
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Isotropie van uitdempende rooster turbulentie

Lemmens, P.S.H.

Award date:
1997

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/2a795574-f0f9-4bea-9d2e-03881a533484


Verslagnummer: 

Begeleider: 

Isotropie van uitdempende 
rooster turbulentie 

Patriek S.H. Lemmens 

R-1419-A 

dr. ir. Willem van de Water 

Technische Universiteit Eindhoven 

Faculteit der Technische Natuurkunde 

Vakgroep Transportfysica 

Februari, 1997 



The Great Green Arkleseizuretheory is not widely accepted outside Viltvodle 
VI and so, the Universe being the puzzling place it is, other explanations are 
constantly being sought. 

Douglas Adams, The Restaurant at the End of the Universe. 



Samenvatting 

Aan de Technische Universiteit Eindhoven wordt al zo'n twintig jaar onderzoek gedaan naar 
turbulentie. Dit onderzoek gebeurt in speciaal hiervoor gebouwde windtunnels. 

Tegenwoordig spitst het onderzoek zich toe op de statistische eigenschappen van turbulentie. 
Voor het meten van structuurfuncties is speciale hardware, de structurator, beschikbaar die 
het mogelijk maakt structuurfuncties op een makkelijke manier te meten. 
Theorieën voor turbulentie spitsen zich vooralsnog toe op het speciale geval van homogene 
isotrope turbulentie bij een groot Reynoldsgetal. Idealiter kan deze turbulentie opgewekt 
worden door een rooster in de windtunnel te plaatsen. De turbulentie hierdoor gegenereerd 

is bij benadering homogeen en isotroop. 
Door de aanwezigheid van grenslagen aan de wanden van de tunnel is het Reynoldsgetal, 

de homogeniteit en de isotropie van de turbulentie achter het rooster niet overal gelijk. Een 
tweede effect, wat afwijkingen van de ideale theorie geeft, is dat turbulentie opgewekt door 
een rooster in een windtunnel vervalt als het meegevoerd wordt door de hoofdstroming. 
Om theorieën voor isotrope turbulentie te kunnen toetsen is het van belang te weten waar in 

de windtunnel de beste homogene isotrope turbulentie met een zo hoog mogelijk Reynolds
getal gegenereerd wordt. Met een speciaal gebouwd traverseermechanisme is onderzocht 

waar in de windtunnel de homogene isotropie het beste benaderd word. Bovendien is 
onderzocht wat de bijdrage van het uitdempen van de turbulente energie is. 
De isotropie van roosterturbulentie blijkt niet in het midden van de tunnel maar in de 
schuiflaag het beste te zijn. Op 10 cm van de wand op 4 m achter het rooster is de isotropie 
het beste en het Reynoldsgetal. Het uitdempen van de turbulente energie is gedeeltelijk te 
beschrijven als een correctie voor de energie dissipatie. 
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1 Inleiding 

1.1 Turbulentie 

Turbulentie is misschien wel het laatste onopgeloste probleem van de klassieke fysica. Als 
eerste beschreven door Leonardo da Vind en bestudeerd door de beste wetenschappers van 
deze eeuw zoals Werner Heisenberg, Ludwig Prandtl, A.N. Kolmogorov en G.I. Taylor is het 
tot op heden nog steeds een niet volledig opgelost fysisch en mathematisch probleem. 

In zijn Feynman lectures on physics zegt Richard Feynman (1964) over turbulentie: 

Finally, there is a problem that is camman to many fields, that is very old, and that 
has nat been solved. It is nat the problem of finding new fundamental particles, but 
sarnething left over from a long time ago - over a hundred years. Nobody in physics 
has really been able to analyze it mathematically satisfactorily in spite of its importance 
to the sister sciences. It is the analysis of circulating ar turbulent fluids. 

IJ we watch the evolution of a star, there comes a point where we can deduce that it 
is going to start convection, and thereafter we can na langer deduce what should 
happen. A few million years later the star explodes, but we cannot figure out the 
reason. We cannot analyze the weather. We do nat know the patterns of motion that 
there should exist inside the earth. The simplest farm of the problem is to take a pipe 
that is very long and push water through it at high speed. We ask: to push a given 
amount afwater through that pipe, how much pressure is needed? No one can analyze 
it from first principles and the properties of water. IJ the water flows very slowly, ar 
ij we use a thick goo like honey, then we can do it nicely. You will find that in your 
textbook. 

De meeste stromingen zijn turbulent! 

In de techniek zijn turbulente stromingen talrijk. Bijvoorbeeld vloeistofstromen in pijpen en 
leidingsystemen, maar ook de stromingen in apparaten in warmtewisselaars, verbrandings-
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motoren en pompen. Stromingen rond objecten als vliegtuigen en auto's gaan vrijwel altijd 

met turbulentie gepaard. Turbulentie speelt een essentiële rol bij meng- en uitwisselings
processen van stof en warmte, bijvoorbeeld in de chemische industrie. 

Turbulentie is ook een fenomeen dat we elke dag in het dagelijks leven tegen komen. Op de 

fiets, optornend tegen de wind, steken we de meeste energie in het overwinnen van de 
(turbulente) tegenwind. Roerend in de koffie na het toevoegen van een scheutje melk zien we 
turbulentie gevisualiseerd voor onze ogen. Als we 's nachts naar de sterren kijken zien we 
de sterren twinkelen aan de hemel als gevolg van turbulentie in de atmosfeer die er voor 

zorgt dat het licht verstrooid wordt in die typische manier. De rook die apkringelt van de 
askegel van een sigaar vouwt zich als gevolg van turbulentie. Turbulent is ook de wind die 
in de herfst bladeren oplicht en kortstondig meeneemt in een stofduiveltje. 

Wat is turbulentie? 
Al in 1883 toonde Osbome Reynolds turbulentie aan door met inkt de stroming door een 
glazen buis weer te geven bij verschillende stroomsnelheden. Het bleek dat bij lage 
stroomsnelheid een laminaire stroming ontstond waarbij de inkt niet mengde met het water 
en dat bij hoge stroomsnelheden een turbulente stroming ontstond waarbij kleuring over de 
gehele buisdiameter optrad. De parameter van belang is het Reynoldsgetal. Een stroming slaat 
om van laminair naar turbulent als een kritisch Reynoldsgetal bereikt wordt. Het Reynolds

getal waarbij dit gebeurt hangt af van de beschouwde stromingsconfiguratie. 

Hoewel moeilijk te definiëren kan turbulentie als volgt omschreven worden: 'Turbulentie is 

het ongeordende gedrag van stromingen in ruimte en tijd'. Heel vrij gezegd is turbulentie een 
stroming bestaande uit een wanordelijke kluwen 'wervelbuizen' die op een gecompliceerde 

manier met elkaar wisselwerken en er voor zorgen dat elke voorspelbaarheid in tijd en ruimte 
verdwijnt. 

Waarom is turbulentie een complex probleem? 
De bewegingsvergelijkingen waar stromingen van vloeistof of gas, al dan niet turbulent, aan 
voldoen zijn bekend sinds George Stokes in 1845 de verbeterde versie publiceerde van de 
pogingen van Louis Navier uit 1822 om wrijvingskrachten in de bewegingsvergelijkingen 
onder te brengen. Deze bewegingsvergelijkingen staan nu bekend als de Navier-Stokes 
vergelijkingen. 
De Navier-Stokes vergelijkingen waar alle stromingen aan voldoen zijn dus al zeer lang 
bekend. Dat wil echter niet zeggen dat nu alle problemen in de vloeistof mechanica opgelost 
kunnen worden. Eenvoudige problemen in de stromingsleer kunnen eenduidig opgelost 
worden door het verwaarlozen van enkele termen in de Navier-Stokes vergelijkingen. 

In het geval van een hoog Reynoldsgetal is dit echter niet mogelijk doordat de niet-lineaire 
termen in de Navier-Stokes vergelijkingen essentieel zijn voor de beschrijving van de 

2 



stroming. Het probleem van een niet-lineair systeem is dat de oplossing zeer gevoelig is voor 

kleine verstoringen in de begin voorwaarden. De oplossing wordt na eindige tijd volledig 
onvoorspelbaar daar kleine verstoringen exponentieel in de tijd groeien. 

Theorieën voor turbulentie 
De Navier-Stokes vergelijkingen op zichzelf zijn niet handig om turbulentie te beschrijven. 
Het is wel mogelijk de onvoorspelbaarheid in de oplossingen van Navier-Stokes 

vergelijkingen te omzeilen door een theorie op te stellen voor gemiddelde grootheden; een 

statistische theorie. De gevoeligheid van een turbulente stroming voor kleine verstoringen is 
dan juist een voordeel als we een statistische theorie van turbulentie opstellen. Immers bij het 
doen van metingen komen als gevolg van de gevoeligheid voor kleine verstoringen alle 
mogelijke stromingen binnen een afzienbare tijd voor. Hierdoor zijn gemiddelden van 
fluctuerende grootheden zoals de snelheid meetbaar en hebben een duidelijke waarde hebben. 

De Navier-Stokes vergelijkingen zijn om te schrijven in termen van gemiddelden. Er duikt 
echter een nieuw probleem op waardoor we ook nu niet kunnen beschikken over een 

deterministische theorie. De niet-lineariteit van de Navier-Stokes vergelijkingen resulteert in 
het sluitingsprobleem; er duiken meer variabelen op dan er verbanden zijn tussen deze 
variabelen waardoor een sluitingsvergelijking bedacht moet worden om het probleem op te 
lossen. 

Uitgaande van de enige exacte relatie, de Kármán-Howarth relatie, tussen statistische 
grootheden is al in 1941 door Kolomogorov een theorie opgesteld voor stationaire isotrope 
turbulentie die echter slechts geldt voor een beperkt gebied van afstandsschalen: het inertiaal 
traject. Stationaire isotrope turbulentie is onveranderlijk in de tijd en onafhankelijk van 

richting. Kolmogorov stelde dat turbulente energie op grote schalen door externe krachten 
geproduceerd wordt waarna de aldus geproduceerde grote wervels (schaal L) in een cascade, 
alleen beïnvloed door de niet-lineaire inertiaal krachten, naar kleine wervels en vervolgens 
naar nog kleinere wervels vervallen. Dit totdat de wervels zo klein geworden zijn (schaalTJ) 
dat ze de invloed van de viscositeit voelen en de kinetische energie omgezet wordt in 
warmte. 

De verhouding van de grootste schaal L en de kleinste schaalTJ van het inertiaal traject neemt 
toe met het Reynoldsgetal zodat slechts voor grote Reynoldsgetallen een voldoende groot 
inertiaal traject waarneembaar is. 

Stationaire turbulentie is een ideale situatie. Meestal wordt ontstaat turbulentie ergens en 
wordt het vervolgens meegevoerd door de hoofdstroming weg van de plek waar het 
ontstond. De turbulente energie wordt niet meer aangevuld en wordt dus gaandeweg 
omgezet in warmte. Ook isotropie van turbulentie is een ideale situatie. Voor kleine afstands
schalen is turbulentie altijd isotroop maar voor grotere schalen gaat dit meestal niet op. 
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Een vaak in het laboratorium onderzochte turbulente stroming is rooster turbulentie. Rooster 

turbulentie ontstaat doordat in een windtunnellucht door een rooster van staven geblazen 
wordt. Turbulentie op deze manier opgewekt is zeker niet stationair. Ook de isotropie van 
rooster turbulentie is niet overal hetzelfde. Immers alleen al door de aanwezigheid van 
wanden wordt de isotropie beïnvloed. 

Dit verslag gaat dan ook in op de vraag waar rooster turbulentie als isotroop beschouwd mag 
worden en of welke invloed de instationairiteit heeft. 

1.2 De plaats van de stromingsleer in de fysica 

Waarom is de natuurkunde zo ver? 

Wel, omdat ze zo gemakkelijk is! 

Wim de Munck, College 'Methodologie van de natuurkunde ' 

De hond bijt zich echter in de staart! Waarom is de natuurkunde zo gemakkelijk? Omdat we 
kijken naar de makkelijke problemen! Zonder te willen generaliseren is dit de essentie van 
de vroege natuurkunde. Wel moet men zich realiseren dat dingen die voor ons triviaal en 
vanzelf sprekend zijn, zoals bijvoorbeeld de wet van Newton, voor de mensen die het 

bedachten, dit geenszins het geval was omdat de ware revolutie een breuk is met de gangbare 
gedachtengang en cultuur. 

Zoals de scheikunde wel geclassificeerd is als het slecht begrepen stukje van de natuurkunde 

zo is ook de transportfysica in het verleden eigenlijk meer een ingenieurs-wetenschap geweest 
die natuurkundigen liever links lieten liggen. De grote successen in de natuurkunde berusten 

voornamelijk op betrekkelijk eenvoudige methoden als linearisering en bijvoorbeeld het 
formalisme van de hamiltoniaanse mechanica. Stromingsleer voldoet hier op twee punten niet 
aan. Ten eerste wordt de stromingsleer beheerst door niet-lineaire effecten en ten tweede is 
de stromingsleer essentieel dissipatief van karakter. 

Was de stromingsleer voor de klassiek fysische benadering minder toegankelijk, niettemin 
moesten er wel schepen varen, vliegtuigen vliegen en het weer voorspeld worden. Gevolg 
hiervan is dat in de stromingsleer, van oudsher, de meer strikte methodologische benadering 
van de fysica mankeert. Dit ondanks het feit dat de basis bewegingsvergelijkingen al in de 
vorig eeuw opgehelderd zijn door Navier en Stokes en grote fysici zich er mee bezig hebben 
gehouden. 

Ingeklemd tussen fysica en werktuigbouwkunde heeft de transport fysica haar eigen unieke 
benaderingen en oplossingen gevonden voor problemen. Dimensieloze kentallen, dimensie 
analyse en het sterk empirische karakter zijn kenmerkend voor het onderzoeksgebied. 
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Begin deze eeuw bleek het al noodzakelijk de speciale relativiteitstheorie en de quanturn 
mechanica te ontwikkelen waarmee buiten het kader van de klassieke fysica getreden werd. 
Nu blijkt dat de stromingsleer, en dan met name turbulentie, nieuwe theorieën en begrippen 
nodig heeft zoals chaostheorie, niet-lineaire dynamica, fractals en zelfs wiskundige 

formalismen als groepentheorie. 

Overigens heeft de niet-lineaire dynamica ook op andere gebieden toepassingen. Zo blijkt dat 
de soliton golf, een niet-lineaire golfvorm, niet alleen in de stromingsleer voor te komen maar 

is een nieuw toepassingsgebied van niet-lineaire optica ontstaan. Een toepassing hiervan is 
het sturen van soliton pulsen door glasvezels die geen last hebben van dispersie en hun vorm 
gedurende het transport door de vezel niet verliezen. 
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2 Theorie 

Dit hoofdstuk beschrijft beknopt de theorie van turbulentie. De bewegingsver
gelijkingen, de statistiek van turbulentie en de relatie er tussen wordt beschreven. Het 
begrip schaZing wordt vaak intuïtief gebruikt; daarom is een wat fundamen telere uitleg 
van het voor de stromingsleer zo belangrijke begrip gegeven. Tot slot wordt een 
beschrijving van turbulente kanaalstroming behandeld. 

2.1 Bewegingsvergelijkingen 

De bewegingsvergelijkingen waaraan een turbulente stroming voldoet zijn, zoals voor alle 
stromingen de Navier-Stokes vergelijkingen. 

De Navier-Stokes vergelijkingen zijn de vergelijking voor behoud van impuls en de 
continuïteitsvergelijking voor een homogeen, incompressibel, viskeus medium: 

av + (v·V)if = -.!:.vp + vV 2if at p 
(3) 

V·if = 0 (4) 

Hierin is iJ de snelheidsvector, f de plaatsvector, en t, p, p, v = p/ p zijn respectievelijk de 

tijd, dichtheid, druk en de kinematische viscositeit. 

Als er geen vrij oppervlak in de stroming is kan de zwaartekracht opgenomen worden in de 
drukterm en verkrijgen we de gemodificeerde druk. In ons geval speelt de zwaartekracht 
geen rol van betekenis. 

De Navier-Stokes vergelijkingen (3)-(4) bestaan uit een stelsel van 4 vergelijkingen en 4 
onbekenden: ui en p. Met de eis van incompressibiliteitt nemen we aan dat het een homogeen 

t We kunnen incompressibiliteit aannemen indien de lucht snelheid veel kleiner is dan de snelheid van het 
geluid (Ma = vlcgeluid << 1) en een tweede eis is, voor een instationaire stroming, dat de tijd- en lengte schaal waarop 
de vloeistof significante veranderingen ondergaat moet voldoen aan: cgeluid >> 't/l (cgeluid=330 m/s). Met gemiddelde 
snelheden in de ordegrootte van 10 m/ s is aan de eerste eis zeker voldaan. De tweede eis kunnen we afschatten door 
voor 't de kleinste tijdschaal te nemen: 't "' 10-4 s·1 en voor de lengteschaal de typische lengteschaalrt "' 10-4 m waarmee 
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medium betreft; p = constant. Hiermee reduceert p tot een materiaal constante. In lucht is p 
""' 1,2 kg m-3

• Is dit niet het geval dan krijgt de continuïteitsvergelijking een extra term voor 
de verandering van dichtheid. Bovendien hebben we dan een extra variabele, waarvoor we 

een toestandsvergelijking moeten definiëren, en wordt het noodzakelijk in de beschouwing 
ook de energievergelijking, die ook behoort tot de Navier-Stokes vergelijkingen, op te nemen. 
We nemen aan dat turbulentie beschreven kan worden als een incompressibel verschijnsel. 
In het geval van turbulente stromingen is het gebruikelijk de instantane variabelen te splitsen 
in een gemiddelde en een fluctuatie. Dit wordt Reynoldsdecompositie genoemd: 

u. = U. + ul 
I I I (5) 

p = p + p' 

Door substitutie hiervan in de Navier-Stokes vergelijkingen en middeling over het resultaat 

krijgen we een vergelijking voor de gemiddelde stroming. Trekken we daarna de vergelijking 
voor de gemiddelde stroming van de oorspronkelijke bewegingsvergelijking af dan krijgen 
we een vergelijking voor de fluctuerende grootheid. (De hoop is dat er ontkoppeling optreedt 
tussen de bewegingsvergelijkingen voor de gemiddelde stroming en de fluctuerende stroming. 
We zullen zien dat die hoop slechts gedeeltelijk op gaat.) 

Toepassing op de continuïteitswet (4) voor incompressibele stromingen levere: 

au. 
I =0 ax. 

I (6) 
aul 

I =0 a x. 
I 

Hetzelfde toegepast op de wet van impulsbehoud geeft: 

au. au 1 aP a2U a<ulul> 
__ 1 + U.--~ + V--~ _ 1 J (7) 
at 1 axj p0 a\ axi2 axj 

en 

au' aul a<ul> 
1 + U.--~ + ul 1 

Tt 1 axj 1 axj 
aulul 

I } + __ _ 

a x. 
J 

(8) 

We zien dat nu in de vergelijkingen (7) een nieuwe onbekende term opduikt: <u lul>. Dit 
I } 

ook aan de tweede eis is voldaan. 

t In het vervolg is bij elke vergelijking de Einstein sommatie conventie gebruikt; over elke herhaalde index moet 
gesommeerd worden over alle mogelijke indexen (meestal over alle mogelijke richtingen). 

7 



soort termen wordt Reynoldstermen of Reynoldsspanningen genoemd. In formule (7) is de 
Reynoldsterm nu aan de rechterkantt geschreven waarbij we de term kunnen opvatten als 

een extra spanning per eenheid massa op de vloeistof, wiens gradiënt een extra kracht 
uitoefent op de gemiddelde stroming. 

Deze term is een gevolg van de niet-lineaire advectie in de Navier-Stokes vergelijking en 
zorgt ervoor dat de gemiddelde stroming niet onafhankelijk is van de turbulente fluctuaties. 
We kunnen dus niet het probleem scheiden in een probleem voor de gemiddelde stroming 
en een voor de fluctuerende stroming. De vergelijkingen (6)-(8) zijn de bewegings

vergelijkingen voor een turbulente stroming. 

Wat hebben we nu bereikt? Eerst hebben we de gemiddelde stroming en de turbulente 
stroming van elkaar gescheiden door de Reynoldsdecompositie en vergelijkingen afgeleid 
voor de gemiddelde en de fluctuerende variabelen. We lijken echter van de regen in de drup 
te komen; er komen nieuwe onbekende termen in onze vergelijkingen voor die de 
oplosbaarheid ervan niet dichterbij brengen. 

Dit wordt het sluitingsprobleem genoemd. 

Het sluitingsprobleem 
Als we de energie vergelijking en de Navier-Stokes vergelijkingen opschrijven in hun 

oorspronkelijke vorm zijn er genoeg vergelijkingen om alle variabelen vast te leggen. Er is dus 
in principe een eenduidige oplossing. 
Echter door het toepassen van Reynoldsdecompositie neemt het aantal vergelijkingen met een 

factor twee toe terwijl er meer dan een factor twee aan nieuwe onbekenden geïntroduceerd 

worden. Dat zijn namelijk de correlaties <u/uf> en de hogere orde correlaties. 

Er wordt wel gepoogd een extra relatie te vinden zodat het stelsel vergelijkingen gesloten 
wordt. Deze sluitingsvergelijking is echter altijd een hypothese over het verband tussen 

correlaties die niet afgeleid kan worden uit fundamentele theorie. 
Dit is een fundamenteel probleem van turbulentietheorie! 

2.2 De energie cascade 

Theorieën voor turbulentie zoals de theorie van Kolmogorov gaan uit van de volgende 
schaalindeling van processen die de stroming beïnvloeden. 

De turbulentiestructuur met de grootste afmeting noemen we de macrostructuur. Deze 

t Volgens de fysische methodologie is elke fysische wet in principe geschreven in de vorm: Oorzaak= Gevolg. 

voorbeeld: F = m.a; de kracht F is de oorzaak en de versnelling a is het gevolg. 

8 



L energie injecti~ 

Of;JG 
OODU 
00~~D~O 
oa D~POODC)Q 

dissipatie \ 

Figuur 1. De energie cascade. Kinetische energie wordt via een cascade proces getransporteerd 
van grote schalen L naar de kleinste schaal Tl· 

kunnen we beschrijven met een lengteschaal L en snelheid U. Deze schalen hangen direct 

samen met de geometrie van de stroming. De macroschaal is de schaal waar de grootste 

wervels voorkomen. Op deze schaal werken dan ook de externe krachten op de stroming. 

Zoals bijvoorbeeld bij een rooster of in een grenslaag. 

Op de microschaal, gekarakteriseerd door lengteschaal Tl en snelheid Vk komen de wervels 

met de kleinste afmetingen voor. Op de microschaal spelen alleen de viscositeit en de 

inertiaalkrachten een rol. Op deze schaal is het ook dat de bewegingsenergie omgezet wordt 

in warmte. De belangrijkste parameter van de microschaal is de viskeuze dissipatie welke 

aangeeft hoe snel de kinetische energie omgezet wordt in warmte. 

Tussen deze twee schalen vindt een cascade proces plaats. Onder invloed van de niet-lineaire 

inertiaalkrachten vallen wervels uiteen in steeds kleinere wervels, welke op hun beurt weer 

uiteen vallen in nog kleinere wervels. Het afstandstraject waarover de wervels ongehinderd 

door externe en viskeuze krachten vervallen is het inertiaal traject omdat het alleen beïnvloed 
wordt door de inertiaal krachten in de Navier-Stokes vergelijkingen. In figuur 1 is schematisch 

weergegeven hoe het cascade proces in zijn werk gaat (Alle wervels liggen in de zelfde ruimte 

en zijn dus niet gescheiden zoals hier schematisch weergegeven). 

De grootte van het inertiaal traject kan uitgedrukt worden in het Reynoldsgetal: 

.!:._ "" Re 34 

Tl 
(9) 

Voor een voldoende groot inertiaal traject is het dus noodzakelijk dat het Reynoldsgetal groot 

is. In de praktijk is het inertiaal traject vaak vrij klein of zelfs niet waarneembaar. 
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2.3 Statistische beschrijving van turbulentie 

Waarom een statistische beschrijving van turbulentie? 
Hoewel turbulentie in beginsel voldoet aan de Navier-Stokes vergelijkingen is dit niet 
voldoende of niet praktisch om daadwerkelijk mee te werken. In de praktijk werken we met 
statistische grootheden en een statistische theorie (die natuurlijk wel in verband staat met de 

Navier-Stokes vergelijkingen). 
Er zijn hiervoor twee redenen. Een van theoretische aard en een van praktische aard. 

De theoretische reden is dat de Navier-Stokes vergelijkingen te moeilijk zijn om er direct 
voorspellingen mee te doen. Het is een 'ill-posed' probleem dat deterministische chaos 
oplevert. 
Stel we beschouwen twee oplossingen van een turbulente stroming bij realistische begin- en 
randvoorwaarden. Dit betekent dat voor de beide oplossingen de begin- en randvoorwaarden 

in geringe mate zullen verschillen. Dergelijke afwijkingen zijn altijd aanwezig in de praktijk, 
denk alleen maar eens aan moleculaire fluctuaties. Omdat de Navier-Stokes vergelijkingen 
niet stabiel zijn zullen de twee oplossingen na enige tijd volledig van elkaar gaan verschillen. 
We zouden dit twee realisaties van de turbulente stroming kunnen noemen. We kunnen dus 

uitgaande van begin- en randvoorwaarden voor een bepaalde oplossing de stromings
variabelen als verloop van de tijd niet voorspellen. 
Het ligt dus voor de hand niet elke individuele oplossing maar de statistiek ervan te 

beschouwen. 

De praktische reden is het gevolg van de beschikbare meetapparatuur. Bij metingen aan 
turbulentie kunnen we slechts beperkte informatie over het systeem krijgen. We kunnen 
slechts in een enkel punt, of in enkele punten in de ruimte het verloop van turbulente 
snelheden meten zonder veel informatie te hebben over de ruimtelijke verdeling. Met 
traditionele visualisatie technieken t, zoals rook of nevel in de stroming brengen, is het 
mogelijk een meer ruimtelijk beeld te krijgen maar hebben we geen informatie over de 
snelheden in het systeem. 

t Moderne visualisatie technieken zoals PHANTOMM (PHoto-Activated Non-Intrusive Tracking Of Molecular 
Motion) en RELlEF (Rarnan Excited Laser lnduced Electronk Fluorescence) 'flow tagging techniques' geven wel 
informatie geven over snelheden. RELlEF is het 'schrijven' van een lijn in de stroming door het aanslaan van atomen 
waarna de lijn na een korte tijd 'ondervraagd' kan worden door geïnduceerde fluorescentie. De deformatie van de 
lijn levert vervolgens informatie op over de snelheidscomponent loodrecht op de lijn. 
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2.3.1 Correlatie- en structuurfuncties 

Bij een statistische theorie van turbulentie zijn we geïnteresseerd in de distributiefunctie van 
snelheidsverschillen als functie van de tijd of afstand die er tussen zit. Snelheden in een 
turbulente stroming zijn random variabelen. 

Bij metingen aan turbulente grootheden wordt meestal een 'probability density function' (PDF) 

P(x)dx gebruikt. Het is grofweg de kans om de random variabele v te vinden tussen x en 

x+dx. De PDF is genormeerd zodat: J P(x)dx =1 
ll. 

Vaak kunnen we in de fysica aannemen dat een gemeten (random) variabele Gaussisch 

verdeeld is rond een verwachtingswaarde <x> = JA· De te verwachten verdeling ligt dan vast 
indien we het gemiddelde JA en de variantie d- van het signaal weten. De Gaussische 

verdeling is gedefinieerd als: 

P(x) = 1 e -~(x:")' (10) 

J2na 

De PDF ligt dus vast met twee parameters (pen cr) en het berekenen van die twee parameters 

van een bepaald signaallevert alle informatie over de statistiek ervan. 
Als we metingen doen aan turbulentie hebben we echter niet te maken met een Gaussische 

verdeling en kunnen we niet volstaan met het gemiddelde en de variantie. We hebben meer 
vorm beschrijvende parameters van de PDF nodig. 

We kunnen rechtstreeks de PDF meten of hogere orde momenten van de PDF berekenen. 
De PDF is rechtstreeks te meten en daaruit zijn hogere orde momenten (p en a zijn 
respectievelijk het eerste orde moment en het tweede orde moment), als vorm beschrijvende 
parameters, te berekenen. 
Het moment van orde m van een random variabele is gedefinieerd als: 

<xm> = f xmP(x)dx 
ll. 

(11) 

3 

Als x gemiddeld nul is (<x>=O) dan is <x 2> de variantie, S = <x 3>/(<x 2>)7 de 'skewness' 

en F = <x 4> I ( <x 2>? is de 'flatness' of ook wel de kurtosis. De skewness is een maat voor de 

asymmetrie van de verdeling. 

We kunnen ook correlatiefuncties of structuurfuncties meten. Structuurfuncties zijn hogere 
orde momenten van een snelheidsverschil over een afstand r. Zie voor uitgebreide definities 

appendix B. 
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Correlatiefuncties 

De ruimtecorrelatietensor van een gelijktijdige meting van snelheidsfluctuaties in twee punten.i
1 

en x; is gedefinieerd als: 

(12) 

Voor homogene turbulentie is deze grootheid alleen een functie van f = X. - X.. De 
l J 

longitudinale correlatie is de correlatie waarbij de snelheidscomponenten beide gericht zijn 

langs de separatievector f: 

BLL(r) = (u'(x)u 1(x+r)) (13) 

De longitudinale integrale lengteschaal is gedefinieerd als: 

(14) 

en is een maat voor het ruimte interval waar de correlatie een aanzienlijke waarde heeft. Deze 
lengteschaal is representatief voor de macrostructuur van de turbulente stroming en is in de 

orde van grootte van de grootste wervels. 

Structuurfuncties 

De structuurfunctie van de orde p is gedefinieerd als: 

G/r) = (!!!.u(r)P) met !!!.u( f) = u(.i+f) - u( x) (15) 

en kan berekend worden met de PDF P(l!!.u): 

GP(r) = (!!!.u(r)P) = JP(I!!.u)(l!!.u)Pd(l!!.u) (16) 

Als er een schalingsgebied bestaat, wat betekent dat G (r), in een interval van r, geschreven p 

kan worden als G (r) = c rç', dan kan de schalingsexponent berekend worden met: p 

dlog(G (r)) ç = p 
P dlogr 

(17) 

Afhankelijk van de snelheidcomponent waarmee l!!.u(r) berekend wordt hebben we te doen 
met een longitudinale structuurfunctie (snelheidsverschillen in de richting van de separatie-

vector f) of met een transversale structuurfunctie (snelheidsverschillen loodrecht op f). 

De tweede orde structuurfunctie Gz(r) is uit te drukken in de tweede orde correlatie-
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functie BLL(r): 

G2(r) = 2[BLL(O) - BLL(r)] (18) 

Op dezelfde manier zijn derde orde structuurfuncties uit te drukken in derde orde 
correlatiefuncties en hogere orde structuurfuncties in hogere orde correlatiefuncties (Zie 

Appendix B). 

Structuurfuncties van orde p zijn uit te drukken in correlatie functies van orde 2 t/m p. In 
theoretisch opzicht zijn beide begrippen daarom equivalent. Het voordeel van structuur
functies is echter dat ze een directe fysische betekenis hebben als een gemiddelde van de 
typische snelheid van een wervel met typische grote r. Voor deze grootheid is het eenvoudig 

dimensie argumenten te geven wat niet eenvoudig is voor correlatiefuncties. 

Een ander voordeel van structuurfuncties boven correlatiefuncties is dat structuurfuncties 
geschreven kunnen worden als momenten van distributiefuncties. Distributiefuncties zijn in 
real time te meten. De structuurfuncties kunnen dan met (16) na afloop van de meting 
berekend worden. Bij het real time meten van een distributiefunctie hoeft slechts één 

sommatie per separatie-afstand r uitgevoerd te worden. 
Het real time meten van correlatiefuncties van orde p vergt p vermenigvuldigingen per 

separatie-afstand r. 

Voor fundamentele turbulentie studies zijn hoge orde structuurfuncties (of correlatiefuncties) 
vereist. Het gevaar is de slechte convergentie van deze hogere orde grootheden. Want deze 
worden beheerst door zeer zeldzame incidenten met hoge snelheid. 

Grote snelheidsverschillen komen zo zelden 
voor dat het gebeurt dat ze gemist worden 
gedurende de meettijd. Dit geeft een onder
schatting van de PDF voor deze snelheids
verschillen. Als een groot snelheidsverschil 
toevallig wel voorkomt gedurende de meet
tijd heeft dit een overschatting van de PDF tot ~ 

.... 
gevolg omdat de tijd tussen het voorkomen --;; ... 
van twee maal hetzelfde snelheidsverschil 
waarschijnlijk langer is dan de totale 
meettijd. Voor hogere ordes structuurfuncties 
worden deze over- en onderschattingen 
opgeblazen: hogere orde structuurfuncties 

0.1 

convergeren slecht. r/TJ 

In fig. 2 is te zien dat de hogere orde struc- Figuur 2. G/r/11) berekend uit 107 samples 
tuurfuncties G15 en G19 bobbeliger zijn dan voor p = 3, 8, 15 en 19 (van onder naar boven). 
de structuurfuncties G3 en G8• Deze structuur- Voor grotere p wordt de convergentie van struc-
functies zijn berekend uit dezelfde PDF. tuurfuncties steeds problematischer. 

13 



2.3.2 Isotrope turbulentie 

Theorievorming over turbulentie concentreert zich op homogene isotrope turbulentie. Met 

homogeniteit wordt de statistische onafhankelijkheid van de plaats bedoeld: <ü(.X)> = U en 

met isotropie onafhankelijkheid van de richting: <u 2> = <v 2> = <w 2>. Een homogeen 

snelheidsveld moet dus invariant zijn onder translatie en een isotroop snelheidsveld moet 
invariant zijn onder rotaties en reflecties. In de praktijk is een isotroop snelheidsveld ook 
homogeen. 
Isotropie van een stroming kan niet op elke lengteschaal bereikt worden maar op schalen 
waar de invloed van de drijvende kracht van de turbulentie verwaarloosd kan worden is de 

stroming wel isotroop. Aangezien L/11 - Re% volgt dat het Reynoldsgetal zo groot mogelijk 
moet zijn. De stroming is dan isotroop op lengteschal en: r< <L. 

De viskeuze dissipatie is een zeer belangrijke grootheid: 

1 [au. au.J E(X,t) = -VL - 1 
+ - 1 

2 i,j dXj dXi 

(19) 

met v de kinematische viscositeit, u. en u. snelheidscomponenten en x. en x. componenten 
I 1 I 1 

van de plaatsvector. 

In het geval van homogeniteit en isotropie is de gemiddelde viskeuze dissipatie (19) te 
schrijven als: 

<E> = 15v(( ~~)2) (20) 

Hiermee is het mogelijk de viskeuze dissipatie te berekenen met een één-punts meting van 
één snelheidscomponent. Dit kan gedaan worden met hete draad anemometrie. Zie § 3.4 voor 
een uitgebreidere verhandeling over hete draad anemometrie. 

2.3.3 Anisotrope turbulentie 

Als de turbulentie in het systeem waaraan metingen gedaan worden niet isotroop en 
homogeen is, is relatie (20) niet meer geldig en zullen we iets anders moeten verzinnen. 
Een één-punts meting van een snelheidscomponent is dan zeker niet meer voldoende om een 
betrouwbare uitspraak te kunnen doen over de dissipatie. Bij niet isotrope turbulentie zullen 

we informatie moeten hebben over de drie snelheidscomponenten om via (19) de dissipatie 
te kunnen berekenen. Hiervoor zou een vorticiteitsprobe noodzakelijk zijn. Deze probe is te 
construeren door verscheidene draden in eenprobete monteren zodanig dat drie snelheicis
componenten gemeten kunnen worden. Door de wederzijdse beïnvloeding van de hete 
draden, als gevolg van de door de hete draden uitgestraalde warmte, is de technische 
realisatie van meerdraads hete draad anemometrie tamelijk moeizaam. 
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Een maat voor de isotropie kan verkregen worden door een directe schatting (20) te 
vergelijken met de relatie voor G3(r) in het inertiaal traject: 

4 
G/r) = --<E>r 

5 
(21) 

De energie dissipatie <E> wordt dan bepaald met een benadering van (20) uit een gemeten 
tijdreeks van snelheden. Nu is <E> dus bepaald uit kleinschalige afstandsschalen waar lokale 
isotropie verondersteld mag worden. 
G3 wordt op kleine en grotere afstandsschalen bepaald. Vergelijking volgens (20), (21) levert 
dus een vergelijking op van <E> bepaald uit kleine schalen en uit het inertiaal traject schaal. 

2.3.4 De Taylor-hypothese 

Bij een Euleriaanse meting, op een vast punt in de stroming, zoals in ons geval bij de meting 

van de tijdreeks u(t) met behulp van hete draad anemometrie is er een probleem. We willen 
metingen doen aan de ruimtelijke structuur van turbulentie maar we meten in werkelijkheid 
fluctuaties in de tijd en niet in de ruimte. 
Indien de turbulentie intensiteit slechts klein is kunnen we aannemen dat een wervel zo snel 
langs het meetpunt wordt geadvecteerd (gevoerd) dat hij geen tijd heeft om te veranderen. 
Dit wordt aangeduid als de hypothese van "bevroren" turbulentie of ook wel als de Taylor

hypothese: 

a a 
""-<U>- (22) 

at ax 
De Taylor-hypothese wordt heel veel gebruikt. In het geval van hete draad anemometrie is 
het zelfs bittere noodzaak daar geen andere methode voorhanden is. 
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2.4 Schaling 

Symmetrieën 
De Navier-Stokes vergelijkingen hebben aan een aantal symmetrieën, of anders gezegd zijn 
invariant onder een aantal symmetrie-operaties. De bekende symmetrieën van de Navier
Stokes vergelijkingen zijn: de ruimte-translatie, de tijd-translatie, de galilei transformatie, de 
pariteits-transformatiet, de rotatie en de schalings-transformatie. Dit wordt ook wel de 
symmetrie groep G van de N avier-Stokes vergelijkingen genoemd. 

Het betekent dat als iJ een oplossing van de Navier-Stokes vergelijkingen is en g is een 

transformatie uit de symmetrie groep G van de Navier-Stokes vergelijkingen dat dan ookg[V] 

een oplossing is. 
De bekende symmetrie transformaties van de Navier-Stokes vergelijkingen zijn [Frisch, 1995]: 

g ruimte t,f;if >--> t,f+p,if pE JR' 
p 

g:ijd t,r;if ...... t+'t,f;if 'tE JR' 

güGalilei t,r;if ...... t,f+üt,if+ü tlE JR' 
(23) 

gpariteit t,r;v ...... t,-r;-v 

g~otatie t, r;v ...... t,Af;Aif AESO(JR') 

g:Chaling t,r;v ...... ').., 1-ht ,À f;/.., hiJ ÀE J1l+,hE Jll 

Natuurlijk hebben we in de praktijk begin- en rand voorwaarden die er voor zorgen dat niet 
alle oplossingen op deze manier gecreëerd voldoen. Of modem gezegd: aanleiding geven tot 

symmetrie breking. 

Schaling 
Schaling is een typisch stromingsleer begrip. Het betekent in de praktijk, dat door een slimme 
herschaling bijvoorbeeld grote stromingen equivalent gesteld kunnen worden aan kleine 
stromingen. Stromingen rond een vliegtuig hoeft niet op werkelijke schaal bestudeerd te 
worden maar kan ook bestudeerd worden door een schaalmodel te bouwen in een 
windtunnel waarbij rekening gehouden wordt met het veranderen van de schaal van het 
vliegtuig en de windsnelheden eromheen volgens de schalings-transformatie. De enige 
parameter is dan het Reynoldsgetal. 

t De pariteitstransformatie geldt alleen indien de niet-lineaire termen in de Navier-Stokes vergelijkingen 
verwaarloosbaar zijn! Deze transformatie geld dus niet in voor turbulente stromingen. 
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Het zich voordoen van schaling betekent dat een relatie invariant is onder een schalings
transformatie: 

g sealing . t r iJ ,..... ;..} -ht ')..f ;..} iJ 
À. • I I I I I ÀE R+,hE R (24) 

Met h de schalingsexponent (of similarity exponent) en À de herschalings-parameter. 

In het bijzonder zijn de Navier-Stokes vergelijkingen invariant onder deze transformatie. Met 

andere woorden; als iJ een oplossing is dan is ook g:caling[V] een oplossing. 

In het geval van een eindige viscositeit is alleen h=-1 toegestaan. Dit komt overeen met de 
schaling die het Reynoldsgetal niet verandert. Als de viscositeit verwaarloosbaar klein is, wat 
overeenkomt met een zeer hoog Reynoldsgetal, dan zijn er oneindig veel schalings
transformaties mogelijk, elk met hun eigen schalingsexponent [Frisch 1995]. 

Een bijzonder soort schaling is zelfgelijkendheid oftewel self-similarity. Het betekend dat een 
stroming op verschillende schalen op zichzelf lijkt. Een stroming heeft dan op verschillende 
schalen de zelfde karakteristieken behalve de schaal van lengte en snelheid. Als een stroming 
zelfgelijkendheid vertoond (of als zelfgelijkendheid aangenomen wordt) betekent dit dat 
grootheden van deze stroming, zoals snelheid of turbulente intensiteit, moeten voldoen aan 
eenvoudige powerlaws. Dit mogen we ook omdraaien. Als blijkt dat een grootheid beschreven 
kan worden met een powerlaw dan betekend dit dat deze grootheid, in de stroming, 
zelfgelijkend moet zijn [Barenblatt,1979]. 

Figuur3. Snelheidsprofielen in een turbulente jet. De jet wordt zelfgelijkend nadat de schuiflagen 
(mixing layers) gefuseerd zijn. 

Een voorbeeld van zelfgelijkendheid in een stroming is een turbulente jet (zie figuur 3). 
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Snelheidsprofielen (en turbulente intensiteit) van een turbulente jet in verschillende 
doorsneden veranderen alleen met betrekking tot de lengteschaal en snelheidsschaal die alleen 
afhangen van de afstand tot het midden van de jet en de afstand tot de uitstroomopening. 
Alle longitudinale snelheidsprofielen zien er uit als: 

ux(r,x) = U
5
(x)f[r/R(x)] (25) 

En door op deze manier te schalen vallen alle profielen van de turbulente jet op elkaar! In 
appendix C is zelfgelijkendheid van een 2D turbulente jet uitgebreider behandeld. 

Symmetrieën en structuurfuncties 
Wat betekent dit nu voor de vorm van structuurfuncties? Structuurfuncties moeten aan alle 

symmetrieën van de Navier-Stokes vergelijkingen voldoen omdat de structuurfunctie een tijd
gemiddeldet is van alle mogelijke realisaties van turbulente toestanden. In de structuurfunctie 

treed dus geen symmetrie breking op. Door deze invariantie van structuurfuncties onder 
symmetrie operaties kunnen we iets zeggen over de vorm van structuurfuncties. 

Werken we dit uit, dan volgen uit de ruimte-, tijd- en de galilei-transformatie een zelfde 
uitdrukking die homogeniteit en stationariteit van de turbulentie uitdrukt: de structuurfunctie 
is onafhankelijk van de plaats waar hij gemeten wordt of het tijdstip waarop. 

In werkelijkheid is dit natuurlijk niet zo en moeten we constateren dat we iets te ver 

doorgeschoten zijn met de veronderstelling dat alle mogelijke realisaties van turbulentie voor 
kunnen komen. 
Slechts op micro schaal kunnen we deze aanname als valide beschouwen. Op macroschaal 
echter worden slechts enkele of maar één realisatie van de mogelijke stromings-canfiguraties 
bereikt als gevolg van de begin en rand voorwaarden van het systeem. Herformuleren we, 
dan kan uit de beschouwde symmetrieën hoogstens een lokale homogeniteit en lokale 

stationariteit afgeleid worden: 

G (r) I = G (r) I p x, t p x + p, t + t 
(26) 

Met p en 't klein. 

De rotatie symmetrie geeft analoog aan het voorgaande aanleiding tot een uitspraak over 
lokale isotropie van het stromingsveld. Structuurfuncties bezitten een lokale isotropie. 

t Structuurfuncties zijn ensemble-gemiddelden in plaats van tijdgemiddelden. In de praktijk wordt een ensemble
gemiddelde gebruikt onder aanname van geldigheid van de ergoden hypothese. De ergoden hypothese is de 
aanname dat voor een stationair of homogeen stochastisch proces een tijdgemiddelde hetzelfde is als een ensemble
gemiddelde. Om een ensemble-gemiddelde betrouwbaar te kunnen berekenen moeten samples onafhankelijk zijn. 
Om dit te bereiken moet de samplefrequentie lager zijn dan de integrale tijdschaal T die op dezelfde manier 
gedefinieerd kan worden als de integrale lengteschaal (14) maar dan met tijdcorrelaties. 
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Schalingssymmetrie en structuurfuncties 

Stel we hebben een structuurfunctie GP(r) 

structuurfunctie: 
<Llv(r)P> en de schalings-getransformeerde 

g sealing[ G (r)] = ')..,Ph .G (Àr) 
A. p p 

(27) 

Aangenomen dat de structuurfunctie een weergave is van snelheidsverschillen gemeten in 
turbulentie, die op kleine schalen onafhankelijk is van de begin voorwaarden en de randvoor
waarden, dan moet elke structuurfunctie gegenereerd door de symmetrie groep hetzelfde van 
vorm zijn. Althans voor schalen waarvoor r << L ! 

Dus aangezien er maar één structuurfunctie is moet deze onder schalings-invariantie voldoen 

aan: 

G (r) = J..,PhG (Àr) = J..,Py(À)G (r) 
p p p 

(28) 

Simpeler gezegd: GP(r) is een functie van r die moet voldoet aan: 

G (Àr) = f(À)G (r) A J..,Py(À) =1 
p p 

(29) 

waarbij Gp(r) en j(À) onbekende functies zijn. 

Stelling: GP(r) kan alleen maar van de vorm g(r) = Crç zijn. Geen hard bewijs, maar een 

plausibel argument hiervoor is het volgende: 

Elke functie is uit te drukken als een macht reeks: 

g(r) = L (30) 
n=O 

Vullen we dit in de eerste voorwaarde van (29) in, dan blijkt, dat de machtreeks dan en 

slechts dan een oplossing kan zijn als alle coëfficiënten op één na nul zijn. De enige oplossing 
is dus van de vorm: 

g(r) = Crç 

De tweede voorwaarde van (29) geeft vervolgens: Ç = -ph 

Een schalende structuurfunctie ziet er dus als volgt uit: 

G (r) = c rç' 
p p 

met Ç = -ph. 
p 

(31) 

(32) 

Zoals reeds vermeld geldt h = -1 op schalen waarvoor de viscositeit niet verwaarloosbaar is. 
Dit komt overeen met schalen r << TJ. In het dissipatievegebied moeten structuurfuncties dus 
schalen als: 
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G (r) = C .rP 
p p 

(33) 

Op grotere schalen, waar de viscositeit wel verwaarloosbaar is, zijn ook andere schalings
exponenten h mogelijk. 

Kolmogorov kwam op grond van enkele eenvoudige aannames voor het inertiaal traject tot 
h = -1/3. Het blijkt dat dit niet klopt. Zeker voor de hogere orde structuurfuncties wijken de 
schalingsexponenten af van p/3. Zie voor meer over de theorie van Kolmogorov in § 2.5.2. 
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2.5 Verval van turbulentie 

Turbulentie vervalt op twee manieren welke niet door elkaar gehaald moeten worden: Er is 
verval van wervels van grote schaal naar kleinere schalen (de energie cascade van grote 
schalen naar kleine schalen) en er is verval van de totale turbulente energie. Het eerste verval 
is ruimtelijk verval en het tweede verval is verval in de tijd. 

Welke configuratie of opstelling van een turbulente stroming je ook bekijkt, er is altijd verval 
van turbulente energie van grote schalen naar kleinere schalen. De kinetische energie op 
macroschaal heeft een bron. Bij voorbeeld een obstructie in de stroming of een schuiflaag in 
het snelheidsveld. 
Turbulentie zonder een aandrijvende kracht kan dus onmogelijk stationair zijn. Na gevormd 
te zijn vallen grote wervels uiteen in kleinere wervels die op hun beurt weer uiteenvallen in 
nog kleinere wervels totdat de schaal van de wervels zo klein is dat de viscositeit van invloed 
wordt en de kinetische energie omgezet wordt in warmte. 

2.5.1 De Kármán-Howarth relatie 

De Kármán-Howarth relatie, voor het eerst afgeleid door Kármán en Howarth (1938) geeft een 
relatie tussen tweede orde en derde orde longitudinale correlatiefuncties en is af te leiden uit 
de Navier-Stokes vergelijkingen. De relatie is ook te herformuleren voor tweede en derde orde 
longitudinale structuurfuncties. 

De Kármán-Howarth relatie is slechts geldig voor homogene, isotrope stromingen en ziet er 
voor correlatie functies als volgt uitt: 

aBLL(r,t) -4 a 4 [ a l 
= r _r BLLL(r,t) + 2v-BLL(r,t) 

at ar ' ar 

(34) 

Met de identiteiten: G/r,t) = 2[BLL(O,t) - BLL(r,t)] en G
3
(r,t) = 6BLL,L(r,t) is de Kármán

Howarth relatie uit te drukken in structuur functies en ziet er dan als volgt uit: 

tin de originele artikelen van von Kármán en Howarth (1938) en van Kolmogorov (1941) is deze vergelijking 

a a 4 
weergegeven in een andere minder handige vorm. De operator r-4drr 4 werd door hen geschreven als dr + -;· 
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(35) 

(Voor een definitie van BLL en BLLL zie appendix B.) 

2.5.2 Stationaire turbulentie 

Theorie van Kolmogorov 

In de Kármán-Howarth relatie ligt de basis van de theorie van Kolmogorov. We nemen aan 
dat het Reynoldsgetal Re zo groot is dat kleine schaal componenten in de turbulente stroming 

met r < < L lokaal isotroop zijn. 
Er geldt dan dat G2(r,t) en G3(r,t) niet expliciet van de tijd afhangen. (G2(r) en G3(r) worden 

a 
vastgelegd door <E> en V.) Dus at Gz(r) = 0. 

In stationaire turbulentie is de produktie van kinetische energie gelijk aan de viskeuze 
dissipatie van energie. Was er geen produktie dan is de tijdafgeleide van de kinetische energie 

per massa eenheid, 2.<v 2> gelijk aan de energie dissipatie. Door de aanname van isotropie 
2 

volgt dan: 

(36) 

Zodat we (35) kunnen schrijven als: 

2 -4 a 4 [1 ( ) --<E> = r _r _G
3 

r 
3 ar 6 

(37) 

Als we dan achtereenvolgens vermenigvuldigen met r4 ,integreren naar r en delen door r4 

krijgen we: 

4 a 
G

3
(r) = -

5
<E>r + 6v ar G

2
(r) (38) 

Geldig voor r << L. Deze vergelijking is het eerst afgeleid door Kolmogorov [Kolmogorov 
1941 (c)] en legt een relatie tussen de tweede en de derde orde structuur functie voor lokale 
isotrope turbulentie met een voldoende groot Reynoldsgetal. 

Uitgaande van (34) leidde Kolmogorov voor de derde orde structuurfunctie G3(r) in de limiet 
van een oneindig groot Reynoldsgetal en voor Tl << r << L de beroemde 4/5 relatie af 
[Kolmogorov 1941c]: 

4 
G

3
(r) = --<E>r (39) 

5 
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Uit dimensie argumenten volgt dan volgens Kolmogorov voor GP(r) in het inertiaal traject: 

G (r) = c ( <E>r)P13 ( 40) 
p 

Bij schalen (r << 11) waarop de viscositeit niet verwaarloosbaar is, dus bij een eindig 
Reynoldsgetal, mag de viscositeits-term in (35) niet langer verwaarloosd worden. 

Hoe zien de structuurfuncties er nu uit in het dissipatievegebied (r << 11)? Een eerste orde 

benadering kunnen we maken door de structuurfunctie G (r) = (il u(r)P) te ontwikkelen in een 
p 

Taylorreeks ontwikkeling+: 

(41) 

Dit systematisch uitwerken levert voor G2(r) en G3(r): 

G2(r) = r
2

( ( ~~ n + O(r
4

) 
(42) 

G3(r) = r
3

( ( ~~n + O(r
5

) 
(43) 

In het dissipatieve gebied moeten dus in eerste orde de schalingsexponenten p gelden. Dit 
resultaat is hetzelfde als de schalingsexponenten afgeleid met symmetrie argumenten in § 2.4. 

Door de uitdrukking voor de viskeuze dissipatie (20) in te vullen in (42) en dan deze 
benadering voor G2(r) te substitueren in (38) krijgen we als afschatting voor G3(r) voor 

r << 11= 

(44) 

waarmee we een andere benadering krijgen voor G3(r) met de zelfde orde van r. Dit is te 
beschouwen als een extra bevestiging voor de geldigheid van (38) en de benadering van Gir) 

en G3(r). 

t GP(r) expanderen tot de derde orde geeft: (~u(r)P) =A rP + B rp•l + C rP•2
, met A = ((du)P), P P " P dx 

B = E.( d2u(dur-l) = ( d (du)P) = 0 en c = L( d3u(dur-l). 
P 2 dx 2 Tx TxTx P 24 dx 3 Tx 
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G2(r) 

G3(r) 

GP(r) 

Tabell. 

r << 11 11 << r << L 

1 <€> 2 2 2 ___ r 
<€>-:rr-:r 15 V 

6 2 (d
2

u duJ 4 
vr -- --<€>r 

dx 2 dx 5 

C yP \(~~r~ 
p 

c ( <f:>r) -:r 

Formulering van de voorspellingen voorGPvolgens Kolmogorov voor isotrope 
turbulentie. 

2.5.3 Instationaire turbulentie 

Laten we nog eens beginnen bij de Kármán-Howarth relatie (35) voor structuurfuncties: 

~[BLL(O,t) -2.G2(r,t)J = r-4~r4 [_:G3(r,t) - v~G2(r,t)l (
35

) 
at 2 ar 6 ar 

Weer nemen we aan dat we lokale isotropie mogen veronderstellen zodat (36) wederom geldt. 
Nu nemen we echter voor G2(r,t) en G3(r,t) wel een afhankelijkheid van de tijd aan. 

In het geval van verval van turbulentie is dit een realistischer aanname. In de praktijk is elke 
vorm van turbulentie natuurlijk aan verval onderhevig. Zeker indien de turbulentie ergens 
geproduceerd wordt en dan uitsterft terwijl het mee wordt gevoerd met de hoofdstroom. 
Zoals bijvoorbeeld in de in het laboratorium vaak onderzochte turbulentie in een windtunnel 
gegenereerd door een rooster. 

Volgens hetzelfde recept krijgen we nu: 

1 a ( ) 2 -4 a 4 [1 ( ) a ( )] -__ G
2 

r,t - -<€> = r _, -G
3 

r,t - v-G
2 

r,t 
2 at 3 ar 6 ar 

(45) 

Het enige verschil met (37) is de tijdafhankelijkheid van de correlatie en structuurfuncties. 
Vermenigvuldigen met r4

, integreren naarren delen door r4 levert analoog als eerder: 

4 dG2(r) G
3
(r) = --<€>r + 6V0-- + G31 5 dr 

(46) 

met 
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r ac ( t) 
G (r) = -~ (, 4 2 y, d 

3t 4 JY at Y 
r o 

(47) 

Volgens Yakhot kan met name in eindige of lage Reynolds getal configuraties deze bijdrage, 

de Kolmogorov 4/5 wet serieus aantasten [Yakhot, 1995]. 

De tijdafgeleide in de term G31(r) is moeilijker te meten dan structuurfuncties. Voor een 
benadering ervan zijn voldoende structuurfuncties nodig als functie van t. Waarbij de t-as 

indachtig de Taylor hypothese overeenkomt met de lengteas x van de windtunnel, 

stroomafwaarts. 

Een andere benadering is proberen af te schatten in hoeverre de term G31(r) de relatie tussen 
G3 en G2, (38) aan zal tasten. 

Stel dat de verstoring G31(r) alleen doorwerkt in de energie dissipatie en deze een tijd

afhankelijkheid geeft. Gir) wordt dan: 
2 

G
2
(r,t) = C/E(t)r)~ (48) 

Dit substitueren in (46) geeft dan: 

4 dG/r) 
G3(r) = --E,"r + 6V--5 e}} dr 

(49) 

met de effectieve energie dissipatie, gecorrigeerd voor de tijdafhankelijkheid van de stroming: 
2 

E," = <E>(1 - a(~)"!) 
e;; L 

(50) 

De op deze manier aangenomen tijdafhankelijkheid van de energie dissipatie geeft voor Eeff 

dus een afhankelijkheid van r. Uit metingen van G2 en G3 is Eeff te vergelijken met (50). 

Een andere conclusie die we kunnen trekken is dat als de aanname klopt dat instationariteit 

alleen doorwerkt in de energie dissipatie in het inertiaal traject onmogelijk tegelijkertijd kan 
gelden dat: 

G
3
(r) - r (51) 

en 

(52) 
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2.6 Turbulente kanaalstroming 

Als we een turbulente kanaalstroming beschouwen dan zijn theoretisch de stromingsprofielen 

samen te vatten als opgedeeld in een aantal sublagen afhankelijk van de lokatie in het kanaal. 
In de windtunnel dus afhankelijk van de hoogte. 

De sublagen die onderscheiden kunnen worden zijn het kerngebied in het midden van het 

kanaal waar de viskeuze krachten volkomen te verwaarlozen zijn, een wandgebied waar 
wervels beperkt worden in hun grootte door de invloed van de wand en een viskeuze 

sublaag waar de viscositeit dominant is. 

Voor het kerngebied van het kanaal geldt onder de aanname dat wervels schalen met de 
geometrie van de stroming (L = ~ D ): 

(53) 

Het kerngebied met u0 de snelheid in het midden van het kanaal en u. de zgn wrijvings
snelheid: 

(54) 

met D de kanaaldoorsnede. 

In het wandgebied worden wervels beperkt in hun grootte en is de typische grootte evenredig 
met de afstand tot de wand (L = k y) en vinden we: 

u. z 
U= -ln(-) 

k zo 

met k de V on Kármán constante met de experimenteel gevonden waarde -0.4 . 

In de viskeuze laag is de viscositeit dominant en volgt: 

u2 
U= _*z 

V 

De dikte van de viskeuze sublaag is y
0 

= 0.135~ [Nieuwstadt, 1992]. 
u . 
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3 Experimentele methoden 

In dit hoofdstuk worden globaal de experimentele technieken beschreven. Eerst wordt 
de windtunnel en de daarin opgewekte stromings configuraties beschreven. Vervolgens 
worden de gebruikte instrumenten en methoden kort beschreven. Het traverseer
mechanisme, hete draad anemometrie en de manier om daar structuurfuncties mee te 
meten wordt toegelicht. De karakteristieke grootheden van de belangrijkste metingen 
staan vermeld in appendix A, tabel 1. 

3.1 De windtunnel 

Metingen zijn gedaan in de 'Goliath' windtunnel van de vakgroep transportfysica, die speciaal 
gebouwd is voor metingen aan turbulentie. De windtunnel is een gesloten windtunnel, 
uitgevoerd in hout en kan windsnelheden van maximaal 25 m/ s genereren. De experimen
teersectie is 8 m lang met een doorsnede van 0,7 x 0,9 m2

• In de tunnel kunnen diverse 
stromingscanfiguraties gemaakt worden zoals rooster-, cilinder-, en grenslaag-turbulentie. 

r·····--------···--··--···--·--····------······------ 21.5m ............................................................................................ ~ ..... .. 

: : 

8.55m 
!'41·····------···----

• 5 3 

2.35m (0.7x0.9}m2 

Figuur 4. Schema van de Goliath windtunnel: 1) meet sectie, 2) turbine, 3) contractie, 
4) lamellen, 5) stromingsrichting. 
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Figuur 5. De Goliath windtunnel. In de tunnel is het rooster zichtbaar waarmee de rooster 
turbulentie genereerd wordt. 

3.2 Roosterturbulentie 

Een regelmatig rooster van staven in een uniforme stroming is door velen gebruikt als 
generator van een turbulente stroming. Elke staaf produceert een zog achter zich. Vlak achter 

de staaf ontstaat dan een Von Kármán vortex straat. Omdat de staven samen een rooster 
vormen, wisselwerken al deze wervels op een complexe manier met elkaar zodat op een groot 

aantal roosterlengtes van het rooster de geproduceerde turbulentie min of meer homogeen 
is. De aldus geproduceerde turbulente stroming wordt aangeduid als roosterturbulentie. 

Rooster turbulentie met verschillende roosterdichtheid (de verhouding van het open tot het 
gesloten oppervlak) is in detail bestudeerd door Comte-Bellot en Corrsin (1966, 1971) en vele 
anderen. Ze vonden dat na 40 of 50 roosterlengtes de turbulentie (statistisch) homogeen was 
(in het vlak parallel aan het rooster) en ongeveer isotroop. De anisotropie (uitgedrukt in 

(u2 /v 2
)", ) van roosterturbulentie ligt tussen 1,05 en 1,10; zie figuur 6. De isotropie kan 

verbeterd worden door stroomafwaarts een contractie te plaatsen. Verder bestudeerden zij het 
verval van de turbulente energie en de groei van de integrale schalen achter het rooster. 
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Figuur 6. Anisatrapie van rooster turbulentie zonder contractie - biplane square grids. 
e: U0 = 10 m/s; 0 U0 = 20 m/s, M = 10,16 cm. [Comte-Bellot, 1966] 

Het hier gebruikte rooster heeft een roosterlengteM = 0,1 men een roosterdichtheid van 36% 
wat vergelijkbaar is met het door Comte-Bellot gebruikte rooster met M = 0,1016 m en 
roosterdichtheid van 34% [Comte-Bellot en Corrsin, 1966]. 
Rooster turbulentie is een aantrekkelijke stromingsopstelling om verval van turbulentie te 
bestuderen. Er is een duidelijke bron van de turbulente energie: het rooster. De turbulentie 
vervalt met de afstand van het rooster daar er geen overblijvende bron van turbulente energie 
is. De mate van energie afname is gelijk aan de energie dissipatie. In het begin van het verval 
neemt de inverse turbulente energie af als [Comte-bellot, 1966]: 

uz 
_o - (x - xo)m (57) 
u {2 

met exponent m, voor het geval van vierkante roosterstaven, gelijk aan: m = 1.19. 
Voorts vonden zij dat ook de groei van de longitudinale en transversale integrale schalen 
voldeed aan: 

(58) 

met exponent n gelijk aan n = 0.34, waarbij nog opgemerkt moet worden dat de definitie van 

de longitudinale integrale lengteschaal door hen gebruikt overeenkomt met: 

LL = J BLL(r) dr = <u 2>AL 
0 

(59) 

met AL gedefinieerd zoals in (14). Voorts trekken zij de speculatieve (sic) conclusie dat 
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turbulentie achter een rooster zonder contractie niet isotroop is met betrekking tot de integrale 

lengteschaal, daar in het isotrope geval voor de longitudinale en transversale integrale schaal 

moet gelden: LL =2 LT. 

3.3 Het traverseermechanisme 

Voor experimenten in de windtunnel en voor metingen aan een turbulente jet is een 
traverseermechanisme gebouwd. Gekozen is voor een modulair systeem wat grote vrijheid 

geeft in de te transleren afstanden en tevens de mogelijkheid geeft de opstelling zowel 
verticaal als horizontaal te gebruiken. 

Verticaal kan het gehele traverseermechanisme bovenop de windtunnel op een daarvoor 
vervaardigd geleide wagentje (trolley) geschroefd worden zodat het gehele traverseer
mechanisme op de windtunnel verreden kan worden naar de gewenste positie. Een probe kan 
dan door een spleet in de bovenkant van de windtunnel neergelaten worden. 
Horizontaal kan het traverseermechanisme op stelvoetjes op de vloer geplaatst worden. De 
maximale lengte is dan drie meter. Aan het wagentje kan dan de gewensteprobe gemonteerd 
worden. 

Het traverseermechanisme bestaat uit een wagentje dat over twee buizen van 4 cm doorsnede 
rolt. Aan één kant met twee wieltjes en aan de andere kant met drie wieltjes zodat de buis 
waarover drie wieltjes lopen uitgericht kan worden. Het wagentje wordt verplaatst met 
behulp van een stappenmotor en een met staalkabel gevoerde tandriem die een zeer kleine 
rekbaarheid heeft. De kleinste stapgrootte hiermee haalbaar is 0,3 mm. De stappenmotor is 
niet uitgevoerd met een vertragingskast om de nauwkeurigheid van elke stap zo groot 
mogelijk te houden. De motor heeft voldoende vermogen om een gewicht van maximaal 2,5 
kg te kunnen houden en transleren, wat voor de meeste toepassingen ruim voldoende is. Een 
andere mogelijke oplossing is een vertragingskast en een hoekuitlezer op de as van de 
stappenmotor. Dan volstaat een zwakkere motor dan welke nu gebruikt wordt. 

De stappenmotor wordt aangestuurd door een stuureenheid die op zijn beurt weer 
aangestuurd wordt door een stappenmotor interface wat softwarematig bestuurd kan worden 
met een 68030 Phybus systeem. 
Hierop zitten ook de benodigde anemometer versterkers en analoog digitaal converters. 

Constructie van de probe staaf. 
Het was de wens een probe staaf te maken die de gehele lengte van de windtunnel kon 
scannen dus met een uitslag van 90 cm. Deze staaf zit maar aan één kant bevestigd aan het 
wagentje op het traverseermechanisme en is per definitie een zwakke constructie die vatbaar 
is voor trillingen. 
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Om deze trillingen tegen te gaan is er een mini vleugelprofiel op bevestigd dat trillingen is 

de hoofdstroomrichting heel goed tegen gaat. Om trillingen loodrecht daarop tegen te gaan 

zijn er tuidraden aan de top van de staaf bevestigd. Hiermee ontstaat een constructie met 

aanvaardbare trillingen dwars op de hoofdstroomrichting. 

Een zwaarder vleugelprofiel gebruiken is waarschijnlijk een betere oplossing. Hiervoor zou 

dan een vertragingskast en noodzakelijkerwijs ook een hoekuitlezer in het ontwerp 
opgenomen moeten worden. 

De hete draad is ongevoelig voor snelheidscomponenten evenwijdig aan de hete draad. 

Trillingen in de dwarsrichting hebben daarom geen of nauwelijks effect op de metingen met 

de hete draad, maar smeren het gebied, waar samples gemeten worden, uit. Bij lokale 

isotropie en homogeniteit is dit echter geen bezwaar. 

Trillingen in de hoofdstroomrichting hebben wel invloed op metingen met de hete draad. 
Door de constructie met het vleugelprofiel is de staaf in deze richting het stijfst. Niettemin 

is het mogelijk dat deze trillingen invloed hebben op meetresultaten. Metingen van het 

spectrum van het signaal lieten geen extra pieken zien. 

Geconcludeerd mag worden dat het construeren van een traverseermechanisme met een 

probe staaf van 1 meter lengte die met grote nauwkeurigheid kan bewegen terwijl de staaf 

minimaal gedimensioneerd en desondanks zeer stijf is, geen triviaal probleem is. 
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3.4 Hete draad anemometrie 

De meting van snelheidsfluctuaties in lucht stromingen is de belangrijkste grootheid waar we 

in geïnteresseerd zijn. Voor dit doel worden hete draad anemometers al vele jaren met succes 
gebruikt omdat ook zeer snelle fluctuaties makkelijk gemeten kunnen worden. 
In de eenvoudigste vorm bestaat hete draad anemometrie uit een dunne metalen draad, vaak 
platina of wolfraam, die verhit wordt door een elektrische stroom die door het draadje 
stroomt. Als de draad afkoelt doordat er lucht langs stroomt neemt de elektrische weerstand 
af. Deze afname van de weerstand kan gerelateerd worden aan de luchtsnelheid. 

tw 

(a) 

Figuur 7. 

L L x u_j_ x 

[ ~V 
~ j probe I probe U+U U+u 

(b) 

Hete draad configuratie om turbulente snelheidsfluctuaties in de richting van de 
hoofdstroomsnelheid te meten. (a) bovenaanzicht. (b) zijaanzicht. 

Een hete draad anemometer die gebruikt wordt voor het meten van turbulente fluctuaties, 
is in eerste orde alleen gevoelig voor componenten u in de richting van de hoofd stroming. 
Dit is weergegeven in figuur 7, waar de hete draad loodrecht op de x-as, de lengte-as van de 
tunnel, is geplaatst. Als we aannemen dat alleen de componenten loodrecht op de hete draad 
bijdragen aan de koeling van de draad, een assumptie die in de praktijk gerechtvaardigd is, 
dan houden we alleen de componenten v, loodrecht op de hoofdstroom en u in de richting 
van de hoofdstroom U over. We kunnen dan voor de snelheidscomponent loodrecht op de 
hete draad schrijven: 

1 

Uj_ = [(U + u? + v2 ]"! (60) 
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Een Taylor reeks expansie geeft dan: 

uj_ = u ( 1 + _:: + _v_
2
_ _ uv + .. ) 

U 2U2 2U3 
(61) 

Omdat de fluctuaties slechts klein zijn in verhouding tot de hoofdstroomsnelheid is dit in 
eerste benadering gelijk aan: 

u =u+ u 
j_ 

(62) 

Er zijn twee methoden om met hete draad anemometers turbulente snelheden te meten: 
constante stroom anemometrie en constante temperatuur anemometrie (CTA). Bij de eerste en 
oudste methode wordt de elektrische stroom door de draad constant gehouden. De 
temperatuur van de draad (en dus de weerstand) verandert als gevolg van koeling door de 

luchtstroming. Bij de tweede, hier gebruikte, methode wordt de weerstand van de draad (en 
dus de temperatuur) constant gehouden. De stroom door de draad, en de spanning erover, 
is nu evenredig met snelheidsfluctuaties. 

Figuur 8. 
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cl : 8.7375 
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c4 : 71.406 
eS : -3.6342 
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Data file : ijking21.swt 

+1- 2.838E-03 
+!- 4.329E-02 
+1- .272 
+1- 2.05 
+/- 7.45 

. 2. 2 . 2. 3 
Spann1ng u1t de anemometer 

2.4 

Voorbeeld van een ijkgrafiek. De coëfficiënten cl t/m eS zijn de berekende polynoom 
coëfficiënten. 

In de praktijk wordt de relatie tussen V en UJ. bepaald door de hete draad te ijken met een 
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statische laminaire luchtstroom met bekende U1_. Hiertoe wordt een calibratie nozzle, 

loodrecht op de draad geplaatst, gebruikt om een de laminaire luchtstroom te genereren. De 
druk aangeboden aan de nozzle kan gevarieerd worden door een kraan~e met een 
stappenmotor~e te openen, aangestuurd door het PhyDAS systeem. De drukval over de 
nozzle wordt gemeten om de snelheid van de luchtstroom te kunnen berekenen met de wet 
van Bernoulli. 

De spanning over de anemometer wordt daarna gemeten over het gewenste bereik van 
luchtsnelheden. De gemeten calibratiefunctie U1_(V) wordt dan geparametriseerd door een 

vierde orde polynoom. De fit parameters worden gebruikt om een calibratie tabel te genereren 
voor de real-time data processing. De polynoom representatie is betrouwbaarder dan 
bijvoorbeeld King's law die geen rekening houdt met het niet ideaal zijn van de anemometer. 
De hete draden kunnen gecalibreerd worden in het snelheidsgebied van 0,5 m/ s tot maximaal 
30 m/ s. Een typische ijkgrafiek is weergegeven in figuur 8. 

Omdat de draden door gebruik verlopen moet in principe voor elke meting opnieuw 
gecalibreerd worden. Het verlopen van de ijking van hete draden is het gevolg van vuil
afzetting, oxidatie, veranderde omgevingstemperatuur en 'slijten' van de draden. Ook de 
afstelling van elektronica kan in de tijd veranderen. Regelmatige ijking vangt deze problemen 

op. 

1'4--------2 mm'"""·---~ 
I I 
I : 

~0.2mm!+-

2 .00 ~ r-
Figuur 9. Schematische weergave van de 
gebruikte hete draad probe zoals gemaakt door Roei 
van de Berg van de Centrale Technische Dienst. 

34 

Figuur 10. Foto van de gebruikte 
hete draad probe. In het midden is 
de eigenlijke hete draad net zicht
baar. 



3.4.1 Hete draad probe 

De gebruikte probes zijn gemaakt door de centrale technische dienst van de Technische 
Universiteit Eindhoven en zijn schematisch voorgesteld in figuur 9. De draden zijn gemaakt 
van Wolfraam met een coating van Platina en bevestigd aan naaldjes van 10 mm lang die 
weer geplaatst zijn in een keramische houder van 2 mm doorsnede en 10 cm lang. De naalden 

zijn gemaakt van het materiaal Nimonic met een grote stijfheid om trillingen tegen te gaan. 
Het keramische materiaal is erg stijf en dun zodat ongewenste trillingen en stromings

blokkade geen rol van betekenis spelen. IJking bij verschillende hoeken van de probe ten 
opzichte van de stroming leverde een identiek resultaat op (snelheidstraject van 1 tot 20 m/ s ). 

De lengte lP is 0,2 mm en de dikte d 2,5 p.m. In het geval van roosterturbulentie is de 
Kolmogorov lengte schaal11 in de ordegrootte lP zodat middeling over de draadlengte geen 
rol van betekenis speelt. 

Figuur 11. Kop van een hete draad probe. De hoofdstroomrichting is van links naar rechts. 

Om te voorkomen dat de draad oxideert of zelfs verbrandt mag hij niet heter wordt dan 
350°C. De weerstand van een hete draad hangt van de temperatuur af volgens: 

RW = R20[1 + a20(Tw - T20)] (63) 

met R20 de weerstand bij kamertemperatuur (20°C) en ~0 de weerstandscoëfficiënt (voor 
wolfraam: ~0 = 0,0036°C1

). De temperatuur van de hete draad hangt dan van de weerstand 

af volgens: 

(64) 

met Rw/R20 de overheat ratio [Bruun, 1995]. 
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In de experimenten is een overheat ratio van 1,6 gebruikt wat overeenkomt met T w ::::: 190°C. 
Hoe hoger de temperatuur hoe hoger de gevoeligheid van de draad. De stook temperatuur 
is dus altijd een compromis tussen gevoeligheid en bruikbare levensduur van de draad. 
Tot slot is het belangrijk om de weerstand R1 van de toevoerdraden èn de naalden van de hete 
draad probe goed te meten dan wel te schatten. Met de CTA sturing kan alleen de koude 
weerstand R20+R1 en de warme weerstand Rw+R1 gemeten worden. Bij een te laag geschatte 
waarde van R1 kan de overheat ratio in werkelijkheid een veel hogere waarde hebben dan 
gedacht en kan de draad vroegtijdig verouderen. Bij een te hoog geschatte waarde van R1 is 
de gevoeligheid van de draad kleiner dan mogelijk. 

3.5 Karakteristieke grootheden 

Uit de gemiddelde snelheid u, de rrns snelheid (u 12)~ I de rrns van de afgeleide ((a;; n I zijn 

de volgende voor de stroming karakteristieke grootheden eenvoudig te berekenen: 

Longitudinale Taylor micro schaal: 

(65) 

Kolmogorov lengte: 

(66) 

Kolmogorov snelheid: 

(67) 

Kolmogorov tijdschaal: 

(68) 

Reynoldsgetal Re~,: 

(69) 

Reynoldsgetal ReL: 

LU 
ReL (70) 

V 
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3.5.1 Methoden om de energie dissipatie te berekenen 

De gemiddelde energie dissipatie E is een maat voor de afname van de kinetische energie per 
eenheid van massa. Noemen we de kinetische energie per eenheid van massa e dan is de 

de 
dissipatie dus: E = - dt 

1. Berekenen direct uit de snelheidsmetingen 

Met uitdrukking (20) voor E bij isotrope homogene turbulentie is E te berekenen door op elk 
tijdstip de afgeleide van de snelheid te berekenen en daarover te middelen. De afgeleide kan 
met een hogere orde schema uit een tijdreeks berekend worden voor een grotere nauw
keurigheid. Een hogere orde schema betekent dat de afgeleide benaderd wordt door een 
discretisatie over meerdere meetpunten. In de uitgevoerde experimenten is een 10e orde 

schema gebruikt. 
Een controle hiervan kan worden gemaakt door E te bereken door een fit te maken van G2(r) 
voor r ~ 0. Met een taylorreeks expansie volgt: 

(71) 

Zodat, onder aanname van isotrope turbulentie, E weer met (20) berekend kan worden. Het 
blijkt dat deze twee manieren om E te berekenen zoals verwacht een zelfde waarde op 

leveren. 

2. Berekenen uit de derde orde structuur functie 
Volgens Kolmogorov geldt in het inertiaal traject voor isotrope turbulentie bij oneindig 

Reynoldsgetal (limiet v ~ 0): 

4 
G/r) = --<E>r 

5 
(72) 

Bij experimenten in de Goliath Windtunnel kunnen maximaal Reynoldsgetallen Re~..-500 
gehaald worden. Het valt dus te verwachten dat niet volledig aan (72) voldaan zal worden. 
Dit komt voornamelijk tot uiting in een klein schalingsgebied zodat het lastig kan zijnomE 

op deze manier te bepalen. 
Ook de voorwaarde van isotropie is idealistisch en afwijkingen van volgens (72) berekende 
E met volgens directe kleine schaal methoden te berekenenE (zie 3.5.1.1) kan daarom vooral 
aan anisotropie van de turbulentie toegeschreven worden. 
Om verwarring te voorkomen zal verder voor de energie dissipatie bepaald uit het inertiaal 

traject de aanduiding Eeff gebruikt worden. 

<EeJ? 
De verhouding kan beschouwd worden als een maat van isotropie van het inertiaal 

<Edirec? 
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traject schalen. 

3. Berekenen uit het spectrum 

Een derde manier om de energie dissipatie te berekenen is uit het fourierspectrum E(k), van 
een tijdreeks u(t): 

E = 15v J dk k2E(k) (73) 

0 

Deze uitdrukking is de fourier getransformeerde van (20). 

3.6 Structuurfuncties meten 

Structuurfuncties worden gemeten met een speciale hardware oplossing, de Structurator, die 
in real-time de PDF' s kan meten. De structurator is een speciaal ontworpen uitbreiding van 
het PhyDAS systeem. De structurator heeft een calibratie tabel en een afstanden tabel nodig. 

De calibratie tabel Cal(V) is nodig om uit de over de hete draad gemeten spanningen, 
snelheden te berekenen. De afstanden tabel M(#i) (of offset tabel) is een tabel waar 32 

afstanden (of tijdvertragingen, uitgedrukt in aantal samples) in staan waarover de 32 PDF's 
worden berekend. De tijdvertragingen komen volgens de Taylor hypothese overeen met de 
te kiezen waarden voor r in ~u(r). De structurator PDF is een histogram in een geheugen 
waarin staat hoe vaak elk snelheidsverschil ~u(r) voorgekomen is (ze zijn dus niet genor
meerd). 

Het eenvoudigst is de werking van de structurator uit te leggen door de weg van een sample 
te volgen: sample V;. Elke klokpuls wordt de analoog-digitaal convertor (ADC) uitgelezen. 
Vervolgens wordt sample V; door de structurator met behulp vandecalibratie tabel omgezet 
in een snelheid: S; = Cal(V;). Dit is een discrete afbeelding van 212 voltage waarden naar 212 

snelheidswaarden. De structurator onthoudt sample S; en wacht tot sample S; + MW langskomt. 
Vervolgens wordt het snelheidsverschil ~S = S; + M!l!- S; berekend. Het snelheidsverschil is net 
als de samples een discrete waarde. De geheugenplaats behorende bij het snelheidsverschil 

~S van de PDF t.uv wordt één opgehoogd. De structurator wacht vervolgens tot sample S; + t.t(Z! 

binnenkomt en doet hetzelfde tot alle 32 snelheidsverschillen ~S;,; + ML32; berekend zijn. Dit 
is in grote lijnen de werking van de structurator waarbij nog opgemerkt moet worden dat de 
structurator tegelijkertijd deze zelfde bewerkingen ook uitvoert op alle andere samples die 
binnenkomen. 

Om vervolgens uit deze PDF's structuurfuncties te berekenen moet het resultaat nog op een 
Alpha-station bewerkt worden. De maximale sample frequentie haalbaar is ongeveer 20kHz. 
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Voor metingen aan turbulentie in de windtunnel is dit voldoende; het is ongeveer twee maal 

zo groot als de snelste tijdschaal van de turbulente stroming. 
In de toekomst zullen digitale signaal processoren (DSP) commercieel en technisch aantrek
kelijk worden en zal de structurator overbodig worden. Tot slot kunnen met de structurator 
zonder kunstgrepen alleen longitudinale PDF's en longitudinale structuurfuncties berekend 
worden. De maximale orde p waarvoor structuurfuncties convergeren is gegeven door: 

1 
P "' -log

2
N (74) 

max 2 

met N het aantal samples. De in dit verslag beschreven structuurfuncties zijn alle gemeten 

met 107 samples wat betekent dat de maximaal betrouwbare orde van de structuurfunctie is: 

Pmax = 9. Zie voor uitgebreidere informatie over de structurator [Herweijer, 1995]. 
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4 Resultaten 

De resultaten beschreven in dit hoofdstuk zijn alle gemeten in de Goliath windtunnel 
van Technische Universiteit Eindhoven. Kort samengevat zijn op drie afstanden tot het 
rooster metingen gedaan van karakteristieke grootheden en structuurfuncties op 
verschillende hoogten; van het midden van de tunnel tot vlak bij de wand. 

4.1 Snelheidsprofielen 

Hiervoor zijn op regelmatige afstanden profielen gemeten achter het rooster. Alle bij dezelfde 
instelling/ snelheid van de windtunnel. 

De profielen zijn alleen in de bovenste helft van de windtunnel gemeten omdat het 
traverseermechanisme, dat een probe door het dak van de windtunnel naar beneden neer laat, 
niet lang genoeg is om de volledige doorsnede te bestrijken. De staaf waar de probe aan 

bevestigd is trilt meer naarmate lager in de tunnel gemeten wordt. Verwacht mag worden dat 
profielen in de onderste helft gelijk zijn aan die in de bovenste helft van de tunnel. 

De karakteristieke parameters kunnen op eenvoudige wijze berekend worden uit de gemeten 
distributie van snelheden met (65) t/m (70). 

In de figuren 12-15 zijn op drie verschillende afstanden (2,3 en 4 m) van het rooster in de 
windtunnel de hoofdstroomsnelheid <U>, de turbulente rms snelheid <u'2>112 de energie 
dissipatie <E> en het Reynoldsgetal Re7c (In de figuren 12-15 is de rechterkant van de grafiek 

de bovenkant van de windtunnel bij z = 44 cm). 

De rms snelheid <u'2>112 neemt af met de afstand tot het rooster. Hierin zien we het 
uitdempen van de turbulente intensiteit terug. Bij de wand neemt de turbulente intensiteit toe 
in vergelijking met het kerngebied van de stroming. Dit komt omdat de schuifspanning bij 
de wand vorticiteit genereert. De schuifspanning is er ook de oorzaak van dat energie 
dissipatie toeneemt bij de wand. 
Het Reynoldsgetal Re7c is het grootst in de grenslaag op z ongeveer 37 cm. 
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Figuur 12. U op 2, 3 en 4 m van het rooster als 
functie van de hoogte (van boven naar beneden). 
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Figuur 14. Energie dissipatie op 2, 3 en 4 m van 
het rooster als functie van de hoogte (van boven 
naar beneden). 
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Figuur 13. <u'2>112 op 2, 3, en 4 m 
van het rooster als functie van de hoogte 
(van boven naar beneden). 
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Figuur 15. Re~.. op 2, 3 en 4 m van het 
rooster als functie van de hoogte (van 
boven naar beneden). 

De gemiddelde snelheid U ziet er uit als de verwachte turbulente propstroming. De 
hoofdstroomsnelheid U lijkt echter kleiner te worden met de afstand tot het rooster. Dit is 
echter in niet in overeenstemming met de continuïteitswet. Dit betekent immers: 

J U(z)dz = C (75) 

Bovendien stijgt in het midden van de tunnel de hoofdstroomsnelheid bij x = 3 m en 
x= 4 m. Dit is niet in overeenstemming met een uit symmetrie overwegingen verwacht profiel. 
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Een verklaring voor het eerste effect zou kunnen zijn dat de tunnel niet elke meting op 

precies dezelfde stand heeft gestaan. IJkfouten zijn ook een mogelijke verklaring. Het is echter 
niet meer na te gaan of ijkfouten een rol gespeeld hebben. En de laatste mogelijkheid zou 
kunnen zijn dat de profielen toch niet symmetrisch zijn. Dit zou ook de stijging in het midden 
van de profielen verklaren maar moet als onwaarschijnlijk van de hand gewezen worden. 

Ook de voorafgaand aan elke meting van structuurfuncties gemeten hoofdstroomsnelheid 

heeft hetzelfde verloop (zie appendix A, tabel 1). Van deze metingen staat vast bij welke 
instelling van de windtunnel gemeten is zodat een verkeerde instelling van de windtunnel 

niet waarschijnlijk is. 

De stijging in het midden van de tunnel is te verklaren door het trillen van de staaf van het 
traverseermechanisme in de uiterste stand. De reden dat op x = 2 m de hoofdstroomsnelheid 
wel een vlak profiel in het midden van de tunnel heeft zou kunnen komen door dat de 

turbulentie voor x = 2 m nog niet volledig ontwikkeld is wat tot gevolg heeft dat frequenties 
waarvoor de probe staaf aan het trillen gebracht wordt minder aanwezig zijn. 

Dit alles neemt niet weg dat de gemeten profielen globaal voldoen aan snelheidsprofielen 
voor een turbulente kanaalstroming. 

Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of de geobserveerde vreemde snelheidsprofielen een 

systematisch effect zijn. 

42 



4.2 Structuurfuncties 

In tabel 1 in appendix A zijn de metingen van structuurfuncties weergegeven inclusief alle 
karakteristieke grootheden. De in tabel 1 opgesomde metingen komen overeen met de in 

figuur 16 weergegeven lokaties waar structuurfuncties gemeten zijn in windtunnel. Omdat 

er op veel lokaties gemeten is zijn alle structuurfuncties berekend uit 107 samples. Dit is 
voldoende voor de lagere orde structuurfuncties tot ongeveer p = 9. 

~----------------------~~m------------------------• 

I 
I I ~d 

! 

-8-8:---- T--- r---r------- t---· ·---
I ~----~0~----~ I I • I 

1 ~------- -3.0 m-------~ 
~ - -- -- - - - - - -4.0 m- - - - - - -- -- -"i 

y 

x 
Figuur 16. De meetsectie van de windtunnel. De globale lokatie van daarin gemeten structuurfuncties 

is weergegeven met }. Weergegeven is ook de richting van de in dit verslag gebruikte 
coördinaat assen. 

4.2.1 Lagere orde structuurfuncties 

In figuur 18 en 20 zijn de structuurfuncties G2(r) en G3(r) weergegeven als functie van x (2 m, 
3 m en 4 m) en in figuur 17 en 19 als functie van z van 0 cm tot 40 cm. De lijn is 
Kolomogorov's 4/5 wet. Het blijkt dat nergens in de tunnel de structuurfuncties deze lijn 
raken. De afwijking is een aanwijzing voor anisotropie. 

Duidelijk is te zien dat het inertiaal traject toeneemt met de hoogte. Voor z > 40 cm, duidelijk 
in de invloedssfeer van wand, blijkt het inertiaal traject wel te schalen maar niet meer met 
exponent 1 maar met een exponent groter dan 1, zie figuur 21. 

De nauwkeurigheid waarmee de structuurfuncties convergeren blijkt niet alleen af te hangen 
van het aantal samples maar ook van de hoogte waarop gemeten is. Het blijkt dat de beste 
hogere orde structuurfuncties die zijn op 35 en 37 cm hoogte. 
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Figuur 17. Glr) op verschillende hoogten. (z = 0, 

20, 30 en 35 cm) op 3 m achter het rooster. 
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Figuur 19. Gir) op verschillende hoogten (z = 0, 

10, 20 cm (de onderste 3) en z = 30 en 35 cm (de 
bovenste 2) op 3 m achter het rooster. 
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Figuur 18. Glr) in het midden van de wind
tunnel op verschillende afstanden tot het rooster 
(van boven naar onder: x = 2, 3 en 4 m). 

r/1) 

Figuur 20. Gir) in het midden van de tunnel 
op verschillende afstanden tot het rooster (van 
boven naar onder: x = 2, 3 en 4 m). 

G/r /11) 
In de figuren 19 en 20 is Kolmogorov' s 4/5 wet: 

4 r 
511 

voor het inertiaal traject, 

weergegeven door de getrokken lijn. 

Gekeken is ook naar de geldigheid van (38) in het dissipatieve gebied. In figuur 22 is 

G/r) - 6v dG/r) voor een typische meting uitgezet tegen r. Het blijkt dat relatie (38) tussen ar 
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Figuur 21. G/r) vlak bij wand op 4m achter het Figuur 22. G3(r), Gir)-6viJG2/dr en de 4/5 

rooster. De stippellijn is een fit aan 4m42 in het wet voor x = 2 m en z = 0 cm. 

inertiaalgebied. De exponent is: Ç3 = 1.33 

de G3(r) en de afgeleide van Gir) uitstekend overeenkomt met de metingen voor kleiner. Dit 
kan gebruikt worden om het schalingsgebied van Gir) te vergroten. 

4.3 De energie dissipatie 

Met verschillende methoden zoals beschreven in§ 3.5.1 is de energie dissipatie berekend. De 
berekende waarden volgens de verschillende methoden zijn weergegeven in appendix A, 

tabel 1. 

Het blijkt dat het berekenen van <E> uit G2(r) dezelfde resultaten oplevert als <E> direct uit 
de tijdreeks berekenen. De waarde van <E> berekend uit het inertiaal traject van Gir) levert 
systematisch een kleinere waarde op voor <E>. De verhouding tussen de direct bepaalde 
energie dissipatie en die bepaald uit Gir) kan beschouwd worden als een maat voor de 
isotropie van stroming. Dit is weergegeven in figuur 22. 

Uit de relatie tussen G3 en G2 is Eeff bepaald volgens (49). De effectieve energie dissipatie is 
uitgezet tegen r. Dit is weergegeven voor x= 2, 3 en 4 m voor z = 30 cm in de figuren?, 25 
en 26. 

Een fit volgens: 

Eeff = <E>(l - a' r213) (76) 

voor kleiner geeft als resultaat een goede overeenkomst met de daadwerkelijk gemeten <E>. 
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Figuur 23. De verhouding tussen de direct 
bepaalde energie dissipatie en de energie dissipatie 
bepaald uit het inertiaal traject van G3• 
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Figuur24. Effectieve energie dissipatie. 
x = 2m, z = 30 cm. <E> = 2.27 m2s3
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Figuur25. Effectieve energie dissipatie. 
x= 3m, z = 30 cm. <E> = 1.51 m2s3
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Figuur26. Effectieve energie dissipatie. 
x= 4m, z = 30 cm. <E> = 1.00 m2s3

• 

Met deze aanname voor de instationariteit kan ook afwijkende exponent voor de voor de 
viskeuze term gecorrigeerde derde orde structuurfunctie in figuur 22 verklaard worden. 

Een voorzichtige conclusie is dan ook dat de instationariteit van rooster turbulentie inderdaad 
voornamelijk doorwerkt in de effectieve energie dissipatie. 
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4.4 Schalingsgedrag van structuurfuncties 

4.4.1 Naïeve schalingsexponenten 

Naïeve schalingsexponenten zijn de schalingsexponenten bepaald met (17). Om onderscheid 
te maken met andere methoden om schalingsexponenten te berekenen zijn ze hier naïeve 
schalingsexponenten genoemd. 

In figuur 27 zijn alle schalingsexponenten van de structuurfuncties gemeten op 4 m achter het 
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0 2 6 
p 

Figuur 27. Ç,Jp voor alle op 4 m achter het rooster 
gemeten structuurfuncties. 

0.4 
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p 

Figuur 28. Ç,Jp voor z = 35 en 37 cm op 4 m 
achter het rooster gemeten structuurfuncties. 

rooster afgebeeld. De structuurfuncties bestaan slechts uit 107 samples zodat de fout in de 
exponenten p > 6 te groot is om waarde aan te hechten. 
Opmerkelijk genoeg blijken de curves van schalingsexponenten ook van de hoogte waarop 
is gemeten af te hangen. 
Het lijkt als of het verschil in de even en oneven curves van exponenten afneemt van 0 naar 
35 cm en daarboven weer toe neemt. Op de hoogte van 35 cm (zie figuur 28) blijken de 
schalingsexponenten het best op een vloeiende lijn te liggen. Ook hier blijft het verschil tussen 
even en oneven curve zichtbaar. Dit kan een artefact zijn van het aantal samples wat niet 
hoog genoeg is om de hogere orde exponenten nauwkeurig genoeg te bepalen. 
Isotropie en homogeniteit lijkt op deze hoogtes (35 à 37 cm ) beter te zijn (zie elders) 
waardoor ook de hogere orde structuurfuncties beter convergeren én de schalingsexponenten 
beter schalingsgedrag vertonen. 
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4.4.2 Extended self-similarity 

Het begrip 'extended self-similarity' (ESS) is de empirisch gevonden schalingsmethode door 
Benzi et al., (1993). Het idee is dat een structuurfunctie FP(r) uitgezet wordt als functie van 

bijvoorbeeld F3(r). Deze methode werkt boven verwachting goed. Doordat de bocht in FP(r) 

in het dissipatieve gebied (r << 30TJ) recht wordt getrokken door de bocht in F3(r) waardoor 
het schalingsgebied vergroot wordt; kunnen er veel kleinere schalen gebruikt worden om 

schalingsexponenten te bepalen. Vandaar de term extended self-similarity. 

Er geldt: 

F (r) = A [F (r)]ç' 
p n 3 

(77) 

o:...."'" 0.5 
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Figuur 29. F31 F6 en F7 op 3m35. Figuur 30. F3, F6 en F7 nu uitgezet tegen F3• 

waarbij FP(r) geschreven is i.p.v. GP(r) wegens de afwijkende definitie die Benzi et al. 

hanteerden. Fp(r) is: 

F (r) = ( 1 ~u(r)JP) (78) 
p 

(De verschillen die dit tot gevolg heeft zal ik verderop in deze paragraaf bespreken.) 

In figuur 30 is FP(r) uitgezet tegen Fir). 
ESS impliceert dat structuurfuncties de volgende vorm hebben (Benzi et al., 1995): 

F (r) = A [rf(r)]S. (79) 
p p 

met J(r) onafhankelijk van p. 
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Zoals gezegd; de absolute waarde van snelheidsverschillen in de structuurfuncties is een 

beetje een addertje onder het gras. Het is namelijk niet bij voorbaat duidelijk dat deze 
methode dezelfde schalingsexponenten oplevert als de gewone schaling voor het inertiaal 
traject. En hoewel het niet rigoureus bewezen kan worden neemt men aan dat F3(r) het zelfde 
schalingsgedrag vertoont als G3(r) (Benzi et al., 1995). Benziet al., (1995) hebben voor diverse 

experimenten (bu(r)Ï) vergeleken met l(~u(r)3)l. Al hun experimenten vallen op een rechte 

met exponent 1.006, met de conclusie dat deze waarde erg dicht bij 1 ligt en de gelijkheid nu 

bewezen is. Daarentegen komt Herweijer (1994) tot de conclusie dat (bu(r)Ï) -:t l(~u(r)3)1. Ver

gelijking van schalingsexponenten van (bu(r)Ï) en l(~u(r?)l geeft exponenten van 

respectievelijk 1.063 ± 0.005 en 1.035 ± 0.005, wat een klein maar significant verschil is. 

Wat kan er aan de hand zijn? 
Bij het meten van structuurfuncties meten we niet direct structuurfuncties maar wordt eerst 
de PDF P(~u(r) van snelheidsverschillen voor verschillende afstanden r bepaald. En uit de 

PDF' s worden dan weer de structuurfuncties berekend volgens: 

G/r) = (~u(r)PJ = JP(~u)~u Pd(~u) (80) 

en de structuurfuncties FP(r) met: 

FP(r) = (!~u(r)IP) = JP(~u) !~u !Pd(~u) (81) 

Een PDF hoeft niet symmetrisch te zijn. Zeker in het geval van longitudinale metingen is dit 
zeker niet het geval. We zeggen ook wel dat de PDF 'skewed' is, wat eigenlijk gewoon 
betekent dat de PDF scheef is. 

Bij longitudinale metingen in turbulentie is de PDF asymmetrisch. Dit is een direct gevolg van 
de cascade van energy van grote naar kleine schalen en is een belangrijk fenomeen in 
turbulentie. Voor transversale metingen is de PDF wel symmetrisch wat blijkt als we ons 
realiseren dat de afstand r bij transversale structuurfuncties loodrecht op de 
hoofdstroomrichting staat. De stroming is symmetrisch in die richting en dus ook de 
verdeling van de negatieve en positieve snelheidsverschillen. 

Daarom is het nuttig de PDF te schrijven als de som van een symmetrische en anti
symmetrische functie, waarbij voor de duidelijkheid x i.p.v. ~u geschreven is: 
Schrijven we nu de beide structuurfuncties uit dan krijgen we voor GP(r): 
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p even: 

p oneven: 

P(x) = P5(x) + PA(x) 
1 

P
5
(x) = -[P(x) + P( -x)] 

2 
1 

PA(x) = -[P(x) - P( -x)] 
2 

en voor FP(r), p even én oneven: 

(82) 

(83) 

(84) 

FP(r) = jP
5
(x) I x IPdx (86) 

Dus in FP(r) wordt altijd het anti-symmetrische deel van de PDF genegeerd! 

Bovendien is de gelijkheid van (l~u(r?l) en l(~u(r)3)l erg onwaarschijnlijk want: 

ljPA(x)x 3dxl :;t: JP5(x)lxl 3dx (87) 

De vraag of (l~u(r)3 1) en l(~u(r?)l hetzelfde schalen wat betekent dat de exponent hetzelfde 

is, is niet duidelijk opgelost. 

Een relatie met de skewness, S 

structuurfuncties: 

s (J PA (x)x3dxf 

(JP ix)x 2dx? 

(jP(x)x 3dxf 

(JP(x)x 2dx)3 
is in het geval van gewone 

(88) 

Waar duidelijk uit naar voren komt dat de skewness van de PDF afhangt van het verschil van 
de anti-symmetrische en de symmetrische PDF. De skewness is niet te schrijven in termen als 
FP(r) omdat de skewness niet met absolute waarden van x gedefinieerd is. 
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Conclusie 

De reden dat ESS zo goed werkt heeft twee oorzaken: 
Het uitgebreide schalingsgebied laat een groter gebied toe om de schalingsexponent te 
bepalen. Verwacht mag worden dat schalingsexponenten bepaald met ESS nauwkeuriger zijn 
dan bepaald met naïeve schalingsmethoden. 
Een tweede effect niet genoemd door Benzi, et al. is dat door het nemen van absolute 
waarden bij het berekenen van de structuurfuncties alle structuurfuncties bepaald worden uit 
het symmetrische deel van de PDF wat tot gevolg heeft dat de schalingsexponenten voor 
oneven en even p beter op een vloeiende lijn liggen dan exponenten bepaald met de naïeve 

schalingsmethode! 

a2m00.dq 0.4 ,----.,-,---,-.,---,-..::.,.:C.C..:..:,.:....::....;----,--,--,--,----,r--1 

0.3 
.". -"" 3 -3 ."_,. 
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0.2 

0 .l '---"--""'----L--'---'--'--'---'---'---'-----'------'-'-----' 
5 lO 15 

p 

Figuur 31. Ç,Jp voor alle op 2m achter het rooster 
gemeten structuurfuncties bepaald met ESS. 

0.3 

0 .l '----'----""'----'-5 --'-----'-----''----'---l-'-0 ----'----'-----'------'-1'--5 _J 

p 

Figuur 32. Ç,Jp voor alle op 4m achter het 
rooster gemeten structuurfuncties bepaald met 
ESS. 

Doordat oneven structuurfuncties slechter convergeren als gevolg van cancellation bij het 
sommeren van positieve en negatieve getallen is de fout in de oneven schalingsexponent ook 
groter. De ESS methode behandeld even en oneven exponenten gelijk zodat alle schalings
exponenten op een curve terecht komen. Er zijn echter geen betrekkingen zoals Kármán
Howarth voor FP(r) bekend zodat vergelijken met de theorie voor oneven exponenten niet 
mogelijk is. De even exponenten zijn echter bij beide methoden equivalent zodat deze zonder 
gevaar met ESS berekend kunnen worden. 
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De met ESS bepaalde Sr zijn in figuur 24, 33 voor alle afstanden tot het rooster en hoogten 
weergegeven. Er blijkt geen relatie te zijn tussen de hoogte en Sp· Structuurfunctie metingen 
met meer samples zijn nodig om een uitspraak te doen over hogere exponenten. 

Ç6 vs hoogte z 

Sp bepaald met ESS 
1.82 .--------'-------------, 

1.81 

1.8 

J 1.79 
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Figuur 33. Ç6 voor x = 2, 3 en 4m op 
verschillende hoogtes. 



5 Conclusies 

Het beste compromis tussen isotropie van rooster turbulentie en een groot inertiaal traject 
wordt het beste benaderd niet in het midden van de windtunnel maar op ongeveer 10 cm van 
de wand in de schuiflaag. Hier heeft ook het Reynoldsgetal de grootste waarde. 
Er kan niet zonder meer vanuit gegaan worden dat turbulentie gegenereerd door een rooster 
in een windtunnel isotroop is. Schaling in het inertiaal traject van de derde orde 
structuurfuncties wijkt bij deze metingen altijd significant af van de 4/5 wet van Kolmogorov. 
Een mogelijke interpretatie hiervan is dat de turbulentie anisotroop is. Om dit rigoureus vast 
te stellen is een daadwerkelijke meting van de drie snelheidscomponenten nodig. 
De aanname dat instationariteit alleen doorwerkt als een tijdafhankelijkheid van de energie 
dissipatie geeft een uitdrukking voor de effectieve energie die in experimenten voor kleine 

schalen goede resultaten geeft. 

Schalingsexponenten van structuurfuncties lijken beter te convergeren op dezelfde hoogte als 
die waar het compromis tussen isotropie en inertiaaltraject het best wordt benaderd. Meer 
experimenten zijn nodig om toeval uit te sluiten. De oneven schalingsexponenten zoals 
bepaald met de ESS methode zijn geen goede methode om de schalingseigenschappen van 
oneven schalingsexponenten van structuurfuncties te onderzoeken. Ze is echter wel een goede 
methode om de even exponenten te bepalen. In publikaties wordt hier een tikje aan voorbij 
gegaan omdat de methode zo mooi werkt. 

5.1 Aanbevelingen 

Om harde uitspraken te kunnen doen over isotropie van turbulentie is het gebruiken van 
sensoren die gevoelig zijn voor drie snelheidscomponenten nodig. Met zulke sensoren is het 
mogelijk gericht te zoeken naar de stromingscanfiguratie die de beste isotropie oplevert. Bij 
het systematisch meten van vele structuurfuncties op verschillende plaatsen in een 
windtunnel om de eigenschappen van rooster turbulentie te onderzoeken is investeren in 
goede geautomatiseerde software voor het doen van metingen en het gestandariseerd 
uitwerken daarvan is onontbeerlijk. Anders verzandt men snel in boekhouden om de berg 
met datafiles en grafieken uit elkaar te houden. 
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Datafiles x z u <u'2> 

" " Vk <C> <t> <t> À AL/'1 AL Re, Stand 
(uitG3) (uitG3) (uitG2) tunnel 

[m] [cm] [m/s] [m/s] w·•[m] 10-'[m] 10 2(m/s] [m2s3] (m2s3
] (m2s3

] [10 3m] [cm] 

2m00 2 0 85919 052478 2.22544 2.47378 6.74024 1.3760 0.90122 1.40 6.71062 384 855 234.77 7,4 

2ml1J 2 10 8.6406 050580 2.22806 2.48267 6.73233 1.3695 0.88837 1.37 6.48306 332 7.4 218.61 7,4 

2m20 2 20 8.6107 055116 2.14839 2.48661 6.98196 1.5842 0.86603 1.43 656836 581 125 241.35 7,4 

2m30 2 30 8.3331 0.75254 1.96159 2.12892 7.64686 2.2795 1.6430 2.39 7.47648 694 13.6 375.09 7,4 

3m00 3 00 8.9870 0.43530 256423 2.97369 5.84970 0.78063 0.43161 0.79 7.39031 458 11.7 214.47 8,0 

3m20 3 20 8.8034 0.45850 2.45737 2.81038 6.10408 0.92553 054102 0.97 7.14883 370 9.09 21851 8,0 

3m30 3 30 8.3248 0.62843 2.17487 2.48359 6.89698 15085 0.88707 1.48 7.67494 624 13.6 321.54 8.0 

3m35 3 35 7.8245 0.73621 2.04380 2.32723 7.33926 1.9343 1.1506 1.92 7.94025 825 16.9 389.71 8.0 

3m37 3 37 7.5233 0.75199 1.98565 2.28134 755418 2.1710 1.2460 2.18 7.65553 841 16.7 383.79 8.0 

3m40 3 40 7.6668 0.82532 1.89578 2.10930 7.91232 2.6129 1.7050 2.67 7.65865 937 17.8 421.39 8.0 

3m42 3 42 7.0450 0.83922 1.67901 1.87282 8.93380 4.2467 2.7434 4.18 6.10856 868 14.6 341.76 8.0 

3m43 3 43 6.1606 0.86075 1.43570 1.60354 10.448 7.9437 5.1045 7.88 458094 859 12.3 62.87 8.0 

4m00 4 00 7.2442 0.32757 2.78075 353464 5.39422 056445 0.21622 056 654006 322 8.95 142.82 8.0 

4m10 4 10 7.1141 0.31016 2.77800 359156 5.39957 056669 0.20284 056 6.18021 283 7.86 127.79 8.0 

4m20 4 20 7.1224 0.35396 2.68063 3.36934 559570 0.65362 0.26187 0.69 6.56730 320 858 154.97 8.0 

4m30 4 30 6.7667 0.49634 2.41100 2.95387 6.22147 0.99881 0.44331 1.07 7.44948 532 12.8 24650 8.0 

4m35 4 35 6.4523 0.55892 2.24138 2.82062 6.69230 1.3372 053321 1.35 7.24996 677 15.2 270.14 8.0 

4m37 4 37 6.2349 059979 2.18058 2.67013 6.87891 1.4928 0.66396 1.50 7.36375 783 17.1 294.45 8.0 

4m40 4 40 5.8474 0.60452 1.99967 2.41285 7.50124 2.1108 0.99575 2.14 6.24137 639 12.8 25154 8.0 

4m42 4 42 5.3541 0.66449 1.76237 2.15705 851126 3.4985 15590 356 5.32891 742 13.1 236.07 8.0 

4m4~ 4 43 4.9317 0.70061 1.56392 1.93107 959126 5.6417 2.4271 5.70 4.42446 731 11.4 206.65 8 

Tabell. Structuurfuncties met karakteristieke grootheden. 



B Statistische definities 

Tweede orde longitudinale correlatiefunctie 

De tweede orde correlatietensor in een homogeen snelheidsveld ü(x) {u
1
(.f), u

2
{.f), u

3
{.f)} is 

gedefinieerd als: 

B;
1
(f) = (u;(.f)u

1
(x + f)) (B.l) 

met u;{.f) de snelheidscomponent in punt .f. De correlatietensor is slechts een functie van de 

afstand f, vanwege de homogeniteits-eis. 

De correlatie tensor heeft negen componenten waarvan er zes onafhankelijk zijn. Nemen we 

de separatie-vector f langs de x-as, f = (r,O,O) dan is Bu(r) de longitudinale correlatie, tussen 

twee snelheidscomponenten evenwijdig met de separatie-vector. B2ir) en B33{r) zijn de 
transversale correlaties, tussen twee snelheden loodrecht op de separatie-vector. En ten slotte 

zijn er nog zes kruiscorrelaties tussen snelheidscomponenten die beide in een andere richting 

staan (hiervan zijn er maar drie onafhankelijk omdat B .. (f) = B .. ( -f) ). 
l] l] 

3 

1 

Figuur Al. Richting van componenten van de correlatietensor Bii(r). 

Als het snelheidsveld ook nog isotroop is, is een kortere schrijfwijze van de verschillende 
correlaties mogelijk. 

Om te vermijden dat we bij elk gebruik van een correlatie moeten aangeven in welke richting 
de separatie-vector gericht noemen we de longitudinale correlatie kortweg: Bu(r), de 

transversale correlaties die nu, wegens de rotatie-symmetrie, beide hetzelfde zijn: BTT(r). 

Wegens de rotatie-symmetrie vervalt het verschil tussen de twee transversale correlaties en 

wegens de reflectie-symmetrie ( B .. (f) = B .. ( -f) = B .(f)) zijn de kruiscorrelaties gelijk aan nul. 
l] Jl Jl 
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In een incornpressibel medium volgt door toepassing van de continuïteitswet: 

aB .. (r) 
IJ = 0 

arj 

een relatie tussen de transversale en longitudinale correlatiefuncties: 

r aBLL 
BTT(r) = BLL(r) + __ _ 

2 ar 

(B.2) 

(B.3) 

Met andere woorden: de tweede orde correlatie tensor is voor hornogene isotrope turbulentie 

volledig bepaald door één scalaire functie BLL(r). 

Hogere orde longitudinale correlatiefuncties 

De derde orde correlatie tensor in een hornogeen snelheidsveld ü(x) = {u
1
(x),u

2
(x),u

3
(x)}is 

gedefinieerd als: 

B .. k(f) = (u.(x)u.(x)uk(x + f)) (B.4) 
Ij, I ] 

Bij homogeniteit, isotropie en incornpressibiliteit is B;j,k) weer uit te drukken in één scalaire 
functie afhankelijk van r [barenblatt, 1974]. 

De derde orde longitudinale correlatiefunctie is dan: 

BLL,L = ( uL (x)uL (x)uL (x+ f)) (B.S) 
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C De 2D turbulente jet 

Voor een 2D jet, bijvoorbeeld een jet gegeneerd door het blazen van een constante stroom 
lucht door een spleet ziet de gemiddelde stroming er ongeveer als volgt uit: 

Zone of flow ----j--Fully developed flow--
establishment _..,. 

-x 

Figuur Bl. Jet stroming. 

De bewegingsvergelijkingen onder de veronderstelling dat de druk constant is, zijn: 

uau + vau _.: a't (C.l) 
ax ay P ay 

au + av = 0 (C.2) 
ax ay 

resp. de impuls in de x-richting en de continuïteitsvergelijking. 

Integreren in de y richting levert: 

-J au +J~ au -Ja't p U~x + p V_dy = .::...:dy _ ax _ ay _ay 

en omdat in y=±oo, U=O en dU = 0 wordt 't=O 
dx 

iv 

(C.3) 



Daaruit volgt: 

p~ ru 2dy = o 
axJ' 

Of, met andere woorden; de totale impuls flux is constant en onafhankelijk van x. 

J pU2dy = 2pU2(x)b(x) = 2pU
0

2b
0 

(C.4) 

(C.S) 

met U(x) de gemiddelde snelheid op afstand x van de nozzle en b(x) de breedte van de jet op 
afstand x van de nozzle. 

We zoeken een zelfgelijkende oplossing. Stel dat in het volledig ontwikkelde gebied geldt: 

TI - x-n 
max 

Dan kunnen we de verschillende termen in (C.l) afschatten: 

uau - u2 - x-2n-l 
ax max 

V = -JiJ U dy _ Umaxb 

ax x 

V au -2n-l 
--X 
ay 

u2 a ('t)- max- -2n-m -- -- x ay p b 

Omdat de linkerkant van (C.l) van de orde x-
2
n-l is en de rechterkant van de orde x-

2
n-m volgt: 

2n+1=2n+m en dus m=l. 

Nu doen we hetzelfde voor (C.S) : 

2U2 b - X -2n+m 
max 

Met m=l en de totale flux gelijk onafhankelijk van x volgt dat de exponent gelijk aan nul en 
dus: n = lh. 

Conclusie: 

-~ 1 
U -x --

max ySC 
b- x 
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