli gebruikt mag worden. 
De resultaten hiervan worden verwerkt met de volledige grenslaagtheorie 
met het loslaatcriterium van Thwaites uit paragraaf (1.2) door middel van 
een computerprogramma van X. Pelorson. Daarnaast is naar het Strouhal
getal als functie van het Reynoldgetal gekeken om te zien of de viscositeit 
veel invloed heeft. Ook zijn met stromingsvisualisatie fotoseries gemaakt 
die het impulsieve startgedrag van de stroming zichtbaar maken. Tenslotte 
is gemeten aan het model met valse stembanden om de in vloed daarvan te 
bepalen. (De gebruikte opstelling is te zien in figuur (0.7)). 

10 



üZ?II ZNZ7lLL. zaaz~ 

Figuur 0.6: Model gebruikt voor instationaire metingen en stromingsvisua
lisatie. 

Figuur 0.7: Model gebruikt voor bepaling van de invloed van de valse stem
banden. 
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Hoofdstuk 1 

Theorie 

1.1 Instationaire grenslaagtheorie 

In 1904 presenteerde Prandtl een artikel over de beweging van vloeistoffen 
met een kleine viscositeit. Hij beweerde daarin dat de vloeistof niet langs 
de wand glijdt. Volgens hem was het zo dat als de viscositeit, v, klein was 
en de weg van de vloeistof langs de wand niet te lang de vloeistof tot vlak 
langs de wand haar gebruikelijke snelheid (hoofdstroomsnelheid) houdt. In 
de dunne overgangslaag veroorzaakt de scherpe snelheidsverandering opval
lende effecten, ondanks de kleine viscositeit. 

Een beschrijving van dit effect kan het beste worden verkregen door 
benaderingen te introduceren in de geldende differentiaalvergelijkingen in 
dimensieloze vorm. [1]In deze vergelijkingen verschijnen kentallen zoals het 
Reynoldsgetal. 

Als het getal van Reynolds( Re = VvL) groot is, zijn in een belangrijk 
gedeelte van het stromingsveld de visceuze effecten te verwaarlozen ten op
zichte van de stationaire traagheidskrachten. In deze gebieden geldt de 
wrijvingsloze benadering beschreven door de Eulervergelijking. Dit geldt 
echter niet voor een laag vlak langs het lichaam, ter dikte 8 waar de vis
ceuze krachten van dezelfde orde van grootte zijn als de traagheidskrachten. 
We noemen deze laag de visceuze grenslaag, of kortweg grenslaag. Men 
kan als de grenslaag dun is een benadering gebruiken die de vergelijkingen 
vereenvoudigen. Deze zullen we nu bespreken. 

We beperken ons tot twee-dimensionale onsamendrukbare kanaalstro
mingen met u en v respectievelijk als de snelheidscomponenten in de rich
ting langs de wand (x-richting) en die dwars op de wand (y-richting). De 
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hoofdstroomsnelheid, de snelheid van de wrijvingsloze hoofdmoot noemen 
we V( x). Omdat het kanaal langzaam van doorsnede verandert veronder
stellen we dat V uniform is over de doorsnede. Als we nu bedenken dat 
de variaties in de dwarsrichting veel groter zijn dan die in de langsrichting 
en dat p, dichtheid en J.t, dynamische viscositeit in goede benadering con
stant zijn(incompressibele grenslaagbenadering) dan zien we dat de Navier
Stokesvergelijkingen vereenvoudigen tot: 
continuiteitsvergelijking: 

impulsvergelijkingen: 

au au au 1 ap a2u 
- + u-+v- = --- +vat ax ay p ax ay2 

(Voor afleiding zie bijlage A) 

ap = 0 
ay 

( 1.1) 

(1.2) 

(1.3) 

Prandtl gaf oorspronkelijk alleen vergelijkingen voor het stationaire geval, 
dus zonder tijdafhankelijkheid. 

Buiten de grenslaag zijn alle visceuze termen te verwaarlozen en kun
nen we langs een stroomlijn de vergelijking van Euler toepassen en zo de 
drukafhankelijkheid in de x-richting bepalen: 

av + v av = _ ~ ap 
at ax pax 

(Voor afleiding zie bijlage A) 

( 1.4) 

Door de continuiteitsvergelijking en de impulsvergelijking over de grenslaag 
te integreren komen we tot de Von Karman-vergelijking die als basis dient 
voor verscheidene benaderingsmethoden voor de grenslaag. (zie afleiding in 
bijlage B). Deze vergelijking is voor het instationaire geval, zonder wandbe
weging: 

a a 2 av ro 
-(V81) +-(V 82) + V81- =at ax ax p 
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met verplaatsingsdikte: 

impulsverliesdikte: 

8 

81 = 1(1- ;)dy 
0 

8 

Ju u 
82 = -(1- -)dy 

V V 
0 

schuifspanning aan de wand: 

(1.6) 

(1. 7) 

( 1.8) 

De grootheid 8 is vrij willekeurig en heeft geen scherpe fysische betekenis. 
Daarom worden 81 en 82 gebruikt. De verplaatsingsdikte geeft aan hoe
veel vloeistof in de grenslaag wordt tegengehouden ten opzichte van een 
ideaal wrijvingsloze stroming. De werkelijke stroming met grenslaag door 
een kanaal heeft hetzelfde volumedebiet als een stroming waar overal de 
hoofdstroomsnelheid heerst door een kanaal waarvan de wanden over een 
afstand 81 naar binnen zijn verplaatst. 82 heeft dezelfde betekenis voor het 
impulsdebiet. 

Een belangrijk resultaat uit de grenslaagtheorie is dat de grenslaag kan 
loslaten. Dit gebeurt bij een vertragende stroming. Dan is er een tekort aan 
impuls aanwezig in de grenslaag om een vertragend drukverschil opgelegd 
door de hoofdstroming te overwinnen. Als gevolg hiervan treedt terugstro
ming en loslating op. Loslating impliceert dat de vloeistof uit de grenslaag 
de wand verlaat en als gevolg hiervan rotatie in de hoofdstroming (ver van de 
wand) wordt geconverteerd. Hierdoor ontstaat een stromingslaag tussen de 
hoofdstroming en een 'dood water'-gebied die we de schuiflaag noemen. De 
rotatie van de stroming is geconcentreerd in deze schuiflagen en de grensla
gen. Een stroming begrensd door twee schuiflagen met tegengestelde rotatie 
noemen we een vrije straal. 

Voor het loslaatpunt gebruiken we de volgende voorwaarde( definitie); 

[)u 
( [)y )y=O -:::. Q (1.9) 
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Figuur 1.1: Loslating (1) en terugstroming (2) bij een vertragende stroming 
om een gebogen wand. 

Over het algemeen treedt loslating niet precies op dit punt op maar erna. Dit 
punt kan gezien worden als een grens waarna loslating mogelijk wordt. Het 
loslaatpunt is dus theoretisch niet exact te bepalen. We hanteren meestal 
voorwaarde (1.9). Loslating treedt alleen op als: 

(1.10) 

De druk neemt toe langs de wand. De kracht waarmee de stroming wordt te
gengewerkt neemt toe. Dit is ook in overeenstemming met de bewegingsver
gelijking ( 1.4) als we bedenken dat de stroming vertraagd is ( ~~ +V~~ < 0). 
De impulsoverdracht van de hoofdstroming naar de stroming vlak bij de 
wand, die veroorzaakt wordt door de viscositeit vertraagt de loslating. De 
hoofdstroming trekt de gregslaag als het ware mee. De tijdschaal voor dit 
effect is s; . Wanneer de tijschaal voor de vertraging van de hoofdstroming, 

( ~~ )-1 veel korter is dan s; dan heeft het visceuze meesleepeffect van de 
hoofdstroming niet voldoende tijd om loslating te voorkomen. Later zullen 
we zien dat loslating inderdaad optreedt als 8

11 
( ~~) een bepaalde kritische 

waarde overschrijdt. 
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Figuur 1.2: Loslating van de stroming op een verwijdingspunt in een buis en 
herhechting aan de wand zoals we die verwachten bij een geringe toename 
van de buisdiameter. 

Als de stroming is 'losgelaten' wil dit niet zeggen dat dit zo blijft. Een 
stroming kan op een punt loslaten en later weer herhechten aan de wand. Een 
voorbeeld van zo een stroming wordt getoond in figuur (1.2). Na loslating 
bij een plotselinge geringe toename van de diameter van een buis kan de 
stroming weer gaan aanliggen. In dit geval blijft de stroming laminair en 
zullen de energieverliezen ten gevolge van loslating zeer beperkt blijven. 

Bij een sterke toename van de buisdiameter zal de stroming begrensd 
door de schuiflagen instabiel worden en zal als gevolg van tribuientie een 
sterke dissipatie optreden (zie figuur ( 1.3) ). 

De glottis heeft een typische spleetopening van ho = 1 mm terwijl de 
trachea een breedte van 20mm heeft. Bij de glottis zal daarom meestal de 
stroming na het loslaten instabiel worden zodat de kinetische energie in de 
stroming door turbulentie gedissipeerd wordt. Dit effect zorgt voor een be-
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Figuur 1.3: Loslating van de stroming op een punt waar een buis sterk 
verwijdt. Er ontstaat een vrije straal die als gevolg van instabiliteit turbulent 
wordt. Dit veroorzaakt een sterke dissipatie van kinetische energie. 
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perking van de stroming door de glottis als deze wijd open is. Bij zeer nauwe 
glottale opening zal echter de wrijving in de glottis de stroming beperken. 
Dan is echter de grenslaagbenadering niet meer geldig. Een beschrijving 
van de stroming onder deze omstandigheden wordt door Belfroid [15] be
sproken. Wij concentreren ons op het geval dat de grenslaagbena.dering 
geldig is. (Re~ > 1). 

1.2 Pohlhausen benaderingsmethode voor oplos
sing van de tweedimensionale grenslaagver
gelijkingen 

We beperken ons tot laminaire stromingen. Verder eisen we dat de stroming 
tweedimensionaal en incompressibel is. We gaan uit van de Von Karman
impulsvergelijking. Dus de methode is een integrale methode. In tegenstel
ling tot de gebruikelijke benadering gaan we eerst uit van een instationaire 
stroming met tijdafuankelijke termen. Later zullen we ons beperken tot sta
tionaire stromingen en een benaderde oplossing daarvoor vinden die ons 82, 
81 , r0 , 8( x) en het snelheidsprotiel in de grenslaag geeft. 

We nemen nu eerst aan, zoals gebruikelijk in de literatuur, dat het snel
heidsprotiel de vorm heeft van een polynoom van de vierde graad. 

(1.11) 

met 'Tl= t 
De waarden van de coëfficiënten wordt uit de randvoorwaarden voor de 
grenslaag bepaald. Voor stilstaande wanden zal de snelheid u(O) aan de 
wand nul zijn want de vloeistof glijdt er niet langs. Dit is de zogenaamde 
'plak-randvoorwaarde'. De snelheid u(8) aan de buitenrand van de grenslaag 
is gelijk aan de hoofdstroomsnelheid V. De afgeleide ( ~; )s van u naar y aan 
de rand van de grenslaag (y = 8) moet nul zijn, want hierbuiten wordt de 
snelheid uniform verondersteld. Dan hebben we nog de tweede afgeleide 
( ~ ) 0 van u naar y aan de wand. Deze voorwaarde krijgen we door de 
impulsvergelijking (1.2) aan de wand (y = 0) toe te passen (zie bijlage C). 
Omdat er vijf onbekende coëfficiënten in vergelijking ( 1.11) zijn hebben we 
nog een randvoorwaarde nodig.Daarom veronderstellen we zoals gebruikelijk 
in de literatuur dat de grenslaag glad aansluit aan de hoofdstroming. Dus 
de tweede afgeleide ( ~ )s van u naar y op y = 8 is nul. Samenvattend zijn 
de randvoorwaarden: 
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u(O) = 0 

82u 1 op 
v(-)o = -(-)o oy2 p ox 

u(á) =V 

(ou)s = o 
oy 

[)2u 
(-)s = 0 

f)y2 

(1.12) 

We vinden uit de tweede voorwaarde ,omdat de druk in de grenslaag uniform 
is (1.3) en door toepassing van de Eulervergelijking ( 1.4 ), het verband: 

82 u [)V 8V 
v(-)o = -(-. ) -V(-) 

oy2 at ax (1.13) 

Waarbij de eerste term ( ~~) instationair is. Deze randvoorwaarde levert de 
waarde van coëfficiënt b in vergelijking ( 1.11) : 

(1.14) 

Zoals gebruikelijk in de literatuur definiëren we de vormfactor A met: 
A= -2b 

De betekenis van A als een verhouding van de visceuze meesleeptijdschaal en 
de hoofdstromingsvertragingstiJ}chaal is al in de vorige paragraaf besproken. 
De andere coëfficiënten in de polynomale beschrijving van het grenslaagpro
fiel ( 1.11) blijken alleen functies van A te zijn: 

A 
a= 2+-

6 
A 

c = -2 +-
2 
A 

d = 1--
6 

Het snelheidsprotiel wordt hiermee: 
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u 
V = F(ry) + AG(ry) 

Met: 

( 1.15) 

(1.16) 

(1.17) 

Met de vergelijkingen voor verplaatsingsdikte (1.6), impulsverliesdikte (1.7) 
en schuifspanning aan de wand (1.8) vinden we 81.82 en To: 

1 

81 J 8" = [1- F(ry)- AG(ry)]dry 
17=0 

1 

:
2 = j [F(ry) + AG(ry)j[l- F(ry)- AG(ry)]dry 

17=0 

Uitwerking levert: 

Met J.L = pv de dynamische viscositeit. 

(1.18) 

(1.19) 

( 1.20) 

Nu gaan we ons beperken tot het stationaire geval. De Von Karmanverge
lijking wordt dan: 

De vormfactor wordt: 

V 2äó2 (2, , )Vav ro 
-+ u2+u1 - =-
8x 8x p 
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( 1.22) 

Omdat we verondersteld hebben dat V alleen van x afuangt en niet van y 
of t kunnen we schrijven: 

62 dV 
A=-

v dx 
(1.23) 

De andere formules blijven ongewijzigd. Omdat de grenslaagdikte 6 een 
minder goed gedefinieerde fysische grootheid is dan de impulsverliesdikte 62 

introduceren we een tweede vormfactor: 

.\ = 6~ dV 
v dx 

(1.24) 

Deze nieuwe vormfactor is op dezelfde manier verbonden met de impulsver
liesdikte 62 als de vormfactor A met de grenslaagdikte 6. Voor het gemak 
definiëren we ook een parameter z: 

zodat: 

.\ = z dV 
dx 

( 1.25) 

( 1.26) 

met de uitdrukking voor ~ als functie van A, (1.18), ~ als functie van A, 
(1.19) en de definities van A, (1.23) en .\, (1.24) kunnen we dat het verband 
tussen de vormfactoren bepalen: 

(1.27) 

Het verband tussen de verplaatsingsdikte en de impulsverliesdikte volgt uit 
(1.18) en (1.19): 

(1.28) 
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\ (.1.\~·) en 

en voor de dimensieloze schuifspanning aan de wand geldt volgens\(1.20): 

r 082 A 3ï 1 1 2 
JLV = (2 + 6)(315- 945A- 90ï2A) = h(>.) (1.29) 

Als we de definitie van >., (1.24), (1.26), en de laatste twee vergelijkingen, 
(1.28) en (1.29) in de Von Karmanvergelijking substitueren krijgen we (zie 
bijlage C): 

Als we dan definiëren : 

1 dz 
-V -d + (2 +!I(>.))>.= h(>.) 
2 x 

F(>.) = 2h(>.)- 4>.- 2Àft(>.) 

Ofwel: 

Dan wordt de impulsvergelijking: 

dz _ F()..) 
dx- V 

dV 
)..-,._ 

- ~ dx 

(1.30) 

(1.31) 

( 1.33) 

De functie F()..) is ingewikkeld. Maar dat is niet zo erg omdat de functie 
onafhankelijk is van de geometrie. Het is een universele functie die eens en 
voor altijd berekend kan worden. De waarden van >.,JI(>.),J2(>.) en F(>.) bij 
verschillende A worden gegeven in tabel (1.1). De functie F(>.) wordt tegen).. 
uitgezet in figuur ( 1.4 ). We zien dat volgens deze waarden loslating optreedt 
bij Ac = -12 ofwel Àc = -0.156ï. Hier is namelijk h = 0 dus To = 0, 
hetgeen betekent dat ~~Jo = 0 (zie formule (1.8)) voor de schuifspanning 
aan de wand.). In figuur (1.4) worden alleen F(>.) voor A tussen -12 en 12 
uitgezet. Onder A = -12 heeft F()..) geen fysische betekenis omdat daar 
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Fig. 10.6. The auxiliary function F(4\) for tho cal· 
culation of laminar boundary layor by tho motbod 
of Holatoin and Bohlen [ 5] 
(1) tlllftl( eqn.. (10.36); 
(2, lloear approximaûon ~~)- CH70 -6 K; 
S • ll&IUUOD pcMnl.; 
Jl • velodi.J' IDUimum 

Figuur 1.4: F().) als functie van À met rechte lijnbenadering van Holstein
Bohlen. 

loslating optreedt. Boven A = 12 heeft F(,\) ook geen fysische betekenis 
omdat daar de dimensieloze snelheid in de grenslaag groter dan 1 wordt, 
wat volgens Schlichting niet mogelijk is. 

De berekening van ó, ó1, ó2, ro en v gaat als volgt: We veronderstellen 
eerst dat de potentiaalstroming V(x) en de afgeleide 'Z zijn gegeven of 
bepaald uit de massabehoudswet. Dan wordt de volgende procedure iteratief 
toegepast. 

1. Integratie van de impulsvergelijking (1.33) geeft z(x) en de vormfactor 
À( x) zodat de impulsverliesdikte ó2 ( x) kan worden berekend uit de 
definitie van À, (1.24) en de plaats van het loslaatpunt kan worden 
gevonden (À = Àc)· 

2. De verplaatsingsdikte ó1 en de schuifspanning aan de wand r0 worden 
gevonden uit de definitie van ft, (1.28) en de definitie van h, (1.29) 
samen met de waarden uit tabel (1.1). 

3. Het snelheidsprofiel wordt gevonden uit vergelijking (1.15), de poly
nomale voorstelling van het snelheidsprofiel. 

4. Een nieuwe schatting voor V wordt bepaald door toepassing van de 
massabehoudswet V( h - 2ó1 ) = constant. Waarbij h de kanaalbreedte 
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.\uxiliary functiona for the approximat.e ealculation of laminar boundary layen. 
after HoiBlein and Bohlen (~] 

.I 

I 
;.. F~) i'·~)=~: =H .. j ~'r;~ 

};) <Hl884 -0·06118 2·279 0·346 
14 0·0928 -0·0111141 2·262 0·351 
1:1 0-()941 -0·0914 2·253 0·354 
12 0·0948 -0·0948 ~-250 0·356 
11 0·0941 -O-o912 2·2!',:) 0·3.'>5 
10 0-()919 -0·01100 ~-260 0·351 
9 0-118112 -0·0608 2·273 0·347 
s 0·0831 -0·03311 2·289 0·340 
7·8 1Hl819 -0·0".!71 ~·293 0·338 
7·6 0·0807 -0·0203 2·297 0·337 
7·4 0.(1794 -0·0132 2·301 o-335 
7-2 0·0781 -O-tm1 2·306 0·333 

7·062 0·0770 0 2·308 0·332 

7 IHI767 Oo0021 2·309 0·331 
6·8 0o()752 ()-0102 2·314 0·330 
6·8 0o()737 0.0186 2·318 0·328 
6·4 0·0721 ()-0274 2-323 0·326 
6·2 0·0706 o-o383 2·328 0·324 
6 0·0689 O-o4~9 2·333 0·321 
5 0·0099 o.otl79 2·361 0·310 
4 0•0497 0·1579 2·392 0·297 
3 0·0385 0·22.'1.~ 2-427 0·283 .. O-o264 0·3004 2-466 0·268 
I 0·013.'1 0·3820 2·508 0·252 

0 0 1}4698 2·554 0·23.'1 

·- I .-j)-Q140 o-5633 2·604 0·217 
- 2 --0-02!14 0·6609 2·647 0·199 
- 3 .-j)·04211 ()-7840 2·716 0·179 
-4 ---0-0675 0·86911 2·779 ()-160 
-5 .-jj-Q720 0·9780 2·847 0·140 
-6 ~0662 1·0677 2·921 o-120 
-7 ~0999 H981 2·999 0·100 
-8 ~1130 1·3080 3·086 ()-079 
-9 ~1254 1·4167 3-178 ()-069 

-10 .-j)·1389 1·5229 3·276 o-o39 
-11 ~1474 1-8%57 3·383 o-0111 

-12 ~1567 1·'7241 3-1500 0 

-13 ~1648 1·81811 3-827 ~19 

-14 .....().171~ 1·9033 3-785 .-j)·037 
-15 -0·1767 1-9820 3·918 ......o-oM 

Tabell.l: À,fi(>.),h(>.) en F(>.) als functie van A volgens Holstein-Bohlen. 
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is. Dit met de veronderstelling dat voorbij het loslaatpunt een vrije 
straal bestaat waarin de druk uniform is. 

Om een analytische berekening van 62 mogelijk te maken kan F( À) bena
derd worden met een lineaire functie van À. Volgens Walz[4] kan dat zonder 
al te veel verlies van nauwkeurigheid. Welke lineaire functie genomen moet 
worden wordt nu besproken. Algemeen is de benadering: 

F(À) =a- bÀ 

De impulsvergelijking, (1.33) wordt zo: 

dz 
V-= a- bÀ 

dx 

ofwel,met z en À vervangen door hun oorspronkelijke betekenis: 

.:!:._ ( V 61 ) = a _ ( b _ 1) V 81 ]_ dV 
dx v v V dx 

(1.34) 

(1.35) 

(1.36) 

Deze differentiaalvergelijking kan gemakkelijk geïntegreerd worden. We vin
den: 

2 x 
V(x)62!x = _a_ J vb-ldx 

v o vb-1 ( 1.37) 

0 

Afhankelijk van welke waarden van À worden beschouwd vinden we een 
andere a en b. De waarden voorgesteld door verschillende methoden worden 
hier gegeven [3][5]: 

methode a b 
Pohlhausen 0.470 6.10 
Timman 0.435 6.11 
Walz 0.441 .5.15 
Holstein- Bohlen 0.470 6 

De laatste benadering is vooral goed tussen het stagnatiepunt en het punt 
van maximale snelheid. Zo heeft elke methode een ander geval waarin ze 
het meest nauwkeurig is. 

25 



De algemene bruikbaarheid van de lineaire voorstelling van F( À), ( 1.34) 
werd overtuigend aangetoond door Thwaites in 1949. Thwaites analyseerde 
zoveel mogelijk exacte oplossingen, numerieke oplossingen en benaderings
methoden die hem bekend waren en liet zien dat F(À) nooit al te veel afwijkt 
van 0.45- 6À. De vergelijking voor 82 , (1.37) wordt dan: 

(1.38) 

Omdat al deze methoden wem1g verschillen en Thwaites een gemiddelde 
ervan is mag worden aangenomen dat hij voor de meeste gevallen acceptabel 
is. 

De waarden te gebruiken bij deze benadering worden gegeven in tabel 
(1.2). Door Curie en Skan worden gedeeltelijk gewijzigde waarden voor À, 

fi(À) en f2(À) gegeven om te gebruiken bij Thwaites' methode. In de buurt 
van het loslaatpunt worden andere waarden gebruikt om een betere overeen
stemming met de numerieke oplossing van Görtler uit 1955 te krijgen.Deze 
waarden worden ook gegeven in tabel (1.2). In het handboek van Blevins 
[6] worden deze waarden aan gehouden. 
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F1mctions for the 111etlwrl vf 1'lt11'aites (l.'J-19 IJ) for U8e witlt (182) 

,\ (' 

fl" ,\ f, fz. -r, 
o·z5 z·oo 0"5CN -0"07+ 3"30 0"076 
·zo 2"07 ·+63 "076 3"38 ·o67 

"14 2"18 "+04 "078 3"47 ·os5 
"12 2"23 ·382 "079 3"52 "049 
"10 z·z8 "359 ·o8o n8 "039 

o·o8o 2"34 0"333 -o·o8o4 3"59 0"035 
·o64 2"39 "31 3 ·o8o8 3·61 ·030 

"048 2"44 "291 ·o812 3"63 "024 
"OJ2 2"49 ·268 ·o816 3·66 ·o16 
·ot6 2"55 "244 ·o818 J"61) "011 

o·ooo z·61 0"220 -o·o8z J"iO o·ooo 
-o·oo8 z·64 ·zo8 

·o16 z·67 "195 Modifird t'alura of C11rle aml i:il.:tm 
"024 2"71 ·t82 (,\ <: -o·o6) 
'OJ2 2"75 ·t68 

,\ Ç, ç:"2. 
-0"040 z·81 0"153 -o·o6o 2"99 0"113 

"048 z·87 "138 ·o64 3"0+ "IO+ 
·o52 2"90 "!JO ·o68 3"09 "01)5 
·o56 2"94 "122 "072 1"15 ·o85 
·o6o 2"99 "I IJ "076 3"22 "072 

-o·o64 3"05 0"104 -o·o8o 3"30 o·o56 
·o68 3"13 "094 ·o84 3"39 "038 
'070 3"17 ·o89 ·o86 3"H "027 
'072 3"23 ·o83 ·o88 3"+1) "015 
'074 3"30 "076 ·oqo 3"55 ·ooo 

Tabel 1.2: À, !I(À) en h(À) gegeven door Thwaites en door Curie en Skan. 
Te gebruiken met formule (1.38). 
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1.3 Andere benaderingsmetboden dan Pohlhausen
Thwaites 

Verschillende andere methoden zijn geprobeerd. Timman en Mangler heb
ben elk een methode ontwikkeld [5], die aan meer randvoorwaarden voldeed. 
Maar de resultaten waren niet veel beter dan die van Pohlhausen en Thwai
tes. (Maar het profiel is wel ingewikkelder). 

Pohlhausen introduceert al een fysisch niet relevante randvoorwaarde om 
de coëfficiënten van een profiel van de vierde graad te berekenen. (Name
lijk de continuïteit van de tweede afgeleide ( ~ )y=o = 0. Opmerkelijk is 
dat in de literatuur nooit een derdemachtsprotiel besproken wordt hoewel 
dit profiel de extra randvoorwaarde overbodig maakt. Dus is nu gekeken 
naar dit derdegraads profiel om te zien in hoeverre dit met de werkelijkheid 
overeenstemt. Het profiel heeft de vorm: 

( 1.39) 

met 17 = Ï 
De waarden van de coëfficiënten worden weer verkregen uit de randvoor
waarden voor de grenslaag. Nu echter is er één voorwaarde minder (vergelijk 
formule (1.13), de randvoorwaarden bij een vierdernachtsprofieL ): 

u(O) = 0 

82u f)V 
v( f)y 2 )o = -V( fJx )o 

u(8) =V 

(
8u)s = 0 
f)y 

( 1.40) 

We hebben nu tevens voor de tweede randvoorwaarde meteen het stationaire 
geval beschouwd. Deze randvoorwaarde geeft net als bij het vierdernachts
geval de waarde van b: 

ó2 dV 
b=---

2v dx 

Definiëren we de eerste, vormfactor A weer: 
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82 dV 
A=-

v dx 

Zoals in paragraaf (2.2) ,dan geldt weer: 

A 
b= --

2 

De andere coëfficiënten worden: 

g=O 
3 1 

a=-+ -A 
2 4 
1 1 

c =--+-A 
2 4 

Het snelheidsprotiel wordt hiermee: 

u 
V = F(ry) + AG(ry) 

Met 11 = fen: 

(1.42) 

( 1.43) 

( 1.44) 

( 1.45) 

Met behulp van de definities van de verplaatsingsdikte, ( 1.6), de impulsver
liesdikte, (1.7) en de schuifspanning aan de wand, (1.8) vinden we 81. 8z, 
en;0 • Berekening geeft: 

81 3 1 
(1.46) = ---A 

8 8 48 
82 39 1 1 2 

(1.47) = ---A---A 
8 280 560 1680 

; 08 3 1 
(1.48) = -+-A 

.uV 2 4 
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met J.L de dynamische viscositeit. Het verband tussen de twee vormfacto
ren A en À (zie de definitie van A, (1.23) en van À, (1.24)) wordt in de 
derdemachtsbenadering: 

À_ ( 39 __ 1_A __ l_A2)2A 
- 280 560 1680 

De hulpfuncties worden: 

ó1 ;! - ..!..A 
J; 39 

8
1 \. 

48 
1 \. 2 = h (À) 

U2 280 - 560 1 - ï68o1 

r 0ó2 = (~ ~A)( 39 __ 1_A __ 1_A2) = f (À) 
J.LV 2 + 4 280 560 1680 2 

F(.\) = 2h(.\)- 4À- 2Àfi(À) 

In figuur (1.5) wordt F(.\) tegen A uitgezet. 

( 1.49) 

(1.50) 

(1.51) 

(1.52) 

Voor het loslaatpunt (gedefinieerd in formule(1.9)) vinden we in de der
demachtsbenadering: 

Ac= -6 (1.53) 

wat overeenkomt met: 

Àc = -0.09918 ( 1.54) 

Als we F tegen À gaan uitzetten moeten we bedenken dat niet alle waarden 
van A mogen meedoen. De rij van waarden moet in elk geval A = À = 0 
bevatten, wat overeenkomt met de grenslaag van een vlakke plaat zonder 
drukgradiënt. De rij is van onder begrensd door A = -6 omdat hier de 
grenslaag loslaat. De bovengrens is A = 6 omdat bij A > 6 de waarde 
van v in de grenslaag de waarde 1 overschrijdt wat volgens Schlichting niet 
mogelijk is (zie figuur (1.6)). We kunnen dit zien door de tweede afgeleide 
van de dimensieloze afstand tot de wand te bepalen aan de rand van de 
grenslaag(y = ó,ry = 1). 
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1\:-\ s- • -1. 5497448980E-02 
-2.3234536653E-02 
-3.1746031746E-02 
-4.0705018336E-02 
-4.9818594105E-02 
-5.8826541684E-02 
-6.7500000000E-02 
-7.5640135612E-02 
-8.3076814059E-02 
-8.9667271205E-02 
-9.5294784581E-02 
-9.9867344724E-02 
-1.0331632653E-Ol 
-l.0559516059E-Ol 
-l.0667800454E-Ol 
-l.0655841438E-Ol 
-1.0524801587E-Ol 

A. ' _-1.0277517583E-Ol 
1\: - • -9.9183673470E-02 

-9.4531371794E-02 
-8.S888888889E-02 
-8.2338269292E-02 
-7.4971655329E-02 
-6.6889958457E-02 
-5.8201530612E-02 
-4.9020835548E-02 
-3.9467120181E-02 
-2.9663085938E-02 
-1.9733560091E-02 
-9.8041671096E-03 

O.OOOOOOOOOOE+OO 
9.5557083511E-03 
1. 8742913832E-02 
2.7446089764E-02 
3.5555555556E-02 
4.2968805361E-02 
4.9591836735E-02 
5.5340479291E-02 
6.0141723356E-02 
6.3935048629E-02 
6.6673752834E-02 
6.8326280382E-02 

• 6.8877551020E-02 
6.8330288496E-02 
6.6706349206E-02 
6.4048050861E-02 
6.0419501134E-02 
5. 5907926322E-02 
5.0625000000E-02 
4.4708171680E-02 
3.8321995465E-02 
3.1659458705E-02 
2.4943310658E-02 
1. 8427391139E-02 
1.2397959184E-02 
7.1750217014E-03 
3.1136621315E-03 
6.0536910077E-04 
7.9365079363E-05 
2.0039350375E-03 

• 6.8877551021E-03 

5.8029336735E-Ol 
7.0881271259E-Ol 
8.2539682540E-Ol 
9.2985411352E-01 
1. 0220918367E+OO 
1.1021107922E+OO 
1.1700000000E+OO 
1.2259313882E+OO 
1.2701544785E+OO 
1. 3029910714E+OO 
1.3248299320E+OO 
1. 336l214746E+OO 
1.3373724490E+OO 
1.3291406250E+OO 
1. 3120294 785E+OO 
1.2866828763E+OO 
1. 2537797619E+OO 
1.2140288407E+OO 
1.1681632653E+OO 
1.1169353210E+OO 
1.0611111111E+OO 
l.0014652423E+OO 
9.3877551020E-Ol 
8.7381758433E-Ol 
8.0735969388E-Ol 
7.4015731293E-Ol 
6.7294784581E-Ol 
6.0644531250E-Ol 
5.4133503401E-Ol 
4. 7826831774E-Ol 
4.1785714286E-Ol 
3.6066884566E-Ol 
3.0722080499E-Ol 
2.5797512755E-Ol 
2.1333333333E-Ol 
1. 7363104096E-01 
1. 3913265306E-01 
1.1002604167E-Ol 
8.6417233560E-02 
6.8325095663E-02 
5.5676020409E-02 
4. 8298611111E-02 
4.5918367347E-02 
4.8152370322E-02 
5.4503968254E-02 
6.4357461735E-02 
7.6972789117E-02 
9 .1480211877E-02 
1.0687500000E-Ol 
1.2201211735E-Ol 
1.3560090703E-Ol 
1.4619977679E-Ol 
1.5221088435E-Ol 
1.5187482285E-Ol 
1. 4326530612E-Ol 
1.2428385417E-Ol 
9.2654478458E-02 
4.5918367347E-02 

-1.8571428571E-02 
-1.0365531108E-Ol 
-2.1237244898E-Ol 

Tabel 1.3: De waarden van F bij verschillende >. voor waarden -15 ::; A ::; I 5'". 
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Figuur 1.5: F als functie van A in geval van een derdemachtsbenadering van 
het snelheidsprofiel. 

( 1.55) 

wat nul is bij A = 6 
De functie F als functie van >. wordt getoond in figuur (1.7). In figu

ren (1.8) tot en met (1.10) worden verschillende fits getoond.In figuur (1.8) 
nemen we alle waarden F(>.). De vergelijking is dan: 

F(>.) = 0.457- 6.47>. (1.56) 

In figuur ( 1.9) nemen we waarden vanaf >. = -0.0395. De vergelijking is: 

F( >.) = 0.427- 5. 71>. (1.57) 

In figuur (1.10) tenslotte nemen we alleen negatieve waarden van >.. Dan is 
de vergelijking: 
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Figuur 1.6: Het snelheidsprotiel van de grenslaag in derdemachtsbenadering 

voor verschillende A. 
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Figuur 1.7: De functie F als functie van À voor -6 S AS 6. Gestippeld de 
fit van Thwaites F = 0.45- 6À. 

F(À) = 0.38- 7.58À (1.58) 

We zien dat als we de fit van alle F( À) nemen ze dicht in de buurt van de 
Thwaites formule komt, dit is F(À) = 0.45- 6À. De derdemachtsbenade
ring is dus minstens net zo goed als de vierdernachts voor de berekening 
van 82 • Het loslaatpunt wordt echter op A = -6 in plaats van A = -12 
voorspeld, ofwel À = -0.09918 in plaats van:À = -0.09(Curle en Skan) of 
À = -0.082(Thwaites ). 

Om te bepalen in hoeverre de benaderingsmetboden met de werkelijk
heid overeenkomen is het volgende gedaan. Voor de situatie in figuur (1.11) 
van een buis uitkomende in een divergent kanaal is de verhouding van het 
drukverschil over de divergentie (p- Po) en de dynamische druk in het ka-
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Figuur 1.8: De lineaire fit van alle waarden F(.>..) van -6 ~ A ~ 6 met 
vergelijking F(.>..) = 0.457- 6.469.>... 
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Figuur 1.9: De lineaire fit van de waarden F( >.) voor >. > -0.0395 met 
vergelijkingF( >.) = 0.427- 5. 712>.. 
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Figuur 1.10: De lineaire fit van de waarden F(>..) voor negatieve À met 
vergelijking F(>..) = 0.384- 7.585À. 
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Figuur 1.11: Buis uitlopend in een divergent kanaal. 

methode k=1 k=2 k=4 k=8 
Thwaites 0.231 0.1386 0.0796 0.044 

derde orde 0.231 0.143 0.085 0.0486 
exact 0.226 0.142 0.089 0.056 

vierde orde 0.289 0.185 0.113 0.066 
Thwaites' 
methode 0.231 0.1384 0.08 0.045 

Tabel1.4: Waarde van f-t% voor een buis uitlopend in een divergent kanaal, 
2P o 

met de hoofdstroomsnelheid gegeven door ~ = 1 - ( fi. )k. 

naai, r-t~ uitgerekend, wat een maat is voor het loslaatpunt.(po is de druk 
2P o 

in de buis, p de druk in de vrije straal, en V0 de snelheid in de buis.) De 
berekening is gedaan voor verschillende benaderingsmethoden. Waarbij we 
veronderstellen dat de hoofdstroomsnelheid is gegeven door ~ = 1 - ( fi.)k 
met R een lengteschaal en k een geheel getal. De resultaten staan in tabel 
(1.4). De waarden zijn verkregen door directe integratie van de Von Kar
manvergelijking. Behalve bij de Thwaites' methode. Dat is een benadering. 
Thwaites' methode gebruikt de berekening van 8? met formule (1.38) met 
een lineaire benadering van F(>.) (zie paragraaf (1.2)).We zien dat de waar
den bij de derdemachtsbenadering de exacte oplossing dichter benaderen 
dan die bij een vierdemachtsbenadering.Problemen treden echter op bij het 
stuwpunt.De derdemachtsbenadering geeft geen goede beschrijving van het 
gedrag van de stroming rond het stuwpunt. 
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1.4 Afleiding vergelijkingen voor druk en flux voor 
stationaire experimenten 

Omdat een volledige numerieke uitwerking van voorgaande theorie erg om
slachtig is is ervoor gekozen de stationaire experimenten met een vereenvou
digde theorie uit te werken. Bij de opstelling beschreven in paragraaf (2.1) 
hebben we te maken met een tweedimensionale, stationaire, onsamendruk
bare, niet-visceuze stroming in een rechte buis met een vernauwing. We gaan 
nu nog niet uit van een specifieke geometrie van deze vernauwing. Zie figuur 
(1.12). Bij een 'niet'-visceuze stroming blijven de visceuze effecten beperkt 
tot een dunne grenslaag 8 aan de wand (met ~ << 1,h =hoogte van het 
kanaal)(zie paragraaf (1.1)). We introduceren nu het dimensieloze getal van 
Reynolds (Re) , een maat voor de verhouding van stationaire traagheicis
krachten en visceuze krachten. Omdat we in twee dimensies werken moeten 
we ook door D, de breedte van het kanaal delen. 

4> =debiet 
v =kinematische viscositeit 

4> Re=
vD 

(1.59) 

Als Re > > 1 gaat de grenslaagbenadering van Prandtl op. Hoe groter Re 
wordt, hoe dunner de grenslaag. 

Voor de eenvoud nemen we aan dat in ons model de grenslaag begint te 
groeien op het nauwste punt van de doorsnede (h = h1). Verder stroomaf
waarcis laat de grenslaag los.Deze plaats noemen we Xt. Bij de stationaire ex
perimenten worden gemeten:het dimensieloze debiet ( :b, 4>b =Bernoulliflux) 

en de drukverhouding ( ~~~~ ). De theoretische formules hiervoor zullen hier 
afgeleid worden. Bernoulli geeft: 

Vv =snelheid voor 
Pv =druk voor 
Vn =snelheid na 
Pn =druk na 

1 2 1 2 
2,PVv + Pv = 2,PVn + Pn (1.60) 

We nemen aan dat de stroming quasi-eendimensionaal is, dit wil zeggen 
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Figuur 1.12: Rechte buis met vernauwing.h11 en hn zijn respectievelijk de 
effectieve hoogte voor en na de vernauwing. 

dat V alleen een functie is van x. Dit is zo als 1 ~~ < < 1 (A =doorsnede 
van het kanaal). Als dit zo is wordt het massabehoud: 

h 

</J= j udy~V(x)heJJ(x) (1.61) 

0 

Het eerste deel is de snelheid geïntegreerd over de hoogte van het kanaal. 
Het tweede deel is de hoofdstroomsnelheid maal de effectieve hoogte. Deze 
is: 

heJJ(x) = h(x)- 26t(x) (1.62) 

Dat is de hoogte van het kanaal met daarvan afgetrokken de verplaatsings
clikte aan de twee wanden (voor betekenis zie paragraaf (1.1)). Met (1.60) 
en (1.61) krijgen we: 

(1.63) 

Waarbij we dus aannemen dat de flux behouden is en de dichtheid overal 
gelijk. In ons geval is de effectieve hoogte van de buis vóór de vernauwing 
( hv) gelijk aan de buishoogte omdat we hadden aangenomen dat de grenslaag 
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pas begint te groeien op XI. Door de vorming van de vrije straal is er 
geen drukverschil f:::..Ptot = Pv - Pn· Als er geen loslating was geweest was 
hv = hn geweest omdat 8 < < hn. Wat had geresulteerd in f:::..Ptot ~ 0, een 
bijna totaal drukhersteL In geval van vrije-straalvorming is er maar een 
gedeeltelijk drukhersteL In de vrije straal wordt namelijk kinetische energie 
gedissipeerd door turbulentie. De vorige vergelijking, (1.63)geeft: 

r/J= 
2. f:::..Ptot 

(&- b)P 
n v 

(1.64) 

De Bernoulliflux wordt gedefinieerd als: 

( 1.65) 

De dimensieloze flux wordt dan: 

(1.66) 

Als hn << hv dan wordt (1.66): 

( 1.6ï) 

Nu zullen we een vergelijking voor de drukverhouding afleiden. De vergelij
king van Bernoulli toegepast over de vernauwing levert (1.63), wat voor het 
totale drukverschil betekent: 

1 2 1 1 
Ó.Pt t = -prjJ (-- -) 

0 2 h2 h2 
n v 

(1.68) 

De vergelijking van Bernoulli toegepast tot de nauwste doorsnede geeft: 

(1.69) 

PI is de druk ter plekke XI· Het drukverschil Ó.PI = Pv - PI tot de nauwste 
doorsnede is dan: 
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1 2 1 1 
~PI = -p</> (-- -) 

2 h2 h2 
I V 

( 1. 70) 

De drukverhouding wordt dan: 

(1.71) 

Als hn < < hv dan wordt ( 1. 71 ): 

~Ptot = ( !!:!,_ )2 
~PI hn 

(1.72) 
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1.5 Vereenvoudigde loslaattheorie voor stationaire 
experimenten 

1.5.1 Dimensieloos loslaatpunt bij cylindrische geometrie 

Om een eenvoudige vergelijking voor het loslaatpunt te vinden gebruiken we 
de theorie voor de grenslaag aan een vlakke plaat.Als een vlakke plaat wordt 
aangestroomd met een uniforme hoofdstroomsnelheid V in de x-richting en 
de grenslaag begint te groeien op x = 0 dan geldt: 

~ 81 = 1.121V v(x) (1.73) 

De impulsverliesdikte 82 wordt gevonden uit: 

(1.74) 

Deze twee vergelijkingen, ( 1. 73 )en( 1. 7 4) kunnen gebruikt worden om voor 
tweedimensionale geometrieën een dimensieloos getal te maken dat het los
laatpunt xt bevat. Dit is echter een grove benadering omdat bij een vlakke 
plaat in een uniforme stroming geen loslating optreedt. 

Als Re - oo is de grenslaagdikte te verwaarlozen en is hef f :::::: h( x). De 
massabehoudsvergelijking (1.61) wordt dan: 

</> = V(x)h(x) (1.75) 

De geometrie die wordt bekeken is die van een kanaal met twee halve cylin
ders (figuur (1.13)). Dit is namelijk de geometrie die we in de experimenten 
gebruiken. 

Voor de kanaalhoogte geldt:h( x) = 2R + h1 - 2v' R2 - x2 , met R de 
straal van de cylinder. We veronderstellen dat de grenslaag op x1 begint te 
groeien. Als x < < R geldt in eerste orde benadering: 

x2 
h(x) = h1(l + h

1
R) ( 1. 76) 

Met de vergelijkingen voor massa behoud, ( 1. 75), verplaa.tsingsdikte, ( 1. 73), 
verhouding van verplaatsingsdikte en impulsverliesdikte, ( 1. 7 4) en kanaal
hoogte, (1.76) wordt afgeleid: 
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Figuur 1.13: Kanaal met twee halve cylinders. 

Xf _ -1.132..\c 
h1R - 1 + 1.132..\c 

(1.77) 

(Zie Bijlage D). In figuur (1.14) staat dit verband uitgezet. Als Àc = -0.09, 
2 

dat is de waarde van Àc volgens Curle en Skan, dan is ~ = 0.1135. 

1.5.2 Bepaling loslaatpunt bij een willekeurige geometrie 

Nu zal worden besproken hoe het loslaatpunt in een willekeurige geometrie 
(figuur(l.12)) bepaald kan worden. De hoogte is daarbij een willekeurige 
functie van x. We veronderstellen dat de grenslaag begint te groeien op 
x = 0. De effectieve hoogte is gegeven door ( 1.62), hef J( x) = h( x) - 261 (x). 
Met (1.73) geeft dat: 

~ he11(x) = h(x)- 3.442V V(x) ( 1. 78) 

Met (1.59) en (1.61) volgt: 

/xh;; 
he11(x) = h(x)- 3.442V Re ( 1. 79) 

Brengen we h( x) naar links en kwadrateren we vervolgens, dan verdwijnt 
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2 

Figuur 1.14: Het dimensieloze getal ~ als functie van Àc voor een ronde 
geometrie. 
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de wortel en ontstaat er een vierkantsvergelijking in hef f( x) .De oplossing 
daarvan is: 

(3.442)2 x 3.442 J . x x 
heff(x)=h(x)+ 2 · Re--

2
- 4h(x)Re+(3.442Re)2 ( 1.80) 

Om het loslaatpunt te bepalen moeten we een uitdrukking voor >. heb
ben.Met (1.61) krijgen we voor de snelheidsgradiënt: 

dV dV dhef f </> dhef f - = ---- = __ 2 __ _ 

dx dhef f dx hef f dx 
(1.81) 

Met (1.24), (1.73), (1.74) geeft dit: 

À=-(1.721)2 X .dheff(X) 
2.59 hef f( x) dx 

( 1.82) 

Hierin kunnen heff(x) en dheff(x)dx uit (1.80) gesubstitueerd worden. Dan 
kan bij elke Àc het bijbehorende loslaatpunt X/ gevonden worden. 

1.5.3 Gedrag loslaatpunt bij een cylindrische geometrie 

We beschouwen weer de situatie zoals gegeven in figuur (1.13). We veron
derstellen weer dat de grenslaag begint te groeien op de nauwste doorsnede. 
De hoogte wordt gegeven door: 

h( x) = 2R + h1 - 2 J R2 - x2 ( 1.83) 

Het loslaatpunt kan gevonden worden met de methode uit paragraaf (1.5.2). 
Voor de straal van de cylinder is genomen R = 10mm. Dit omdat dit de 
maat is van de cylinder gebruikt in de experimenten. De nauwste hoogte 
is achtereenvolgens gesteld op 0.1mm, 1mm en 10mm.Dit omdat bij de 
experimenten gebruik is gemaakt van waarden in deze orde van grootte. De 
waarde van het loslaatpunt als functie van Re is bepaald. (zie figuur(l.15)) 

2 

Bij elke h 1 blijkt dat h~1R bij toenemende Re kleiner wordt.Voor grotere 
Re treedt eerder loslating op. Het loslaatpunt verplaatst zich stroomop
waarts. Bij kleinere spleetbreedte vindt later loslating plaats dan bij gro-

2 

tere.De lijn & = 0.1135 is de limiet voor Re --+ oo waarbij de grenslaag 
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Figuur 1.15: Het getal h~1R als functie van Re voor verschillende h1 . 

verwaarloosd kan worden (zie paragraaf(1.5.1)). Bij h1 = 10mm klopt deze 
limiet niet. Dit is zo omdat de hoogte h( x) in benadering is genomen voor 
]t < < 1. In het geval van 10mm geldt dit niet want hier is ]t ~ 0.3. Bij 
de andere h1 geldt het wel. De krommen voor 0.1mm en 1mm naderen dus 

x2 
wel tot h

1
1R = 0.1135. 

Nu x1 bepaald kan worden kan met (1.80) ook heJJ(xt) bepaald worden. 
De dimensieloze flux en de drukverhouding kunnen nu uit (1.66) en (1.71) 
bepaald worden. 
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1.6 Ontwikkeling van de stromingssnelheid 

1.6.1 Algemeen 

De menselijke stembanden worden in de experimenten voorgesteld door een 
eenvoudig statisch model (zie paragraaf (3.1)). De geometrie van het model 
is volledig bekend. Instationaire metingen kunnen gedaan worden door de 
stroming impulsief te starten. Als de geometrie van een kanaal bekend is kan 
theoretisch bepaald worden hoe de stromingssnelheid zich ontwikkelt als de 
drukopbouw bekend is. Als we metingen doen van druk-en snelheidsopbouw 
kunnen we testen of de theorie die gebruikt wordt juist is. 

Ten eerste kan een voorspelling gedaan worden van de snelheidsopbouw 
in het midden van het kanaal op het punt van de nauwste doorsnede. Deze 
kan gemakkelijk geverifieerd worden met een hittedraad die de snelheid ter 
plekke als functie van de tijd kan meten. 

Ten tweede kan de ruimtelijke ontwikkeling van de snelheid numeriek 
bepaald worden. De ontwikkeling van de vortex tijdens het startgedrag van 
begin tot totale turbulentie en vrije straal kan gesimuleerd worden.Met 
foto' s kan geverifieerd worden of de gemaakte veronderstellingen klop
pen.(Voor vortices zie paragraaf ( 1.8) van dit verslag. Voor numeritlce si
mulatie zie Mahu [14]. 

1.6.2 Gebruikte theorie 

In de numerieke voorspelling van de snelheidsantwikkeling wordt uitgegaan 
van de instationaire Bernoullivergelijking: 

( 1.84) 

Deze vergelijking wordt geïntegreerd om de snelheid te vinden. r.p is de 
snelheidspotentiaal: 

v = gradr.p 

b.r.p = j ü.ds = 4>v j h(~) dx = hvvv j h/x) dx 

hv =hoogte kanaal vóór de lippen 
Vv =snelheid vóór de lippen 
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<Pv =flux vóór de lippen 
h( x) =hoogte kanaal 
We zien dat de snelheid in twee termen van de Bernoullivergelijking voor
komt. We moeten deze dus numeriek oplossen. De integratiegrenzen worden 
bepaald door het loslaatpunt wat met de eerder besproken Pohlhausenme
thode wordt bepaald. 

Voor bepaling van het drukverschil gebruiken we de Bernoullitheorie. 
De Bernoullitheorie gaat uit van een hoofdstroming met grenslaag. Dit is 
de beschrijving van de stroming als de traagheidskrachten overheersen. De 
uitdrukking voor het drukverschil is: 

1 2 1 1 
~Pt t = -p</l (- - -) 

0 2 h2 h2 

hv =hoogte vóór de lippen 
hn =hoogte vrije straal 

v n 

1.6.3 Uitwerking theorie voor rechte hoek 

(1.87) 

De voorspelling van het snelheidsprofiel kan gedaan worden voor het model 
met ronde lippen en dat met halfronde lippen en een rechthoekige uitgang. 
In het laatste geval is het loslaatpunt vast, namelijk op de rechte hoek. De 
integratiegrenzen zijn dan ook vast. De uitkomst van de berekening aan dit 
model is bekend en kan als controle van het numerieke programma dienen. 
Dit probleem zal nu uitgewerkt worden: 
Stel je hebt een geometrie zoals in figuur (1.34). 

De instationaire Bernoulli vergelijking luidt ( 1.84) 

Met: 

Met 

Ö<p 1 2 P7Ji + 2pv + p = f(t) 

uitgang 

~' = <Pn - d>v = J vdx = 
0 

ui:.qang 

lef!= hn J htx)dx 
0 
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Figuur 1.16: Geometrie met rechte lippen. 

De vergelijking van Bernoulli toegepast tot de uitgang levert: 

( 1.90) 

Dit geeft: 

8 1 2 Vv 2) p-D.c.p + -pv (1- (-) = D.p 
Ot 2 n Vn 

(1.91) 

Vullen we ( 1.88) in en nemen we aan dat Vv < < Vn dan krijgen we voor 
Bernoulli: 

l 
dvn 1 2 D.p(t) 

eff- + -vn = -
dt 2 Plv.cht 

Plv.cht =dichtheid van de lucht 

(1.92) 

lef! is te berekenen met vergelijking (1.89), vn(t) is te meten met de hit
tedraad, D.p(t) is te meten met de drukopnemer en Plv.cht bij de heersende 
omstandigheden is op te zoeken. 
De te gebruiken numerieke relatie wordt zo: 

Vn(t)- Vn(t- D.t) = _1_( D.p(t) _ ~v~(t _ D.t)) 
D.t lef f Plv.cht 2 

(1.93) 
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Als de geometrie rond is wordt lef 1 anders en de integratiegrenzen ook. Verder 
is de methode gelijk. 
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1.7 Stromingskarakterisering met dimensieloze ge
tallen 

Een instationaire stroming kan onder andere gekarakteriseerd worden door 
de dimensieloze getallen van Reynolds (Re) en van Strouhal (Sr). Het Rey
noldsgetal is een maat voor de verhouding van de stationaire traagheicis
krachten tot de visceuze krachten.Het getal van Strouhal is een maat voor de 
verhouding van de instationaire traagheidskrachten tot de stationaire traag
heidskrachten. Als Jr tegen Re wordt uitgezet laat de grafiek de invloed 
van de visceuze krachten zien. Is deze horizontaal dan spelen de visceuze 
krachten geen rol. In onze experimenten gebruiken we de volgende definities 
voor de dimensieloze getallen: 

UB =Bernoullisnelheid 

Re= uBh 
V 

h =hoogte van de opening tussen de lippen 
v =kinematische viscositeit 

h 
Sr=-

D.tuB 

D.t = de opbouwtijd van de snelheid tot 90% van de eindwaarde. 

(1.94) 

(1.95) 

We werken niet met de opbouwtijd tot de volledige eindsnelheid omdat deze 
tijd experimenteel niet nauwkeurig is te bepalen (zie paragraaf (3.6.3)). 

We veronderstellen dat de snelheid in de vrije straal de Bernoullisnel
heid is want v~ << v~. Dit is zo omdat hn << hv (zie bijlage F). De 
Bernoullisnelheid wordt gegeven door: 

UB = 

Plucht =dichtheid van de lucht 
D.p =drukverschil over de lippen 

( 1.96) 
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patllline 

separation point 

discontinuity line 
(vortex layer) 

Figuur 1.17: Het oprollen van de schuiflaag na loslating van de stroming op 
aan rechte hoek. De rondjes tonen de vorticiteit van enkele vloeistofdeeltjes. 

1.8 Wervelbeweging 

Vorticiteit is de hoeksnelheid van materie op een bepaald punt. Vorticiteit in 
een tweedimensionale stroming wordt als volgt gedefinieerd: 

av au 
w=---

8x 8y 
(1.97) 

De vorticiteit op punt (x, y) is twee keer de hoeksnelheid ~~van een deeltje 
rond punt (x, y): 

( 1.98) 

Vorticiteit heeft dus duidelijk te maken met de rotatie van materie in een 
stroming. Een vortex, of wervel is de draaibeweging van een heleboel deel
tjes om een gemeenschappelijk centrum. Deze kan driedimensionaal zijn 
(bijvoorbeeld een tornado) of tweedimensionaal. 

Een tweedimensionale wervel is duidelijk te zien bij het impulsieve start
gedrag van een stroming aan een rechte hoek (zie figuur(1.17)). Aan de hoek 
laat de grenslaag los van de wand. Er ontstaat een schuiflaag die door de 
vorticiteit oprolt. 
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Als de stroming start door een opening met twee rechte hoeken wordt 
een wervelpaar gevormd wat eruitziet als een paddestoel. In een later ont
wikkelingsstadium wordt instabiliteit zichtbaar in de vorm van secundaire 
wervels in de steel van de paddestoel. De frequentie die correspondeert met 
de afstand tussen deze werveltjes is afhankelijk van de dikte van de schuif
laag. Na een bepaalde tijd wordt de stroming helemaal turbulent en ontstaat 
er een vrije straal. 
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1. 9 Valse stembanden 

In het menselijke strottehoofd bevinden zich behalve de stembanden ook 
valse stembanden. Deze zijn geplaatst ná de gewone stembanden op een 
afstand die de halve tot de hele afmeting van de gewone stemband kan 
bedragen. Heel verhelderend zijn de röntgenfoto's in 'Physiologie de la Pho
nation' van Raoul Husson[13]. Hierop is de vorm en plaatsing van de banden 
te zien tijdens het zingen van bepaalde noten door vrouwen en mannen. Het 
is heel waarschijnlijk dat valse stembanden een belangrijke invloed hebben 
op het stemgeluid, zeker bij het zingen. Op de foto's van Husson is te zien 
dat de vorm van de valse stembanden anders is bij verschillende toonhoogte, 
letter en stemtype. Twee voorbeelden in figuur(1.18). 

Er zijn stemtechnieken waarbij de valse stembanden op directe wijze 
ingezet worden. Bijvoorbeeld het fluiten met de keel van Siberische zange
ressen. De gewone stembanden en de valse worden op gelijke, niet te grote 
opening gezet. Als er lucht doorheen geblazen wordt hoor je een fluitend 
geluid. Het principe dat gebruikt wordt is gelijk aan dat waarop de dop van 
een fluitketel is gebaseerd. 

In paragraaf (3.6.5) worden de resultaten van metingen gepresenteerd 
die inzicht geven in de invloed van de valse stembanden op de stroming in 
de glottis. 
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Figuur 1.18: Vorm van de valse sternbanden bij a) een mezzosopraan, 
2eregister, Re4 , letter'e', 70dB b) een tenor, leregister, Re3, letter'a', llOdB. 
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1.10 Bepaling van het loslaatpunt 

Bij het bestuderen van de valse stembanden wordt gekeken hoe deze het los
laatpunt beïnvloeden, omdat dit het debiet bepaalt. Voor de berekening van 
het loslaatpunt wordt de hierna beschreven benadering gebruikt. Eigenlijk 
moeten we spreken van een 'schijnbaar' loslaatpunt omdat de druk na de 
gewone stembanden niet de omgevingsdruk is. Dit 'schijnbare' loslaatpunt is 
een indicatie voor het debiet door de glottis maar kan niet gebruikt worden 
om het gedrag van de stroming vlak na de gewone stembanden te bepalen. 

Het loslaatpunt kan bij benadering bepaald worden uit de drukverlopen 
gemeten in het kanaal na het openen van de klep. In figuur (1.19) wordt 
aangegeven waar de drukverlopen gemeten worden. 

Het verloop van de druk vóór de vernauwing, Pv en dat van de druk ná 
de vernauwing, p1 na het openen van de klep is te zien in figuur (1.20). 

Als de klep geopend wordt klimt Pv op van Pbinnen naar Pbv.iten en daalt 
Pl van Pbinnen naar Pmin· (Pmin is de lage druk die in de vernauwing optreedt 
volgens de wet van Bernoulli.) In stationaire toestand geldt: 

Pv - P1 = ( hn )2 
Pv - Pbinnen h1 

met hn =loslaatpunt h1 =spleethoogte. 
(Zie bijlage H). 
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Figuur 1.19: Plaatsing meetpunten voor het drukverloop . 

......_ ____ '?1 

--------------------~~ -':.~ 

Figuur 1.20: Drukverloop op de meetpunten in het kanaal na opening van 
de klep. 
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Hoofdstuk 2 

Stationaire experimenten 

2.1 De meetopstelling 

De menselijke stembanden zijn elastisch en veranderen voortdurend van 
vorm. Ook de hoogte van de stemspleet verandert steeds. We hebben 
gekozen te beginnen met stationaire experimenten. Een eenvoudig model 
werd verkregen door twee koperen blokjes met een halfcylindrische kop in 
een kanaal te plaatsen (zie figuur (2.1)). De hoogte h1 van de stemspleet 
kan veranderd worden door verschillende afstandsblokjes te gebruiken. Als 
geen blokjes gebruikt worden is de opening h1 = lümm. Verder kunnen 
openingen h1 = O.lmm, 0.96mm en 3.32mm gemaakt worden. 

In figuur (2.2) wordt de meetopstelling getoond. Het stembandmodel is 
hier in een buis ingebouwd. Aan de ene kant van de buis is een drukreservoir 
aangesloten wat lucht door de buis kan sturen. Aan de andere kant is een 
rotameter aangesloten waarmee het debiet door de buis gemeten kan worden. 
Tijdens de experimenten wordt bij diverse drukverschillen lucht door de 
buis geblazen. Dit gebeurt door de begindruk in het reservoir tot een hoge 
waarde te brengen en dan te laten afnemen door de lucht eruit weg te laten 
wegstromen. Ondertussen wordt steeds het debiet door de buis gemeten. 
Er zijn twee beschikbare debietmeters. De grote heeft een bereik van 4.44 * 

3 
10-4 

- 27.78 * 10-4 ~ • De kleine heeft een bereik van 0.44 * 10-4 
- 5.56 * 

10-4 ~
3

. De absolute afleesfout is ongeveer 0.055 * 10-4 ~
3

• 
Het tweedimensionale Reynoldsgetal is Re = vt, met 4> de flux door de 

spleet en D de breedte van de spleet. Voor lucht is v = 1.5 * 10-5 ~2 

en 
D = h = 30mm. Het verband tussen Re en 4> is dan 

59 



Figuur 2.1: Statisch model van de stembanden. 

Re= A<P (2.1) 

Met A= 2.22* 106 ;;î-r. Een fout van 0.055* 10-4 ".:
3 

in het debiet komt dus 
overeen met een fout van ongeveer 12 in het Reynoldsgetal. 

Tijdens de debietmeting wordt ook de wanddruk op de nauwste door
snede bij beide cylinders gemeten en de druk vlak vóór en vlak na de cylin
ders. Dit gebeurt door drukgaten die in de wand zijn gemaakt.De gebruikte 
drukmeters zijn Betz vloeistofmanometers en electrische manometers. 

2.2 Meetresultaten 

Er is gemeten bij spleethoogten van 0.1mm, 0.96mm, 3.32mm en 10mm. Bij 
kleine spleetbreedte (0.1mm) kan maar tot een debiet van ongeveer 8.33 * 
10-4 

".: 
3 

(Re = 2000) gemeten worden. Omdat de spleet erg smal is ten 
opzichte van de buis ervoor ( h1 < < h) is een heel hoge reservoirdruk nodig 
om de lucht erdoor te blazen. En bij hoge drukverschillen wordt de stroming 
supersoon. 

60 



" \ 
\ 

J 
I 

Figuur 2.2: De meetopstelling 

Omdat bij een kleine spleet de benodigde druk bij een bepaald debiet 
hoog is kan bij laag debiet ( </> < 1.67 * 10-4 

":
3

, Re < 400) nog nauwkeurig 
gemeten worden. Bij Re = 260 bijvoorbeeld is D..Ptot = Pv- Pn = (1000 ± 
5)Pa. Wanneer de spleet breed is (10mm) zijn de drukverschillen bij dezelfde 
debieten veel kleiner dan bij kleine spleetbreedte. Tot Re = 6000 zijn de 
drukmetingen niet zo nauwkeurig. Bij Re = 5000 bijvoorbeeld is D..Ptot = 
( 30 ± 5 )Pa. Tot een debiet van 4.17 * 10-4 

":
3 

, Re = 1000 kan nauwlijks een 
drukverschil gemeten worden. 

Steeds is gekeken naar p1 i (de druk op de nauwste doorsnede gemeten 
aan de bovenste cylinder) en p1 1 (de druk op de nauwste doorsnede gemeten 
aan de onderste cylinder). Deze zijn steeds gelijk behalve bij h1 = 0.96mm. 
Daar is een verschil van 102 Pa gemeten tussen deze twee drukken, voor 
Re > 3600. De stroming is dan blijkbaar asymmetrisch. 

In de figuren (2.3) tot en met (2.6) worden de resultaten gegeven van 
metingen van de dimensieloze flux en de drukverhouding als functie van het 
Reynoldsgetal. De flux </>is het gemeten debiet. De Bernoulliflux <PB wordt 
bepaald met (1.65) waarin D..p is D..pt0 t = Pv - Pn en Plucht = 1.2~. Het 
drukverschil D..p1 = Pv - p1 is het drukverschil over de eerste helft van de 
cylinder. De theoretische krommen geven steeds de waarden voorspeld met 
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de grenslaagtheorie van de vlakke plaat toegepast op twee halve cylinders 
(zie paragraaf (1.5.3)). 

We zien in de figuren (2.3) tot en met (2.6)de onnauwkeurigheid bij 
h1 = 10mm en bij h1 = 3.32mm, Re< 1200. De drukval over de cylinder is 
dan te gering om binnen een nauwkeurigheid van 10% te meten. 

Te zien is dat bij toenemende Re altijd </>~ toeneemt. Soms is </>~ kleiner 
dan 1 en soms groter. Als hn < < hv dan geldt theoretisch: 

(2.2) 

Dan betekent !; < 1 dat de grenslaag vóór de nauwste doorsnede loslaat 

en <l><l>s > 1 dat deze ná de nauwste doorsnede loslaat (zie figuur(2.7)). 

In de figuren (2.3) tot en met (2.6)is ook te zien dat ':Ptot een opsplitsing 
'-"Pl 

krijgt bij Re = 3600 als h1 = 0.96mm. Dit betekent dat de druk op de 
nauwste doorsnede p1 in de y-richting niet constant is. De stroming is 
asymmetrisch. Ze kan aan twee kanten aanliggen. 

Volgens de wet van massabehoud is op het punt van de nauwste door
snede een maximale snelheid te verwachten. De wet van Bernoulli zegt dan 
dat daar de druk minimaal is. Bij verwijding neemt natuurlijk de snelheid 
weer af en de druk toe. Dit tot het loslaatpunt. Vanaf daar blijft de druk 
constant. Als Bernoulli geldt moet dus ~;~~ :::; 1 zijn, waarbij het gelijkte
ken geldt als de grenslaag op het nauwste punt loslaat. We hebben echter al 
gezien dat <l><hs soms kleiner dan 1 is. Dus dat een situatie optreedt waarbij 
de grenslaag vóór de nauwste doorsnede blijkt los te laten. In dit geval is 
natuurlijk 't;~~ > 1. (Wat een teken is dat Bernoulli niet helemaal geldig 
is.) In figuur (2.8) staan beide situaties weergegeven. 

In de figuren (2.3) tot en met (2.6) zien we ook dat ':Ptot bij gelijke Re 
'-"Pl 

kleiner wordt bij toenemende h1 • Dit geeft aan dat het drukherstel groter 
is voor grotere h1• Ook zien we dat ':Ptot kleiner wordt bij toenemende Re. 

'-"Pl 

Dit betekent dat de druk zich meer herstelt als het debiet groter wordt. 

2.3 Vergelijking met de theorie. 

De theoretische krommen in de figuren (2.3) tot en met (2.6) zijn verkre
gen met de theorie van de vlakke plaat toegepast op twee halve cylinders 
(zie paragraaf (1.5.3)). Voor het dimensieloze debiet en de drukverhouding 
worden ( 1.66) en ( 1. 71) gebruikt. We veronderstellen dat de grenslaag begint 
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Figuur 2.3: Metingen van de dimensieloze flux en de drukverhouding met 
theoretische benadering voor h1 = O.lmm. 
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Figuur 2.4: Metingen van de dimensieloze flux en de drukverhouding met 
theoretische benadering voor h1 = 0.96mm. 
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Figuur 2.5: Metingen van de dimensieloze flux en de drukverhouding met 
theoretische benadering voor h1 = 3.32mm. Bij theorie 1 wordt veron
dersteld dat de grenslaag begint te groeien op de nauwste doorsnede, bij 
theorie 2 aan het begin van de vernauwing. 
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Figuur 2.6: Metingen van de dimensieloze flux en de drukverhouding met 
theoretische benadering voor h1 = lOmm. 
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Figuur 2.7: a] /
8 

< 1 Loslating vóór de nauwste doorsnede. b] r/
8 

> 1 
Loslating ná de nauwste doorsnede. 

te groeien op de nauwste doorsnede. De hoogtefunctie (1.83) wordt dus ge
bruikt. Als loslaatcriterium nemen we Àc = -0.09 van Curie en Skan. Bij 
4><PB voor 0.96mm is ook de kromme voor >. = -0.12 gegeven. 

Vooral uit de grafieken voor de dimensieloze flux blijkt dat de metingen 
binnen de onzekerheidsgrenzen goed met de theorie overeenkomen. Ook 
blijkt Àc = -0.09 als loslaatcriterium goed te voldoen. Opvallend is dat ook 
goede overeenkomst optreedt voor Reynoldsgetallen lager dan 1000 waar 
de grenslaagbenadering minder goed opgaat. Bij h1 = 0.1mm is er een 
verschil tussen de theorie en het experiment van 10%. Dit kan veroorzaakt 
worden door het feit dat in de meting van h1 door het opmeten van de 
afstandsblokjes een fout van 20% zit.( ho= (0.10 ± 0.02mm)). 

Ook bij de drukgrafieken blijkt een goede overeenkomst tussen theorie en 
experiment op te treden voor Re > 3000. Voor lager Reynoldsgetal zijn de 
resultaten veel slechter. Het voorspelde asymptotische gedrag zien we alleen 
bij h1 = 0.1mm en dan nog niet kloppend met de theorie. Waarschijnlijk 
treden deze afwijkingen op omdat bij laag Reynoldsgetal de grenslaagtheorie 
niet meer opgaat. Ook is het zo dat bij Re < 300 en h1 2: 1mm niet gemeten 
kan worden omdat het drukverschil te klein is. Mis"èhien hadden we bij deze 
lage Reynoldsgetallen een asymptotisch gedrag kunnen vinden als we daar 
hadden kunnen meten. 

Bij de metingen met h1 = 3.32mm staat ook een benadering met theorie 
2. In dit geval is verondersteld dat de grenslaag vóór de nauwste doorsnede 
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Figuur 2.8: Drukverloop in relatie tot de afstand x voor verschillende plaats 
van het loslaatpunt. 
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Figuur 2.9: Situatie als de grenslaag al aan het begin van de cylinders begint 
te groeien. 

al begint te groeien en wel direct bij het begin van de cylinders. Uit de 
figuur blijkt al dat hn veel te klein wordt voorspeld. (Als we veronderstellen 
dat 1J~ = ~.) Dit is zo omdat de grenslaag te dik wordt omdat hij al vroeg 
is begonnen te groeien (zie figuur (2.9)). 

Nu is gebleken dat de theorie redelijk klopt ,kunnen we uit figuur ( 1.15) 
het loslaatpunt bepalen. Een grove schatting geeft: 

Xf = (0.13 ± 0.03)h1R (2.3) 

Vooral bij h1 = 0.1mm en h1 = 1mm blijkt al vroeg loslating op te treden 
zodat * ~~ < < 1 zodat de stroming quasi-eendimensionaal is. Dit betekent 
dat de toegepaste massabehoudswet (1.61) inderdaad geldt. 

Met toenemende Re blijkt het loslaatpunt zich stroomopwaarts te ver
plaatsen. Bij groter Re laat de grenslaag eerder los. 
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Hoofdstuk 3 

Instationaire experimenten 

3.1 Overzicht 

De opstelling is quasi- tweedimensionaal, zodat tweedimensionale modellen 
gebruikt kunnen worden. De visualisatie wordt verkregen met de schaduw
methode. Hierin wordt koolstofdioxidetoevoeging gebruikt om een verschil 
in brekingsindex te krijgen wat de stromingsvorm zichtbaar maakt. Op net 
zo een manier worden golven in een golfbak met water zichtbaar op de bo
dem van die bak. De golven bevinden zich in dit geval op het scheidingsvlak 
tussen water en lucht. Door het verschil in brekingsindex tussen die twee 
geeft het opvallende licht een afbeelding van de golven op de bodem. 

Dynamische drukmetingen en snelheidsmetingen met een hittedraad ge
ven informatie over het instationaire gedrag van de stroming in de gegeven 
geometrie. 

3.2 De opstelling 

Figuur (3.1) toont een doorsnede van het stromingskanaai van de opstelling 
en de plaatsing van de meetapparatuur. De meetapparatuur en de opzet 
van de experimenten zal in de volgende paragrafen behandeld worden. Nu 
zal voornamelijk de geometrie besproken worden. 

De opstelling bevindt zich in een gesloten kamer. Het ventilatiesysteem 
van het gebouw (met een stabiliteit van 0.5Pa) kan een onderdruk in de 
kamer creëren en onderhouden door lucht af te zuigen via een rooster in 
de vloer. Door dat gedeeltelijk af te sluiten kan de druk geregeld worden. 
De lucht stroomt de kamer binnen door een ronde perspex buis met lengte 
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Figuur 3.1: Doorsnede van het stromingskanaai en plaatsing van de appa
ratuur. 
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Figuur 3.2: Het optische gedeelte van de opstelling. 

33cm en diameter 4. 75cm. De buis is van binnen bekleed met schuimrubber 
voor demping. De binnendiameter is 3cm. Na de buis passeert de lucht 
het stembandmodeL Dit bestaat uit twee koperen blokjes die een halfrond 
uiteinde kunnen hebben of een kwartrond met een rechte hoek aan de uitgang 
(zie figuur (3.3)). 

De breedte van de blokjes is 3cm. De hoogte is ook 3cm en de dikte 2cm. 
Met behulp van afstandsringen kunnen de blokjes een spleet van 0.96mm 
of 3.32mm openlaten. De ringen worden onder de blokjes geplaatst. De 
zijkanten zijn geheel afgedicht met metalen plaatjes tijdens de metingen. 
Voor het maken van foto's zijn ze slechts half afgedicht (zie figuur (3.4)). 

Aan het begin van de buis zit een schuif die bediend wordt door een 
terugschietend metalen plaatje (zie figuur(3.5)). Het plaatje wordt gebogen 
gehouden door een staaldraad. Als deze naar rechts geduwd wordt schiet 
het plaatje tegen de klep aan. 

3.3 Drukmetingen 

Er zijn twee soorten drukmetingen gedaan, stationaire en dynamische. Het 
drukverschil over de lippen en dat tussen de kamer en de atmosfeer tijdens 
stationaire stroming wordt gemeten met een Betz watermanometer met een 
nauwkeurigheid van lPa. 
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Figuur 3.3: Twee blokjes voor het stembandmodel met verschillende geome
trie. 

Figuur 3.4: Plaatsing blokjes voor het maken van foto's. 

73 



t 
(\ t.spCU' f\ e..n 
t't"\&ka..\. et" 

~\~e 

Figuur 3.5: De klepsluiter. 

Voor dynamische drukmetingen tijdens de periode vlak na het openen 
van de klep (tot 20ms) is een groter oplossend vermogen in de tijd no
dig. De drukmeter moet snel reageren. Hiervoor wordt een voor versnelling 
gecompenseerde piëzo-electrische drukopnemer gebruikt (type PCD 116A). 
Deze wordt gemonteerd vlak voor de lippen (zie figuur (3.1)). De lading 
die deze opnemer afgeeft wordt versterkt door een ladingsversterker (Kistler 
type 5007) en overgebracht naar een digitaal geheugen (8 bits 2048 samples, 
Harneg scope). Verdere analyse gebeurt met de personal computer (met de 
Hercules Signa! Analyzer). 

De drukopnemer wordt geijkt met een Betz watermanometer. Een typi
sche drukopbouw na het openen van de klep wordt getoond in figuur (3.6). 
Het afnemen van het signaal na het hoogste punt wordt veroorzaakt door de 
RC-tijd van de ladingsversterker. Hoe langer deze is hoe minder de afname 
is per tijdseenheid. We stellen de ladingsversterker in op 'medium' omdat 
een korte RC-tijd te snelle afloop geeft en het circuit zich al gaat ontladen 
vóór de volledige puls opgenomen is. De hobbels in het verloop zijn een 
gevolg van interne reflecties tegen de lippen. 

3.4 Schlierenvisualisatie 

De stromingsvisualisatie wordt verkregen door gebruikmaking van een 
Schlierenopstelling. Het principe hiervan wordt getoond in figuur (3. 7). 

De methode is gebaseerd op het feit dat lichtstralen buigen door inhomo-
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geniteiten van het medium waar ze doorheenreizen. In het geval van gassen 
zijn deze inhomogeniteiten verschillen in brekingsindex door verandering van 
druk, temperatuur of gaseigenschappen. 

Een verschil in brekingsindex tussen het uitstromende gas en het gas in de 
kamer wordt verkregen door de buis vóór het openen van de klep met co2 te 
vullen. Op de overgang van C02 en lucht worden lichtstralen afgebogen door 
de plaatselijke gradiënt van de brekingsindex. De onverstoorde licht bundel 
kan gedeeltelijk worden tegengehouden door de rand van een mes of een 
klein rond of ovaal gat. De verstoorde bundel kan nu een afbeelding van de 
stroming geven op een gevoelige plaat zonder daarbij overstraald te worden 
door al het onverstoorde licht. 

De lichtbron is een nanolite vonkontladingstamp met een flitstijd van 
80ns. De lamp reageert op een impuls van een hoogspanningseenheid die 
afgaat op signaal van een delayeenheid. Deze reageert op een bepaalde 
hoogte van het signaal uit de ladingsversterker. De delayeenheid reageert dus 
als een bepaalde waarde van de druk bereikt is. De gevoeligheid kan ingesteld 
worden met het ' triggerniveau', dat geregeld wordt met een knop op de 
delayeenheid. Als het gewenste niveau bereikt is wacht de delaykast een van 
tevoren ingestelde ( delay )tijd voor hij de hoogspanningseenheid aanstuurt. 

Aangezien het druksignaal veel ruis heeft kan het triggerniveau niet te 
laag gezet worden omdat dan op ruis gereageerd kan worden. Lage delaytij
den kunnen dus niet gehaald worden. Dit is niet zo een probleem omdat pas 
op rond de 5ms aan de uitgang wervelvorming zichtbaar wordt. Wel is er 
een probleem als het einddrukverschil erg klein is waardoor de ruis erg groot 
is ten opzichte van het totale drukverschil. Er kan dan niet goed op bepaalde 
tijstippen getriggerd worden. Bij verder onderzoek kan bij lage druk beter 
op het signaal van de hittedraad getriggerd worden, omdat dit veel minder 
ruis heeft. De hittedraad wordt in de volgende paragraaf besproken. 

3.5 Snelheidsmetingen -met de hittedraad 

Dynamische snelheidsmetingen worden gedaan met de hittedraadanemome
ter. De hittedraad zit gemonteerd tussen twee pinnetjes die verbonden zijn 
met aansluitpunten. Deze worden verbonden met de anemometer waar de 
hittedraad in een brug van Wheatstone wordt ingebouwd. De draad wordt 
op een constante temperatuur gehouden. Als de draad wordt aangeblazen 
zal deze afkoelen. De spanning die op de brug nodig is om de temperatuur te 
herstellen is een maat voor de aanstroomsnelheid van het gas. (Een exacte 
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Figuur 3.8: Typisch snelheidsverloop na het openen van de klep (bovenste 
grafiek). 

beschrijving staat in bijlage E.) Een typisch snelheidsverloop na het openen 
van de klep is te zien in figuur (3.8). 

Dit verloop wordt gezien als precies op de nauwste doorsnede gemeten 
wordt. Als de hittedraad er tever voor wordt gezet (zie figuur(3.9)) dan heeft 
het snelheidsverloop een hobbelige vorm, omdat de draad de ontwikkeling 
van de vortexstructuur registreert (zie figuur (3.10)). Deze ontwikkeling kan 
gezien worden op de visualisatiefoto's in paragraaf (3.6.4) . 

De hittedraad moet voor het gebruik geijkt worden.De nulspanning moet 
worden bepaald (voor procedure zie bijlage D) en het verband tussen ane
mometerspanning en snelheid moet worden bepaald. Dit wordt gedaan door 
de draad in een vrije straal te zetten en het drukverschil dat de straal veroor
zaakt te variëren. Uit de druk kan de snelheid bepaald worden met Bernoulli 
(zie bijlage F). 
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Figuur 3.9: Plaatsing van de hittedraad ver voor de nauwste doorsnede 
(aangegeven met een stippellijn) . 
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Figuur 3.10: Hobbelig snelheidsverloop door registratie van de vortexstruc
tuur (bovenste grafiek) . 
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3.6 Meetresultaten 

3.6.1 Kenmerken van de opstelling 

De zijkanten van de lippen zijn bij de metingen afgedicht. Na de lippen is e .. 7l... 
geen buis meer.. In die zin is de opstelling anders dan die voor stationaire 
metingen. Vóór de lippen zit een stuk buis. Er kan een drukval over dit stuk 
optreden. Dat betekent dat het drukverschil over de lippen alléén kleiner 
kan zijn dan dat over het totale kanaal. Met twee Betz watermanometers 
wordt het verband tussen deze twee drukken vastgelegd (zie de figuren (3.11) 
en (3.12)). Het bleek dat voor een opening tussen de lippen van 3.32mm 
geldt: 

Ó.Plippen = 0.94Ó.Ptot (3.1) 

en voor 0.96mm: 

Ó.Plippen = 0.98Ó.Ptot (3.2) 

Het verschil kan niet te maken hebben met de plaats van het loslaatpunt 
want de waarden zijn voor gelijke opening maar andere vorm gelijk. En voor 
een rechte hoek ligt het loslaatpunt vast. 

Bij grotere opening treedt dus meer drukverlies op in het pijpstuk ervoor, 
ofwel er treedt minder verlies op over de lippen. Dit is waarschijnlijk zo 
omdat de weerstand van een grote opening kleiner is dan die van een kleine. 
Het feit dat voor gelijke opening maar andere geometrie het drukverschil over 
de lippen gelijk is bij dezelfde totaaldruk betekent dat de stroming steeds 
vrijwel op het punt van nauwste doorsnede loslaat bij de ronde geometrie. 

3.6.2 De snelheidsopbouw 

Als een drukverschil over het kanaal bestaat en de klep wordt geopend dan 
bouwt de snelheid in de vrije straal op tot de Bernoullisnelheid bereikt wordt. 
Het typische verloop van deze opbouw is te zien in figuur (3.8). Bereikte 
eindsnelheden zijn in de orde van 107. De opbouw heeft gelijke vorm voor 
ronde lippen en rechte lippen en verschillende spleetbreedte. De hittedraad 
waarmee gemeten wordt moet wel op een plaats staan waar de snelheid 
gelijkmatig toeneemt. Als de draad tever vóór de opening staat zie je de 
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Figuur 3.13: Snelheidsverloop waarin een knik te zien is, voor ho = 0.96mm 
en rechte lippen. 

snelheidsvariaties die te maken hebben met de ontwikkeling van de vortex
structuur (zie figuur(3.10)).Voor vortexontwikkeling zie paragraaf (3.6.4) . 
Bij 0.96mm opening is het moeilijk de hittedraad goed te positioneren. Bij 
de rechte lippen 0.96mm is steeds een knik in de grafiek te zien, vooral bij 
lage druk prominent (zie figuur(3 .13)). 

We kunnen met de verkregen snelheidsverlopen de theorie testen die 
gebruikt wordt (paragraaf(1.6)). Bernoulli is een belangrijk element in deze 
theorie. Met een computerprogramma (zie bijlage G) wordt op basis van de 
theorie het snelheidsverloop in de vrije straal voorspeld. 

In figuur (3.14) zien we het voorspelde snelheidsverloop en het werkelijke 
voor een opening van 0.96mm. Hier zien we een vertraging van het gemeten 
signaal. Dit is waarschijnlijk grotendeels het gevolg van de plaatsing van de 
hittedraad vóór de opening. Het signaal komt daar later aan. Echter als 
we de draad ver in de opening plaatsen is nog altijd een beetje vertraging 
zichtbaar. Mischien is het zo omdat bij 0.96mm de grenslaag niet klein is ten 
opzichte van de opening. De Reynoldsgetallen zijn klein,wat wil zeggen dat 
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Figuur 3.14: Theoretisch en werkelijk snelheidsverloop in de opening van 
rechte lippen voor ho= 0.96mm en druk over de lippen van 44.7mmH20. 

er veel viscositeit is. De grenslaagtheorie gaat mischien niet helemaal 
op, en op die theorie is het programma mede gebouwd. 

Ook moet genoemd worden dat in de hoekjes van de lippen de gemeten 
druk (p2 ) lager is dan verder terug in het kanaal (pi). Dit kan veroorzaakt 
worden door loslating (zie figuur(3.15)). De afwijking is afhankelijk van de 
ope~ngtuendelippen. 

Voor een opening van 3.32mm komen in alle gevallen theorie en meting 
goed overeen(zie de figuren (3.16) tot en met (3.19)). Alleen is aan het 
begin enige vertraging waar te nemen. Dit kan te maken hebben met een 
van de eerder genoemde feiten. Wel moet opgemerkt worden dat het verschil 
hooguit 1 "; is. Dit betekent dat het verschil in voltage 10% is. Dit is ook de 
orde van grootte van de onzekerheid. De afwijking treedt echter systematisch 
op, dus er is wel een effect aanwezig. 

Wel moet gezorgd worden dat de eindsnelheid en het einddrukverschil 
goed bepaald zijn en overeenkomen met de waarden afgelezen op de scope. 
Ook moeten de Bernoullisnelheid uitgerekend met druk en met hittedraad-

83 



Figuur 3.15: Vortexvorming in de hoeken van de lippen. 

signaal goed overeenkomen. 
In de figuren (3.2G) en (3.21 )is het verband uitgezet tussen de einddruk 

over de lippen en de opbouwtijd van de snelheid. We zien een afwisselend 
dalende en stijgende grafiek. Een hogere druk kan de snelheid vlugger opbou-

wen. Maar een hogere druk geeft ook een hogere eindsnelheid, UB = ~· 
Er zijn dus twee tegenovergestelde effecten werkzaam. 

3.6.3 Karakterisering van de stroming met dimensieloze ge
tallen 

Uit de metingen van druk en snelheidsverloop kunnen dimensieloze getallen 
bepaald worden (zie paragraaf (1.9)). Als tijd voor het Strouhalgetal wordt 
genomen de opbouwtijd van 90% van de snelheid. De opbouwtijd is een 
karakteristieke tijd in het instationaire experiment. Er wordt gekeken naar 
de tijd van 90% omdat deze nauwkeurig genoeg te bepalen is. De tijd van 
100% niet omdat niet goed te zien is waar de helling precies ophoudt. De 
tijd van 70% hoogte is veel beter te bepalen dan die van 90% maar is niet 
goed bruikbaar omdat door vormverschillen in de grafieken de 70% hoogte 
tijd geen eenduidig verband heeft met de 100% hoogte tijd. De tijd van 
10% hoogte is ook bepaald maar geeft geen lijn te zien. Deze tijd lijkt bijna 
willekeurig tussen bepaalde grenzen. Dit heeft waarschijnlijk ook te maken 
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met de vormverschillen tussen grafieken van verschillende druk. Enkel de 
totale of bijna totale opbouwtijd laat een patroon zien. Dit is het argument 
om met 90% tijd te werken en niet met 70%. 

De gebruikte Bernoullisnelheid in de dimensieloze getallen kan uit de 
druk bepaald worden (zie bijlage F) of rechtstreeks gemeten worden met de 
anemometer (zie paragraaf (3.5)). De waarden zijn dan iets anders omdat 
stationaire Bernoulli niet helemaal geldt, maar het verloop van de grafiek is 
gelijk. 

In de figuren (3.22) tot en met (3.25) is het resultaat van de metingen te 
zien voor verschillende opening en geometrie. We zien dat fr: toeneemt met 
toenemend Reynoldsgetal. De viscositeit heeft dus invloed. Als de visceuze 
krachten afnemen nemen deinstationaire traagheidskrachten af. Bij 0.96mm 
ronde lippen geldt volgens ruwe schatting: 

1 
Re Sr 

visceuzekrachten 
-------:::::: 133 
inst.traagh.krachten 

Bij 3.32mm ronde lippen geldt volgens ruwe schatting: 

1 

Re Sr 
visceuzekrachten 

-------::::::11 
i nst .traag h.krachten 

(3.3) 

(3.4) 

"l)e visceuze krachten zijn bij 0.96mm dus relatief groot. De grenslaagtheorie 
is daar een minder goede benadering dan bij 3.32mm. 

3.6.4 Visualisatie wervelontwikkeling 

Om inzicht te krijgen in de stroming door de stembanden is ook gekeken 
naar het startgedrag van stroming door een opening. Als de stembanden 
net opengaan ontstaat er namelijk een dubbele wervel door de lucht die er 
dan opeens doorheen vloeit. Bij een opening met rechte hoeken zien we een 
volledige wervelontwikkeling. Bij afgeronde hoeken treedt sneller turbulentie 
op. Interessant zijn ook de secundaire wervels die bij de afgeronde hoek 
optreden. In de figuren (3.26) tot en met (3.28) is de ontwikkeling van 
de wervelstructuur voor verschillende geometrie en opening h1 te zien. De 
tijden die genoemd worden zijn die tussen het openen van de klep naar het 
stromingskanaai en het maken van de foto. 

In figuur (3.29) zijn een paar interessante foto's te zien gemaakt door 
H.Bailliet van het startgedrag van een stroming door een divergent kanaal. 
Het Koanda-effect is duidelijk waar te nemen in dit geval. De stroming gaat 
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vrijwel altijd aanliggen aan een kant. Ook is te zien dat dit resulteert m 
asymmetrische wervelstructuur. 

3.6.5 Valse stembanden 

De invloed van de valse stembanden is bepaald voor verschillende geometrie 
van deze banden, verschillende afstand tussen gewone en valse stembanden 
en verschillende spleethoogte tussen de valse banden. 

Allereerst moest een vorm voor het model van de valse stembanden ge
kozen worden. Daarvoor werden de foto's van Husson gebruikt. In figuur 
(3.30) is een tekening gemaakt van de gewone en de valse stembanden zoals 
te zien is op figuur 33 op bladzijde 49 van Husson(13].De vorm van ons ge
wone stembandmodel komt het meest overeen met de vorm van de gewone 
stembanden van de mezzosopraan van deze figuur.Daarom is gekozen om 
een set valse stembanden te maken met de vorm die op deze figuur te zien 
is. De afmetingen in ons model zijn te zien in figuur (3.31 ). 

Bij de experimenten is gemeten aan de configuratie zoals op de foto te 
zien is maar er is ook gekeken wat er verandert als de valse stembanden 
omgekeerd worden zodat een andere vorm verkregen wordt, als de valse 
stembanden dichter bij de gewone stembanden worden geplaatst en als ze 
verhoogd worden door ze op blokjes te zetten. Bij de metingen werden de 
zijkanten afgeschermd zodat een kanaal verkregen werd wat het strottehoofd 
natuurlijk is. 

Gemeten werden het drukverloop vóór de vernauwing en die op de 
nauwste doorsnede. Hieruit kan het schijnbare loslaatpunt bepaald worden 
(zie paragraaf (l.lO)).Schijnbaar omdat de druk na de gewone stembanden 
in het stationaire geval nu niet de binnendruk van de kamer is, maar lager 
ligt. De resulaten staan in de figuren (3.33) tot en met (3.36). 

In figuur (3.32) is de invloed te zien van de aanwezigheid van de glazen 
wanden. Deze is vrijwel te verwaarlozen. In figuur (3.33) is de invloed te 
zien van de aanwezigheid van de valse stembanden op de schijnbare loslaat
hoogte. Deze wordt vergroot met ongeveer 3%. De invloed van verplaatsing 
van de valse banden over 0.5mm afstand is ongeveer 9% als de spleet tus
sen deze banden groot is (dit is als de banden niet op blokjes staan), maar 
slechts 0.5% als de spleet klein is (dit is als de banden op blokjes van 6mm 

hoogte staan). De verklaring kan zijn dat als de spleet tussen de valse stem
banden groot is bij een kleine afstand tot de gewone stembanden de vrije 
straal tussen de valse stembanden doorschiet, maar bij een grote afstand 
ertegenaan botst. (Op de foto's in de vorige paragraaf is te zien dat de tur-
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Figuur 3.26: Ontwikkeling van de wervelstructuur door een opening h1 = 
0.96mm met afgeronde hoeken na een impulsieve start van de stroming. 
De druk over het totale kanaal is 73.5mmH20· 
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Figuur 3.27: Ontwikkeling van de wervelstructuur door een opening h1 = 
3.32mm met afgeronde hoeken na een impulsieve start van de stroming. 
De druk over het totale kanaal is 73.5mmH20. 
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Figuur 3.28: Ontwikkeling van de wervelstructuur door een opening h1 = 
3.32mm met rechte hoeken na een impulsieve start van de stroming. De 
druk over het totale kanaal is 73.5mmH2)· 
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Figuur 3.29: Het Koanda-effect en een asymmetrische wervelstructuur die 
optreden bij stroming door een divergent kanaal. 
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Figuur 3.30: Combinatie van de gewone en de valse stembanden zoals ge
bruikt in ons model. De bolle kant van de valse stembanden staat naar de 
gewone stembanden toe. 

o,SCn"' r- 2./~c.m ,n 

Figuur 3.31: Afmetingen model van de valse stembanden. 
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bulente stroming verder van de spleet tussen de gewone stembanden breder 
is.) Als de straal niet helemaal tussen de valse stembanden doorschiet is 
de druk tussen de gewone en de valse stembanden niet zo laag als wanneer 
hij er wel tussendoorschiet. Een hogere druk zorgt voor een grotere loslaat
hoogte. Hetzelfde effect zien we bij de invloed van de spleet tussen de valse 
stembanden. Bij een kleine afstand ( 15mm) tussen de gewone en de valse 
stembanden heeft een verkleining van de spleet tussen de valse stembanden 
van 12mm een verhoging van de schijnbare loslaathoogte van 9.ï% tot ge
volg, terwijl dit bij grote afstand (20mm) maar ongeveer 1% is. Hier is het 
zo dat bij kleine afstand de hoogte kan uitmaken of de straal tussen de valse 
stembanden doorschiet of ertegenaan botst. Terwijl bij grote afstand altijd 
botsing plaatsvindt. De vorm van de valse stembanden heeft ook een niet te 
verwaarlozen invloed. Als de banden worden omgedraaid en met hun steile 
kant naar de gewone stembanden worden geplaatst in plaats van met hun 
bolle heeft dat een verhoging van de schijnbare loslaathoogte van ongeveer 
6. ï% tot gevolg. De stroming blijft schijnbaar langer aanliggen, wat wil 
zeggen dat het debiet door de glottis hoger is. 

Opvallend was dat bij grote afstand en kleine opening de luchtstroom 
zeer duidelijk hoorbaar is, bij kleine afstand en grote opening helemaal niet. 
Dit laatste zou er een aanwijzing voor kunnen zijn dat de vrije straal vanuit 
de stembanden tussen de valse stembanden doorschiet. 

We zien dat het effect van de valse stembanden vrijwel onafhankelijk 
van de totaaldruk is. Dit betekent dat het niet door turbulentie wordt 
veroorzaakt. 
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Figuur 3.32: Invloed van de glazen wanden op de loslaathoogte. 
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Figuur 3.33: Invloed van de valse stembanden op de loslaathoogte. 
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Figuur 3.34: Invloed van de afstand van de valse stembanden op de loslaat
hoogte. 
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Figuur 3.35: Invloed van de spleet tussen de valse stembanden op de los
laathoogte. 
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Figuur 3.36: Invloed van de vorm van de valse stembanden op de loslaat
hoogte. 
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Conclusies en aanbevelingen 

We kunnen uit de experimenten een aantal conclusies trekken. Het blijkt 
dat bij stembanden de stroming niet op de nauwste doorsnede loslaat maar 
stroomafwaarts. Het loslaatpunt is variabel en hangt af van opening en druk. 
In het instationaire geval, tijdens de impulsieve start van de stroming door 
de banden verandert het loslaatpunt ook met de tijd. Het zou interessant 
zijn om eens te bepalen hoe het loslaatpunt precies met de tijd verandert. 
Het is in elk geval duidelijk dat kennis van het gedrag van het loslaatpunt 
van belang is voor het produceren van kunstmatige spraak. 

Het blijkt dat de grenslaagtheorie goede resultaten levert bij de beschrij
ving van de instationaire stroming door de stembanden. Maar de beschrij
ving van de grenslaag met een derdegraadspolynoom komt meer met de 
werkelijkheid overeen dan die met een vierdegraadspolynoom. Het loslaat
criterium bepaald met deze vorm geeft de beste resultaten. 

Uit de experimenten blijkt dat de valse stembanden een belangrijke in
vloed op de stroming door de glottis hebben. Vooral als ze een nauwe 
opening hebben en/ of ver van de gewone stembanden afstaan. De vorm van 
de valse stembanden is ook van groot belang. Dit alles kan een verklaring 
vormen voor het feit dat één persoon verschillende typen stem kan voort
brengen.Dit afgezien van het feit of deze de borststem of kopstem gebruikt, 
die worden onderscheiden door een verschil in vorm en gedrag van de ge
wone stembanden. Het zou interessant zijn om visualisaties te maken met de 
combinatie van gewone en valse stembanden om zo meer inzicht te krijgen 
in de processen die ao.n deinvloed van de valse stembanden ten grondslag 
liggen. 
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Bijlage A 

Afleiding van de 
instationaire 
Prandtlvergelijkingen voor 
de grenslaag 

Stel dat een lichaam wordt aangestroomd met hoofdstroomsnelheid V in de 
x-richting. De lengte is van de orde L. De dikte van de grenslaag is ó (zie 
onderstaande figuur). u en v zijn de snelheidscomponenten in respectievelijk 
de x-richting en de y-richting in de grenslaag. 

In de grenslaag zijn visceuze krachten van dezelfde orde van grootte al$ 
de traagheidskrachten. p( dichtheid) en JJ.( dynamische viscositeit) worden 
verondersteld constant te zijn. De Navier-Stokesvergelijkingen kunnen dan 
geschreven worden als: 
Impulsbehoud in de x-richting: 

äu äu äu 1 äp ä2u ä2u 
ät +uäx +vf)y = -päx +v([)x2 + [)y2) (A. 1) 

Impulsbehoud in de y-richting: 

De continuïteitsvergelijking is: 
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Figuur A.l: Grenslaagvorming aan een voorwerp dat door een uniforme 
snelheid V wordt aangestroomd. 

( \. \) 

In figuur (A.l) is te zien dat de snelheden in de x-richting (u) veel groter 
zijn dan die in de y-richting ( v ). De variaties in de y-richting zijn veel 
groter dan die in de x-richting. 

We voeren twee lengteschalen in; in de x-richting L en in de y-richting 
6, met 6 << L. Stel dat u~ V, dan volgt uit de continuïteitsvergelijking v ~ 
f V. De snelheid in de y-richting is veel kleiner dan die in de x-richting. 

De linkertermen in (A.l), de traagheidskrachten zijn beide ongeveer 
0( f ). De visceuze termen zijn van heel andere grootte. Er geldt namelijk 

{)2u {)2u 

8x2 << {)y2 

ofwel: 

met6 < < L \. v-o.'("' A. I 
We kunnen dus de eerste term)verwaarlozen. De snelheidstermen in (A.2) 
verhouden zich tot de overeenkomstige termen in (A.l) als: 
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met6 << L 

V V 6 
-~-~
u V L 

Dus die in (A.2) zijn te verwaarlozen. De drukterm in (A.2) zal dus klein 
zijn. 

1 ap 6 
-- ~- << 1 
pay L 

De druk in de grenslaag is dus nagenoeg gelijk aan die buiten de grenslaag, 
als we in de y-richting naarbuiten gaan. 

Buiten de grenslaag zijn alle visceuze termen te verwaarlozen en kunnen 
we langs een stroomlijn de vergelijking van Bernoulli toepassen en zo de 
drukafhankelijkheid in de x-richting bepalen 

In ons geval is dat: 

De drukverandering in de x-richting is dan: 

_ ~ ap = v av + av 
pax ax at 

De vergelijkingen gebruikt in de grenslaagtheorie zijn nu: 

au au au 1 ap a2 u 
-+u-+v- = ---+vat ax ay p ax ay2 

ap = 0 
ay 

au av 
-+-=0 ax ay 

-~ ap = vav + av 
pax ax at 
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Bijlage B 

Afleiding van de 
instationaire Von 
Karmanvergelijking 

Stel we hebben de volgende grenslaagvergelijkingen in het tweedimensionale 
geval: 
continuïtei tsvergelijking: 

impulsvergelijking: 

&u &u &u 1 &p &2 u 
-+u-+v- = --- +vat &x &y p &x &y2 

( \,\) 

(\.~) 

pen 1] worden constant verondersteld. Integreer nu de continuïteitsvergelij
king over de grenslaag. 

6 

J &u &v (- + -)dy = 0 
&x &y 

0 

(B.l) 

Dit geeft: 

6 

J&u 
v(b) = v(O)- &x dy (B.2) 

0 
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Dit kunnen we verderop bij het integreren van de impulsvergelijking gebrui
ken. Integreer nu de impulsvergelijking over de grenslaag. 

8 8 8 

J 8u 8u 8u j 18p j 82u (-+u-+ v-)dy = ---dy+ IJ-dy 
8t 8x 8y p 8x 8y2 

0 0 0 

Gebruik nu: 

. 18p 8V 8V 
Bernoulh: --- = V-+ -

p8x 8x 8t 
8u 

To = J.1. By ly=O 
8u 8 8u 8u 8u 

IJ By lo = IJ By 18 - IJ By lo = -IJ By lo 

Dan wordt (B.3): 

8 8 

J 8u 8u 8u j 8V 8V r 0 (-+u-+ v-)dy = (V-+-. )dy- -
8t 8x 8y 8x 8t p 

0 0 

Bedenk nu dat: 

en dat: 

8u2 8(uv) 8u 8u 8v 8u 
-+--=u- +u-+u- +v-
8x 8y 8x 8x 8y 8y 

8u 8v 
u(-+-)= 0 

8x 8y 

(Zie continuïteitsvergelijking ( 1.1)) 
Samen geeft dit: 

8u 8u 8u2 8(uv) 
u-+v- = -+--

8x 8y 8x 8y 

Substitueer dit in (B.4) en bedenk dat: 
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s 

J
ö(uv)d Is ay y= UVo 

0 

Dan: 

s s s 

J 
öu j Öu2 

5 j öV öV ro -dy + -dy + uvl0 = (V- + -)dy- -
öt öx öx Öt p 

0 0 0 

Omdat de wandbeweging alleen in de y-richting is is uo = O.Dus 
uvjg = V v( ó) met V de hoofdstroomsnelheid. Herinner nu dat: 

s 

Jou 
v(ó) = v(O)- öx dy 

0 

Dus: 

s 
uvjg = Vv(O)- V j ~: dy 

0 

Nu is: 

5 
Öu 8 

5 
8 

5 
öV 5 

V j öx dy =V öx j udy = öx (V j udy)- öx fo udy 
0 0 0 

Dus: 

s s 

uvjg = Vv(O)- :x (V j udy) + ;; j udy 
0 0 

Bedenk nu ook dat: 

s s 

J
vöv dy = öv Jvdy 

öx öx 
0 0 
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Vul deze twee dingen in in (B.5): 

s s s s s s 
a j a j a j av j av j a j ro at udy+ax u

2
dy+Vv(O)-ax(V udy)+ax udy= ax Vdy+at Vdy-p 

0 0 0 0 0 0 
(B.6) 

Schrijf (B.6) om tot: 

s s s 
a j a j 2 av j ro - (u- V)dy +- (u - Vu)dy +- (u- V)dy = --- Vv(O) 
~ & & p 

0 0 0 

Schrijf dit om tot: 

s s s 
a j u a 2 j u u av j u ro --(V (1--)dy)--(V -(1--)dy)--(V (1--)dy) = ---Vv(O) 
at V ax V V ax V p 

0 0 0 

Gebruik nu de definities: 
verplaatsingsdikte: 

im pulsverliesdikte: 

schuifspanning aan de wand: 

s 

bl = J (1 - ; )dy 
0 

s 

b2 = /(1- ;)dy 
0 

Dan krijgen we de Von Karmanvergelijking: 
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a a 2 av ra 
-a (V<5t) +-a (V ö2) + V<5t-a = - + Vv(O) (B.7) 

t x x p 

Als de wanden stilstaan en niet poreus zijn , v(O) = O~do.owordt de Van 
Karman vergelijking: 

a a 2 av ra 
-(Vót) +-(V 62) + Vót- =
at ax ax p 
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Bijlage C 

Afleidingen uit de 
Pohlhausenbenadering 

De impulsvergelijking (1.2) luidt: 

Dit geeft op y = 0: 

au au au 1 ap a2 u 
- +u-+v- = ---+v
at ax ay p ax ay2 

( \.l) 

a2u au au au 1 ap 
v( ay2 )o = (at )o + u(O)( ax)o + v(O)( ay )o + P( ax )o (C.1) 

De eerste twee termen aan de rechterkant zijn nul want u(O) = 0. 

a2u au 1 ap 
v(-)o = v(O)(-)o + -(-)o f)y2 ay p ax 

De Von Karmanvergelijking wordt omgewerkt. 

metv = !!:. 
p 

2 a62 dV r0 
V - + (262 + 6I)V- = -

ax dx p 
862 dV To 

V-+ (262 + 61)- = -
ax dx Vp 
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Vul de volgende grootheden in (C.3) in: 

( C.3) wordt nu: 

Definieer nu: 

Nu wordt (C.4): 

Met..\= z~~ 
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Bijlage D 

Afleiding dimensieloos 
loslaatpunt 

2 

We zullen het dimensieloze getal h:k voor een kanaal met cylindrische geo-
metrie bepalen. 

Uit de vergelijking voor massabehoud bij verwaarlozing van de grenslaag
dikte (1.75) en de hoogtefunctie (1.76) volgt dat de snelheidsgradiënt gelijk 
IS aan: 

dV(x) dV dh 
--=--= 

dx dh dx 
2xV(x) 
h(x)R 

(D.1) 

Uit de vlakkeplaatbenadering van 81 en 82 , (1.73) en (1.74) en de zojuist 
afgeleide vergelijking, (D.1) volgt voor À: 

En dus: 

Hieruit volgt voor x 1: 

x2 

ïiïli2 = -1.132.\ 
1 + h~R 

Xf -1.132Àc 

htR 1 + 1.132Àc 
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Bijlage E 

De hittedraadanemometer 
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Anemometer 

Temperatuurmeting 

(deze meting gaat vooraf aan de snelheidsmeting). 

Meting van de draadweerstand bij een bepaalde gastemperatuur. 

1) Voordat u het apparaat aanzet behoort schakelaar "STD.BY-INT" op 

stand "STD.BY" en schakelaar "TEMP.IWINDSN." in stand "TEMP." te 

staan. 

De hittedraad dient aangesloten te zijn. 

2) Zet de knoppen van "WEERSTAND OPNEMER OHMS" op de verwachte 

weerstand van de opnemer. 

3) Zet de netspanning aan. 

4) Zet de D.V.M. op de stand lOVen regel m.b.v. de "o-instelling" de 

aanwijzing van de D.V.M. op ca. oV. (Functieschakelaar in stand 

Brugtop). Dit noemen we de evenwichtsstand van de meetbrug. 

5) Druk op de knop "TEMPERATUUR" en breng met de 4 schakelaar 

"WEERSTAND OPNEMER OHMS" de meetbrug terug in de evenwichtsstand. 

Onderbreek af en toe de temperatuurmeting door de knop "TEMPERATUUR" 

los te laten en de evenwichtstand te controleren. Als de meter niet 

meer reageert op het loslaten of indrukken van de temperatuurknop 

kan men de weerstandswaarde aflezen. 

(De stand van de schakelaars geeft de weerstand van de opnemer aan). 
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WERKWIJZE VOOR DE WINDSNELHEIDSMETING 

(Voor deze meting eerst de temperatuurmeting uitvoeren). 

1) Zet de schakelaar "TEMPERATUUR/WINDSNELHEID" in de stand 

* "WINDSNELHEID" en stel de "WEERSTAND OPNEMER OHMS" in op 1,5 maal 

de draadweerstand. (zie temperatuurmeting). 

2) Regel met de potentiometer "OFF-SET 1.5V" de spanning op de D. V.M. 

af op een positieve spanning 0,2 <V< 1,5. 

3) Zet de schakelaar "STD.BY-INT" in de stand "INT". 

4) Zet de schakelaar "FUNCTIE" op Brugtop. 

5) Op de D.V.M. leest men nu de brugspanning af. 

6) Van de brugspanning kan een instelbare spanning afgetrokken worden 

in de versterker-unit. Dit wordt gedaan door de functieschakelaar in 

de stand "Brugtop met tegenspanning" te zetten. Het verschil kan 

eventueel versterkt worden door met de knop "VERSTERKING" een 

versterking in te stellen. De spanning is te meten op de BNC plug 

"UITGANG". 

Instelling is afhankelijk van de gewenste stookverhouding Rw//Rg 

(maximaal I. 7). 
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+.a"·:-c.Y~..., .J. ....... ,"""' -.1·-.wJJ:!...:.-.- 1..·'"""·"'"·· 

F ct YE~~-,,~.:..r:'len v::m ö.e drc.ad. es :c:::·t door er ee!l s t:roor: door-

'.:"over!S ::1oe t :::en zee:-: nauHkeu.:':'ig de we ers tand van de verva:rcè.e 

Je ze t>:ee f··'.nc ties ;.rnrd en Ye::"'·:ezenlijkt doo:-: à_e draad op te 

nemen in een brui; v<?.n ~rnea tstone, wa.P..rbij de ui tea.ngsspan..Tling 

van de b::'-:.'.G .€"ebruikt wordt voor het sturen van een inverterende 

versterker, die teruggekoppeld wordt naar de top van de brue. 

Onderstaand schemn. zal een en ander enigszins verduicielijken. 
~-

·Doord~t de ve~sterker een stroo~ door de brug stuurt, zal de 

draad wordEm Yerhit, •.;otdat zijn weersta11d nagenoeg gelijk is 

aan die van Rw, oits ~ 1 gelijk is aan R
2

• 

Z.!.jn è.e beide weersto.nden, dus die van de draad en Rw, bijna 

gelijk, dan wordt de brug-onbalans zo klein dat de uitg-angs

spannir..g VC'.n de Yersterker gaat dalen, wat tot gevolg heeft 

dat de stroom door de draad afneemt. 

09 dez~ wijze zal de draad zich dus op een constante teepera

tuur instellen, welke wordt b~paa.J.d door de -..·arde van Rw, 

voleens de formule: Rw = Rg [ 1 + o< ( t - t ) ] w g 
Hierin is: 

n~ de weerstand van de draad bij gastemperatuur 

0( de teoperatuurscoëfficiënt van de d:::aad 

t de 
w 

draad. tenpara tU'lr in opgewarmde toestand 

t de gaste:Jperatuur g 
ilordt nu de draad ~~eeblazen, dan zal deze de neiging hebben 

om ~.f te koelen, è.oo:- het \.;a.:rmteverlies aan het langsstromende 

gas, za.da.t zijn weerctand kleiner zal willen worden. 

O~dat een weerstanàsverandering van de draad echter een 



Het tce:ne:'et! v2.!1 de bru,S"?:::po.nning heeft t.ot gevoli)" dat de stroom 

door d~ dr&ad groter wo~dt, zodat de~e weer op de juiste tempe

ratuur ·,;orè.t ·rer-,.rarr:-td, d.w.z. tot zijn weerstand weer nagenoeg 

gelijk is aan Ev. 

Op deze wijze, Hordt de è.ra.ad dus op een constante temperatuur 

geLouden, waarbij nu de Gpanning op è.e brug een maat is voor 

de aan~troonsnelheid van het gas. 

Om àe invlced van veranderingen Yan de gasteoperatuur zo kl.pin 

mogelijk te houden, nemen we de tenparatuur van de draad o.a. 

?00 °("' b~· J" t t 20 °C' bJ.' J' deze _ ~ _ een eas empera uur van c.a. 

tew.pera t'lursver.hoging geldt dat R"' o.a. anderhalve keer zo 

groot is als Rg. 
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Bijlage F 

Berekening van de 
Bernoullisnelheid uit een 
drukverschil 

Stel,we hebben de geometrie van tiguur (F.1): 
Volgens Bernoulli geldt dan: 

1 2 1 2 
Pn + 2PnVn = Pv + 2PvVv =constant t \.bo) 

In ons geval is Pn = Pv = Plucht en v; < < v;_ dus de vergelijking wordt: 

Wat leidt tot: 

Bepalen we het drukverschil in waterkolom dan is: 

Pw =dichtheid van water 
wat geeft: 

Pv- Pn = Pw9h 
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\J" \J (l 

~V' 'P~ 

__ r_v __ ~~--P_n __ _ 

Figuur F .1: Geometrie van het kanaal. 

Vn = 

Meten we h in millimeters dan: 

h in mmH20 
Bij kamertemperatuur: 
Pw = 998~ 
g = 9.81 pt;2 

p = 1.2~ 

2Pw9 1Q-3y'h 

Plucht 

De uitdrukking voor de snelheid als functie van de druk wordt dan: 

Vn =4.04~ 

vin!!!. 
s 

D.p in mmH20 
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(F.6) 



Bijlage G 

Programma voorspelling 
snelheidsver loop 
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:*SN+, E+*) 
:**********************************************************************) 
'* Started March 19 Fr i. 1993. *) 
'* version 1.0 march 19 Fr i 18:51 *) 
'* version 1.1 March 22 Mon 9:32 *) 
'* version 2.0 March 23 Tue 16:02 includes viscosity effects *) 
'* version 2.1 March 29 Mon 11:21 *) 
'* version 2.2 March 30 Tue 18:35 includes additional flux *) 
'* version 3.0 April 2 Fr i 9:43 includes unsteady separation *) 
' '* version 3.1 April 6 Tue 17:48 *) 
' 
'* version 3.2 April 7 Wed 9:20 *) 
' '* bug repere le 8 juin 1993 a 17:00 calcul de dh/dx *) 
' '* bug extermine le 8 ju in 1993 a 17:02 *) 
' '* version 4.0 June 12. For cylinder (non moving) *) ' [**********************************************************************) 
:onst 

1ar 

Rho = 1.14; 
Mu = 1. 86E-5; 
Nu = 1. 63E-5; 
K_2 = 0.6641; 
H 12 = 2.5; 
c=:empi = 0.015; 
Pi = 3.14159265358979433; 

(**********************) 
(* geometrical values *) 
(**********************) 

(* static values*) 
R1, Lg : double; 

(* dynamic values *) 
tempoo,h1i, x_separation, hsi 

(***********************) 
(* Fluid Mech. values *) 
(***********************) 
pression, DPtot : double; 

double; 

Ugi, Ugim1, Ugim2, d_Ugi : double; 

(***********************) 
(* Others *) 
(***********************) 
heff,steptime, Maxtime,Fre 
fichpress,fich1 : text; 
filename : string; 
unsurdeux: boolean; 
threshold : double; 
ok : boolean; 

double; 

(**************~*********************************************************) 
(* Processes the height of the channel. *) 
(************************************************************************) 
function height(x:double):double; 
begin 

height:=hli+2*R1-2*sqrt(ABS(sqr(R1)-sqr(x))) 
end; 
(************************************************************************) 
(* Processes the space derivative of h *) 
(************************************************************************) 
function derivative h(x:double):double; 
begin -

derivative_h:=2*x/sqrt(sqr(R1)-sqr(x)); 
end; 

(*********************************************************************) 
(* Loads some constants from file. *) 
(*********************************************************************) 
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PROCEDURE Initialize_constants; 
var 

BEGIN 
carac : char; 

Rl:=l.OE-2; 
Lg:=3.0E-2; 
hli:=0.96E-3; 
Threshold:=0.2; 
repeat 

writeln('----------------------------------------------------'); 
writeln(' Contiguration: '); 
writeln(' Radius of curvature R = ',R1:1:6,' m'); 
writeln(' Pipe diameter Lg = ',Lg:1:6,' m'); 
writeln(' Minimum aperture hO= ',hli:1:6,' m'); 
writeln(' Pressure threshold PO= ',threshold:1:6,' cm H20 '); 
writeln('----------------------------------------------------'); 
writeln(' Change this contiguration? (Y/N)'); 
readln(carac); 
if Upcase(carac) = 'Y' then 
begin 

end; 

writeln('New minimum aperture (in m) : '); 
readln(hli); 
writeln('New threshold for pressure (in cm H20) '); 
readln(threshold); 

until UpCase(carac)='N'; 
END;{procedure Initialize_constants} 

(************************************************************************) 
(* Computes the time dependant sub-glottic pressure *) 
(***********************************~************************************) 
procedure pressure; 
begin 

end; 

readln(fichpress,tempoo,pression); 
if pression<=threshold then 
pression:=O; 
pression:=pression*98; 
dptot:=pression; 

(************************************************************************) 
(* Processas the separation point *) 
(************************************************************************) 
procedure Find_separation(Ug,hO : double); 
var 
KX, epsilon, delta2, d_delta2, d_deltal, xO, Re, delta2_p_2, deltal_O, 
lambda, tempo, h, d_h, delta2_old :double; 

Je gin 
Re:=Ug/(Nu*Lg); 
heff:=O; 
if (Re>O) then 
begin 
(* 1) Compute B-L from -Rl to 0 *) 

delta2_p_2:=sqr(hO)*C_empi*sqrt(Rl/h0)/Re; 
deltal_O:=H_l2*sqrt(delta2_p_2); 

(* 2) find equivalent plate *) 

xO:=delta2_p_2*Re/(sqr(K_2)*(h0-2*deltal_O)); 
if xO<=O then 
xO:=O; 

(* 3) Computes region from 0 to separation *) 

\3\ 



end; 

Rpk:= Rpk*(1/sqr(Lg*hs)); 
if Rpk<=O then Rpk:=O; 

if felgt<>O then 
Ugi := ((2.0 * Felgt * Fre + Ugim1 * Rpk) * Ugim1-

0.5 * Felgt* Fre * Ugim2 + DeltaP) I 
(2.0 * Ugim1 * Rpk + 1.5 * Felgt * Fre + Rvt) 

el se 
Ugi:=(-Rvt+sqrt(sqr(Rvt)+4*DeltaP*Rpk))/(2*Rpk); 

d_Ugi:=(3*Ugi/2-2*Ugim1+Ugim2/2)*Fre; 

(************************************************************************) 
(* Exchanges the values for next iteration. *) 
(************************************************************************) 
procedure Exchange values; 
begin -

end; 

Ugim2:=Ugim1; 
Ugim1:=Ugi; 

(************************************************************************) 
(* Main program. *) 
(************************************************************************) 
begin 

end. 

Initialize constants; 
Ugi:=O.O; -
Ugim1:=0.0; 
Ugim2:=0.0; 
repeat 

writeln('Pressure from :'); 
readln(filename); 
assign(fichpress,filename); 
(*$!-*) reset(fichpress);(*$!+*) 
ok:= (IOResult=O); 
if not(ok) then 
writeln('Can''t find "',filename,'" try again •.• '); 

until ok; 
readln(fichpress,maxtime); 
readln(fichpress,steptime); 

maxtime:=maxtime/1000; 
steptime:=steptime/1000;(* ms -> s*) 

Fre:=1/steptime; 
writeln('Begining computation '); 
assign(fich1,'u.asc'); 
rewrite(fich1); 
tempoo:=O; 
while not(eof(fichpress)) do 
begin 

pressure; 
Find separation(Ugi,h1i); 
CompÜte_Ug(hsi,DPtot); 
Exchange_values; 

end; 
writeln('Done.'); 
close(fich1); 



end; 

end 
el se 
begin 

end; 

delta2_old:=sqrt(delta2_p_2); 
xx:=O.O; 
epsilon:=O.OOOOl; 
repeat 

xx:=xx+epsilon; 
h:=height(xx); 
d h:=derivative h(xx); 
tëmpo:=sqr(K_2)*H_l2*(xx+x0); 
delta2:=-tempo/Re+k 2*sqrt((xx+x0)/Re)* 
sqrt(H 12*tempo/Re+h); 
heff:=h-2*H 12*delta2; 
d_delta2:=(delta2-delta2_old)/epsilon; 
d deltal:=H 12*d delta2; 
lambda:=-sqr(delta2/heff)*Re*(d_h-2*d_deltal); 
delta2 old:=delta2; 

until (lambda<=O.l) ar (xx>=Rl); 

xx:=Rl; 
hsi:=2*Rl+hli; 

x_separation:=xx; 
hsi:=height(x separation); 
if unsurdeux then 
begin 

end 
el se 

writeln(fichl,tempoo:l:S, I I ,Ug/(Lg*hsi) :6:6); 
unsurdeux:=false; 

unsurdeux:=true; 

(************************************************************************) 
(* Computes the volume flux through the glottis. *) 
(************************************************************************) 
procedure Compute_Ug(hs,DeltaP : double); 
var 

begin 

Rpk, Felgt, Rvt: double; 
x, hml, h,sum, sump, hp, hpml, epsilon 

(* Computing viseaus effects *) 
epsilon:=lE-4; 
sum:=O.O; 
sump:=O.O; 
x:=-Rl; 

hm1:=2*Rl+hli; 
hpml:=l/(hml*hml*hml); 

repeat 
x:=x+epsilon; 
h:=height(x); 
hp:=l/(h*h*h); 
sump:=sump+O.S*(hp+hpml); 
sum:=sum+O.S*(l/h+l/hml); 
hml:=h; 
hpml:=hp; 

until x+epsilon>=x_separation; 

Rvt:=l2*Mu*sump*epsilon/Lg; 

(* Bernoulli and inertance factors *) 

felgt := Rho *sum*epsilon I Lg; 

Rpk := O.S*Rho; 

\ :).3 

double; 



Bijlage H 

Afleiding van de 
vereenvoudigde vergelijking 
voor het loslaatpunt aan 
twee halve cylinders 

Stel je hebt de geometrie van figuur (H.1): 
Bernoulli over de hele geometrie geeft: 

1 2 1 2 
Z,PUv + Pv = 2,PUn + Pn 

Bernoulli vanaf de nauwste doorsnede geeft: 

De massabehoudswet heeft de volgende vorm: 

waarbij: 
D =diameter buis/spleetbreedte 
h1 =spleethoogte 
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Figuur H.l: Geometrie van het kanaal. 

hn =loslaathoogte 
Uit (1.60) en (H.l) is af te leiden dat: 

Pv - P1 = ui - u~ 
Pv- Pn u;- u; (H.3) 

Met (H.2) en de veronderstelling dat h2 <<Den h3 << D krijgen we: 

(H.4) 

Dus dan hebben we de benadering gevonden: 

Pv- P1 ~ (hn)2 
Pv- Pn h1 
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