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Samenvatting 

De turbulente, incompressibele swirlstroming geproduceerd door een schroeflint is gemeten met een 

LDA-opstelling en berekend met het stromingspakket PHOENICS. Onderzocht is hoe de intreecondities het 

snelheidsveld aan de uitgang van de swirlgenerator beïnvloeden. Ook is enige er7aring opgedaan met de 

nieuwe LDA-opstelling en de speciaal voor dit onderzoek ont1vorpen meetsectie. Beiden voldoen aan de 

verwachtingen. Het stromende medium in zowel het experiment als in de simulatie is water. 

Er is geëxperimenteerd met een zich ontwikkeldende swirlstroming met swirlgetal SZ 0,2. Het tangentiële 

snelheidsveld verschilt sterk van het lineaire v8 -r verband in volledig ontwikkelende swirlstrom1ngen 

en kenmerkt zich door een grote gradiënt in de oorsprong en een 7lak verloop voor grotere waarden van de 

straal r. Dit verloop geeft een indicatie hoe de swirl in de stroming ontstaat. De metingen suggerc•ren 

dat een intreeprofiel met grotere tangentiële vorticiteit de axiale vorticiteit verdringt uit de kern 

van de stroming nà de generator. 

PHOENICS simuleert een swirlstroming met s~ 0,1. De geometrie is beschreven met BFC's, èe turbulentie is 

gemodelleerd met het standaard k-e-model en in de randvoorwaarden is gebruik gemaakt van wandfuncties. 

Het berekende stromingsveld is fysisch acceptabel. Bij gebrek aan experimenteel vergelijkingsmateriaal 

is het echter moeilijk te concluderen of de berekening ook juist is. 



Het dank aan: René Parchen, K. Krishna Prasad, Wiendelt Steenbergen, Johan Stouthart 

en Jan Voskamp. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

Bij nauwkeurige volumestroommetingen worden flowmeters gebruikt die geijkt zijn in volledig 

ontwikkelde stroming~n. Daarom wordt in het algemeen stroomopwaarts van de flowmeter een voldoend lange 

rechte buis geplaatst, zodat verstoringen die mogelijk in de stroming aanwezig zijn, kunnen uitsterven 

en zich een volledig ontwikkeld snelheidsprofiel kan instellen. Hoe lang de buis moet zijn hangt onder 

andere af van het type flowmeter, het Reynolds-getal, de wandruwheid van de buis en de aard van de 

verstoring. De vereiste buislengte is vooral uit vroegere ervaring bekend en is neergelegd in 

standaarden. Gebleken is nu dat in het geval van een meetflens en een turbineflowmeter de in de ISO 

Standaard gespecificeerde lengte niet in alle situaties voldoende is, in diè zin dat verstoringen juist 

vóór de meetflens nog niet volledig zijn uitgestorven. De consequentie hiervan is een verhoogde 

onnauwkeurigheid bij volumestroommetingen. Het project1, waar dit afstudeerwerk een onderdeel van 

uitmaakt, beoogt de invloed op de stroming na te gaan van de hierboven genoemde parameters: het Rey

nolds-getal, de wandruwheid en de aard van de verstoring. Het de resultaten van dit onderzoek hoopt men 

aanbevelingen te kunnen doen voor het correcte gebruik van de meetflens (en de turbineflowmeter). 

Aangenomen wordt dat een verstoring in de vorm van een rotatie, die gesuperponeerd is op de axiale 

hoofdstroom, een ernstige bron van fouten veroorzaakt bij de nauwkeurige meting van debieten van 

turbulente stromingen. Dergelijke stromingen, die naast een axiale snelheidscomponent ook een 

tangentiële component bezitten, staan bekend als swirlstromingen. In de praktijk ontstaat zo'n 

swirlstroming bijvoorbeeld wanneer een (turbulente) stroming twee niet in één vlak gelegen pijpbochten 

doorstroomt. In de vakgroep Transport Fysica, werkeenheid Turbulentie, is daarom besloten om eerst de 

invloed van een swirl op de stroming na te gaan en te onderzoeken hoe een swirl in de stroming 

uitsterft. We spreken dan van de relaxatie van de swirl. Het onderzoek richt zich op turbulente, incom

pressibele waterstromen met een Reynolds-getal (betrokken op de buisdiameter) van ongeveer 100.000. 

Alvorens de relaxatie van de swirlstroming experimenteel te kunnen onderzoeken, is het nodig om 

over een reproduceerbare swirl te beschikken. Een mogelijkheid is een buis met een schroeflint. Dit is 

een om de lengte-as getordeerde strip met een breedte gelijk aan de diameter van de buis waarin hij 

geplaatst is (zie fig. 1.2). In het vervolg duiden we de combinatie buis-met-schroeflint aan met 

( swirl )generator. Het turbulente snelheidsveld dat zo'n generator produceert is een functie van de 

geometrie van de generator, zoals de diameter en de lengte van de buis en de spoed van het schroeflint, 

van het Reynolds-getal en van de aard van de stroming aan de ingang van de generator. Het afstudeerwerk 

heeft tot doel: 

- ervaring op te doen met de experimentele opstelling, met name met de nieuw ontworpen meetsectie en de 

l. 
Het project wordt gesponsord door de N.V. Nederlandse Gasunie. 
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nieuwe aangeschafte LDA··opstelling 

- het snelheidsveld zowel experimenteel als numeriek te bepalen aan de uitgang van een bepaalde 

generator 

- de invloed na te gaan van het snelheidsveld aan de ingang van de s~Jirlgenerator op het veld aan het 

uiteinde. 

Om een indruk te krijgen van het te verwachten stromingspatroon, berekenen we met het stromingspak

ket PHOENICS de stroming in de generator. In een niew:1 gebouwde opstelling meten we het snelheidsveJ d 

aan het uiteinde van een s1.Ürlgenerator met de LDA-opstelling. 

1.1 Swirlstromingen 

Roterende stromingen worden in de techniek vaak met voordeel gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan het 

verbrandingsproces in de cilinders van een zuigermeter of in de branders van een ketelinstallatie, waar 

de rotatie van de verbrandingsgassen de vlam stabiliseert en de menging bevordert. In cyclonen 

bewerkstelligt de rotatie de scheiding van massa, in de Ranque-Hilsch buis wordt als gevolg van de 

rotatie thermische energie gescheiden. Heeft de roterende stroming naast een tangentiële snelheid ook 

een axiale snelheiàscomponent dan spreken we van een swirlstroming. Dergelijke swirlstromingen zijn 

complex van aard. Zo zijn er in het geval van begrensde swirlstromingen naast de snelheidsgradiënt 

loodrecht op de wand ook andere snelheidsgradiënten in een swirlstroming aanwezig. Bekend is dat zelfs 

kleine extra snelheidsgradiënten een verrassende invloed kunnen hebben op de structuur van de 

turbulentie, de schuifspanningen en de tijdgemiddelde snelheidsprofielen [1-3]. Is het verloop van de 

tangentiële snelheid over de buisdoorsnede zodanig dat het impulsmoment naar bui ten toe afneemt, dan 

ontstaat een instabiele situatie en neemt de turbulentie toe. Door de kromming van de stroomlijnen gaan 

centrifugale krachten een rol spelen die de turbulentie juist geheel of gedeeltelijk tracht te onder

drukken. Bijvoorbeeld, stroomt een turbulente stroming door een om de lengte-as roterende buis dan kan 

de stroming laminair worden als de buis voldoende snel roteert [4]. Niet-lineaire stabiliteitsberekenin

gen tonen aan dat de rotatie van de buis de omslag laminair-turbulent ook kan bevorderen [ 5]. Voor 

sterke swirls is het mogelijk dat de stroomlijnen zo sterk krommen dat recirculatie optreedt, d.w.z. dat 

de axiale snelheid over de doorsnede van de buis van richting verandert. In dit verslag komen alleen 

relatief zwakke swirls aan de orde zodat recirculatie niet zal optreden. Voor uitgebreidere informatie 

over swirlstromingen in het algemeen verwijzen we naar (6]. 

Eenvoudige s::Jirlstromingen kunnen we ons ontstaan denken uit de potentiaalwervel en de starre 

rotatie (of rotatiestroming) door aan de tangentiële snelheid een (constante) axiale snelheid toe te 

voegen. Zo geldt voor de potentiaalwervel 

(1.1) Vr = o 
- cl 
Vs-= r 
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Vz = V 

en voor de starre rotatie 

(1.2) 

-
Vz = V 

In beide vetgelijkin;;2n zijn Vr, v8 e:1 Vz respectievelijk àe tijdgemiddelde radhls,. tar.gentiële 2~ 

axiale snelheid. 1.i: c1 en c 2 zijn constanten. 

De singulariteit voor r = 0 ill de potentiaalwervel is niet realistisch. We krijgen een realistischer 

stroming als we beide genoemde typen stromingen combineren tot een stroming die lijkt op een zogenaamde 

Rankine wervel [7]. In het vervolg zal blijken dat deze geïdealiseerde stromingstypen de werkelijl\heid 

in een aantal situaties redelijk benaderen. Hierna beschouwen we begrensde swirlstromingen , mo2t name 

stromingen door een buis, al dan niet voorzien van een schroeflint. De straal (diameter) van de buis 

geven we aan met R (Dl, de oppervlakte van de dwarsdoorsnede met f. .. Omdat aan de begrenzende wanàer, 

grenslagen ontstaan verliezen formules (1.1) en (1.2) hun geldigheid in de buurt van de wanden. 

Een streepje boven een grootheid duidt in dit verslag steeds een tijdgemiddelde grootheid aan, 

oppervlakte-gemiddelden noteren we met haakjes < >. De fluctuerende snelheidscomponenten worden 

aangegeven met kleine letters, vectoren en tensoren met vette letters. Zo is bijvoorbeeld V de momentane 

snelheidsvector en Vz de fluctuerende z-component van de momentane snelheid. Voor een overzicht van de 

gebruikte symbolen verwijzen we naar de symbolenlijst achter in dit verslag. 

Om de sterkte van een swirlstroming te karakteriseren zijn meerdere (dimensieloze) swirlparameters 

in gebruik. Zo hanteren bijvoorbeeld Kr ei th & Son ju [ 8] in hun experimenten aan een relaxerende 

swirlstroming de hoeksnelheid van een in de stroming geplaatst propellertje als swirlparameter. Het 

gemak in het experiment staat dan voorop. In cyclonen gebruikt men de "swirlratio" SR, dit is de 

verhouding van de intredende tangentiële snelheid tot een gemiddelde axiale snelheid (=intredende 

volumestroom/oppervlakte dwarsdoorsnede van de cycloon). Het swirlgetal S' 

( 1.3) S' = __.!._ 
R 

dat een duidelijke fysische betekenis heeft, namelijk 

(integrale axiale flux van het gemiddelde impulsmoment) 

S' = 

R*(integrale axiale flux van de gemiddelde impuls) 



j 

heeft als nadeel dat voor de berekening turbulente grootheden nodig zijn. In dit verlag tarakteriseren 

we de sterkte van de swirlstrorninJ met het s\iirlgetal S dat dit nadeel niet kent: 

( 1. 4) 
, 

s = _:':_ 
R 

rv2v8 dA 

(Vz)
2
dA 

Het swirlgetal kunnen we zien als een maat voor de efficiëntie waartlee een swirlgenerator een 

swirlstroming produceert. Het laat zich voor de genoemde stron:.ingstypen eenvoudig be:c::};enen: 

(1.5) 
c s = _L 
RV 

c2R 
s = 2V 

voor de potenU.aalwensl 

voor de starre rotatie 

Omdat de viskeuze stromingen begrensd worden door een buis zal door de aanwezigheid van de grenslagen 

vergelijking (1.5) slechts bij benadering geldig zijn. 

1.2 De swirlgenerator en de uitgevoerde experimenten. 

Er bestaan verschillende methoden om een swirlstroming te produceren, elk met specifieke voor- en 

nadelen. Eerder is al genoemd de buis met twee niet irt één vlak gelegen pijpbochten. Is een zuiver 

rotatiesymmetrische s·.ürlstroming noodzakelijk, dan komt de om de lengte-as draaiende buis in aanmer

king. Omdat de swirl in dit geval door diffusie door de stroming verspreidt moet worden, ontstaat alleen 

ver stroomafwaarts een swirl van voldoende sterkte. Lange buizen zijn dus vereist. Bovendien is een con

structie nodig om de buis te roteren. Enige andere mogelijkheden om swirls op te wekken zijn afgebeeld 

in fig 1.1. 

In onze experimenten wordt de swirl geproduceerd met een schroeflint (E: twisted tape, D: Spirale, 

F: ruban hélicoidal). Dit is een om de lengte-as getordeerde strip met de vorm van een schroef er. 

waarvan de breedte gelijk is aan de diameter van de buis waarin hij geplaatst is (fig. 1.2). De buis met 

het schroeflint krijgt de naam swirlgenerator. In dit verlag beschom1en we geen andere typen generato

ren. Onze generator is betrouwbaar en eenvoudig van constructie. 

In figuur 1.2 zijn de belangrijkste geometrische kenmerken van de swirlgenerator aangegeven. Om 

misverstanden te voorkomen wijzen we erop dat in de literatuur ook de 180'-spoed [9-11] en de 

hydraulische diameter2 DH [12-15] gehanteerd worden. Van beiden zullen we geen gebruik maken. 

Het schroeflint wordt van oudsher gebruikt om de warmteoverdracht aan een buiswand te bevorderen. 

In veel van de literatuur richt men de aandacht dan ook op deze warmteoverdrachtsaspecten, zie [16] voor 

een review artikel. Op basis van de experimentele resultaten worden bijvoorbeeld correlaties voorgesteld 

2 

D = H 

W'D 1 - 460 

(H2)0 - 26 
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voor het Nusselt getál en de \vri jvingsfactor. Slechts in een beperkt ~antal publicaties krijgt cok de 

precieze vorm van het turnuk1te snelheidsveld enige aandacht (_;.4,).5,17]. Het is juist dit. snelheidsveld 

en het daaruit af te leden sv;irlgetal S waar onze irtteresse naar uitgaat. 

c 

Figuur 1.1 

Enige typen swirlgeneratoren 

a) Vortex ra~p b) Tangentiële inspuiting c) Schoepenkrans à) Getordeerde buis 

doorsnede A-A 

Figuur 1.2 

De swirlgenerator 

In de fi~uur hebben de symbolen de volgende betekenis. D: de inwendige diameter van de buis, P: da 360'
spoed en 6: de dikte van het schroeflint. Ls (niet in de fig. aangegeven) is de lengte van de swirlgenera
tor (of het schroeflint). 

Het een laser Doppier anemometer (LDA) zijn de tijdgemiddelde ~nelheidscomponenten aan de uitgang 

van de swirlgenerator bepaald. De generator is opgenomen in een nieuw gebouwde pijpopstelling. Voor het 

eerst is ook een nieuw ontworpen meetsectie in de praktijk getest. Gemeten is aan een generator met de 

volgende afmetingen: D= 70 mm, ó= 2 mm, P/D= 6,86 en Ls/P= 1,31. Het Re-getal (Re= D<Vz>/v, met v de 

kinematische viscositeitscoëfficiënt) is in te stellen en varieert in ons experiment van 77000 tot 

230000. Ook is nagegaan wat de invloed is van het intreeprofiel op het profiel aan het uiteinde van de 

swirlgenerator. 
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1.3 Het stromingspakket PHOENICS. 

Omdat de invloed van de parameters D1 P/Il e11 L5/D nog onopqt::helderd olijft 1 is besloten voorafgaand 

aan het experiment een numerieke simulatie met het stromingspakket PHOENICS (versie 1. 4) uit te voeren, 

in de hoop dat enig licht geworpen \·!ordt op het be}a!Jg van deze parameters. 

Er bestaan meerdere technieke:l om een stroroir.gsproblCE:fil numeriek aan te pakken. Bekend is de 

Eindige Elementen Methode (EEM) en de Eindige Volume Methode (f:ifl1). Binnen elke methode zijn weer ver

schillende formuleringen gangbaar, zoals die met de stroorJfunctle ~n de vortici te i t als afhankeli jl;e 

variabele en de snelheicts-druk formulering. PHOENICS is een Eindige Volume pakket in snelheicts-druk 

formulering. Het dit pakket is inmiddels veel ervaring opg~daan [Jg-·21]. 

PHOENICS is in staat stationaire en instationaire, één fase en meer fase stromingen, warmteover

drachtsprocessen en chemische reacties in 1, 2 of 3 dimensies te simuleren. Daartoe moet het pakket 

gekoppelde, niet-lineaire partiële differentiaal vergelijkingen (PDV-en) op lossen. Afhankelijk van het 

probleem zijn deze PDV-en van het parabolische, hyperbolische of elliptische type (eventueel nog 

mengvormen). Hieraan ontleent PHOENICS haar naam: PHOENICS is een acroniem voor Earabolic, Ryberbolic Qr 

E,lliptic Numerical Integration Çode ~er i es. In ons geval simuleert PHOENICS een stationaire, incompres

sibele, turbulente swirlstroming in een, wat de vorm betreft, complexe swirlgenerator. Deze complexe 

vorm vereist de mogelijkheid om met kromlijnige coördinaten te r2kenen. In PHOENICS is dit mogelijk met 

de Body (of Boundary) Fitted Coordinates (BFC's). Omdat het hier om een turbulente stroming gaat ooet 

een model in het stromingspakket aanwezig zijn dat de turbulentie beschrijft. PHOENICS kent meerdere 

opties, gekozen is voor het k-E-model. 

Het stromingspakket is gebaseerd op de EVH. De ruimte waar de op te lossen PDV-en geldig zijn wordt 

verdeeld in een aantal elkaar niet overlappende cellen. Dit is de eerste stap in de discretisatie 

procedure. In de tweede stap wordt in elke cel een centraal punt en een punt in het midden van elke 

celrand onderscheiden waar de afhankelijke variabelen gedefinieerd worden. De PDV-en kunnen nu met een 

integratie over een cel herleid worden tot een stelsel niet-lineaire algebraïsche differentievergelij

kingen. Vervolgens moeten de gediscretiseerde behoudswetten in verband met het niet lineaire karakter 

iteratief opgelost worden. Een belangrijk pluspunt van de EVH is dat elke behouden grootheid, zoals 

bijvoorbeeld de massa, inderdaad per cel behouden is. Heer informatie over PHOENICS en de numerieke 

methoden is te vinden in [22-25] 

Wat mogen we niet van PHOENICS verwachten? Als eerste merken we op dat PHOENICS de swirlstroming 

nooit beter kan simuleren dan de fysische behoudswetten toelaten. We doelen hier vooral op het k-E

model. Bekend is dat dit turbulentie model met name swirlstromingen niet altijd even goed modelleert. 

Een zelfde soort opmerking kunnen we maken wat betreft de op te leggen randvoorwaarden (RilW-en). 

Bovendien is het duidelijk dat we met een klein aantal cellen geen fijne details van de stroming kunnen 

ophelderen. Daar tegenover staat dat weinig cellen weinig rekentijd en geheugenruimte vergen. Tenslotte 

is het niet altijd geheel duidelijk of de berekende oplossing ook convergeert naar de werkelijke oplos-
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sing of wanneer de berekend~ 0plossing de werkelijke oplüs;.:;inry vohlüe!~èe dich: t;enaderd ü .. Dit is een 

taak voor de gebruiker van PHOEliiCS. 

Het PHOENICS simuleren l~e dt: stroming i.n een swirlgenetator met de volgende af1:1etingen: D=70 mm, ó= 

0 mm, P /D= 20 en Lsf'P= 0,5. Voor het Reyno lds-getal. is gekozen: I<e= 50000. Lan de intree van de 

generator is een vlak en een volledig ontwikkeld, :urbulent profiel voorgeschreven. 

1.4: Indeling van het verslag~ 

In hoofdstuk 2 zijn ds gegevens uit de literatuur verzameld o·:er de f.oor een schroeflint 

geproduceerde turbulente st:roning. Heestal zijn deze resultaten 'lerkregen uit experimenten, een enkt:le 

maal is een numerieke berekening uitgevoerd. De experimentele opzet, de uitgevoerde metingen en da 

resultaten komen in hoofdstuk 3 ter sprake. Ir. hoofdstuk 4 geven we de resultaten van èe numerieke 

berekeningen. Het gebruikte turbulentie model in relatie tot S\Ürlstromingen en àe optredende moeilijk

heden die de RVW-en met z i eh meebrengen komen in dit hoofdstuk aan de orde. Eveneens behandelen t·lt: in 

dit hoofdstuk de weg die PHOENICS volgt in de discretisatieprocedure en de structuur van PHOENICS. In àe 

verschillende hoofdstukken vergelijken we de resultaten uit literatuur met de resultaten uit onze 

simulatie en uit ons experiment. Tenslotte besluiten we in hoofdstQ~ 5 met enige conclusies. 
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Hoo_fiJf;tuk_j 

De s·wirlstroming gepr9duceerd door.__ê<>r. c~cho.:.:fJJ.nt, <l~:!l.S'.Y..~n j_çJJt. 

2.1 Inleiding 

Zoals in het vorige hoofdstuk al is aangegeven 1wrdt de s1ürl iii8't een schroefli:1t in de strom1ng 

opge~1ekt. In dit hoofdstuk zullen we een overzicht geven 11r. dE: literatuur die betrekking h.::eft op de 

turbulente stroming geproduceerd door zo'n schroeüint. Dit geeft een indruk van het te venlachten 

snelheidspatroon en maakt een vergelijking mogelijk met de resultaten van de numerieke berekeningen en 

van de experimenten. De resultaten zoals gepresenteerd in de literatuur zijn meestal gebaseerd op 

experimenten [14,15,17], een enkele maal is een numerieke berekening uitgevoerd [10]. Voor de numerieke 

resultaten verwijzen we naar hoofdstuk 4. Vri j1·1el alle onderzoek is gedaan aan volledig ontwi.Jr.kelde 

stromingen. Hieronder verstaan we stromingen waar in elke doorsnede loodrecht op de buisas hetzelfde 

turbulente snelheidsveld heerst. Pas na een zekere inlooplengte L~nl ontstaat zo'n volledig ontwikkelde 

stroming. 

Niet alleen de axiale snelheid maar ook de tangentiële snelheid neemt aan de vaste \·landen snel tot 

nul af, zodat er meerdere grote snelheidsgradiënten in de s;ürlstroming aanwezig zijn. De ~;etmatighedeil 

die in grenslagen met één belangrijke snelheidsgradiënt geldig zijn, zijn dan niet zonder meer 'ian 

toepassing op de grenslagen in swirlstromingen. In dit hoofdstuk zullen we enige aandacht besteden aan 

deze grenslaageffecten. 

In paragraaf 2.2 bespreken we de snelheidsverdeling in de kern van de stroming, in 2.3 komt het 

snelheidsverloop in de grenslagen aan de orde. 

2.2 De snelheid in de kern van de stroming. 

Als een turbulente buisstroming de swirlgenerator volgens fig. 1.2 binnenstroomt dan is een zekere 

inlooplengte nodig voordat zich een volledig ontwikkelde swirlstroming heeft ingesteld. In tabel 2.1 

zijn de metingen van Seymour [17] van de inlooplengte verzameld. Deze metingen zijn uitgevoerd in lucht. 

Volgens Seymour heeft zich een volledig ontwikkelde stroming ingesteld als de axiale wrijvingsfactor een 

constante waarde aanneemt. Of dit criterium ook inhoudt dat alle turbulente grootheden volledig 

ontwikkeld zijn is niet duidelijk. Uit de tabel is geen duidelijke trend te herkennen: zo neemt Linl/D 

toe met toenemende Re als D =25,4 mm en P/D =3,68 , terwijl voor D = 25,4 mm en P/D =13,11 Linl/D met 

toenemende Re juist afneemt. De tabel geeft wel aanleiding te veronderstellen dat voor toenemende P/D de 

inlooplengte betrokken op de spoed afneemt. 
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;-;;--~=~~Îoo~~;~-~l 
l ;_,inl/D L:nl /P i 

3,68 ---- ·~-~.~----- 2, ~ 1 

3,68 ,,· 1188 4,9 i' 

3;63 4,9 
13,11 I' 2s 1,9 1 
13,11 I 13 1,0 I 
13,11 1 10 o,1 I 
11,36 I ~0 l,S i 
7,ss j 20 2,6 I 
9,52 28 2,9 

___ 9_,_52 -- 25___ 2,6 J 

D Re*10-4 

(mm) 

25,4 0,7 
25,4 2,2 
25,1 6,8 
25,4 0,7 
25,<1 2,2 
25,4 6,8 
50,8 24 
50,8 24 

I ~6,~ 6,s 
L_6,.. 2a 

tabel 2.1 

De inlooplengte Linl als functie van de diameter D, de spoed P en het Re-getal 

(Re= D<V2>/v) 

De conclusie van Seymour luidt: 

(2.1) !hl 10 < D < 30 

05<!inL<5 
I p 

De ongelijkheden zijn geldig voor de Re- en P/D-waarden zoals die in de tabel zijn opgegeven. Opvallend 

is dat de stroming door de swirlgenerator beduidend sneller ontwikkeld is dan de stroming door een 

"lege" buis. Hiervoor geldt: (L· 1/D) = 4 4 Re0,167 
ln leeg ' 

De omslag van laminair naar turbulent vindt in onze swirlstroming bij hetzelfde Re-getal plaats als 

in de stroming door een "lege" buis, namelijk bij Re:::: 2300. Opmerkelijk is dat in de swirlstroming de 

wrijvingsfactor bij het omslagpunt nauwelijks toeneemt, dit in tegenstelling tot de stroming door de 

"lege" buis [17]. 

De volledig ont'.!likkelde swirlstroming is in verschillende publicaties beschreven. Seymour [17], 

Smithberg & Landis [15] en Backshall & Landis [14] komen alle tot de conclusie dat het snelheidsveld bij 

benadering is opgebouwd uit een over de doorsnede constante axiale snelheid met daarop gesuperponeerd 

een tangentiële snelheid die lineair met de straal toeneemt: 

(2.2) Vr = 0 

V2 = <V2>= constant 

2 1T Vz v6 = P r 
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Het lineaire verband tussen v9 en r duidt op c::n starre lold~ie ~:iw d~ '>'lCê!JStvf (zie :JIJk paragr~af 

1.1). Het snelheids·ield volgens ( 2. 2) ontstaat ooi: als de strr1cmli jnsn d':'! v::·ï~ ii~b:·er: van schr0efl.i jner. 

met dezelfde spoed als die van het schroeflint: è& vloeis tofstroon 1.i jl:t dan c.p een roten~nde 

propstroming. Dit. zullen ile in paragraaf 4. 3 ooi: noq zi ·?r>. HEo t fon•c~ls ( L 1 i r;oncluècren wc :i at het 

sv1irlgetal van de door de S\virlgenerator geproduceerde vollediq onü1Htelde ~tromino bij h·2nadering 

alleen van geometrische factoren afhangt: 

(2.3) S=~ 
2P 

In de meet-praktijk kan dit een nadeel zijn. Imrr.ers, m..;et eeri meting gedaan \-iorden b2j een dnder 

s\virlgetal dan zal een andere swirlgenerator, met een andere spoed, gGmo11teerd mof>tt-n vlorden. 

In figuren 2.1, 2.2 en 2.3 zien we bovenstaande conclusies experimenteel bevestigd. Uit fiquur 

2.13, ontleent aan Backshall & Landis, blijkt dat het lineaire verband (2.2) inderdaad bij benadering 

gevolgd wordt. Uit deze figuur komt bovendien naar vofen dat ond;;r invloed van de buiswand de afwijking 

van dit lineaire verband steeds groter wordt in de richting waarin het schroeflint draait. Dichtbij en 

rechts van het midden van het schroeflint is v9 wat groter dan de starre rotatie. 

Figuur 2.1 

Het tangentiële snelheidsveld 

Volledig ont~i~~elde swirlstroming. De rotatie van het linkse schroeflint is in de richting van de pijl en 
in het vlak va;~ het papier gericht (dit is ook de richting van de stro111ing). DiaJileter D= 149 mm, P/D= 6,16. 
Meting in lucht. Re= 50000 of 185200 (niet uit Backshall & Landis op te maken). 

Voor 1-1at betreft de axiale snelheid merken \ve naar aanleiding van figuur 2. 2a op dat V z 1 <'J z> over de 

buisdoorsnede ongeveer 44% varieert als de buiswand niet te dicht benaderd ~iordt. De conclusie dat de 

3 

We wijzen er op dat alle resultaten in dit verslag ~p zodanige wijze herleid zijn dat ze betrekking hebben op een linkse 
schroef die in één bepaalde richting doorstroomd wordt. Spiegelen we b.v. de stroming door een generator met een ~ 
schroef in een vla)c dat loodrecht staat op de beschouwde doorsnede en het schoeflint, dan ontsta~t de stroming door oen 
generator met een linkse schroef die in ~ richting doorstroomd wordt. c 
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axiale snelheid over de doorsnede vrij1~el vlak i;;, r.•.wt:.:n \\~ in (!Jt ge1'ëd l"tet r'Ei1 ;çor.r.-~l.tje zout ;--,er1en. 

De axiale snelheidscontouren in figuur 2.2b toner. de ë . .=u:11ezigheid y;;:J hoqe--s::elh.oid.:;,ülai!den. ~:1 deze 

figuur is de axiale snelheid vlakker (varidtie 9%) P.ll 'ic·](~o~t b~tcc ëc:n ( 2.2:. Bovo:;ndj en bl] j}:t dät 

zelfs dicht bij de buisi·Janà de axiale snelheid 11-1U~I-~li jl·;s J.fn~clrtt. 

~ ..... ---

a b 

Figuur 2.2 

Dimensieloze axiale snelheidscontoun,n V z 1 <V 2) • 

Volledig ontwikkelde swirlstroming. De rotatie van het linkse schroeflint is i~ de richting va~ de pijl e"t 
in het vlak van het papier gericht (dit is ook de richting van de stroming). 
a) Zie onderschrift in figuur 2.1. Figuur uit Backshall & Landis. 
b) D= 76,2, P /D= 9 ,52, Re= 62000. Meting in lucht. Figuur uit Seynour. 

Merk op dat de contouren in figuur a en b nogal verschillen. De belangrijkste o·:ereenkomst is dat het 

maximum in beide figuren op ongeveer dezelfde plaats ligt. Het is nuttig te beseffen dat de grootte van 

de variatie van de axiale snelheid over de doorsnede sterk afhangt van hoe dicht bij de wanden gemeten 

is. 

Op het snelheidsveld beschreven door vergelijking (2.2) is nog een secondaire stroming gesuperpo

neerd: 

(2. 4) (V ) V 2n V- > a sec = 9 - p < z en 

Deze secondaire stroming is in figuur 2.3 afgebeeld [17]. Twee tegengesteld draaiende wervels zijn in 

deze afbeelding duidelijk te herkennen. Ook Smithberg & Landis vinden in hun experimenten een soortge

lijke secondaire stroming. De grootte van dit secondaire snelheidsveld bedraagt maximaal ongeveer 12% 

van de axiale snelheid. 

Een symmetrie in de stroming mogen we niet verwachten en uit bovenstaande figuren zien we dat inderdaad 

elke symmetrie ontbreekt. We merken nog op dat Seymour gevonden heeft dat voor verschillende Re-getallen 

de stromingspatronen geometrisch gelijkvormig zijn. Seymour geeft niet op over welk Re-gebied de 

gelijkvormigheid opgaat. De meting van Smithberg & Landis, aan een schroeflint met vrij1~el dezelfde P/D 

verhouding (P/D= 10,3) maar een Re-getal dat 4 maal zo groot is, laat zien dat de axiale snelheidscon

touren globaal dezelfde vorm hebben. We concluderen dat over (tenminste) dit gebied de gelijkvormigheid 
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behouden blijft. 

Figuur 2.3 

Het secondaire snelheidsv~ld. 

Volledig ontwikkelde swirlstroming. Rotatie van het linkse schroeflint is in de richting van de pijl en in 
het vlak van het papier (dit is ook de richting van de stroming). 0=76,2, P/D= 9,52 a~ Re= 3lOOGO. Meting in 
lucht. 

Ook over het statische drukveld aan het uiteinàe van de swirlg2nerator zijn ~üt de litc;ratUllr 

gegevens bekend. Smithberg & Landis concluderen dat het drukveld bij benadering rotatiesymmetrisch is P.n 

dat de statische drukgradiënt Jp;èfr een lineaire functie van r is. Dit resultaat kunnen ~1·2 ook zien als 

een bevestiging van ( 2. 2). Immers, als de krachten ten gevolge van de drukgradiënt ~c; 3r ir; 2veu·,.;icht 

zijn met de centrifugale krachten, dan geldt: 

- - 2 -
1 ap v9 21fVz 2 

-p ar·= -r- = (-p -) r (2.17) 

als voor v9 vergelijking ( 2 .2) gesubstitueerd wordt ( p is de dichtheid van het stromande medium). 

Grenslaag- en turbulentie-effecten en secondaire stromingen zijn natuurlijk niet in ( 2.17) verdü:

conteerd. 

2.3 De snelheid in de grenslagen. 

Tot nog toe is het snelheidsveld in de kern van de stroming besproken. P.est ons na te gaan hoe de 

snelheid verloopt in de grenslagen aan de vaste wanden. Omdat hier meerdere sneltleidsgradiënten 

voorkomen, is het niet vanzelfsprekend dat de wetmatigheden die in grenslagen met één grote gradiënt 

geldig zijn, ook van toepassing zijn op de grenslagen in swirlstcomingen. Metingen van Backshall & 

Landis [14] wijzen uit dat in de stroming geproduceerd door een schroeflint en in de grenslaag aan de 

buislvand voor de totale snelheid V het "normale" snelheidsverloop geldt: 

(2.5) 

(2.6) 

(2.7) 

V+ + = y 
+ + 

V = 5,0 lny - 3,05 
+ + 

V = 2,5 lny + 5,5 

in de viskeuze sublaag y+ < 5 

in de bufferlaag 5 < y+ < 30 
+ in de log-laag 30 < y < 200 
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en 

+ V 
V = -* 

V * 
+ 'i V y = -V-

* (}j 
V = ' 1 ( v7ij) wand 

13 

de di.;nensieloze ::otale snelh~id 

de dimensieloze Wilr.dafstand 

de wandwrijvingssnelhelG 

Ook Yajnik & Subbaiah [26] komen, gebaseerd op experimenten in een rotatie- sym:::e:riscJ': f,\:i:::·"str; .. r.i!1g 1 

tot een soortgelijke conclusie. Bovendien blijkt dat de hoek 1p die de totale snelte.ids·iector in::.lili t 'Tiet 

de buisas, in de viskeuze sublaag en de bufferlaag vrijwel constant is [14]. 

In verband met de formulering van de RVW-en in de numerieke simulatie is het van belang te vieten: 

1) hoe het snelheidsverloop is van de snelheidscomP.onentM in de grenslagen 

2) hoe dik de grenslagen zijn. 

Een en ander zullen we in hoofdstuk 4 nog verduidelijken. 
~ 

1) Ook de afzonderlijke snelheidscomponenten Vz en v9 vertonen na een transformatie een verloop zoals 

gegeven in relaties (2.5)-(2.7) [10,14] (zie fig. 2.4). 
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Verloop van de snelheidcomponenten in de grenslagen [1{]. 

a) De dimer.sieloze axiale snelheid b) De dimensieloze tangentiële snelheid 
o: Re= 50000 1 B=45' A: Re=185200, 8=45' c: Re=l85200 B=-135' 

--: Re= 50000 1 B=45' ----: Re=185200 1 B=45' 
(voor de betekenis van B zie fig. 2.1) 

Backshall & Landis definiëren allereerst de axiale en de tangentiële wandwrijvingssnelheid 

(2.8) * v' ëjjz * - v' (vave) Vz = (v ay) wand· en Ve - éJy wand 



14 

Verondersteld wordt verder dat 'P dicht bij de wand constant is (en gell jk aar! IPw ) , zodat de :j<!traEsfot:

meerde snelheden 

(2.9) / = __!_:z__ en 
z * 

V z v' COS!p W 

en de getransforneerde wand-afstanden 

* * 
(2.10) Y+ - y 'J_z__ 

2 ---, 
Vv COS'Pw 

en Y~ :o-~-
vv smp w 

voldoen aan vergelijkingen analoog aan (2.5,6 en 7). 

Zo luidt bijvoorbeeld (2.7): 

(2.11) 

(2.12) 

V~ = 2,5 lnY~ + 5,5 

J. + v9 = 2,5 lnY 9 + 5,5 

Vooral de axiale snelheid volgt bovenstaande relatie tot ver in de turbulente kern van de stroming, voor 

de tangentiële snelheid geldt dit in mindere mate, zie figuur 2.4a en 2.4 b· Voor toenenend'= E \!:ijkt d2 

dimensieloze tangentiële snelheid V~ steeds meer af van (2.12) terwijl het verloop niet meer onathanke

li jk is van het Re-getal. Bovenstaande relaties voorzien 11e in Appendix A van enige opme!:kingen. 

2) Voor de berekening van de dikte van de grenslaag volgen we Seymour [ 17]. Deze naakt de volgende 

aannamen wat betreft de aard van het snelheidsveld: 

- de stroming in de kern kan gemodelleerd worden als een starre rotatie 

- de secondaire stroming blijft beperkt tot de grenslagen 

- de asymmetrie speelt geen rol van betekenis en 

- in de grenslagen zijn de 1/7-snelheidswet en de schuifspanningswet van Blasius van toepassing, rlus 

(2.13) _V_ = (_1._)1/7 
- ó 
vó 

met v6 de totale snelheid aan de rand van de grenslaag met dikte ó en 

(2.14) T = 0,0225 pVÓ 7
/
4 

(-+) 
1
/
4 

met r de totale wandschuifspaning en p de dichtheid. In het licht van wat al eerder over het snelheicts

veld vermeld is, moeten we concluderen dat deze aannamen grove benaderingen zijn van de werkelijkheid. 

Seymour's grenslaagberekening leert dat voor de dikte ó van de grenslaag geschreven kan worden: 

(2.15) + = 0,084 (f
4 Re)-0'

2 

2 
met f de axiale wrijvingsfactor, gedefineerd door óp= f (L/D) ~ p<Vz> , 

(2.16) f- 590 + ~ + 0 035 - P JRe Re ' 

Bovenstaande formules zijn van toepassing op de grenslagen aan de buiswand en aan het schroeflint en op 
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volledig ontwikkelde S'.iirlstromingen 4. De laatste vergelijking is een wpir isch2 re! a ti-:: qe!Jaf.Eerd üp 

metingen van Seymour. Is bijvoorbeeld Re= 49700 en P/D= 20, dan geldt f::: 0,050 0n &JD" 0,106. In ~;en 

lege buis met dezelfde diameter en hetzelfde Re-getal is de log·-laag van vcrge Ji jkbáre d_i_!~'ti:, zoals :ie! 

nu zullen aantonen. Het de formule van Prandtl, 1;/f = -0,8 + 2.03h,qi:df, kunnE~n '~e 'ie wrijll.iJlg,:;fèdvr 
* - ' * f berekenen: f= 0,0202. Bovendien geldt: V= <V2>J (f/8), zodat V= 0,036 mjs . .lan d~ -cänd v&n de log--

laag geldt /= &v* jv =200 en dus ó jD=O ,08. Dat de grenslaag in de swir1strom_;_ng ::ar. èt! co:1ca 'ie buis:·;an.i 

dikker is dan de grenslaag in de stroming zonder swirl, is in overeensten:Jlling •1et ~l]. 

4 

In de afleiding van (2.15) stelt Seymour dat in volledig ontwikkelde swirlstromingen moet gelden a;az=O, met z de coördinaat 
langs de buisas. In paragraaf 4. 2 zullen we zien dat dit niet juist is. Enige sceptis tegenover het resultaat ( 2.15) is 
daarom op zijn plaats. 
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3.1 Inleiding 

Zoals in hoofdstuk 1 al is vermeld maakt dit afstudeen1erk deel uit van een groter project; '.ïaarü: 

de relaxati~ van swirlstromingen onderzocht wordt. Voor het experimentele gedeelte van dit onderzoek zal 

in de toekoost een groot metalen pijpcircuit gebouwd worden. Het een nieuw aangeschafte LDA-opstelling 

en een speciaal voor dit onderzoek ontworpen meetsectie zullen metingen gedaan vlorden aan de relaxerende 

stroming. 

Om enige ervaring op te doen met zowel de LDA-opstelling als met de meetsectie, is besloten eerst 

een kleiner PVC pijpcircuit te bouwen. In dit kleinére circuit zijn verkennende metingen gedaan aan het 

snelheidsveld dat een swirlgenerator produceert. Bekeken is onder andere de invloed van het Reynolds

getal op de geproduceerde swirlstroming. Eveneens is onderzocht of de voro van het intreeprof iel 

doonoJerkt op het snelheidsprotiel aan de uitgang van de generator. Hieronder zullen we zien dat 

geëxperimenteerd is aan een zich ontwikkelende s~o1irlstroming. De resultaten in dit hoofdstuk zijn dan 

ook niet direct vergelijkbaar met de resultaten van het vorige hoofdstuk. 

Als stromend medium is in alle experimenten water gebruikt. De resultaten van deze experimenten 

hebben betrekking op een schroeflint met één bepaalde spoed P (= 48 cm) en één bepaalde lengte L5 (= 63 

cm). Omdat de diameter D van de pijp in het toekomstig circuit 70 mm moet zijn, is ook voor de breedte 

van het schroeflint (of: de diameter van de PVC pijp waarin het schroeflint geplaatst wordt) 70 mo 

gekozen. De snelheid <Vz> is in te stellen tot maximaal 3,14 rnjs, zodat een Reynolds-getal (Re=<Vz>D/v) 

van ongeveer 234000 haalbaar is. 

Het de LDA-opstelling zijn vooral de gemiddelde tangentiële en de gemiddelde axiale snelheid aan de 

uitgang van de swirlgenerator gemeten. Afhankelijk van de plaats van het meetvolume in de pijpdoorsnede, 

kan ook de radiale snelheidscomponent bepaald worden. Turbulente grootheden zijn niet gemeten. Om de 

laserbundels zo goed als ongestoord door de pijpwand te leiden, is een stuk van de PVC pijp direct nà de 

s~o1irlgenerator vervangen door een dun folie met een dikte van ongeveer 80 )lm. Dit folie is in de 

speciaal ontworpen meetsectie opgenomen. 

In paragraaf 3.2 beschrijven we de opstelling: het pijpcircuit, de swirlgenerator, de meetsectie en 

de LDA-opstelling. In deze paragraaf beschrijven we ook de ervaringen die zijn opgedaan met de 

opstelling. Bovendien komen de gebruikte computer programma's aan de orde. In de laatste paragraaf 

presenteren we de resultaten van de metingen aan de swirlstroming. 
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3.2 De opstelling 

- liet pijpcircuit 

In fig. 3,1 is schematisch het pijpcircuit weergegeven met daarin de plaats van de swirlgcEeratcr 

en de meetsectie. De belangrijkste afmetingen zijn in millimeters aangegeven. Zoals we in d·?: '.'otJ·~è 

paragraaf al hebben gezien heeft deze opstelling het karakter van een proefopstelling. 

Onder invloed van de zwaartekracht stroomt het water uit vat v1 achtereenvolgens door de pijp~n P1, 

r 2, P3 en P4 en tenslotte door pijp Ps in de verzamelbak V2. De centrifugaalpompen CP1, CP 2 en ~~P3, àie 

parallel zijn geschakeld, pompen het water via de retourleiding R weer naar boven, zodat een gesloten 

circuit ontstaat. De pompen hebben samen voldoende capaciteit om bij volledig geopende kleppen K1 en K: 
leegloop van vat v1 te voorkomen. Het waterniveau in vat v1 , dat bepalend is voor de totale drukval en 

daarmee ook de snelheid door de pijpen vastlegd, wordt tussen twee vlotterniveaus geregeld, namelijk 

tussen 77% en 90% van de maximale vulhoogte. Om bij het leeglopen van het vat een draaikolk te vermijden 

zijn radiale schotten in het vat aangebracht (niet in de figuur weergegeven). On dezelfde reden is d~ 

uitstroompijp P1 uit het midden van het vat geplaatst. Het circuit is op enkele plaatsen ondersteund om 

trillingen en dergelijke te vermijden. 

Een gedeelte van het pijpcircuit, te weten het vat v1, pijp P 1, verzamelbak v2 en de pompen met de 

retourleiding, was al voor het begin van het afstudeerwerk aanwezig. Omdat de diameter van pijp P2, 

waarin het schroeflint geplaatst wordt, 70 mm moet zijn (zie paragraaf 3.1), is een diffusor D noodza

kelijk om de aansluiting op de al aanwezige pijp P1 (0 50 mm) mogelijk te maken. De noodzaak van de 

contractie C hangt samen met het feit dat de gebruikte magnetische flowmeter F een doorstroomopening 

heeft van 50 mm. Een voordeel van magnetische flowmeters is dat ze ongevoelig zijn voor rotatiesymme

trische verstoringen op de hoofdstroming, zoals in ons geval een (mogelijk) nog niet volledig uitgestor

ven swirl. Voor de instelling van de volumestroom gebruiken we klep K2. Klep K 1 staat gedurende een 

meting volledig open. Mocht in het circuit ergens een lek optreden dan kan deze veiligheidsklep gesloten 

worden. Is instelklep K2 volledig geopend dan is de volumestroom 725 liter/min. Dit komt overeen met eeTI 

maximale snelheid van 3,14 m;s door pijp P2. Het stromingspatroon kan eventueel gevisualiseerd worden 

met cavitatiebellen die ontstaan als klep K1 voldoende wordt dichtgedraaid. Tijdens een meting moet de 

cavitatie natuurlijk voorkomen worden door klep K1 volledig te openen. 

Het pijpcircuit kan niet gevuld worden door eenvoudigweg klep K1 te openen: door de kracht van het 

vallende water kan het folie in de meetsectie namelijk bezwijken. In plaats hiervan is besloten het 

circuit van onder af, juist onder de flowmeter F, te vullen met water uit het waterleidingnet. Omdat de 

lucht uit de pijpen moet kunnen ontsnappen, is het bovenste uiteinde van pijp P2 voorzien van een 

ontluchtingsnippel o1. Tijdens het vullen zal water via buisje B ook de ruimte tussen het folie en de 

behuizing vullen. Het waarom hiervan komt later ter sprake. Door het ontluchtingsgaatje o2 in de 

meetsectie kan de lucht ontsnappen. Als P2 geheel gevuld is wordt de ontluchting 01 gesloten en kan het 

resterende gedeelte van het circuit van boven af gevuld worden door K1 (voorzichtig) te openen. Daarmee 
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is de vulcyclus beëindigd. Wil ll!en het circuit leeglaten, dan moet de volgende weg gevolgd worden; beide 

kleppen sl,liten, ontluchting o1 openen, zodat P1 via slang s leegloopt, vervolgens kle? K2 vcor~ichtiq 

open àraaien en de ontluchting in de meetsectie cpenen zodra het ~~a ter tot in de sectie ge~aa:d is. 

c 

F.t s 

..L-t--.u.V] 

V1 , V l : ven:eme lbo.!< 

pl • " • p 5 : pijp 

Pl : pijp tnet e.::h.""'efli~ 

K1, K1 :klep 

D : di ffu8or' 

C : cont..""actor 

M : meeteectie 

F : mogneti!!lche f lcr.lliieter 

CP1, •. ,<::PJ: centrifu,;Ml-

R pccnp 
R : retourleiding 

C1 • ol : cntlucntin;;~t.je 
s : !!!le.rg 

B : bll!!!je 

FD : fotcdiode 

Figuur 3.1 

Het pijpcircuit 

Tijdens het vullen doen zich geen noemenswaardige probiereen voor. Wordt het circuit echter te snel 

leeggelaten, dan wordt het folie in elkaar gedrukt zodra het water tot in de neetsectie gezakt is. Dit 

is een gevolg van de onderdruk die ontstaat boven het zakkende water doordat de ontluchting o1, met 

daaraan de slang, niet snel genoeg lucht in het pijpcircuit kan toelaten. Tijdens de metingen is 

gebleken dat het folie goed voldoet: de lijmverbinding tussen het folie en de ringen (zie hierna) is 

voldoende stevig, het folie behoudt zijn cilindrische vorm en "klappert" niet gedurende een meting 
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(onder "klapperen" verstaan ~Ie hier de kleine radial·~ bE:wegingen van het. folie). 

- D~ swirlgenerator 

De PVC pijp P2 met daarin b~t schroeflint vormen samen àe sl'iirlgenerator. J:l<'jordilt de pijp aan beide 

ui te inden voorzien is van };rac:~n en met flenzen gekoppeld is aan zowel de neetsectj e als 1:a.n de 

diffusor, is de pijp om de lengte-as om een willekeurige hoek draaibaar. Op een gradenboog is de 

hoekverdraaiing af te lezen. Hieronder zal duidelijk worden waarom deze draaibaarbeid van heli!ng is. Het 

linkse schroeflint zelf bestaat uit een getordeerde alu~inium strip. Bij de fabric&ge van het 

schroeflint bleek dat bij vergaande tordering de strip brak, zodat de spoed niet kleiner gemaalct kan 

worden dan een zekere minimUIQ waarde. De lengte is, eveneens om fabricage-technische redenen, aan een 

maximum gebonden. Uiteindelijk is een schroeflint verkregen met de volgende afmetingen: 

(3.1) spoed 

lengte 

: P =48 ±1 cm 

: L5 =63 cm 

breedte/diameter : n =7 cm 

dikte : ó =2 mm 

zodat 

P/D = 6,86 

L s/D =9 ,00 

L5/P =1,31 

Wordt de PVC buis verwarmd dan past het schroeflint "exact" in de buis. Na afkoeling zit het dan 

klemvast. Voor het verwijderen van het schroeflint, noodzakelijk als zich bijvoorbeeld te veel 

aluminiumhydroxyde op het schroeflint heeft afgezet, kan dezelfde procedure gevolgd worden. Omdat de 

buis wat langer is dan het schroeflint, is een axiale instelling van het schroeflint in de buis 

mogelijk. 

- De meetsectie 

Voor wat betreft de meetsectie maken we de volgende opmerkingen. 

De meetsectie is nà de swirlgenerator in het circuit opgenomen zodat de laserbundels, nodig voor de LDA

snelheidsmeting, ongestoord door de pijpwand kunnen dringen. Daartoe is een stuk van de PVC pijp, met 

een lengte van ongeveer 5 cm, vervangen door een dun, doorzichtig lexaan-folie met een dikte van 

ongeveer 80 ,um. 

De laserbundels moeten ongestoord door het folie kunnen dringen. Het betreft hier de volgende 

kenmerken van het folie: doorzichtigheid, dikte en polarisatie eigenschappen. 

Dat het folie voor de laserbundels doorzichtig moet zijn hoeft hier geen betoog. Dat het ook dun 

moet zijn hangt samen met het feit dat de effecten van de breking van het laserlicht gering zijn als het 

folie voldoende dun is. Zo kan men aantonen dat de drie laserbundels elkaar niet snijden als gebruik 

wordt gemaakt van een dik folie. Bovendien kan in het geval van een dun folie de plaats van het snijpunt 

van de bundels in de pijpdoorsnede , waar de snelheid gemeten wordt, gemakkelijk bepaald worden: we 
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kunnen dan in eerste benadering doen alsof het folie niet aam1ezig is. Een dik folie daarentegen vereist 

het gebruik van ingewikkelde correctieformules. Een bijkomend voordeel van een dun folie is dat minder 

licht geabsorbeerd wordt. 

Voor een optimale werking van de LDA-opstelling mag het folie de polarisatie eigenschappe~ van het 

laserlicht niet beïnvloeden. Bij de experimenten is naar voren gekomen dat het gebruikte lex~ar.-folia 

deze eigenschap niet heeft. Een consequentie hiervan is dat bijvoorbeeld de signaalopbrengst niet 

maximaal is. De resultaten van de metingen zijn echter niet onjuist ! Wel kan de nauvikeurigheid van de 

metingen door het gebruik van een ander foliemateriaal verbetert worden. 

Het dunne folie kan vrijwel geen enkele mechanische belasting opnemen, zodat het, voor een 

gemakkelijke montage tussen pijpen P2 en P 3, opgenomen is in een messing behuizing. De behuizing en het 

folie vormen samen de meetsectie. Deze is in fig. 3.2 weergegeven. 

a 

a) De meetsectie (afmetingen in nm.). 

Figuur 3.2 

De meetsectie 

b 

b) Doorsnede van de meetsectie in het vlak waarin de buisas ligt en dat parallel is aan de glazen ruit. 
1 :koppelstuk (tussen de meetsectie en het pijpcircuit) met flenzen, 2 :meetsectie, 3 :folie, 4 :ringen 
waarin het folie gelijmd is, 5 :a-ringen, 6 :a-ringen, 7 :glazen ruitje. 

Uit deze figuur lezen we af dat de behuizing bestaat uit een rechthoekige doos waaraan twee pijpen, 

met een inwendige diameter van 70 mm, zijn bevestigd. Aan elk van deze pijpen is een flens gedraaid die 

de koppeling met de pijpen P2 en P 3 mogelijk maakt. Twee tegenover elkaar .. liggende wanden van de 
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meetsectie zijn gemaakt van (dik) glas. Het laserlicht komt via één van deze wanden de sectie binnen en 

verlaat het via de andere wand. 

Het folie is aan beide uiteinden in een messing ring gelijmd, zodat het de nodige stijfheid krijgt. 

De ringen worden bij montage in de 0-ringen geduwd, die in gleuven in de koppelstukken liggen. Ook voor 

de afdichting tussen de rechthoekige doos en de koppelstukken zijn 0-ringen gebruikt. Zo ontstaat een 

lekvrije afdichting en is het pijpcircuit volledig lekdicht. Omdat de ringen een inwendige diameter 

hebben van 70 mm, zijn we er zeker van dat de stroming ongestoord door de meetsectie stroomt. 

Op het folie kan zich kalk, aluminiumhydroxyde of ander vuil afzetten, zodat het regelmatig ,denk 

aan één maal in de twee à drie weken, schoongemaakt moet worden. Het folie met de ringen kan dan in zijn 

geheel uit de meetsectie genomen worden en schoongemaakt worden, of, als dit nodig mocht blijken, door 

een ander folie (met ringen) vervangen worden. 

De ruimte begrensd door het folie en de wanden van de messing behuizing is tijdens een meting 

gevuld met leidingwater. De bedoeling hiervan is het folie extra te ondersteunen doordat het water "om" 

het folie zich als een zeer inelastisch "kussen" gedraagd. Door dit "kussen" met een buisje B te 

verbinden met een stroomafwaarts gelegen punt van het pijpcircuit (zie fig. 3.1), kunnen bovendien 

(langzame) drukvariaties, die om welke reden dan ook over het folie zouden ontstaan, vereffend worden. 

Het folie behoudt zo onder alle omstandigheden zijn cilindrische vorm. We merken nog op dat tijdens het 

vullen niet alle lucht door het water verdreven kan worden, zodat het "kussen" zich wat elastischer 

gedraagt. 

- De LDA-opstelling 

Het de LDA-opstelling bepalen we de snelheidscomponenten aan de uitgang van de swirlgenerator. Dit 

gedeelte van de totale opstelling is weergegeven in fig. 3.3. In deze figuur is tevens het assenstelsel 

gedefinieerd dat in dit hoofdstuk gehanteerd wordt. De oorsprong van het stelsel ligt in het midden van 

de buisdoorsnede, de z-as wijst in de richting waarin het water door de meetsectie stroomt. 

De door ons gebruikte LDA-opsteling werkt in de zogenaamde "forward scattering reference beam 

mode". We zijn daarmee in staat van twee snelheidscomponenten zowel de grootte als de richting te meten. 

De He-Ne-laser met het voorgeschakelde optische systeem zendt daartoe drie laserbundels uit: twee 

referentiebundels en één strooibundel die, samen met de bissectrice van de beide referentiebundels, in 

één vlak ligt dat loodrecht staat op het vlak van de referentiebundels (zie fig. 3.3). 

Het stelschroeven onder de laser kan de bissectrice in een horizontaal vlak gebracht worden. Omdat 

de laser met de optiek om de optische as draaibaar is, kan het vlak van de referentiebundels daarna 

nauwkeurig horizontaal gedraaid worden (zie echter ook noot 6). Het vlak waarin de strooibundel ligt is 

dan verticaal. In een goed afgestelde LDA-opstelling hebben de bundels een zodanige richting dat de hoek 

die een bundel met de bissectrice insluit voor elke bundel evengroot is. Hoe groot deze hoek is hangt af 

van het medium waarin hij gemeten wordt. Zo bedraagt hij in lucht (al) 7,16', in water geldt: aw = 5,38' 

(brekingsindex van water nw= 1,33, brekingsindex lucht n1= 1,0). Het de beschreven bundelconfiguratie 
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kunnen de snelheidscomponenten Vy en Vz gemeten worden. De referentiebundels en de strooibundel snijden 

elkaar in het meetvolume (HV) waar de momentane snelheidscomponenten gemeten \vorden. De afmetingen van 

het meetvolume zullen we in dit verslag verwaarlozen. 

V : voedirq 1~ 

PO : fotodiode 

FS : frequentie..hitter 

TR : tracker 

0 : oscilloecoop 

S : fotodiode siqnaal 

lir : 41'lll1oge sponnirq 

1110n. : IIIOil:itar eiqnaal 

U/U) : Loek in/1.00< o.Jt 

signao.l 

Figuur 3.3 

I 

1 ........ . 

De LDA-opstelling en laserbundelconfiguratie 

Uit het monitor-signaal op de oscilloscoop lezen we af of we een Doppler-signaal "opgepiktn hebben. Het 
LI(LO-signaal geeft ip principe dezelfde informatie, maar dit signaal is in onze experimenten niet gebruikt. 

De uitgezonden strooibundel heeft in lucht een golflengte l.1 van 632 nm. Om het teken van de 

snelheidscomponenten te kunnen vaststellen zijn de referentiebundels ten opzichte van de strooibundel 

met een Bragg-cel in frequentie verschoven ( ófB=40 HHz}. Deze Bragg-cel is samen met andere optische 

elementen, waaronder lenzen, beam-splitters, beam-translators e.d., in het optische systeem opgenomen. 

Elk van de referentiebundels valt via een pinhole op een fotodiode waar het optisch gemixed wordt met 

het Doppler-verschoven licht dat door strooideeltjes uit de strooibundel geworpen wordt. De strooideel

tjes bestaan uit verontreinigingen die al in het water aanwezig zijn; er zijn geen deeltjes opzettelijk 

aan het water toegevoegd. Omdat het licht door de pinhole moet vallen, is een goede instelmogelijkheid 

van de diodes om en langs verschillende assen een vereiste. Zo is elke diode, om de signaalopbrengst te 

kunnen maximaliseren, draaibaar om d.~ as van de diode. Het signaal uit elke fotodiode wordt via de 

frequentieshifters naar de trackers gestuurd. Deze trackers leveren een analoge spanning UT die 

evenredig is met de Dopplerverschuiving 6fo : 

(3.2) 

(3.3) 
UTl = al Hol 

uT = a2 ófo 
2 2 
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De evenredigheidsconstanten a1 en a2 hangen af van de instelling op de trackers 5 Voor de Dopplerïer

schuiving kunnen we de volgende relaties afleiden (zie ook appendix B): 

(3.4) 

(3.5) 

r s nlsina l (-Vy + Vz) ófo 1 = f 1 - f 1 = 
'-1 

r s n]s1na l (Vy + Vz) ófo = f 2 - f 2 = 
'-1 2 

r r met f 1 en f 2 de frequentie van de referentiebundel op diode 1 en 2, 

fl en f~ de frequentie van de verstrooide strooibundel op diode 

1 en 2. 

Omdat we de meetwaarden met de computer willen binnenhalen en bewerken, wordt het analoge tracker 

signaal UT eerst met een 12 bits ADC omgezet in een digitaal signaal. Is dit signaal in de computer 

ingelezen dan berekenen we met (3.2)-(3.5) de gewenste snelheidscomponenten: 

(3.6) V = ÀJ ( -
Ur1 ur2 
-+-) 

Y 2n1sina 1 a 1 a 2 

. 0T1 0T 2 "1 (3.7) Vz = 2n1sina 1 (-+-) 
al a 2 

Een tijd-middeling levert de gewenste Vy en Vz. Het programma in appendix C vervult de bovengenoem

de taken: uitlezen van de ADC's, berekening van Vy en Vz en tenslotte de tijd-middeling tot Vy en Vz. De 

volgende opmerkingen zijn hier op zijn plaats: 

- Het programma is in EPEP geschreven. Omdat we in dit stadium alleen turbulente grootheden willen 

meten, zijn de te stellen eisen aan de snelheid van de data processing gering. Het gebruik van snelle 

assembler procedures, bijvoorbeeld voor het uitlezen van de ADC's, kunnen we daarom vermijden. 

- Voor de berekening van de tijd-gemiddelde snelheidscomponenten middelen we over N metingen. In de 

experimenten is vrijwel steeds voor N=1000 gekozen. De onnauwkeurigheid van de gemiddelde grootheden 

ten gevolge van statistische fouten is daarmee een factor i ( 1000) verkleind (verondersteld is dat de 

metingen onafhankelijk zijn). 

Doordat de laser op een x-y-tafel geplaatst is, kunnen we de componenten Vy en Vz van het 

snelheidsveld over de gehele buisdoorsnede aftasten. In het geval van een swirlstroming zijn we echter 

vooral geïnteresseerd in de tangentiële en de axiale component. Het de LDA-opstelling als zodanig is het 

niet mogelijk deze componenten over de volledige doorsnede te meten. De swirlgenerator is echter om de 

lengte-as draaibaar, zodat het toch mogelijk is het complete snelheidsveld nà de swirlgenerator te 

bepalen (zie fig. 3.4). Een vereiste is wel dat de stroming aan de ingang van de generator rotatiesymme-

5 
In het snelheidsgebied van 0,75 m;s tot 3,14 m;s voldeden de volgende instellingen. Op beide trackers is de 

"range" ingesteld op 1000 kHz, op beide frequentieshifters is de pre-shiftfrequentie 20 kHz. Daarmee wordt zowel a1 als a 2 0,01 V/kHZ. 
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trisch is. Bovendien is het nodig dat de stroming stationdr is. Immers, we kunnen slechts b1ee 

snelheidscomponenten gelijktijdig meten, de derde component moet later bepaald worden. 

;;,7 y I 

Opstelling (a) Opstelling (b) 

Figuur 3.4 

Assenstelsel (x,y) is vast met de laser verbonden, (x',y') met de swirlgenerator. 8 is de hoek gemeten vanaf 
het schrceflint. 
a): De laser is verdraaid om een hoek a, de onderkant van het schroeflint valt langs de y'-as. Verplaatsen 
we de laser langs dè x-as, dan meten we de componenten V9 en v. , beide als functie van r en 8. Verplaat
silig langs de y-as levert ons Vr ên V9 • 

b): De optische as van de laser valt nu langs de x-as, de swirlgenerator met daarin het schroeflint is ver
draaid om een hoek a. Ook in deze opstelling meten we Ve en v. als functie van r en 8 als we de laser 
langs de x-as verplaatsen. Verplaatsing langsdey-as levert ons Vr en v •. 
De metingen zijn uitgevoerd in opstelling b. 

3.3: Resultaten 

De experimenten en resultaten zijn in deze paragraaf als volgt onderverdeeld: 

1) Axiale snelheidsmetingen in een circuit zonder swirlgenerator. Deze metingen hebben vooral tot doel 

de nieuwe LDA-opstelling te testen. 

2) Metingen in een circuit met generator, met het doel: 

: de snelheidscomponenten Vr, V9 en Vz te bepalen in een doorsnede direct nà het ui te inde van de 

generator. 

- vast te stellen wat de invloed is van het axiale snelheidsprofiel aan de ingang van de swirlgenerator 

op de snelheid aan het uiteinde. 

Vóór het begin van de metingen is nagegaan of de hoogte van de waterstand in vat v1, die bepalend is 
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voor het totale drukverschil, de grootte van de snelheid merkbaar beïnvloed. Gebleken is toen dat deze 

invloed <0,25% is. Het de waterstand houden we daarom in het vervolg geen rekening. Geconstateerd is dat 

de laserbundels niet perfect zijn afgesteld: de hoeken die de bundels met de bissectrice insluiten (zie 

fig. 3.3) zijn niet alle even groot. Dit heeft natuurlijk consequenties voor de nauwkeurigheid van de 

metingen. In appendix B is afgeleid hoe groot de te verwachten systematische fouten zijn. In dezalfde 

appendix is ook de onnauwkeurigheid aangegeven in de positie van de oorsprong in de buisdoorsnede (zie 

fig. 3.3). Deze toevallige fout is geschat op ±0,25 mm. Vooral in de buurt van de buiswand speelt dit 

ons parten. 

1) Metingen zonder swirlgenerator: test LDA-opstelling 

Ülll te testen of de opstelling, en dan met name de LDA-opstelling, aan de verwachtingen voldoet, 

zijn een aantal axiale snelheidsprofielen gemeten in een circuit zonder generator. Bij deze metingen is 

verondersteld dat de stroming rotatiesymmetrisch is, zodat volstaan kan worden met een meting in één 

richting, in ons experiment steeds de x-richting. De nauwkeurige uitlijning van het pijpcircuit 

rechtvaardigt deze veronderstelling. Er is bij drie verschillende snelheden gemeten, te weten bij <V2> ~ 

1 mjs, 2 mjs en 3 mjs. Deze snelheden komen overeen met een Reynolds-getal van achtereenvolgens 75000, 

150000 en 230000. Het de flowmeter F zijn de volumestromen bepaald, de snelheden zijn hieruit vervolgens 

berekend. We zullen nu nagaan of: 

- in de onderzochte stroming geen v9 gemeten wordt 

- het debiet, dat berekend wordt uit het gemeten axiale snelheidsprofiel, overeenstemt met het door de 

flowmeter aangegeven debiet. 

- In de axiale stroming kan geen tangentiële snelheidscomponent aanwezig zijn en we moeten daarom van de 

LDA-opstelling eisen dat ook daadwerkelijk een (zeer) kleine tangentiële component gemeten wordt. 

Vastgesteld is dat v9 langs de hele x-as hetzelfde teken heeft en met toenemende V2 groter wordt, tot 

een maximum van ongeveer 2,5% van V2• Uit appendix B blijkt dat de fouten ten gevolge van de niet 

perfect afgestelde laserbundelconfiguratie vele malen kleiner zijn, zodat de verklaring hier niet in 

gezocht moet worden. Waarschijnlijk is het vlak van de referentiebundels niet exact horizontaal maar 

wijkt het hier ongeveer 1,5' (!)van af 6. In dit geval meten we: v9 = v2 sin 1,5' ~ 0,03V2• 

- In figuur 3.5 zijn de axiale snelheidsprofielen gegeven van de metingen bij de laagste en de hoogste 

snelheid. De meting bij <Vz> = 2,06 mjs vertoont dezelfde trends en is niet weergegeven. 

De figuur geeft een beeld dat in overeenstemming is met de verwachting. De profielen zijn vrijwel 

symmetrisch ten opzichte van de buisas. Het snelheidsverloop in de beide wandgebieden is daarentegen 

6 
Oe referentiebundels zijn horizontaal gesteld met een waterpas, zodat het vreemd is dat we l,s· scheefstand niet 

hebben opgemerkt~ Oe verklaring moet waarschijnlijk gezocht worden in de zeer elastische vloer waarop de LDA-opstelling 
stond. Tijdens het "horizontaal• stellen is de vloer door het gewicht van de steller vervormd en is de opstelling scheef 
komen te staan. Vervolgens zijn de bundels in het horizontale vlak gedraaid, waarna, met het verdwijnen van de steller, de 
vloer en de opstelling zijn teruggeveerd. 
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niet exact hetzelfde, ~aar dit kan gedeeltelijk verholpen worden door de oorsprong +0,25 mm te 

verschuiven. 

Het volledig ontwikkelde snelheidsprotiel bij Re=76700 is ook in fig. 3.5 afgebeeld. We constateren 

dat het snelheidsprotiel ter hoogte van de meetsectie nog niet volledig ontwikkeld is. 

Figuur 3.5 

Dimensieloze axiale snelheidsprofielen 

Metingen in een circuit zonder schroeflint. 
x en getrct~en kromme : g6me~en g;ofiel bij Re= 76700 of <V.>= 1,03 mfs. Voor de viscositeit van het water 
gebruiken we v = 0,94*10 m ;s. Dit is de waarde die geldt bij een gemeten gemiddelde watertemperatuur van 
18' c. 
• : gemeten profiel bij Re= 230900 of <V.>= 3,10 D/s 
' : volledig ontwikkeld profiel bij Re= 76700, met in de figuur de effecten op de snelheid van een 

oorsprong-verschuiving van +0,25 mm 

Ter controle berekenen we uit fig. 3.5 de volumestroom V door de grafiek tussen twee opeenvolgende 

meetpunten (q, Vz,il en (q+l, Vz,i+ll te benaderen met een lineair verband. Het oppervlak onder de 

grafiek wordt dan ingeschreven door een aantal trapezia en de volumestroom kan vervolgens berekend 

worden met onderstaande formule, waarbij het aantal termen in de som gelijk is aan het aantal trapezia 
onder de grafiek: 

(3.8) 
R ri+l 

V = J2:rrrV2 dr ~ 21T~ J rVz,i(r)dr 
0 1 i 

met 

- -
Vz i+l - Vz i 

Vz,i(r) = Vz,i + q~1 _ q' (r - r i ) voor q $r$ ri+l 

We zijn er zeker van dat de op deze wijze berekende volumestroom de werkelijke volumestroom onderschat 

omdat het snelheidsprofiel in fig. 3.5 langs de gehele r-as bol is. Het (3.8) berekenen we voor het 
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debiet bij de laagste snelheid 233 1/min, 1,5% minder dat wat de flowmeter F aangeeft (debiet: 233 1-

jmin). Dit kleine verschil laat zich verklaren uit de onnauwkeurigheid van de flowmeter (::;1% var. \\). 

Bij de hoge snelheid bedraagt het verschil 5% en ook nu is het berekende kleiner dan het gemet8n debiet 

(ber.: 680 1/min, gem.: 715 1/min). Voor dit verschil hebben we geen afdoende verklaring kunnen vinden. 

Ook nu kunnen we aan de flowmeter dezelfde fout (±1%) toeschrijven. Welliswaar onderschat de numeriekè 

benadering de volumestroom, maar de gemaakte fout is zeer klein. Omdat snelheden tot een halve millime

ter van de wand gemeten kunnen worden, schuilt ook hier een relatief grote foutenoorzaak (:::1,5%). Dit 

effect is echter al in de berekende volumestroom verdisconteerd. Tenslotte, omdat in de stroming kleine 

radiale en tangentiële snelheden aanwezig zijn, bedraagt de fout in de LDA-opstelling ten hoogste i2% 

(zie appendix B1 met name vergelijking B.l6 en B.22). 

2) Metingen met swirlgenerator 

De afmetingen van het gebruikte schroeflint zijn zodanig, dat we er op grond van tabel 2.1 zeker 

van kunnen zijn dat de stroming zich aan het uiteinde van de swirlgenerator nog in de ontwikkelingsfase 

bevindt. 

a) Het snelheidsveld nà de swirlgenerator in een doorsnede loodrecht op de buisas is in figuur 3.ó en 

3. 7 weergegeven. In fig. 3. 6 zijn voor Re=74500 en 149000 de contouren van V z/ <V z> afgebeeld, fig. 3. 7 

geeft voor dezelfde Re-getallen de radiale en de tangentiële snelheid. Beide figuren zijn gemeten 15 mn 

onder het uiteinde van de swirlgenerator. Zoals we zien is de axiale snelheid over de volledige 

buisdoorsnede bepaald, de radiale en de tangentiële component over een gedeelte van de doorsnede. 

De axiale snelheidscontouren in fig. 3.6a en 3.6b vertonen een grote overeenkomst. De maxima en de 

minima zijn vrijwel even groot en liggen op dezelfde plaats. Bovendien zijn de contouren vrijwel 

identiek wat de vont aangaat. De hieronder gemaakte opmerkingen zijn dan ook van toepassing op beide 

figuren. Laten we het gebied direct onder het schroeflint even buiten beschouwing, dan zien we dat de 

axiale snelheid ongeveer 50% over de doorsnede varieert, namelijk van 0,875 tot 1,3. We verwachten dat 

dit ook de grootte van de snelheidsvariatie is in het inwendige van de swirlgenerator. Merk op dat lage 

snelheden ook "ver" van de wand voorkomen. In het tweede en het vierde kwadrant zijn de snelheden wat 

lager dan in de beide andere kwadranten. Hoewel de hoge snelheidseilanden in kwadrant 1 en 3 bijna 

spiegel-symmetrisch liggen t.o.v de oorsprong, is de symmetrie toch niet volledig. Dit hangt waar

schijnlijk samen met het schroeflint dat niet helemaal aan de maat is. 

Niet alleen de dimensieloze axiale snelheidscontouren bij de verschillende Re-getallen lijken op 

elkaar, hetzelfde geldt voor de dimensieloze tangentiële component, zoals uit fig. 3. 7 blijkt. De 

belangrijkste conclusie die we uit bovenstaande figuur kunnen trekken, is dat in een zich ontwikkelende 

stroming de tangentiële snelheid sterk afwijkt van de starre rotatie. Zo zien we dat langs de x-as en 

ook langs diameter B= 60' de snelheid in een gebiedje rond de oorsprong snel aangroeit en over het 

resterende gedeelte van de straal vrijwel constant blijft. We verwachten dat deze trend zich voortzet 
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a b 

Figuur 3.6 

· ( dimensieloze) axiale snelheidscontouren V z 1 <V z> 

Het uiteinde van het linkse schroeflint valt langs de y-as. De rotatie van het schroeflint is in de richting 
van de pijl en in het vlak van het papier gericht (dit is ook de richting van de strc~ing). De diameter is 
70 mm, de afstand onder het schroeflint is 15 nm. Op elke getekende straal liggen ongeveer 10 meetpu~ten. 
a) Re= 74500 of <V.>= 1,0 mjs 
b) Re= 149000 of <V.>= 2,0 mjs 

II 

~ 

0 5 ~;.!!. 
• 5 5 

a b 

Figuur 3.7 

(dimensieloze) tangentiële snelheidscomponent Ve/<Vz> 
Hier gelden dezelfde opmerkingen als in fig. 3.6. 
a) Re= 74500 of <V.>= 1,0 mjs 
b) Re= 149000 of <V.>= 2,0 m/s 
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in kwadrant 2 en 4. Bij de bespreking van fig.3.8 komen we hierop nog terug. 

Merk op dat de rotatie direct onder het schroeflint snel wordt "opgepikt": aan het uiteinde vàn, 

maar nog net in de swirlgenerator is de tangentiële snelheid aan het schroeflint natuurlijk nul, ~5 mm 

onder het schroeflint zijn al grote tangentiëlG snelheden aanwezig. Dit laat zich gedeeltelijk als volgt 

verklaren. De axiale snelheid zal in een strook direct onder het schroeflint vrijwel nul zijn. Deze 

strook zal met de stroming meeroteren en de axiale snelh~id ill de strook zal stroomafwaarts geJeiàelijk 

toenemen. We verwachten dat de strook 15 mm na de generator ongeveer (15mm/P)*360'= 11' van het 

schroeflint is weggedraaid. Dit betekent, in verband me: de continuïteit, dat in het gebied rond de 

strook, dus vooral op de y-as en langs diameter B= 30', (grote) tangentiële snelheden de vloeistof 

moeten aanvoeren. Deze redenering heeft ook als consequentie dat Ve langs diarneter B= 30' in de swhl

generator wat groter zal zijn dan na de generator. De invloed op de snelheid langs de andere stralen is 

waarschijnlijk geringer. In het licht van de deze opmerkingen hoeven grote radiale snelheden ons niet te 

verbazen. Uit fig. 3.7 lezen we af dat ongeveer loodrecht op de strook met lage axiale snelheden, dus 

langs diameter B= 120', Vr inderdaad 20% bedraagt van Vz, maar dat de radiale snelheid van de strook af 

is gericht. Dit druist in tegen onze verwachting. Voor de volledigheid merken we nog op, als Jv9J>>1Vrl: 

dat grote fouten in Vr te verwachten zijn (zie appendix B). Harkant is het gebied onder de positieve y

as waar tangentiële en radiale componenten vrijwel ontbreken. Op de gehele buiswand zien we grote snel·· 

heidgradiënten. In dit verband wijzen we erop dat de positie van de oorsprong niet exact bepaald kan 

worden (zie appendix B), zodat het volledige snelheidspatroon wat verschoven kan zijn. Vooral voor de 

wandgebieden is dit van betekenis. We attenderen nog op het feit dat de tangentiële snelheid dichtbij de 

wand soms nog toeneemt. Of dit werkelijk het geval is of dat het hier een meetfout betreft, weten we 

niet. 

Uit fig. 3.6 en 3.7 concluderen we dat ook voor stromingen in de ontwikkelingsfase de dimensieloze 

snelheidsvelden V/<Vz> voor Re= 74500 en 149000 gelijkvormig zijn. Eerder is al aangetoond dat dezelfde 

conclusie, met een Re-bereik van vier, ook geldt voor volledig ontwikkelde stromingen. Of in onze 

metingen de conclusie ook houdbaar is voor een groter Re-getal bereik, is niet duidelijk. De gelijk

vormigheid van de snelheidsvelden heeft tot gevolg dat de sterkte van de geproduceerde swirl, 

gekarakteriseerd door het swirlgetal s, onafhankelijk is van Re. 

Nu geconstateerd is dat het Re-getal minder invloed heeft op het geproduceerde snelheidsveld, is 

een vergelijking met de metingen van Backshall & Landis in fig. 2.1 en 2.2a mogelijk: beide P/D 

verhoudingen zijn immers vrijwel even groot. 

- Ten eerste merken we op dat het hoge-snelheidseiland in fig. 3.6, in tegenstelling tot in fig. 2.2a, 

meer in de kern van de stroming ligt. In fig. 2.2a is bovendien slechts één eiland aanwezig. De variatie 

in axiale snelheid is in beide figuren aanzienlijk, namelijk 44% in fig. 2.2a en 50% in fig. 3.6. 

De contouren in fig 2.2b stemmen qua vorm veel beter overeen met die in fig. 3.6. We vestigen er echter 

de aandacht op dat het snelheidsprotiel in de eerste figuur veel vlakker is. 

- Het contrast tussen volledig en nog niet volledig ontwikkelde stromingen komt veel duidelijker tot 



::o 

uiting in de tangentiële snelheid. Dit blijkt uit fig. 3. 7, maar d:.tideli jl:er is dit te zien in 

onderstaande figuur. Concentreren we ons eerst op è.e resultaten 15 mm onder de S\\irlgenerator, dan zlen 

\ve dat de tangentiële snelheid een totaal ander verlcop heeft èls de rotatiestroming. De kromme kenn::rkt 

z i eh door een steile gradiënt rond de oorsprong en een plateau langs het resterende gedeelte van de 

straal (vanaf r/R> 0,2). De figuur geeft een indl.catje hoe de swirl in de stroning wordt opgewekt. 

Beschouw allereerst fig. 3.9, waar twee mogelijkheden zijn weergegeven hoe dit in zijn werk kan qaan. De 

tangentiële snelheid is in fig. a langs de hele straal kleiner dan de snelheid van de starre rotatie en 

groeit stroomafwaarts, in de z-richting, geleidelijk aan. Ver stroorr:af\vaarts entstaat uiteindelijk de 

rotatiestroming. In fig. b daarentegen is rond de oorsprong al ~nel (d.w.z. vcor kleine z) een grote 

tangentiële snelheid aanwezig, die door diffusie door het resterende gedeelte van de doon:.nede verspreid 

wordt. 

~1 0,411 ~ 
I~ 

0,2. 

-35 -30 -20 10 

-0,4-

Figuur 3.8 

tangentiële snelheid: contrast volledig en 

niet volledig ontwikkelde swirlstromingen 

-: snelheid behorende bij de starre rotatie. 

20 

+ ,,: zich ontwikkelende swirlstroming langs de straal loodrecht op het schroeflint bij 
Re= 74500 en 149000. Meting 15 mm onder het uiteinde van het schroeflint. 

x,.: zich ontwikkelende swirlstroming langs de straal loodrecht op het schroeflint bij 
Re= 76700 en 153400. Meting 95 mm onder het uiteinde van het schroeflint. 

30 35 
rmm 

Ook nu ontstaat uiteindelijk de starre· rotatie. Het resultaat in fig. 3.8 geeft nu aanleiding te 

veronderstellen dat de rechter figuur de gang van zaken correct weergeeft. Figuur 3. 9 geeft een 
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vermoeden weer van het ontstaan van swirl in de generator. !!et de uitgevoerde experimenten kunnen we dit 

vermoeden echter niet hard :naken. Ook andere veû:larinqen zi:in mogelijk. Het is bijvoorbeel~ niet uit te 

sluiten dat dt> steile gradiënt in het V& -profiel pas na de s:JÜ'lgenerator ontstaat. De gradiênt zou eer. 

gevolg kunnen zijn ·:all de ~::nel toenemende axiale snelheid (zie ook hierboven). 

Uit fig. 3.8 blijkt dat (15 mm r.a de generator) v8 niel heletaaal symmetrisch is in àe tuisas. Ook 

bevestigt de figuur nogmals de conclusie dat de invloed van he;~ Re-getal verwaarloosbaar is. 

1. ~~j;:j I:::. i 

3. o I 

1' 0 

a b 

Figuur 3.9 

Het ontstaan van swirl in een stroming 

1. 0 r/R 
--:J> 

Deze figuur geeft op kwalitatieve wijze weer hoe de swirl in de generator mogelijk kan ontstaan. Beide 
figuren hebben betrekking op de straal die loodrecht staat op het schroeflint. 

Ook verder stroomafwaarts, 95 mm (~1,4D) na de swirlgenerator, zijn axiale en tangentiële profielen 

gemeten, echter alleen langs de x-as. In fig. 3.8 is de tangentiële snelheid ingetekend, fig. 3.10 toont 

het verloop van de axiale component. Omdat het schroeflint de pijp waarin hij geplaatst is niet in twee 

exact dezelfde comparti~enten verdeeld, is het profiel van v9 wat naar rechts verschoven. Draaien we de 

swirlgenerator over 1&0', dan snijdt het v9 -profiel de r-as in de oorsprong. Belangrijker dan deze 

verschuiving is het feit dat de tangentiële snelheid in grote lijnen hetzelfde verloop vertoont als 15 

mm na het uiteinde van de swirlgenerator. Zo is bijvoorbeeld de helling van beide profielen in de 

oorsprong gelijk. Wat betreft de axiale snelheid volstaan we met de volgende opmerking: 15 mm na de 

generator is in het Vz -profiel een diepe 11 dip 11 aanwezig (dit is in te zien door de contouren in fig. 

3.6 langs de x-as te doorsnijden), 95 mm na het uiteinde zien we in fig. 3.10 dat het profiel al veel 

vlakker is geworden. Blijkbaar is de afstand waarover Ve verandert veel groter dan de afstand waarover 

v9 varieert. 

Als we veronderstellen dat de stroming 95 mm nà de swirlgenerator rotatie-symmetrisch is, dan 

kunnen we het swirlgetal s berekenen .. We vinden S= 0,17. Roteert de stroming als starre prop door 

eenzelfde generator dan geldt: Sstar= 0,23. 
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Figuur 3.10 

Axiale snelheidsprofielen 

De profielen zijn gemeten langs de x-as, 95 mm onder de swirlgenerator. 
•: profielen zonder contractie/diffusie bij Re=76700 en Re=230100. 
x: profielen net contractie/diffusie bij Re=76700 en Re=230100. 

b) In onderdeel 2a is het snelheldsveld na de swirlgenerator besproken. Wat precies de vorm is van het 

snelheidsprofiel aan de ingang van de generator, is buiten beschouwing gebleven. In dit gedeelte zullen 

we dieper ingaan op de invloed van de intreeprofielen. 

Om het snelheidsprofiel te kunnen wijzigen, is gebruik gemaakt van een contractie die direct 

gevolgd wordt door een diffusor. De doorsnede hiervan is in fig. 3.11b afgebeeld. ~ contractie/diffusor 

geven we in het vervolg aan met C/D. Het effect op de snelheidsprofielen als de C/D zich juist boven de 

meetsectie bevindt komt in de figuur hieronder tot uitdrukking. Om de verschillen met de snelheid in een 

circuit zonder C/D te benadrukken, is ook het profiel zonder C/D ingetekend. 

De figuur maakt duidelijk dat de axiale snelheidsprofielen door de C/D boller worden, of, anders gezegd, 

dat de vorticiteit n = V x V = -avz ;ar ee in het profiel toeneemt. Wordt de C/D in de andere richting 

doorstroomd of hoger in pijp P2 geplaatst, dan zijn de verschillen tussen de profielen met en zonder C/D 

kleiner. Van belang is in te zien dat de snelheid aan de ingang van de swirlgenerator, d.w.z. ongeveer 

63 cm boven de meetsectie, niet bekend is. De resultaten dragen hierdoor een kwalitatief karakter. 

De invloed van het intreeprofiel op het snelheidsveld na de swirlgenerator is getoond in fig. 3.10 

en 3.12. In beide figuren hebben de profielen betrekking op metingen langs de x-as, 95 mm na de 

generator. De C/D is direct vóór de swirlgenerator geplaatst. Naar aanleiding van fig. 3.10 merken we op 

dat de C/D het axiale snelheidsprofiel-wat afvlakt. Bovendien ligt het profiel met C/D vrijwel geheel 
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onder het profiel zonder C/D. Dit betekent, in verband me~ de continuiteitsw0t, dan langs andere stralen 

de situatie wat dit betreft juist andersom ligt. \·ie moeten concluderen àat fig. 3.10 t:ün z~er onvolledig 

beeld geeft. 
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Figuur 3.11 

Axiale snelheidsprofielen met en zonder C/D 

meting langs de ~-as, 95 mm onder de swirlgenerator 
a) • : profiel zonder C/D bij Re=76700 en Re=230100 

x: profiel met C/D bij dezelfde Reynolds-getallen. 
b) Doorsnede van de C/D 
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Uit fig. 3.12 blijkt dat de helling van het tangentiële snelheidsprofiel in de oorsprong door toedoen 

van de C/D verkleint wordt. Het plateau in de profielen is gebleven. Hierboven is al ter sprake gekomen 

waarom de beide krommen de r-as rechts van de oorsprong snijden. Ook nu is alleen langs de x-as gemeten. 

Of Va ook langs andere stralen in de oorsprong minder grote gradiënten vertoont, kunnen we op grond van 

de experimenten niet concluderen. We wijzen er echter op dat de metingen 15 mm nà de generator duidelijk 

maken dat langs verschillende stralen het Va -profiel hetzelfde verloop vertoont. Dit suggereert dat dit 

ook 95 mm stroomafwaarts van de generator het geval is (de stroming is dan vrijwel rotatie-symmetrisch). 

We concluderen dat een grotere tangentiële vorticiteitscomponent in het intreeprofiel tot gevolg heeft 

dat axiale vorticiteit verdreven wordt uit de kern van de stroming na de generator. 



Figuur 3.12 

tangentiële snelheidsprofielen 

• :meting zonder C/D bij Re=230100. 
x:meting met C/D, eveneens bij Re=230!00. 



De numerieke simulatie van P.en turbuhëte s\.:i.ristrorü!lc ===---··---··---------------"-'-;.1 

in een buis met een schrc.efli1li~, 

4.1 Inleiding 

De turbulente stroming aan het uiteinde van een swirlgenerator ls ePn functie 'ian een groot iJèrttal 

variabelen. Zo is in hoofdstuk 2 al vastgesteld dät voor t:en volledig ~nt;.;ik~2lde strt>-:JÜng bet. 

snelheidsveld afhangt van de verhouding P /D en het Re-getaL Voor f;tromü~gen die nog niet '!0lledig 

ontwikkeld zijn komen hier nog bij de lengte van de swirlgenerator (L5) en de vorm van h~t snelheidspro

fiel op het intreevlak. Juist omdat zoveel parameters van belang blijken is een uitgebreid experir:ente~l 

programma nodig om de invloed van elke parameter op te helàeren. 7 Een numerieke simulatie kdn in •~'n 

situatie uitkomst bieden. Het aantal benodigde experiment&n kan (drastisch?) verminderd worden terwijl 

trends in de stroming vastgesteld kunnen worden. Bovendien 1-:unnen we naast de ti jdgemiddeld~ snelheiàs·· 

componenten ook turbulente grootheden berekenen, die het inzicht in èe stroming helpen verqroten. Zo kan 

de simulatie weer richting geven aan verder experimenteel onderzoek. 

De te simuleren swirlstroming is complex van aard: in het algemeen is de stroming driedi.n:eneionaal, 

(vrijwel) elke symmetrie ontbreekt en de geometrie is ingewikkeld van vorm. Bovendien moeten w.: de 

turbulentie in de swirlstroming kunnen modelleren. Het het computerprogramma PHOFJUCS zijn we (ir: 

principe) in staat een dergelijke complexe stroming te simuleren. Dit softwarepakket is beschikb~ar op 

de VAX-cluster van de faculteit Werktuigbouwkunde aan de TUE. 

In dit hoofdstuk simuleren we de stroming door een swirlgenerator met D= 70 mm, P/D= 20,. L5/P=0,5 

en Re= 50000. Het vergelijking (2.3) schatten we voor het swirlgetal ~ 0,1, zodat de stroming een 

relatief zwakke swirl bevat. We zullen nagaan hoe de intreecondities aan de ingang van de generator, 

zoals bijvoorbeeld het verloop van de axiale snelheid over de intree-doorsnede, het berekende 

stromingveld beïnvloeden. 

In paragraaf 4. 2 komt in het kort de structuur van PHOENICS aan de orde, waarna we in 4. 3 de 

relatie tussen geometrie en BFC's bespreken. De vergelijkingen die de swirlstroming beschrijven en het 

k-E-model dat we gekozen hebben om de turbulentie te modelleren komt in 4.4 ter sprake. In 4.5 zullen we 

zien welke de randvoorwaarden zijn bij de differentiaalvergelijkinoon. Hoe PHOENICS deze vergelijkingen 

discretiseert behandelen we in 4.6. Tenslotte presenteren we de re~-~caten in paragraaf 4.7. 

We gaan in dit hoofdstuk niet diep in op de numerieke methoden waarvan PHOENICS gebruik maakt. Voor 

7 
Het is duidelijk dat de aard van de stroming een analytische oplossing van het probleem in de weq staat. 
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uitgebreide informatie over PHOENICS en de gehar<tt!erde numerieke t:::chniekt:r. ven1ijzcn h~ n&ar ( 22-2r;;. 

4.2 De structuur van PHOENICS 

PHOENICS is opgebou':;!d uit vier programmaonderdt:le;; \Har ;a;! E~.RT:! en SATELLITE ·~e be l0.ngrL ).'>te 

zijn. Voor de presentatie van de berekende resl!l.tatE:n ruaakt PROEi!ICS :_1ebruik van hst ~a:afische pë~d<et 

PROTON terwijl het programma GUIDE ter beschikJ:ing staat al:; o~de::steuning bij ds ?r,;gramï.erir.g in 

PHOENICS. 

De processor E?J.TH vormt het hart van PHOENICS. Dé gediscretis~.::rde behoud;;',jette!1 die de fysica van 

het te simuleren proces beschrijven zijn hier in een gesloten ptogranmw geprosranuneerd, de resultere:~à"; 

algebraïsche vergelijkingen worden in dit programma opgelost waarna de resu]. taten va!1 de oplossin·; .i.;J de 

RESULT-file worden "ge-output". De interpreter SATELLITE voorziet EJ..RTH vai1 diè data die t.;t prübl2em in 

kwestie volledig specificeren. We doelen op de informatie die samenhangt met de geometrie, zoals èe vorm 

en de afmetingen van het rooster, de aard van het proces en de bijbehorende randvoorwaarden, de fysische 

eigenschappen van het medium, en de informatie betreffende de variabelen die gepresentE:erd moeten 

worden. De data is gerangschikt in 24 groepen die samen de zogenaande Quick Input File (Ql-file) 

vormen. Als voorbeeld noemen we de data in groep 6, die de BFC-geometrie betreft en de parameters in 

groep 8, die de vorm van de differentiaalvergelijkingen bepalen. Voor een volledige beschrijving Vä.n de 

groepen verwijzen we naar (23]. PIL (PHOENICS Input Language) is de taal die in de Ql-file gehanteetd 

wordt. In appendix D is de Ql-file te vinden van de gesimuleerde swirlstoming. 

EARTH is voor het grootste deel gesloten. Slechts twee FORTR~ subroutines zijn voor de gebruiker 

toegankelijk. Als eerste noemen we HAIH, waarin de dimensies van de door EARTH gebruikte arrays vergro0t 

kunnen worden, bijvoorbeeld als een uitgebreid rooster gebruikt wordt. Dit bleek in ons geval 

noodzakelijk. Met GROUHD is het mogelijk diè RVW-en, brontermen en fysische eigenschappen te programme·

ren die niet in de Ql-file geprogrammeerd kunnen worden. In (23] is een lijst van standaard GROUHD

routines gegeven (GREX), mocht deze lijst te kort schieten dan moet zelf een routine geschreven worden. 

We hebben geen gebruik gemaakt van GROUND. 

4.3 Geometrie en Boundary Fitted Coordinates. 

De stroming door de swirlgenerator bestaat uit twee identieke stromingen aan beide zijden van het 

schroeflint: de stroming is spiegel-symmetrisch in de buisas. We kunnen ons daarom bij de beschrijving 

van de stroming beperken tot één helft van de swirlgenerator. Deze heeft de vorm van een getordeerde 

halve cirkelcilinder die we in het vervolg zullen aanduiden met G (zie fig. 4.lal· De PDV-en die de 

swirlstroming beschrijven, worden gediscretiseerd door het gebied G, waar deze vergelijkingen gelden, te 

verdelen in elkaar niet overlappende cellen. Dit is de eerste stap in de discretisatie procedure waarvan 

in paragraaf 1.3 sprake was. In fig. 4.lb zijn twee voorbeelden van dergelijke cellen afgebeeld. De 
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discretisatie komt uitgebreider aan de orde in parügraaf 4.6 

Het is duidelijk dat to:e met de cellen in fig. 4.lb J;et gebied G r..iet f.ç,rider "~aten 11 {)f ''ui::stef;k

sels" kunnen vullen. Dit heeft tot gevolg dat uid al.!.E rar;d-hoekpuntE:n var. de, rö~h:ellen op ,:Je l<lnd 

van G kunnen liggen. Het formuleren van RVW-en vraagt ct,·:n lnterpol.:.tieforrJules die de waardG 'i~n de 

afhankelijke variabele op de rand koppelt aan de waarden van de variat;,::len ill d? n.::b:n i ge .-:-ocstn pm:te!1 

( 27]. Om het gebruik van deze interpolatieformules te v::>orkoruen noeten ·;;e: cc 't.len gebrdi:'?n die 900d aëm 

de rand aansluiten en waarvan de hoekpunten exact op èc rand van G ligg'?n. Dit soort cellen noe::J•an 'ile 

);loundary (of );lody) I i tted Çoordinates (BFC's). Door d<:: BFC' s t-:ordt het r::k<:ngeJied, met een mo;eli jk 

complexe vorm, getransformeerd tot een kubisch gebied. De get~ansform~crde PDV-en, dle in het 

getransformeerde rekengebied opgelost moeten worden, zullen daarentegen in h~:t a.lgemeen een inger;Ü':kel

der vorm aannemen. 

PHOENICS kent meerdere mogelijkheden om BFC roosters te genereren. De. gebru.iker van Pl!OENICS gc<:ft 

steeds de cartesische coördinaten op van de cel-hoekpunten die O!J de rand nn het gebied liggen. De 

overige hoekpunten, die dus in het gebied G liggen, worden met interpolatie technieken berekend. Zie 

(28] voor de wer~dijze in PHOENICS en (29] voor de gebruikte principes. In ons geval kunnen tve echter de 

cartesische coördinaten van alle hoekpunten van de BFC-cellen opgeven, dus inclusief de hoekpunten in 

het inwendige van G. Hoe dit in zijn werk gaat zal duidelijk worden na de bespreking van de transior~a

tieformules, die het gebied G op een kubisch gebied afbeelden. 

a b 

Figuur 4.1 

a) Het rekengebied G met de randen. 

b) Een cartesische en een cilindrische cel. In elke cel onderscheiden we een centraal punt P 1 waar we 
scalaire variabelen definiëren. De centrale punten in de buur cellen geven we aan met de letters f_ast 1 ~est, 
North 1 ~outh, High en Low. De middens op de celvlakken duiden we aan met overeenkomstige kleine letters. De 
snelheidscomponent in de x-richting (we nemen de cartesische cel als voorbeeld) wordt gedefinieerd in de 
punten e en w, de y-component in de punten n en s en de z-component in de punten h en 1. 

H 

Beschouw de halve rechte cirkelcilinder met straal R en lengte L5• Deze cirkelcilinder kan 
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gemakkelijk beschreven worden in een cilindrisch asscnstelsel, dat we cns in :::s cilin(1er iEgt!bed dá~~n. 

Tordeer de cilinder nu om de lengte-as, zodat het gebied G met spoed P P.ï, le~tg~:e L ~ c;-d:st<.at. (l:·k r.e-. 

cilindrisch assenstelsel zal door het torderen ver;rormen: lijn2n para.Eei aa:1 0e ler:·1t~.>?:S ;.;crGsr, 

vervormd tot schroeflijnen, cilindrische cellen worden tot BFC cellen güri~foruee!:d. Lt vervor;;:d;: ässen

stelsel duiden we in het vervolg aan met 11 schroefvormig 11 assenstelsel en h.:dt <le v-:;lg~nde vo::m ( :!.e oei\ 

Date [10]): 

(4.1) e' = e - 2n 
p 

r' = r 
Z I : Z 

o< e'< • o< e< + 2"'L·_s - _ff t - _f p 

0$ r,r'$R 

0$ z,z'SL 5 

met (r,e,z) de coördinaten in het cilindrisch stelsel 

en (r' ,e' ,z') de coördinaten in het schroefvormig stelsel. 

De coördinaatlijn behorende bij z' (dus r' ,e' beide, constant) heeft de vorm van een schroeflijn. De 

beide andere coördinaatlijnen zijn halve cirkels (behorende bij 6') en halve rechten (of stralen, 

behorende bij r'). Herkop dat 6' de hoek is gemeten vanaf het schroeflint, zodat het beschreven assen

stelsel als het ware meeroteert met het schroeflint (zie fig. 4.2). 

y y 

z • z~ > z 1 

Figuur 4.2 

Vergelijking (4.1) in beeld. Punt A heeft ten opzichte van de swirlgenerator-doorsr.ede een vaste positie. 
Het min-teken in (4.1) definieerd een rechtse schroef. Merk op dat de z-as uit het vlak van het papier is 
gericht. 

De rand vanG, noem dezeR, bestaat uit de deelranden die in fig. 4.1a zijn weergegeven: 

-de halve cirkelschijf aan de instroomzijde R1: z'=O, O~r'~R, 0~ 6'$i 

-het schroeflint Rz: e'=O en e'=i, OSr'SR, OSz'SLs 

- een gedeelte van de buis R3: r'=R, o~ e'~i, o~z'SLs 

- de halve cirkelschijf aan de uitstroomzijde R4: z'=L8 , O$r'~R, o~e'~i 
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Duidelijk is dat de randen van G zich in het schroefvormig assenstelsel gelilakkeli jk laten definiën::l: 

elke rand is nu getransformeerd tot een rechthoek. Ook G neem: in dit stelsel e2n eenvoudige v:mi a:~a 

zodat het schroefvoroig stelsel dè aangev1ezen kandiddat is V•:>or de formulering ';an de RVw- ;r.. 

Het gewenste BFC rooster ontstaat als we de hoekpunten van de BFC cellen op de coördinaatli jn;;n '!<:.n 

het schroefvormig assenstelsel leggen. We zijn er aan zeker var. d.:.t ~~e hoekpu:iten exé>.ct or.· de rand ve>,;1 G 

vallen. Nu tvordt elk hoekpunt van een BFC cel "aangewezen" door eén kro:nlijnig coöràimten~a.:<r 

(r',e',z'), zodat de door PHOENICS gevraagde cartesische coördinaten, die op eenduidige ':Iijze r:Gt C:': 

kromlijnige coördinaten samenhangen (zie appendix E), opgegeven kunnen ~o:orden éoor aan (t 1 ,8 1
, <: 1 l 

discrete waarden toe te kennen. Het het grafische pakJ.:et P!iOTON is in fig. 4.3 het geg0nereerde ilrC 

rooster weergegeven. 

Figuur 4.3 

Het gegenereerde BFC rooster. In elke doorsnede (rechter figuur) zijn 60 cellen opgenote~; In totaal zijn 
dus 720 cellen aanwezig. Dit is niet het in de simulatie gebruikte rooster (zie paragraaf 4.5 en fig. 4.6), 
In de figuur zijn vóór de swirlgenerator twee extra "plakken" met cilindrische cellen weergegeven. Dit hangt 
samen met he: feit dat het BFC rooster niet-orthogonaal is. Zie verder appendix E. 

PHOENICS rekent met de snelheidscomponenten in de richting van de coördinaatassen van het 

schroefvormig stelsel en ook in de RESULT-file verschijnen deze componenten als resultaat (30]. We geven 
_, -' -' de componenten aan met V r , V a en V z • De resultaten van de numerieke berekening en de experimenten 

presenteren we daarentegen in cilinder coördinaten, met de bijbehorende snelheidscomponenten Vr,Va en Vz 

In appendix E leiden we af dat voor het verband tussen de verschillende snelheidscomponenten moet 

gelden: 
-' -( 4 .2) Vr = Vr 

-' - . 27rr -
Va = Va - -P- Vz 
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Hebben de stroomlijnen in de swirlgenerator de vorm van de schroefiijn2:1 in h<:t :;:,ç]-..rcef":ormig stE.:lssl, 

dan is: 

_, 
( 4.3) en v9 = o, 

zodat met (4.2) volgt: 

( 4. 4) V _ 2n v-e --P- z 

Is Vz over de doorsnede van de buis constant dan is v9 evenredig met r, zoàët de vloeistof zich áls 

starre roterende prop door de buis beweegt. Vergelijking (4.4) is gelijk aan vergelijking (2.2). 

Zoals hierboven al is opgemerkt is de swirlstroming spiegel-symmetrisch in de buisas (let wel, dit 

betekent niet dat de stroming rotatie-symmetrisch is). Deze symmetrie is de enige die aan~ezig is en hët 

snelheidsveld zal daarom in het algemeen driedimensionaal zijn. Slechts als de stroming volledig ontwik

keld is zijn de fysische grootheden, uitgezonderd de druk, geen functie van z', zodat dan: 

( 4.5) 
a - = 0 az' 

Het de transformatieformules (4.1) vinden we dat in volledig ontwikkelde stromingen moet gelden: 

(4.6) 

Voor de volledigheid merken we nog op dat ook in ontwikkelde stromingen het snelheidsveld uit drie 

componenten bestaat. 

4.4 Swirlstromingen en het k-€-model. 

Het ligt voor de hand om bij de numerieke simulatie van de swirlstroming eerst de aandacht te 

richten op de eenvoudigere volledig ontwikkelde stroming. Omdat we in dit geval van (4.6) gebruik kunnen 

maken reduceert het aantal onafhankelijke variabelen in de beschrijvende PDV-en tot twee. De berekende 

oplossing kan dan getoetst worden aan de experimentele resultaten uit hoofdstuk 2, die voor het 

leeuwedeel ook betrekking hebben op volledig ontwikkelde swirlstromingen. Date (10] heeft in zijn 

numeriek experiment deze aanpak gevolgd. Stemmen de berekeningen goed met de experimenten overeen, dan 

kan vervolgens de complexere driedimensionale ontwikkelingsfase van de stroming in de berekeningen 

betrokken worden. Het is met PHOENICS echter niet mogelijk een vergelijking als (4.6) in de computercode 



op te nemen. De consequentie hiervan is dat bij elke berekening ook de compleze ontuikkelirHJsfase VJn dè 

s~:irlstroming doorgerekend lll•)et worden. Als de swirlgenerator voldeende lang is dan kr; jgen ~·ie ht: 

snelheidsveld van de ontwH:kelde stroming in zelcere zirt als "bijresultaat" beschikbaa~. Ir. pri11CÎpe is 

het met PHOENICS mogelijk de driedimensionale stroming aan te pakken. 

Voor de berekening van sterke swirlstromingen zijn de meest algemene, elliptische FD;I-en vereist. 

Simuleren we daarentegen een zwakke swirlstroming, zoals in dit versla9, dan \'ereer.V•)Udi.gen de 

elliptische PDV-en tot parabolische grenslaag vergelijkingen [31]. Numeriek heeft dit als voorèeel Jat 

de oplossing met een "marching" procedure berekend kan worden 2n i ter a ties r.i et nodig zijn. PHOENICS 

eist echter dat bij tiet gebruik van BFC's met de elliptische PD1J-en gerekend wordt. 

De vergelijkingen die de stationaire, turbulente en incompressibele swirlstroming beschrijven zijn 

de tijdgemiddelde continuiteitsvergelijking en de tijdgemiddelde Navier-Stokes vergelijking (cok !:<el áe 

Reynolds-vergelijking genoemd) [32]: 

(~.7) 

(4.8) 

( v,v ) = 0 

p(V , V) v = - vp + ~d ,V ) + ( V,T) 

met: V de tijdgemiddelde snelheidsvector 

p de tijdgemiddelde druk 

p de dichtheid 

~ de dynamische viscositeit en 

T de turbulente spanningstensor. 

Zoals bekend ontstaat de Reynolds-vergelijking uit de Navier-Stokes vergelijking door de momentane snel

heictsvector V te splitsen in een tijdgemiddelde snelheid V en een fluctuerende snelheidscomponent v: 

( 4. 9) V = V + V 

waarna de Navier-Stokes vergelijking over de tijd gemiddeld wordt. De totale druk splitsen we op analoge 

wijze in p en p. Voor de turbulente spanningstensor vinden we dan: 

(4.10) T = - pvv 

met vv het dyadisch produkt van v met zichzelf 

Het stelsel ( 4. 7,8 en 10) is niet gesloten. We hebben slechts vier vergelijkingen, namelijk 1 

continuiteitswet en 3 impulswetten en tien onbekenden, te weten p , V , en 6 onafhankelijke turbulente 

schuifspanningen: dit staat bekend als het sluitingsprobleem. Om het stelsel te sluiten moeten we de 

turbulente schuifspanningen koppelen aan bekende of berekenbare grootheden. Een mogelijkheid is de 
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hypothese van Boussinesq: 

( 4.11) 
2 

T = 2 ~t D - ~ pk I 
,J 

met: ~t de turbulente viscositeitscoëfficiënt 

D= ~( (V V) + (V V)T} : de r-nelheidsdefon~atietencor 
k =-( l/2p) Sp(T) : de turbulente kinetische energia pei· 

massa-eenheid. (Sp: spoor) Pn 

I de eenheidstenscr 

Substitueren we (4.11) in (4.8) dan ontstaat de volgende vergelijking: 

(4.12) p(V,v V) = 

- - 2 -p(V ,'l)V =-V(p +Tpk)t(V,(!l+Jlt)'i!V) I 

waarbij de overgang van de eerste naar de tweede regel toegestaan is in verband met de incompressibili

teit van de stroming. De turbulente viscositeitscoëfficiënt Jlt beschrijft de impulsuitwisseling aoor 

turbulente snelheidsfluctuaties en is bui ten de wandgebieden enkele orden groter dan de moleculaire 

viscositeitscoëfficiënt Jl. Jlt is geen stofeigenschap, maar is een functie van de aard van àe strooing en 

van de plaats in de stroming. Aan de hypothese van Boussinesq ligt de veronderstelling ten grondslag dat 

de turbulentie isotroop is: in (4.11) is Jlt een scalar. Uit de literatuur is daarentegen bekend dat voor 

swirlstromingen1 en dan met name voor sterke swirlstromingen met s~ 0,68 , de anisotropie van grote 

invloed is op de turbulentie. Voor dit type stromingen moet in het meest algemene geval T met een 

vierde-orde tensor J!t aan D gekoppeld worden, zodat 81 viscositeitscoëfficiënten nodig zijn om de 

turbulentie te modelleren. Ook wordt wel gebruik gemaakt van een tweede orde tensor met 9 componenten 

[35]. In de praktijk wordt echter slechts met 6 llt's gerekend: elke component van T wordt met een andere 

Jlt aan de overeenkomstige component van D gekoppeld. Zo is aangetoond dat in het recirculatiegebied van 

sterke swirls vijf Jlt'S noodzakelijk zijn om de stroming correct te beschrijven [36], en dat de rotatie

symmetrische, relaxerende swirlstroming twee turbulente viscositeiten vergt [36 137]. Lilley concludeert 

in [37] dat in turbulente vrijstralen met zéér zwakke swirls met één Jlt volstaan kan worden, zodat de 

turbulentie feitelijk isotroop is. Frith [36] komt wat dit laatste betreft overigens tot de tegenoverge

stelde conclusie. 

In dit verslag simuleren we een swirlstroming met een klein swirlgetal (~ 0,1, zie hieronder). Het 

is niet duidelijk hoe anisotroop de stroming is en hoeveel Jlt' s nodig zijn. De conclusie van Lilley 

geeft echter aanleiding te veronderstellen dat de turbulentie vrijwel isotroop is. Dit is van belang 

8 
De2e grens is natuurlijk niet scherp te trekken. De waarde van 0,6 is ontleend aan [33,34). Voor de volledigheid 

vermelden we dat in beide referenties en in dit verslag een iets andere definitie van S gehante~d wordt. 
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omdat PHOENICS alleen modellen kent die isotrope turbulentie veronderstellen, namelijk het Prandtl 

mengwegmodel (PHL), hetk-model en het k-e-model (zie ook groep 9 in de Q1-file). Fysisch uitgebreidere 

modellen, zoals het Algebraic Stress Model (ASH), die in principe anisotrope turbulentie kunnen 

beschrijven, zijn niet in PHOENICS aanwezig. 

Het één van bovengenoemde turbulentie modellen moet voor .ut moet nog een uitdrukking berekend 

worden. Gemeenschappelijk in alle modellen is dat de turbulente kinematische viscositeitscoëfficiënt Vt 

= (~ t /p) als volgt te schrijven is: 

( 4.13) 

met L een lengteschaal karakteristiek voor de grotere turbulente wervels en 

V een snelheidsschaal karakteristiek voor de fluctuerende snelheden, 

eveneens van de grotere wervels. 

Het standaard PHL-model dat in PHOENICS aanwezig is, in de vorm: 

( 4.14) 
éiJ 

Vt = L. L I~ I met L de mengweglengte, 

voldoet in onze simulatie niet. Immers, zijn er meerdere snelheidsgradiënten in de stroming aanwezig dan 

moet (4.14) gegeneraliseerd worden tot [38): 

2 (4.15) Vt = L vl (2 D:D). (: dubbel inwendig produkt) 

Is bekend welke de dominante gradiënten zijn, dan kan bovenstaande vergelijking in GROUND geprogrammeerd 

worden. Herkop dat (4.15) in 3D-stromingen al snel een ingewikkelde vorm aanneemt. De mengweglengte L , 

die nog van het swirlgetal kan afhangen, moet nog gespecificeerd worden. In fig. 4.4 zijn de (met het 

k-e-model berekende!) lengteschaalcontouren gegeven van de volledig ontwikkelde stroming om een 

schroeflint. 

Het zal duidelijk zijn dat een dergelijk verloop van L vooraf niet of moeilijk te voorzien is. Dit is 

een belangrijk nadeel van het PHL-model, een nadeel dat gedeeld wordt met het k-model. Beiden gebruiken 

we om deze reden in dit verslag niet. 

In het k-e-model hoeven we de lengteschaal niet vooraf te specificeren. In dit model, dat in 

PHOENICS geprogrammeerd is en dat we kiezen om de turbulentie te modelleren, wordt de snelheidsschaal 

verkregen uit de transportvergelijking voor de turbulente kinetische energie (k) en de lengteschaal uit 

de transportvergelijking voor de dissipatiesnelheid van de turbulente energie ( e). Voor de snelheids

schaal kiezen we ik, de lengteschaal noemen we Lk. In navolging van Prandtl en Kolmogorov schrijven we 

voor de kinematische viscositeit: 
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(4.16) 
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' a b 

Figuur 4. 4 

De contouren van de dimensieloze kinetische energie en de dimensieloze lengteschaal. 

De rotatie van het linkse schroeflint is in de richting van de pijl en in het vlak van het papier gericht 
(dit is ock de stro~ingsrichting). 
Re= 12000, P/D= 8,3, volledig ontwikkelde stroJing. 
a) De dimensieloze kinetische energie lOOO*k/<V.> 2, zie [10] 
b) De dimensieloze lengteschaal ~/R, zie [10] 

1/2 
Yt = C~ k 1 b met c~ een constante. 

Het verband tussen Lk, k en € is uit experimenten en op grond van dimensionele overwegingen afgeleid: 

(4.17) 
•k3/2 

Lk = Co -€- met Co een constante, zodat 

(4.18) 
k2 

vt = c~ c0 --€--

De exacte transportvergelijkingen voor k en € kunnen uit de Navier-Stokes vergelijking afgeleid worden. 

Voor een praktische bruikbaarheid moet een aantal temen uit deze vergelijkingen gemodelleerd worden, 

terwijl andere termen verwaarloosbaar blijken. Voor de details van deze modellering verwijzen we naar 

[39 1 40]. Dek- en €- vergelijking nemen in de vereenvoudigde vorm de volgende gedaante aan: 

(4.19) - V• 
(V I V ) k = (V I -..:....~..... Vk) + p.K - € 

(Tk 

(4.20) 

(4.21) pk = (1/p)T:D = 2 Vt D:D 

De produktieterm Pk is de snelheid waarmee kinetische energie uit de gemiddelde beweging wordt 

getransporteerd naar de turbulente energie. In (4.19) en (4.20) komen nog enige experimenteel bepaalde 

constanten voor, waaraan de volgende waarden worden toegekend: 
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c~ = o,o9 i c1 = 1,44 i c0 = 1,0 
C 2 = 1,92 i (J k = 1,0 i (JE = 1,3 

Vergelijkingen ( 4. 7, 8,18,19 en 20) vormen het k-E-model. Het dit model hebben we een gesloten stelsel 

verkregen van onderling gekoppelde niet-lineaire vergelijkingen. 

Het k-E-model is getest in een aantal eenvoudige "model"-stromingen, zoals bijvoorbeeld de 

evemvichts-grenslaag. Door aan de constanten in het k-E-model de hierboven gegeven waarden toe te 

kennen, stemt het berekende snelheidsveld in zo'n "model"-stroming nam1keurig overeen met het iverkelijke 

veld. Worden andere typen stromingen gesimuleerd, dan moeten we nagaan of het k-E-model nog wel van 

toepassing is. Gebleken is nu dat het standaard k-E-model (sterke) swirlstromingen niet altijd even goed 

beschrijft. 

Legio voorbeelden zijn te geven van berekeningen waarin het k-E-model gebruikt is om de turbulentie 

in swirlstromingen te modelleren. Voor zover mogelijk zullen we bij de voorbeelden hieronder het 

swirlgetal s vermelden. We willen echter benadrukken dat er naast het swirlgetal nog andere parameters 

zijn die invloed hebben op de prestaties van het k-E-model. In de swirlstroming in de vuurhaard van een 

centrale-ketel installatie, met S'= 0,52, is de overeénkomst tussen simulatie en LDA-metingen zeer nauw, 

zoals blijkt uit fig. 4.5a [41]. 
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Figuur 4.5 

Verificatie van het k-E-model 

a) Isotherme, rotatiesymmetrische swirlstroming in de vuurhaard van een centrale-ketel. Verloop van de 
axiale snelheid over de vuurhaard doorsnede. Voor het verloop van de tangentiële snelheid en de turbulente 
kinetische energie, zie [41]. Df : diameter vuurhaard. 
b) Swirlstroming in een vortex-buis (zie [46]). 

4 : ASM -----: k-E-model -: gemeten 
Swirlgetal S= 0,64 is berekend met de figuren in [47]. 

Ook in de swirlstroming in de cilinders van een zuigermotor en in de 3D-simulatie van de stroming in de 
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verbrandingskamer van een gasturbine zijn goede resultaten bereikt [42-44]. Treden recirculatiegebieden 

in de stroming op, zoals bijvoorbeeld in "swirling" vrijstralen (S';:j 1,0) of in de verbrandingskamer van 

een gasturbine, (S=O ,67-1,83) dan is de overeenstemming kwalitatief meestal (soms?) goed, maar wordt 

bijvoorbeeld de lengte van de recirculatiegebieden onderschat [45,46]. We noemen nog de swirlstroming in 

cyclonen (SR=?), waar het k-e-model de zogenaamde "entrainment" aan de uitgang van de cycloon niet 

voorspeld [ 48]. Soms echter is het k-e-model in het geheel niet in staat de stroming correct te 

simuleren. Figuur 4.5b illustreert dit op treffende wijze. Of op onze swirlstroming (Sz 0,1) het k-;

model van toepassing is moet de vergelijking met het experiment uitwijzen. 

4.5 Randvoorwaarden en wandfuncties. 

Het stelsel PDV-en (4.7,12,19 en 20) moeten we op de rand R van RVW-en voorzien. Omdat het stelsel 

tweede orde elliptisch is, moet voor elke afhankelijke variabele, in ons geval p , V , k en e, een Rvw 
gegeven worden. De druk speelt hierin een bijzondere rol. Voor incompressibele stromingen kan men 

namelijk aantonen dat hiervoor geen RVW opgelegd hoeft te worden [49]. Slechts om het drukniveau vast te 

leggen schrijven we de druk in één punt voor, in ons geval op het uitstroomvlak waar p=O (in zekere zin 

toch een RVW). We richten onze aandacht nu op de RVW-en van de resterende variabelen. 

Uit de literatuur is bekend dat de precieze vorm van de intreeprofielen van V, k en E van grote 

invloed is op het berekende stromingsveld [50]. Juist in swirlstromingen hebben kleine veranderingen in 

de intreeprofielen gevolgen die door de gehele stroming gevoeld worden! Het is daarom noodzakelijk om 

profielen voor te schrijven die ontleend zijn aan experimenten. Vooral voor E kan dit een probleem 

opleveren. In onze simulatie is E ontleend aan [51]. 

Aan de uitstroomzijde kunnen we geen RVW-en opleggen, omdat hier V, k en E onbekend zijn. Op dit 

vlak willen we deze variabelen juist berekenen! Om aan dit probleem het hoofd te bieden breiden we het 

rekengebied na de swirlgenerator uit met een recht stuk buis met lengte Lb, zie fig. 4.6. De buis moet 

zó lang zijn dat aan het uiteinde het snelheidsprotiel volledig ontwikkeld is, zodat de Neumann RVW 

~;az= éJI.;az= ae;az =0 voorgeschreven kan worden. Deze Neumann RVW heeft als voordeel dat ze geen 

aanleiding geeft tot numerieke oscillaties [49]. 

Het uitgebreide rekengebied veroorzaakt echter een nieuw probleem wat betreft de RVW op R4. Omdat 

de stroming door de swirlgenerator uit twee identieke stromingen bestaat aan weerszijden van het 

schroeflint, vereist de spiegel-symmetrie in de buisas dat zowel in de swirlgenerator als daarna voor 

een willekeurige variabele 'P moet gelden: ip(r,e')= ip(r,e'+7T) respectievelijk 19(r,8)= ip(r,9+7T) (fig. 

4.7). In de generator is 'Pin het algemeen discontinu "over" het schroeflint, dat wil zeggen discontinu 

in 9'= 0 en 9'= 7T, nà de generator is het verloop van 'P daarentegen continu (fig. 4.7a,bl· Spiegel

symmetrie en continuïteit samen eisen dat de RVW op R4 van de volgende vorm is: ip(r,9=0)= ip(r,9=r), 

waarbij het functionele verband met r onbekend is. Deze RVW kunnen we in PHOENICS echter niet programmeren. 
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Figuur 4.6 

Het rooster 

In één doorsnede liggen 60 cellen. In de swirlgenerator zijn 20*60=1200 cellen aanwezig, in de buis nà de 
generator bevinden zich 10*60=600 cellen. Inclusief de twee "plakken" met cellen vóór de generator bevat het 
rooster 1920 cellen. R1 : intreevlak, R2 : het schroeflint, R3 : de buiswand van de generator en de 
buiswand van de buis, R4 : het symmetrievlak in de buis dat aansluit op het schroeflint, R5 : het uittree
vlak. 

We verwachten dat "ver" stroomafvlaarts van het grensvlak tussen de s1virlgenerator en de buis de stroming 

vrijwel rotatie-symmetrisch is, zodat de hierboven geformuleerde RVW vereenvoudigt tot een Neumann R\~: 

cfJ I ê!J= êJr.l è!a= ae I è!a= o. 

r-r 

e•-o e-o 

a b 

Figuur 4.7 

De RVW op R4 in beeld 

a) Het ver loop van een willekeurige variabele ~ als functie van e' voor één bepaalde waarde van r in de 
swirlgenerator. Dit verloop is spiegel-symmetrisch in de buisas en discontinu "over" het schroeflint. 
b) Het verloop van ~ ~ de generator. -Ook nu is de spiegel-symmetrie aanwezig, maar is ~ continu "over" R4 • 
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Deze RVW schrijven we voor op hele rand R4 in het besef dat dit slechts een benadering kan zijn. Direct 

nà de swirlgenerator zijn de resultaten van de berekening niet betrouwbaar. We hopen dat de invloed van 

de RVW-en op het snelheidsveld stroomopwaarts van het grensvlak beperkt blijft. 

Het k-E-model is bruikbaar tot in het logaritmische gebied van de grenslaag. Dichterbij de wanden 

verliest het zijn geldigheid. Dit heeft als consequentie dat we V , k en E niet op de "echte" wanden 

voor kunnen schrijven, waar bijvoorbeeld k = 0, maar dat we de waarden van deze grootheden in de log

laag als RVW moeten opleggen. Het wandfuncties kunnen we de waarden van de variabelen in het log-gebied 

bij benadering berekenen. We leggen daartoe de (snelheids)knoop9 van de wandcellen in de logaritmische 

laag op een afstand ók van de wand en berekenen met onderstaande formules de waarde van V, k en f in da 

knopen: 

(4.22) 

(4.23) 

* ie 
V = y_ ln(il_Y )+ B 

K V . 

* 2 
k = , V 

î (C~ Co ) 

v*3 
en f = -

K Ók 

met V de grootte van de totale snelheid 
* V de wandwrijvingssnelheid en 

K de Karman constante 

De afleiding van deze vergelijkingen geven we in appendix F. Ook de gemaakte aannamen komen hier ter 

sprake. Een belangrijk voordeel dat wandfuncties met zich meebrengen, is dat een fijne celverdeling in 

de buurt van wanden, waar grote snelheidsgradiënten heersen, voorkomen kan worden. 

Enige opmerkingen bij (4.22) zijn op zijn plaats. In paragraaf 2.3 hebben we gezien dat de totale 

snelheid in de grenslagen aan de buiswand inderdaad de log-wet volgt. Op de wanden moeten echter ~rw-en 

voor de snelheidscomponenten voorgeschreven worden, dat wil zeggen relaties van de vorm ( 2.11) en 

(2.12). Omdat PHOENICS in de swirlgenerator rekent met de componenten in het schroefvormig assenstel

sel, moet ook rekening gehouden moet worden met de transformatieformules (4.2). Een en ander betekent 
_I 

dat Vz in de grenslaag als functie van y als volgt verloopt: 

(4.24) 
I ie : ie 

v = v z ' cos111w ln yv z + B 1 

z KCOS•w Vi COS!p il 

met tw de hoek tussen de buisas en de schroeflijn in de grenslaag10 • wat betreft V~ is de situatie 

iets ingewikkelder omdat nu een verschil van twee logaritmen ontstaat. Wat PHOENICS berekent als met 

WALL een wandfunctie aangeroepen wordt is niet duidelijk. Aannemelijk is dat PHOENICS rekening houdt 
* * met de transformatieformules en gebruik maakt van de wandwri jvingssnelheden V z en V 9 . Of ook de 

9 
omdat PKOENICS op een gebroken rooster rekent {zie paragraaf 4.6 en 4.7) hoort eigenlijk bij elke snelheidscompo-

nent en scalaire variabele een andere knoop. Voor het gemak gaan we hieraan voorbij. 

l.O 

cosfw ~(e2 ' ,e2 ) •{l + Cp~0 ) 2 }-~ (2ie appendix El 



49 

factoren i cosijl w en 1 sinlj)w in de log-wet meegenomen worden is ons niet bekend. _, 
De RVW-en op de wanden formuleren we nu met de wandfuncties. Op het schroeflint R2 is Ve =0 en 

_, -' -' 
schrijven we de waarden van V r , V z , k en € volgens ( 4. 22,23) voor. Op de buiswand R3 is V r =0 en 

-' _, 
berekenen we met de ~andfuncties de componenten Va ,Vz, ken E (de cilindrische snelheidscomponenten 

zijn van toepassing op de ivand van de buis achter de swirlgenerator). 

4.6 De gediscretiseerde behoudswetten. 

In deze paragraaf zullen we de grote lijn aangeven die PHOENICS volgt bij de discretisatie van de 

PDV-en en de daarop volgende oplossing van de resulterende algebraïsche vergelijkingen. 

De PDV-en die het k-E-model vormen, namelijk de continuïteitsvergelijking ( 4. 7), de Reynolds

vergeli jking ( 4 .12) en de transportvergelijkingen voor k en € ( 4 .19 ,20), kunnen alle in de volgende 

vorm geschreven worden: 

(4.25) 

In deze relatie is Ij) een willekeurige afhankelijke variabele, r de diffusiecoëfficiënt van Ij) en S de 

bronterm behorende bij Ij). In tabel 4.1 zijn Ij), r en s verzameld, die gesubstitueerd in (4.25) de be

houdswetten reproduceren. 

vergelijking Ij) r s 

continuïteit 1 0 0 
(4.7) 

impulstransport V V + Vt -V(_i_ + __?_ k) 
(4.12) p 3 

k-transport k Vt/ IJ k Pk - € 
(4.19) 

€-transport Vt/ IJ € 
€ € T (Cl~ -c 2 € 

(4.20) 

tabel 4.1 

De numerieke oplossing van (4.25) verloopt in drie stappen: 

-Allereerst wordt de ruimte waar (4.25) geldig is gediscretiseerd door deze te verdelen in elkaar niet 

overlappende cellen. In paragraaf 4.3 is dit al aangestipt. Vóór de discretisatie is Ij) een continue 

functie van de plaatscoördinaten, daarna _echter is Ij) slechts in een beperkt aantal punten gedefinieerd, 

zie fig. 4.1b. Rekentechnisch is er niet sprake van één maar, in een 3D situatie, van vier elkaar 
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overlappende roosters: één rooster voor de scalaire variabelen en drie roosters voor elke snelheidscom

ponent. Bij elk rooster hoort een aparte contróle cel; die voor ~ noemen we hier de hoofdcel, de andere 

duiden we aan met snelheid::;cel. Dit zogenaamde gebroken rooster kent een aantal voordelen waarvan de 

belangrijkste is dat ''checkerboard" druk- en snelheidspatronen -;oorkomen kunnen worden. 

- Vervolgens wordt ( 4. 25) over één hoofdcel volume geïntegreerd. Zo is gegarandeerd dat per cel elke 

behouden grootheid ook daadwerkelijk behouden is. De volumeintegralen werken we met de stelling van 

Gauss (voor zover mogelijk) om tot oppervlakteintegralen over de celrand: 

(4.26) IJ ~(V,n) dA = IJ r ( ap;an) dA + IJJ s dV 

met n de naar buiten gerichte normaal op de celrand. 

In de convectieve term (de term in het linker lid) zijn de snelheden op de juiste plaats beschikbaar. 

Dit geldt niet voor 't', die in het celmidden berekend wordt, zodat interpolatieformules nodig zijn. 

Omdat een centrale interpolatie kan leiden tot fysische absurde resultaten, maakt PHOENICS gebruik van 

het OPWIND of HYBRIDE interpolatieschema. Default is in PHOENICS is het HYBRIDE schema. 

De normale afgeleide (ap;an) in de diffusieterm levert geen moeilijkheden op: deze is te berekenen met 

het centrale differentieschema. 

Omdat de volumeintegraal van de bronterm niet tot een oppervlakteintegraal om te schrijven is, vergt 

deze term een andere aanpak. Herk op dat S een niet-lineaire functie van de afhankelijke variabele ~ 

kan zijn. We ver;~ijzen hiervoor naar de bronterm van E in tabel 4.1. Omdat (4.25) tot een lineair 

stelsel algebraïsche vergelijkingen moet leiden, wordt S eerst gelineariseerd. Voor de volumeintegraal 

vinden we dan: 

(4.27) S = V ~el JIJ S dV = Sc + Sp ~ 
met Veel het celvolume en ~ de waarde van ~ in punt P 

De constanten Sc en S p kunnen nog functies zijn van ~· 

Na de discretisatie reduceert (4.25) tot een stelsel algebraïsche vergelijkingen van de volgende vorm: 

(4.28) ap~Pp = L: ai ~i + s c 
i 

De coëfficiënten in deze formule hangen af van de afmetingen van de cellen, de diffusiecoëfficiënten, 

de massafluxen door de celwanden en van Sp. 

Kiezen we voor ~ een snelheidscomponent en integreren we ( 4. 25), die nu het impulstransport 

beschrijft, over een snelheidscel, dan resulteert een vergelijking analoog aan (4.28): 

(4.29) ap~ = L: ai 't'i + Sc + (pp - PE) A e met i= E, W, N, S, H, L 
i 
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Een probleem vormt het nog onbekende drukveld. Het het SIHPLE algoritme in PHOENICS wordt uitgaande van 

een geschat drukveld het gecombineerde snelheids- en drukïeld op iteratieve wijze berekend. Het juiste 

drukveld is gevonden als de met ( 4. 29) berekende snelheidscomponenten aan de continuite i tsvergeli jking 

voldoen. 

-In het stelsel vergelijkingen (4.28,29) komen constanten voor die nog een functie (kunnen) zijn van 

de afhankelijke variabele, Het stelsel is wel U svië.ar lineair, m.1ar voordat het stelsel opgelost kan 

worden moeten de constanten een waarde gekregen hebben. Iteraties zijn dus noodzakelijk. Voor lineaire 

vergelijkingen zijn vele oplossingsmethodieken bekend: bi jvoorbet:ld de Gauss-Seidel punt voor punt 

methode, de Jacobi methodé, en de lijn voor lijn methode. 

4.7 Resultaten 

We presenteren nu de resultaten van de simulatie van de stroming door een swirlgenerator met één 

bepaald schroeflint (namelijk met D=70 mm, P/D= 20 en L5/P= 0,5) en één bepaald Re-getal (Re= 49700), 

overeenkomend met een gemiddelde snelheid van <Vz>= 0,71 mjs. In paragraaf 4.5 is al opgemerkt dat de 

vorm van de intreeprofielen van grote invloed is op het berekende stromingsveld. Om na te gaan hoe dit 

veld hiervan afhangt zijn aan de ingang van de swirlgenerator de volgende profielen voorgeschreven: 

- Een volledig ontwikkeld turbulent profiel voor V z, k en E 11 . Deze profielen ontlenen we aan 

experimenten. 

- Een vlak profiel voor Vz, k en E. Om een vergelijking met de berekening met het turbulente intreepro

fiel mogelijk te maken, hebben de grootheden een (constante) waarde die gelijk is aan de gemiddelde 

waarde van het volledig ontwikkelde turbulente profiel. 

Uit vergelijking ( 2.1) en tabel 2.1 is niet op te maken of de stroming aan het ui te inde van de 

swirlgenerator al dan niet volledig ontwikkeld is. Eerder is al geconstateerd dat met toenemende P/D 

Linl/D afneemt, maar een extrapolatie in tabel 2.1 naar grotere P /D verhoudingen is een hachelijke 

onderneming. De experimentele resultaten uit hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3, die betrekking hebben op 

respectievelijk volledig ontwikkelde en nog niet volledig ontwikkelede stromingen, maken een evenwich

tige vergelijking mogelijk met de berekeningen in deze paragraaf. 

In de computerberekening is als stopcriterium een residu van 10-2-10-3 gehanteerd. Na 100 sweeps 

werd aan dit criterium voldaan. Op de VAX vergde één berekening ongeveer 5 CPU-uren rekentijd. Het is 

bekend dat normaal gesproken het aantal sweeps ongeveer een factor 10 groter en het residu 10 tot 100 

maal kleiner is. Een berekening met dit aantal sweeps en zo'n klein residu vergt echter een exorbitant 

grote rekentijd. 

11 -
Het verloop van een variabele over de doorsnede aan de ingang hebben we in PHOENICS geprogrammeerd door 10 

ringvormige PATCHES te definiêren en op elke PATCH de juiste waarde van de variabele voor te schrijven. Zo hebben we het 

gebruik van GROUND kunnen vermijden. Zie ook appendix D. 



- Het rooster 

Gerekend is op het rooster in fig. 4. 6. Voo!:' àe vcrdel in? van de cellen over een doorsnede 

venvijzen t;Je naar fig. 4.8. 

In elke doorsnede bevinden zich 60 cellen: 10 i:1 de ::-richting en 6 in de e-richting. Er is 

gekozen voor slechts 6 cellen L1 de S-richtiag on;dat cl2. cxp~riment.en uit hoofdstuk 2 aanleiding geven 

te veronderstellen dat de gradiënten in e-richtü:g cv8:: ·;p:;î:e delen van óe doorsnede kleiner zijn de de 
_.' -' 

gradiënten in r-richting. D~ <:erste snelheidskn')op belïor:e~;~le bij V z en V 9 bevindt zich op afstand ók= 

0 ,05R van de buiswand, zie fig. 4. 8. In paragraaf 2. 3 is c,esçhi".t dat V:iOl' de dikte van de grenslaag aan 

ZO\vel de buiswand als aan het schroeflint ~eldt óq-= 0 ,2ll<, zodat het aantal cellen in de r-richt.ir.g 

vlaarschijnlijk voldoende is. Voor de e-richting ga.:1t <!e,:(~ conclusie niet op. Immers, de maximale 
_, -' 

afstand van het schroeflint tot de eerste knoop Vä!! V z en V r bedraagt ( 11/12 )R= 0 ,26R, zodat deze knoop 

buiten de grenslaag valt. Dit betekent dat het rooster in de doorsnede te grof is. Het zal duidelijk 

zijn dat we met dit rooster een compromis hebben moeten sluiten, te weten rekentijd versus roosterfijn

heid. 

Figuur 4.~ 

De cellenverdeling in een doorsnede. 

o : Het eerste knooppunt bij het schroeflint behorende bij V~ . 
~ : Het eerste knooppunt bij het schroeflint behorende bij V~ . 

: Het eerste knooppunt bij de buiswand behorende bij v; . 
x : Het eerste knooppunt bij de buiswand behorende bij V~ . 

Niet alleen in verband met de grenslaagdikte is een fijn rooster gewenst. Uit de literatuur [19] is 

bekend dat de door PHOENICS berekende oplossing sterk kan afhangen van de fijnheid van het rekenrooster. 

Omdat PHOENICS gebruik maakt van een eerste orde discretisatieschema, treden de effecten van roosterver

fijning pas duidelijk op de voorgrond als de lineaire afmetingen van een rekencel met een factor 10 

verkleint worden. Het aantal cellen wordt dan 1000 maal zo groot! Dit zou in onze simulatie rekentijden 

van weken opleveren, zodat de effecten van roosterverfijning niet zijn onderzocht. 

We merken nog op dat ook een te fijn rooster foute resultaten kan opleveren, omdat het eerste 

knooppunt dan in de bufferlaag of de viskeuze sublaag komt te liggen en relaties (4.22,23) niet meer van 

toepassing zijn [52]. 

Bij de simulatie op een grof rooster kan numerieke diffusie de berekende oplossing sterk 



beïnvloeden [53]. Numerieke diffusie treedt voorill op als de st:roonli jnen grote hoeken maken met de 

roosterlijnen en als d1:1ars op de stroming snelllei.ds<}t&dl~nten voo6:DI!I·èTt. Roteert de stroming als starre 

prop door de generator, dan doet zich vri jt,iel geen num":tit:l:e diffu~ie voor. Voorafgaand aan de 

berekening is natuurlijk niet bekend wat de vorm Is var: de stroomlijnen in de ontwikkelinqsfase van de 

stroming. Wel is bekend dat uiteindelijlc de starre rotatie ziet zal instf~llen, zodat in verbilnd met de 

numerieke diffusie het schroefvormig assenstelsel de beste! J.:andidaat is. 

In de swirlgenerator, met lengte ~P, bevinden z i eh 20 !!pJ.akken~: r:et 60 cellert, in de buis nà de 

generator 10*60= 600 cellen. Totaal, inclusief d>:: t::Jee '1plakk2n" Ir. et collen vóór de çeneyator, bevat net 

rooster dus 1920 cellen. 

- Het stromingsveld: vlak intreeprofiel 

Figuur 4.9 toont het tangentiële snelheidsveld over de doorsnede van de swirlgenerator op afstand 

0,65Ls van de ingang van de generator. Dit is de 15e Hplak;1 müt cellen, zie de pijl in fig. 4.6. Deze 

doorsnede ligt voldoende ver van de ingang van de generator, zodat zich een swirl kan ontwikkelen, en 

voldoende ver van het uiteinde, zodat de effecten van de RVW-en op R4 minimaal zullen zijn (zie par. 

4.5). In de figuur is ook weergegeven de tangentiële snelheid behorende bij de starre rotatie. 

Zoals we zien vertoont de berekende snelheid in de kern van de .stroming grote afwijkingen van het 

snelheidsveld behorende bij de starre rotatie en dus ook van de experimentele resultaten van Backshall & 

Landis, zie fig. 2.1. Ook nu is de snelheid dichtbij het midden van het schroeflint groter dan de starre 

rotatie, hoewel de discrepanties in fig. 4.9 duidelijker zijn dan in fig. 2.1. 

Figuur 4. 912 

De berekende tangentiële snelheid v8 

-~ 
10 cm/a 

De rotatie van het linkse schroeflint is in de richting van de pijl en in het vlak van het papier gericht 
(dit is ook de richting van de stroming). De doorsnede ligt in "plak" 15. Diameter D= 70 mm, P/D= 20 en Re= 
49700. 

~2 De figuren in deze paragraaf, uitgezonderd tig. 4.12, zijn Ui!! met PHOTON gemaakt omdat niet duidelijk is wat 
PHOTON tekent. Oe plaatjes 4.9-12 en 4.14,15 zijn gemaakt aan de hand van de componenten Vr' ,V6 , en V2 ' uit de RESULT-file 

en deze te corrigeren met transformatieformules (4.2). 
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Vooral dicht bij het schroeflint zijn de verscilillen tu~sE:n de ber~>t;ende ~!lelh~id F::n de starre rotatie 

minimaal, tvaarschijnlijk omdat de vloeistof ged\:.io.ngen wordt. de kromming van bE:t ~chroeflint te volg2n. 

Gemeenschappelijk in fig. 3. 7, die gemeten is a:~n een ncq niet volledig ontwikkelde strom_i_ng, en fig. 

4. 9 is de steile gradiënt van het V a-profiel in de oorsprony. Eet plat.ea~l 1:3 niet aan11ezig. De hier 

genoemde verschillen en overeenkomsten treden hel~ler op 11'2 v•J0rgrond j_n fiq. 4. l0 3: v:au in èe verschil

lende profielen langs één straal zijn weergegew.:n. Lar·qs ar.dere stralen ontstaat-. ov2rigens sen iets 

ander beeld. De manier van uitzetten wekt mü:schien de indruk c:at alle niet vollediq ont<.~ikkelde 

stromingen, net als de volledig ontwikkelde stro1ningen, op één kromme moetr:n sa;;v~nvallen. Dit is echter 

niet het geval! Dit maakt het wel moeilijk een conclusie te verbinden aan de fi.~uur. 

Hoe veel het snelheidsveld afwijkt van de starre rot.áti e blijkt duid el ijker :_;i t fig. 4 .lOb: ilaarin de 

secondaire stroming is afgebeeld: 

(4.33) 

0.1 

- -
(V 6 ) sec = (V 8 ) ber -
- -

(Vr) sec = (Vrl ber 

a 

(ber: berekend) 

1,0 r/R -
Figuur 4.10 

a) Het tangentiële snelheidsprofiel langs een straal. 

b 

• : Meting van Backshall & Landis, fig. 2.1 1 straal B= 67,5' 
• :Meting uit hoofdstuk 3, fig. 3.7, straal B= 60' 
x : Numerieke berekening, fig. 4.9, straal 8= 75' 

b) Het secondaire snelheidsveld (Vlsec • Voor opmerkingen, zie fig. 4.9. 

Uit de figuur lezen we af dat de maximale secondaire snelheid ongeveer 50% bedraagt van de 

tangentiële snelheid ofwel 8% van de axiale component. Dit is iets minder dan in het geval van een 

volledig ontlvikkelde swirlstroming, zoals we in het hoofdstuk 2 al geconstateerd hebben (secondaire 

snelheid 12% van de axiale snelheid). Twee tegengesteld draaiende wervels, zoals in fig. 2.3, zijn niet 

te herkennen. Bovenstaande figuur suggereert dat de stroomlijnen bijna recht zijn en de doorsnede van 

rechts boven naar links onder doorkruisen. Merk op dat de radiale snelheid langs het schroeflint naar de 



55 

buiswand toe is gericht en over het resterende gedeelta van de doorsnede var1 de oorprcmg af. 

Onze interesse gaat ook uit naar de ( dimensJ eloze) aï.i :lle snelheid, \1ó.arvon de C011touren zijn 

afgebeeld in fig 4.lla· Vergelijken we deze figuur met fig. 4.llb en 2.2 ar die t~trekking hebben op eon 

volledig ontwikkelde stroming, dan springen vooral ds ov(~::eenkomsten in h·~t oog: 

- In de figuren hebben de contouren globaal dezelfde vorn1. 

- Het maximum ligt in elke figuur op vrijwel dezelfGe plaJts. 

- De door Date berekende snelheden (fig. 4.1lt) zijil b!"jna r:v~ngroot ë:ls de door 0ns berekenèe 

snelheden. De overeenkomst tussen berekening en experi~ent is nog Let~r, zoals blijkt uit fig. 2.2a· De 

variatie over een doorsnede is in fig. •.llt wat groter dan in fiqur: 4.11 a (resp. 43% en 33~). 

Het is opmerkelijk dat de contouren in de figuren w:eel op elkaar lijken ondanks het feit dat ze 

betrekking hebben op verschillende P/D verhoudingen. De R~-getallen zijn nageno;:g hetzelfde. We merken 

in dit verband nog op dat ook verschillende numerieke algoritmen gebruikt zijn in figuren 4 .lla b· Ze 
I 

rekent PHOENICS in de snelheid-druk formulering en maakt Date gebruik van de stroonfunctie-vorticiteit 

formulering. 

__--;-------/ I 

L ~\ \, "· ,.--"=> \_~ 
a b 

Figuur 4.11 

De dimensieloze axiale snelheidscontouren V2/<V2> 

Zowel in fig. a als b is de rotatie in de richting van de pijl en in hEt vlak van het papier (dit is de 
stromingsrichting). Beide schroeflinten zijn linkse schroeven. 
a) De met PHO~~ICS berekende snelheidscontouren. Re= 49700, P/0=20. 
b) De door Date berekende contouren. Re= 50000, P/D= 6,16, volledig ontwikkelde straling. 

Er zijn vele verschillen aanwijsbaar tussen de Vz-contouren in niet volledig ontwikkelde stromin

gen, zoals weergegeven in fig. 3.6 1 en de contouren in de hierboven afgebeelde figuur. Toch zijn beide 

figuren niet met elkaar ·in tegenspraak: de snelheid en de snelheidsvariatie zijn vergelijkbaar en het 

hoge snelheidseiland ligt in beide afbeeldingen in het rechter gedeelte van de doorsnede. 

Nu de tangentiële en de axiale snelheid bekend zijn, is het mogelijk met vergelijking (1.4) het 

swirlgetal S te berekenen. We vinden dan: S= 0,085. Roteert de vloeistof als starre prop door een 

swirlgenerator met dezelfde P/D verhouding als in onze simulatie, dan geldt volgens (2.3): Sstar= 0,079. 

We concluderen dat de computerberekening voorspelt dat het swirlgetal op de plaats van de doorsnede 
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vrijwel evengroot is als in een volledig ontvlikl\elde st!."ominç. 

Zoals we al zagen is de turbulentie gemodelleerd mee het k··E-ll!odel. De ber<::l;:'iÜiY.J ~~aakt het daa::.-o;n 

mogelijk ook de contouren van de kinetische energie (kl en de dissi.patiesndhs.id (c) t:; pres2ntcr8n. Van 

deze grootheden zijn ons geen experimentele resu.ltaten bekend, zodat •.;or vo~r E:2n vergdijking 'ier'.Üjzen 

naar de berekende resultaten van Date 1 zie fig. 4. 4. Ook Lier hanteren v:e de lengteschaal Lk in plaats 

van t. Vergelijken \~e de contouren van de (dimensieloze) kinetisöe en-::rgie in fiq. 4 .4,
1 

mü di~ i.n fig. 

4.12a 1 dan valt op dat ze dezelfde trekken vertonen. In beide is de kinetü-che eneigie ai\n de i·!ünden 

beduidend groter dan in de kern van de stroming, conform onze ven:achL.tng. Bo·1endier. ontlopen ds 

kinetische energieën elkaar in grootte niet veel. 

a b 

Figuur 4.12 

k L 
De contouren van =--2 *1000 (a) en van~ (b). 

<Vz> 

In deze figuur geldt hetzelfde onderschrift als in fig. 4.9. 

Het beeld van de dimensieloze lengteschaal Lk/R in fig. 4.12b oogt zeer complex. Meerdere eilanden met 

grote lengteschalen zijn dicht bij het schroeflint aanwezig. In de kern van de stroming is de 

lengteschaal daarentegen wat kleiner. Dit is minder aannemelijk omdat we ver van de wanden juist grote 

lengteschalen venachten. Aan de buiswand is Lk vrijwel constant en klein (zoals te venvachten) 1 langs 

het schroeflint komen grote gradiënten van Lk voor: van 0105 in het midden van het schroeflint (ver

wacht) tot 0,3 meer naar buiten (niet verwacht). Merk op dat de lengteschaal in grootte-orde gelijk is 

als die in het resultaat van Date, maar dat de overeenkomst in de vorm van de contouren gering is. 

Bij de bespreking van de randvoorwaarden is opgemerkt dat het snelhe~dsveld direct na de swirlgenerator 

niet betrouwbaar berekend kan worden. In de figuur hieronder zien we dit duidelijk bevestigd. 

Recapitulerend constateren we dat het berekende stromingsveld, althans in "plak" 15, plausibel is: 

- Wat betreft de axiale snelheid sluiten de metingen van Backshall & Landis en onze berekeningen meer 

dan redelijk bij elkaar aan. Welliswaar zijn er duidelijke verschillen waarneembaar tussen de berekende 

axiale snelheid en de gemeten contouren in de niet volledig ontwikkelde stroming 1 toch sluiten ze elkaar 

niet uit. We herinneren er in dit verband aan dat beide stromingen op verschillende P jD verhoudingen 
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betrekking hebben. 

- Over een groot gedeelte van de doorsnede wijkt èe tangentiële snelh.~i à str.rk clf va· èe :;t.arre i':')t 3~.1.::. 

Rond de oorsprong volgt het profiel het steile verloop Vän de ~.nelheld in c<:n r:~.::t vo.1.J:;diç <:nt:·:iJrJ:e}de 

stroming, zie fig 4.10a, over het resterende gedeelte van 0s straal groeit Vs r;cg V;!::der ~:·n. 

- De kinetische energie vertoont ruvJvieg dezelfde trends als in de simulati,: v:.;; I1;1t('. .\ok de J.sn•;l:.e

schaal is in grootte-orde gelijk, hoewel de contou~en in vor;n noqal verschillen 

Figuur 4.13 

De berekende tangentiële snelheid juist nà d2 s\Ürlgenerator. 

Voor opmerkingen, zie fig. 4.9 

In het begin van deze paragraaf is open gelaten of de gesimuleerde swirlstromiug al dan niet 

volledig ontwikkeld is. Op grond van genoemde resultaten moeten we concluderen dat de swirlstroming zich 

nog in de ontwikkelingsfase bevindt. Zoals we hebben gezien is het swirlgetal vrijwel ge !ijk aan het 

swirlgetal van de rotatiestroming. Dit betekent dat we kunnen volstaan met een korte st~irlgenerator als 

we alleen geïnteresseerd zijn in een swirlstroming met een bepaalde sterkte, onafhankelijk van de vorm 

van het snelheidsveld. 

- Het stromingsveld: turbulent intreeprofiel 

Omdat een turbulent intreeprofiel dichter bij de werkelijkheid staat, verwachten we een beter 

resultaat. Ook nu hebben de onderstaande figuren betrekking op de 15e "plak" net cellen. 

Het tangentiële snelheidsveld in onderstaande figuur wijkt sterk af van zowel àe starre rotatie als van 

het veld in fig. 4.9: de snelheden zijn over de hele doorsnede bijna twee maal zo groot , uitgezonderd 

dicht bij het rechter deel van het schroeflint waar Ve bijna nul is. 

Uit de contouren in fig. 4.15a blijkt bovendien dat de axiale snelheid grote gradiënten vertoont, met 

kleine waarden dààr waar ook de tangentiële snelheid zeer klein is. Bovendien ligt de maximale snelheid 

niet op de juiste plaats. Een berekeni?g van het swirlgetal S leert dat S/Sstar= 1,557. Dit alles maakt 

het berekende resultaat bijzonder onaannemelijk. Voor de volledigheid is de kinetische energie in fig. 
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4 .15b '.oJeergegeven die de deze conclusie nog meer kracht bijzet: de berekende t:ur::mlentc k.\netische 

energie is veel te groot, de kleinste kinetische energie bevindt zich bij de ·";anden. 

Figuur 4.14 

De berekende tangentiële snelheid v6 

Hier gelden dezelfde opmerkingen als in fig. 4.9 

Één van de doelen die we ons gesteld hebben is te onderzoeken wat in een numerieke simulatie de 

gevolgen zijn van veranderende intreeprofielen voor het snelheidsveld aan het uiteinde van Je 

s1virlgenerator. Is de discrepantie tussen de berekende oplossing met het vlakke en het turbulente 

profiel nu inderdaad t~rug te voeren op de invloed van de intreecondities? Allereerst wijzen we erop dat 

het in dit hoofdstuk geformuleerd~ probleem, dat wil zeggen het stelsel PDV-en en RVW-en die de stroming 

door de swirlgenerator beschrijven, correct gesteld is. Zoals bekend betekent dit dat de oplossing op 

continue wijzen van de RVW-en afhangt, zodat "kleine" veranderingen in de RVW-en aanleiding geven tot 

"kleine" veranderingen in de oplossing (49]. Hier moet de oorzaak dus niet gezocht worden. 

a b 

Figuur 4.15 

De contouren van de dimensieloze axiale snelheid (a) en 

de dimensieloze turbulente kinetische energie (b). 

Voor opmerkingen, zie fig. 4.9 

De verschillen tussen beide oplossingen zijn echter zo groot, dat we sterke twijfels hebben om de 



verschillen toe te schrijven aan de invloed van de intreecondities. 

Gesimuleerd is een swirlstroming met één bepaald schroo.flint en één bepaald Re-qetiil. Wa3.rom zijr: 

ook niet stromingen met andere: schroeflinten en andere Re-get?.llen doorgerekend? Dit hc:11gt sam:~n met de 

volgende punten: 

- In de door ons uitgevoerde experimenten en in de toekomstige experimenten, die b het kader van het 

Gasunie project vlorden gedaan, is de diameter van de doorstroomde buis 70 mm. Het is vanzdfsprekcmd dat 

in de simulatie ook voor deze diameter gekozen is. 

- Voor schroeflinten met P /D verhoudingen kleiner dan 20 bleek het niet FïOgeli jk een convergente 

oplossing te verkrijgen. Verschillende relaxatie factoren mochten niet baten. Grotere P/D ·;erhoudinqen 

staan te ver af van de experimenten (zie hoofstuk 2 en 3) en blijven daarom verde! buite;1 beschou~•ing. 

In onze simulatie, met P/D= 20, bleek een relaxatie factor niet n0dig. 

- In de simulatie gaat de voorkeur uit naar een schroeflint dat zo lang is dat zich een ont>::ikke~d 

profiel kan instellen. Zo'n lang schroeflint vereist echter een zéér groot aantal cellen en zéér veel 

rekentijd. Immers, de afmeting van een cel in de z-richting moet veel kleiner zijn dan de spoed P als we 

voldoende detail in de stroming willen ophelderen. Gekozen is daarom voor een schroeflint dat slechts 

een halve spoed lang is. 

- Voor wat betreft de keuze van het Re-getal hebben de volgende overwegingen een rol gespeeld. 1'en 

eerste sluit dit Re-getal redelijk aan bij de experimenten. Zo is in ons experiment (zie hoofdstQ~ 3) 

bijvoorbeeld <Vz>= 1,0 mjs. Bovendien zijn bij dit Re-getal gemeten intreeprofielen van Vz 1 k en E 

beschikbaar. Tenslotte bleek dat bij grotere Re-getallen de oplossing steeds langzamer convergeert. 
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Hoofdstuk 5 Conclusie 

In het voorafgaande is het snelheidsveld aan het uiteinde van een swirlgenerator experimenteel en 

numeriek onderzocht. Nagegaan is hoe de intreecondities de snelheid aan het uiteinde van de generator 

beïnvloeden. 

Tijdens de experimenten is gebleken dat de meetsectie en de LDA-opstelling aan de verwachtinqen 

voldoen. De lijmverbinding tussen het folie en de ringen blijkt voldoende sterk, het folie behoudt zijn 

cilindrische vorm en "klappert" niet tijdens de metingen. Vooral de uitlijning van de fotodiodes vergt 

wat aandacht. Dit is gedeeltelijk te wijten aan de elastische vloer waarop de opstellling staat. 

De afmetingen van de swirlgenerator die in het experiment gebruikt is, zijn zodanig dat de stroming 

aan de uitgang nog niet volledig ontwikkeld is. Zodoende vormen de experimentele resultaten uit 

hoofdstuk 3 een uitbreiding van de resultaten uit hoofdstuk 2, die voor bet leeuwedeel betrekking hebbe~ 

op volledig ontwikkelde stromingen. Het gemeten snelheidsveld bij Re= 74500 en 149000 is in fig. 3.6 en 

3.7 weergegeven. Aan deze figuren (en andere) ontlenen we de volgende conclusies: 

- De dimensieloze snelheidsvelden bij de beide Reynolds-getallen zijn gelijtvormig. Dit impliceert dat 

het swirlgetal S onafhankelijk is van het Reynolds-getal. We vermoeden, gebaseerd op resultaten in 

volledig ontwikkelde stromingen, dat de gelijkvormigheid ook opgaat voor een groter bereik van het 

Reynolds-getal 

- De gemeten tangentiële snelheid wijkt sterk af van dezelfde component in volledig ontwirJcelde 

stromingen, dat wil zeggen van het lineaire verloop in een rotatiestroming. Als functie van de straal r 

kenmerkt het verloop zich door een grote gradiënt in de oorsprong en een vlak verloop voor grotere 

waarden van r (r/R> 0,2), zie fig. 3.8. Dit verloop geeft een indicatie hoe de swirl in de stroming 

ontstaat: in de beginfase van de stroming is ii6 rond de oorsprong sterk gepiekt, waarna, verder 

stroomafwaarts, Va door diffusie over het resterende gedeelte van de doorsnede verspreid wordt (zie ook 

fig. 3.9). 

- Wordt het axiale snelheidsprotiel aan de ingang van de swirlgenerator als functie van r boller, dan 

verloopt de tangentiële snelheid aan de uitgang minder steil in de oorsprong. In termen van vorticiteit 

geformuleerd: neemt de tangentiële vorticiteit in het intreeprofiel toe, dan wordt de axiale component 

aan de uitgang van de generator uit de kern van de stroming verdrongen. 

De numerieke simulatie is vóór het experiment uitgevoerd, met het doel een indruk te krijgen van de 

aard van de stroming. Dit doel is niet bereikt. Het bleek niet mogelijk een convergente oplossing te 

verkrijgen voor P/D verhoudingen kleiner dan 20 (in het experiment: P/D= 6,86). We hebben ons daarom tot 

de vraag beperkt of het met PHOENICS überhaupt mogelijk is de swirlstroming wiskundig te formuleren en 

een fysisch acceptabele oplossing te berekenen. 
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- Formulering: 

Ondanks het feit dat de swirlgeneratcr een inge\:likkelde vorm heeft, is het met BFC's 9ced mogelijl; 

de geometrie te beschrijven. De explici te vorm van het s:::hroefvormig assenstelsel, vergelijking i 4.J.);. 

heeft ons daarbij zeer geholpen. Het tekort aan cellen doet zich al snel voelen. 

Niet op alle randen hebben we correcte RVW-en kunnen vocrschrijven. Op vlak R4, zie fig, 4.6, b 

geen ju.iste RVW geforliluleerd, met als gevolg dat àe oplossing direct nà de generator ni~t betromo~b~ar 

berekend kan worden. Hoewel fysisch duidelijk is 1-1elke RVW voor V 2 voorgeschreven moet worde:n, namelijk 

(2.11,12) of (4.24), is het zonder GROUND niet mogelijk deze RVW op de wanden van de swirlgenerator te 

programmeren. Ook aan de R1TW-en van k en E liggen veel veronderstellingen ten grondslag. 

Gesimuleerd is een stroming met een klein swirlgetal (S~ 0,1). We hebben goede hoop dat het k-e

model daarom geen ernstige fouten introduceert. 

-Oplossing: 

We concluderen dat de berekende oplossing, zoals weergegeven is fig. 4.8-4.11, aannemelijk is. Dit 

ondanks het feit dat zowel het aantal cellen als het aantal sweeps klein is en ondanks het feit dat het 

residu aan de grote kant is. Of ze ook juist is moeten we bij gebrek aan experimenteel vergelijksmate

riaal in het midden laten. De belangrijkste conclusie die we uit fig. 4.8 en 4.9 aflezen, is dat de 

tangentiële snelheid de steile gradiënt vertoont die karakteristiek is voor niet volledig ontwikkelde 

stromingen. Er bestaan grote verschillen tussen de berekende oplossing met een vlak en en turbulent 

intreeprofieL De verschillen zijn echter zo groot dat we sterke twijfels hebben of de verschillen 

daadwerkelijk te wijten zijn aan de invloed van de intreecondities. 
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Bett:kenis 

constante in de discretisatievergelijking (4.28,29) 

constanten van de tracl;ers 

oppervlakte dwarsdoorsnede van ce bui::: 

consçante in de log-wet 

consta~ten in (1.1) en (1.2) 

constanten in het k-€-moàel 

diameter buis 

snelheidsdeformatietenso~ 

diameter vuurhaard (fig. 4.5) 

hydraulische diameter 

eenheidsraakvectoren in het cilindrisch assenstelsel 

eenheidsvectoren in het cartesisch assenstelsel 

eenheidsvector is de richting van resp. de referentie- en 

de strooibundel 

eenheidsraakvectoren in het schroefvormig assenstelsel 

(Darcy) wrijvingsfactor 

frequentie referentiebundel 

frequentie van de verstrooide strooib~~del 

frequentieverschuiving in de Bragg-cel 

Doppierfrequentie 

eenheidstensor 

turbulente kinetische energie per kg 

lengteschaal 

inlooplengte 

lengteschaal behorende bij k 
lengte van de swirlgenerator,buis 

brekingsindex 

spoed 

tijdgemiddelde druk 

drukval 

produktieterm 

radiale coördinaat in het cilindrisch assenstelsel 

radiale coördinaat in het schroefvormig assenstelsel 

Dimensb 

··1 s 

2 -1 -1 
1:! s ,s 

1!1 

-1 
s 

m 

m 

Hz 

Hz 

Hz 

Hz 

2 -2 m s 

m 

m 

m 
m 

m 
-2 Nm 
-2 Nm 

2 -3 m s 

m 

m 
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Re=<Vz>D/v 
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s 
S' 

s, Sc 

Sstar 
Sp 

SR 

T 

UT 
+ + 

U a= V z 
V 

V 

V 

V 

V 

_, -' -' 
Vz,Vs ,Vz 

v+ 

* V 

vó 
v 
v+ 

9 
v+ z 

* * va I V z 

V cel 

Vz,i 
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straal van de buis 

straal van de cirkel waarop meetpunt i ligt 

Reynolds-getal betrokken op de diameter 

swirlgetal 

bronterm in de vergelijking (4.25) 

swirlgetal 

constanten in de gelineariseerde bronterm 

swirlgetal van de rotatiestroming 

constante in de gelineariseerde bronterm 

swirlgetal ("swirlratio") 

turbulente spanningstensor 

analoge trackerspanning 
dimensieloze axiale snelheid (fig. 2.4) 

vector van de snelheidsfluctuaties 

grootte van de momentane snelheid 

volume 

momentane snelheidsvector 

tijdgemiddelde snelheidsvector 

componenten snelheidsfluctuaties in het cilindrisch 

assenstelsel 

componenten van de momentane snelheid in cilindrisch 

assenstelsel 

componenten van de gemiddelde snelheid in het cartesisch 

assenstelsel 

componenten van de tijdgemiddelde snelheid in cilindrisc~ 

assenstelsel 

componenten van de tijdgemiddelde snelheid in schroefvormig 

assenstelsel 

dimensieloze totale snelheid 

wandwrijvingssnelheid 

grootte van de totale snelheid aan de rand van de grenslaag 

volumestroom 

dimensieloze snelheidscomponenten 

wandwrijvingssnelheidscomponent 

volume van een rekencel 

axiale snelheid op straal r1 

x-coördinaat in cartesisch assenstelsel 

m 

m 

-1 s dimijl 

-1 s 

kgm-1s-2 

V 

ms-1 

-1 ms 
-1 ' ms 

3 
m 

-1 ms 
-1 ms 
-1 ms 

-1 ms 

-1 ms 

-1 ms 

-1 ms 
ms-1 

3 -1 m s 

-1 ms 
m3 

-1 ms 

m 
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x plaatsvector in cartesisch assenstelsel m 
y y-coördinaat in cartesisch assenstelsel m 
y wandafstand m 
+ dimensieloze wandafstand y 

y~ + 
I y Z dimensieloze wandafstanden 

+ + Ya = Y z dimensieloze wandafstand (fig. 2.4) 

z-coördinaat in cartesisch assenstelsel m 
Z I z-coördinaat in schroefvormig assenstelsel m 

a, B hoeken in de laserbundelconfiguratie 

a,B hoek waarover laser verdraaid is (fig. 3.4) 

hoek gemeten vanaf het schroeflint 

r diffusiecoëfficiënt in de discretisatievergelijking 2-1 m 
ó dikte van het schroeflint m 

Ó I Ó g dikte van de grenslagen m 

ók afstand van het eerste knooppunt töt de wand m 

dissipatiesnelheid per kg 2 -3 m s 
e hoek-coördinaat in het cilindrisch assenstelsel 

e' hoek-coördinaat in schroefvormig assenstelsel 

e hoek gemeten vanaf het schroeflint (fig. 3.4) 

K Karman constante 

l golflengte laserlicht m 
p moleculaire dynamische viscositeitscoëfficiënt kgm -1 -1 s 

Pt turbulente dynamische viscositeitscoëfficiënt -1 -1 kgm s 

V moleculaire kinematische viscositeitscoëfficiënt 2 -1 m s 

Vt turbulente kinematische viscositeitscoëfficiënt 2 -1 m s 

p dichtheid kgm -3 

uk, u e constanten in het k-e-model 2 -1 m s 

r wandschuifspanning Nm -2 

ip algemene afhankelijke variabele in vergelijking (4.25) dirnip 

'P hoek snelheidsvector met de buisas 

IPw hoek snelheidsvector met de buisas in de laminaire sublaag en 

in de bufferlaag 

' hoek tussen de buisas en de schroeflijn 
- -1 n vorticiteit s 



Bijzondere symbolen 

X; X 

X; <X> 

XT; SpX 

X:X 

V 

a;Vn= (n, V) 

Subscripts 

sec, ber 

wand, w 

w, 1 

gem 
p 

e, w, n, s, h, 1 

1, 2, i, .. 

Afkortingen 
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scalaire grootheid; vectoriële, tenseriële grootheid 

tijdgemiddelde van X; oppervlaktegemiddelde van X 

getransponeerde van X; spoor van X 

dubbelinwendig produkt van tensor x met zichzelf 

nabla operator 

normale afgeleide 

secondair, berekend 
wand 

water, lucht 

gemiddeld 

centraal punt in een rekencel (niet in Sp ) 

indices east, west, north, south, high, low 

indices 

ASM: algebraïsch stress model EEM: eindige elementen methode 

BFC: body fitted coordinates RVW: randvoorwaarden 

LDA: laser Doppler anemometer PML: Prandtl mengweg model 

EVM: eindige volume methode PDV: partiële differentiaal vergelijking 
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Apoendix A 

Relaties (2-5,12) voorzien we in deze appendix van enig commentaar. 

Op grond van experimentele resultaten is geconstateerd: 

- Is v8 de grootte van de totale snelheidsvector, dan is [14,26]: 

(A.1) V+= y+ in de viskeuze sublaag y+ < 5 
+ + + (A.2) V = 5,0 lny - 3,05 in de bufferlaag 5 < y < 30 
+ + + (A.3) V = 2,5 lny + 5,5 in de log-laag 30 < y < 200 

met 

en 

-
v+ = _y__ 

* V * 
/ = y_y_ 

V 

* (jJ 
V = .j (v~)wand 

de dimensieloze totale snelheid 

de dimensieloze wandafstand 

de wandwrijvingssnelheid 

- De hoek die de totale snelheidsvector insluit met de buisas, 'P, is in de viskeuze sublaag en de 

bufferlaag constant [14]: 

(A.4) 

Nu geldt, als Vr= O, 

(A.5) 

~/dy= 0. 

Vz = v8 cos19 en Va = Va sin19, 

* zodat met de definitie van Vz (zie vgl. (2.8)) en met (A.4) volgt: 

(A.6) * * I V z = V I COS!p en ook 
* * I • Va = V 1 Slnip 

+ kun hr'. Voor V nen we nu sc lJven: 

V+ ·= __ V __ = Vz/ COSip 
. * * ' V V z /{ COS!p 

= * V =: V~ 
V z i COS!p 

* * Y+ := ~ = Y.Vz =: Y~ en op analoge wijze: V VICOS!p 

Samenvattend: 

(A. 7) V+ = v+
2 

v+ = a 
Y+ = Y+z Y+ = 9 

In de viskeuze sublaag en de bufferlaag is er blijkbaar geen verschil tussen de verschillende + 

grootheden. Merk op dat dit een direct gevolg is van (A.4). In beide lagen geldt nu voor de dimensieloze 

snelheidscomponenten een relatie analoog àan (A.1,2): 
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(A.8) V+ + V~ + 
z = y z en = Ye 

V+ + + + (A.9) z = 5 ,OlnY z - 3,05 en v8 = 5,0lnY6 -3,05 

maar dit voegt fysisch niets nieuws toe aan (A.l,2). 

Backshall & Landis hebben experimenteel aangetoond dat ook in de log-laag voor de snelheidscompo

nenten een verband als (A.3) geldt: 

(A.lO) n+ 2 5 1 Y+ v z = ., n z + 5,5 

V+e 1 + = 2,5 nYe + 5,5 

De gevolgen van een en ander zijn: 

- Zou ook in de log-laag (A.4) van toepassing zijn, dan kunnen we op dezelfde wijze als hierboven 

vergelijking (A.lO) afleiden uit (A.3,4). Ook nu geldt (A.7). De fysische inhoud van (A.lO) is 

feitelijk: 

ap;~ =0. 

- Uit (A.lO) kunnen we omgekeerd echter niet (A.3) en (A.4) afleiden. Is (A.4) niet geldig, dan 

vertegenwoordigd (A.lO) een nieuw fysisch feit. (A.7) is nu niet geldig. 



71 

Appendix B 

In deze appendix komen de fouten aan de orde die gemaakt worden bij de metingen met de LDA

opstelling. We bespreken achtereenvolgens de volgende fouten: 

a) De fout in de bepaling van de positie van de oorsprong van het assen

stelsel in fig. 3.3. 

b) De fout als gevolg van de gebrekkige uitlijning van de laserbundelcon

figuratie. 

a) De oorsprong van het assenstelsel moet zo nauwkeurig mogelijk in het midden van de folie-doorsnede 

liggen. Vóór het begin van elke meting volgen we daartoe de volgende procedure. Allereerst brengen we 

het meetvolume binnen het folie, waarvan we veronderstellen dat het zuiver cilindrisch is. Vervolgens 

bepalen we de ligging van de x-as door de laser in dey-richting te verplaatsen (zie ook fig. 3.3). Als 

de door het folie gereflecteerde strooibundel in één verticaal vlak ligt met de invallende strooibundel, 

dan zijn we er zeker van dat de x-as door de oorsprong gaat. Hierna verplaatsen we de laser zover in de 

negatieve x-richting totdat de drie lichtpuntjes die op het folie zichtbaar zijn -dit zijn de snijpunten 

van de laserbundels met het folie- tot één lichtpuntje samenvloeien. Het midden van het meetvolume staat 

nu op het folie, de pos i tie die we op de linealen van de x-y-tafel aflezen is (x A, 0). Als laatste 

traverseren we in de positieve x-richting totdat het meetvolume opnieuw op het folie staat. De positie 

op de x-y-tafel is nu (xB, 0). De oorsprong van het x-y-stelsel is gevonden als we op de x-y-tafel de 

positie (~(xA + xB), O) instellen. Gebleken is nu dat de toevallige fout in xA en xB ongeveer 0,25 mm 

bedraagt. Dit is dus ook de fout in de positiebepaling van de oorsprong. Het is duidelijk dat deze fout 

ons vooral parten speelt bij metingen dicht bij de wand. 

b) In een goed uitgelijnde laserbundelconfiguratie zijn de hoeken «w in fig. 3.4 aan elkaar gelijk. De 

snelheidscomponenten berekenen we dan met ( 3. 6) en ( 3. 7). Tijdens de experimenten is gebleken dat de 

genoemde hoeken onderling in grootte verschillen. Wat voor consequenties dit heeft voor relaties (3.6,7) 

komt in deze appendix ter sprake. 

Zoals we al eerder gezien hebben kunnen de beide referentiebundels nauwkeurig in een horizontaal 

vlak gedraaid worden. De situatie in dit vlak is in figuur B.la afgebeeld. De dikte van de glaswand in 

de meetsectie is in de navolgende analyse niet van belang en is in de figuur als een wand met dikte nul 

voorgesteld. In de figuur is ook het r-vlak aangegeven. Dit is het verticale vlak waarin de strooibundel 

ligt en dat gemeten in het horizontale vlak (en in het water) een hoek fw maakt met de x-as, zie figuur 

B.lb· De hoek, gemeten in het r-vlak, die de strooibundel insluit met het horizontale vlak noemen we Bw· 

In een goed uitgelijnde bundelconfiguratie geldt: 

(B.l) en dus r1 =O 



all = al2 = B l =: a 1 

De genoemde hoeken zijn niet alle afzonderlijk gemeten, zodat we ons met de volgende gang van zaken 

tevreden moeten stellen. We veronderstellen dat: 

(B.2) r w :; r1 = o dan geldt 

a1
1 

= 6,75' en dus aw
1 

= 5,07' 

al2 = 7 ,57' en dus aw2 = 5,69' 
(situatie 1) 

B1 = 7,16' en dus By = 5,34' 

lucht: glas vat er- lucht 

I 
)"-0..5 

·~ 

a b 

Figuur B.1 

De hoeken in water zijn berekend met de wet van Snellius (brekingsindex water nw= 1,33 en brekingsindex 

lucht n1= 1,0). 

Veronderstellen we daarentegen dat: 

(B.3) en 

rw f o dan geldt 

a1
1 

= a1 2 = B1 = 7,13' (situatie 2) 

awl = aw2 = Bw = 5,35 

r1 = 0,41' en rw = 0,31' 

Voor beide situaties zullen we berekenen hoe groot de gemaakte fouten zijn in (3.6,7). We verwachten dat 

voor de meest algemene situatie ( r w f. 0 en de andere hoeken onderling verschillend) de fouten van 

gelijke orde van grootte zijn. 

De hoeken in (B.2) en (B.3) zijn bepaald met een relatieve nauwkeurigheid van ~ 2 %. Het (3.6,7) 

zien we dat ook de relatieve fout in de snelheid dan ~ 2 % is. Deze fout moeten we nog optellen bij de 
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(systematische) fout die we hieronder berekenen. 

Situatie 1: 
De eenheidsvectoren van de referentiebundels en d6 strooibundel zijn aangegeven met er

1 
, er

2 
en 

e5• Ze zijn gemeten in het water. Uit de figuren lezen we direct af dat moet gelden: 

(B.4) 

(B.5) 

(B.6) 

Voor de Dopplerverschuiving ófo van de beide referentiebundels kunnen we schrijven [54]: 

(B. 7) 

(B.8) 

V : de momentane watersnelheid 

V=Vxex+Vyey+Vzez en 

r s ófo= f - f 

met 

Substitueren we (B.4,5,6,8) in (B.7) dan vinden we: 

(B.9) 

(B.lO) 

Voor de berekening van Vy vormen we het verschil van ófo2 en ófo1: 

(B.ll) 

Nu is: 

(B.12) cosa111 - cosa11z= 2sin~ (a 112 - a111 ) sin~ (a 111 + a 112 ) 

~ (aw2 - aw1l sin~(aw1 + aw2) als iaw2 - aw1i«l 

= óa11 sin a11 _ gem met óa11 = aw
2 

- a111 

en awgellt ~(awl + awz ) 
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Ook geldt: 

(B.l3) sinf!111 + sinaw
2
= 2cos~(aw1 - a112 ) sin~( a w

1 
+a w

2
) 

~ 2sina11 als J a11• - a111 i «1 gem , _ 

Substitueer nu (B.l2) en (B.13) in (B.ll), dan ontstaat na enig omschrijven: 

(B.14) V= ). 
Y 2n11 sina 11 gem 

waarbij we gebruik gemaakt hebben van 

nwsina w = n 1 sina1 gem gem 

die in eerste orde (en in zeer goede) benadering geldt. 

De eerste term in het rechter lid van (B.l4) is identiek aan het rechter lid van relatie (3.6) (algem = 

7,16'). De tweede term in het RL van (B.l4) is de correctieterm. 

De berekening van v2 loopt langs dezelfde lijn. Allereerst vormen we de som van ófo1 en ófo2 : 

De eerste en tweede term in het RL schrijven we achtereenvolgens als: 

2cos.Bw- [cosa 11 1 
+ cosa11 2 

]= 2cosB 11 - [2cos~(a111 + a112 )cos~(a 111 - a112 )] 

~ 2(cosBw - cosawgem ) 
= 4sin~(lt. + arJ )sin~ I a,J - R__ ) -· "'~~ • gem -· • gem "'~~ 

~ 2óBw sinB w met óB 11 = aw - B w gem gem 
en lt_ =~(BIJ + a,J ) 

"'~~gem - • •gem · 

sinaw2 - sina111 = 2cos~(a111 + a112 )sin~(aw 2 - aw 1 ) 

~ óa11 cosa w gem 

Bovenstaande vergelijkingen vullen we in in (8.15), zodat na enig omschrijven ontstaat: 

(B.l6) 

Ook nu is de eerste term in het RL van (B.l6) gelijk aan het RL van (3. 7). De tweede term is de 

correctieterm. 
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Situatie 2: 

Voor de eenheidsvectoren van de referentiebundels venlijzen we naar (B.4,5L waarin a111 = aw
2 

= aw 

(zie ook (B.3)). Voor es schrijven we: 

(B.17) e5 = cosBcosr ex + cosBsinr ey + sinB e2 

= cosacosr ex+ cosasinr ey + sina e2 i.v.m. (D.3) 

Het subscript w later we in het vervolg weg omdat alle hoeken in water gemeten '!lorden. Ook nu geldt 

(B.7) en (B.S). Analoog aan (B.9) en (B.10) vinden we: 

(8.18) Àl óf 01;nw = Vx cosa(-1+cosf) +V y (cosasinr - sina) + v2 sina 

(8.19) Àl óf 02;nw = Vx cosa(-1+cosr) +V y (cosasinr + sina) + V2 sina 

Bereken het het verschil van (B.19) en (B.18), dan volgt voor Vy : 

(8.20) 

waarbij gebruik is gel!laakt van de wet van Snellius. We zien dat in deze situatie geen correctieterm 

nodig is. 

Een uitdrukking voor v2 krijgen we door de som van (B.18) en (B.19) te berekenen: 

(B.21) l1 (ófo1 + ófo2 )/nw = 2Vx cosa(-1+cosr) + 2Vy cosasinr + 2Vz sina 

:::: -Vx f2 cosa + 2Vy rcosa + 2V2 sina 

zodat 

(8.22) 

Voor V2 is in deze situatie wel een correctieterm noodzakelijk. 

Berekening van de fouten: 

We schatten dat Va :::: 10 Vr en Vz :::: 4 Va 

-situatie 1 

Er geldt: aw = 5,38' = 0,094 rad gem 
Bw = 5,36' = 0,094 rad gem 

en óaw = 0,62' = 0,011 rad 

en ó.Bw = 0,04' = 0,0007 rad 

Hoe groot de fouten zijn hangt af van de as waarlangs we meten. 

Meting langs de x-as: 
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In dit geval is Vy = v8 en Vx = Vr. 

Het (B.l4): óv9;v9 = -Wróaw/Ve = -o,o:% (':en~.:!a:rloosbaar) 

Het (B.16): óV2/Vz = -0,0007 (VrfV2) - 0,06 (V9/V2) = -1,5% 

Meting langs de y-as: 

In dit geval is Vy = Vr en Vx = v9 
Het (B.l4): óVrfVr = -W óaw/Vr = -5,5 % 

Het (B.16): óV2/Vz = -0,0007 (V9 /V2) - 0,06 (Vr/r2) =-= -0,2 % 

( ven~aarloosbaar) 

-situatie 2 

Er geldt: r., = 0,31' = 0,005 rad en aw = 5,35' = 0,093 rad 

Meting langs de x-as: 

Het (B.20): óV8;v9 = 0 

Het (B.22): óV2/V2 = (Wrf 2 
- v9 f)/(V2 tana) = -1,5 % 

Meting langs de y-as: 

Het (B.20): óVr/Vr = 0 

Het (B.22): óV2/Vz = (W f2 - Vrfl/(Vz tana) = -0,1 % 

(verwaarloosbaar) 

We concluderen dat de relatieve fout in V2 bij meting langs de x-as ongeveer 1,5 % is. Rekenen we de 

fout ten gevolge van de onnauwkeurige hoekmeting ook mee, dan vinden we een relatieve fout van maximaal 

3,5 %. De relatieve fout in v9 is verwaarloosbaar (maximaal 2 %). Bij metingen langs dey-as bedraagt 

de relatieve fout in Vr ongeveer 5,5 % (maximaal 7,5 %). 
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Appendix C 

1000 DECLAf;:E 
1010 time, fr-eq: integer-
1020 chnO: nat2 
1030 adc_adr = 1024 
1040 aantal'= 
1050 
1060 
1070 
1080 
1090 
11 (l(l 
1110 
1120 
1130 
1140 
1150 
1160 
1170 
1175 
1176 
1180 
1190 
1200 
1210 
1220 
1230 
1240 
1250 
1260 
1270 
1280 
1290 
1300 
1301 
1302 
1303 
1310 
1:-.20 
1330 
1340 
1350 
1360 
1370 

1380 
1390 
1391 
1392 
1400 

1000 
fs1 
20 
fs2 
20 
r-ange1 
1000 
r-ange2 
1()()1) 

s1, s2: real 
ft1, vz, ft2, vt: real 
sample: integer 
meet_1, meet_2: ARRAY 50000 OF real 
PROCESS meetClOOOOJ 
DECLAf;:E 

X code: ARRAY 0 OF int~ger 

PROCEDURE meet_spanning(adr, kan, nr_p: nat2, 
arr1, arr2: ARRAY 0 OF real) 

BEGIN 

END 
BEGIN 

LOOP 

FOR i IN O .. nr_p-1 DO 
bis_eb<adr, 5) 
pLlt_eb <adr, 1 +2*kanl __ 
X WHILE NOT bit_eb<adr, 7l DO GD 
arr1CiJ := lO*get_eb(adr+ll/4095 
bis_eb(adr, 5l 
put_eb(adr, 1+2*<kan+1)) 
X • WHILE NOT bit_eb (adr, 7> DO OD 
arr2CiJ := 10*get_eb(adr+1l/4095 

X bis_eb(adr, 5) 
X put_eb(adr, 1+2*<kan+2ll 
X arr3CiJ := lO*get_eb(adr+ll/4095 
OD 

s1 : == 0 s2 : = 0 
meet_spanning(1024, O, aantal, meet_l, meet_2l 
FOR i IN O .. aantal DO sl := sl+meet 1CiJ s? ·= s2+meet_2CiJ OD 

sl := s1/aantal s2 := s2/aantal 
ftl := sl*range1/10 ft2 := s2*range2/10 
vt := ((ft2-fs2)-(ft1-fs1l)/(2*197.8l 
vz := ((ft2-fs2l+Cft1-fs1l)/(2*197.8l 
writelnC'DE VZ-COMP. EN DE VT-COMP. ZIJN:", vz, vt) 

1410 OD 
1420 END 
1430 BEGIN 
1440 start(meetl 
1450 monitor 
1460 END 
get opslag 
) 



Enige opmerkingen: 

Betekenis van de symbolen (tussen t,aakjes de notatie uit het vm~aq): 

aantal : aantal metingen waarover gemiddeld wordt 
fs : shift-frequentie in t~z 
ft : Doppler-frequentie in krlz (óf ) 
s : spanning van de trackers of de ADC-spanning in Volts (U 
vt : momentane tangentiële snelheid in m;s (V9 ) 

v. : momentane axiale snelheid in m;s (V.) 

Het programma heeft drie ta~en: 

1) Uitlezen van de ADC 1s 

regel 1190-1320: PROCEDURE meet_spanning leest 1000* achter elkaar de beide ADC 1s uit, De ge~ete.n spanningen wcrde:J 
opgeslagen in arrays arr1 en arr2. 

2) Berekening van de snelheidscomponenten 

regel 1391-1392: In deze formules herkennen we vergelijking (3.6,7): 

2n~ sina~ 
-- = 2*197,8 (1/ms)jkHz 

l~ 

10 (Volt) 
ft =UT ;a met a= = 0,01 Vjklîz (zie noot 5) 

range (kHz) 

De shift-frequentie is in vergelijking (3.6,7) voor het gemak weggelaten. 

3) Berekening van de gemiddelde snelheidscomponenten 

regel 1340-1410: hier vindt de middeling over 1000 metingen plaats. 
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Appendix D 

~~ ·-yc-~ ;J ~ .. [r~; 
T =-~L'<=-=ï;. F:~_!h! ( 1 i J. :• ~ ~)~JU::T-;-\· 

GROUP 1. R~n titie a~d ether pre:im!n~r~~: 
t.:t::,;L IF:E-'JIS, LSl•JIRL., L.BUIS, WP.: ,un-,n ï, ;::·I 1 !='I..,.C•~. c: _::: ,:.., 

R~~LIWZ:,WZ2,~Z3,WZ4,WZ5,WZ6,~Z7,W:?,~Z=.~zl:' 
::,::E:::::::F:. (Vt::::l_'./ ,NB); VEEL\/=2; :=·r=<:::.J.4' :_:r,• . 

' -- . •.·, "': - '-. ~. ~. ':' I 

... ·- - ~--' - .. 

t:.~ :=_: ==. 77 ::;r.·!i: IN~ ~,12::=. '7·ï7~:l .. J Ir<~ ~,_;z::;= n =?0(:·"*>·1 ~ !\.-. ~-::: !.'~:=. _ = .: .. ~. ·11 ,."': • 

t< Z 5==. :; :·. -~ J. ; .... r I t .. l t t--:z 6= .. 89::· :~ l·J IN; l.JZ 7:..-" [)~··:~' ~-: J; _r t"J l,'? :~ . .:.·, ~-- ~-- .' ·_w •• · _ 

kZ-7= .. 7 ~.:;:~.~:,i Ir,~; t,i:: 1 (,= .. 652:t.l!J: h' 

TEXTISWIRL GENERATOR:K-E TURB MODEL' 
GRSU? 2. Transience; tim~-stsp 5~~c~fi=~~~8~ 

G~OUP ~. X-direction grid speci~ic~tic~ 
C~PIES=F 

GROUP 4. Y-dire~tion g~id specificatien 
t'>iY=10 

(';C::••-.1 IC:• 
u.~ .............. 

rE=32 
~?CUP 6. Pa~y-fitted ccc~d~-~~~3 c~ ;~~c c~5t:-~'--

3~C=7;N~NO~T=T;NB=10 

5~YP7t:,1,1,0.0,0.0,-2*LSWIR~/(~:-N2-~ l 
DO~A~NCl,NX•1,1,NY+1,1,2) 
::::::·;-: __ :;,: ( :-:., -:J~L2-llJIF:L/ \r .. !::.-r·~?.-·:?.• ~ L-?·.· ... . t..;.: .... :!·_ .. ·.:: / 'J.-: -~:-=----
SETLINCXC,REUIS*LNJ*COSIPiaLNill 
SETLINCYC,~SUIS1LNJ*SINCPI•LN!ll 

DQMAINC1,NX+l,1,NY~1,3,NZ-NB+l) 

SETLINCZC,LSWIRL*LNKI 
SETLINIXC,RBUISILNJICOSIPI*LNI+P~JZC/PI7CH~ I 
S~TLIN(YC,RBUISILNJ*SINIP!*LN!+PI*ZC!P!T=H'; 

C·.JI'1A If.; ( 1 , ;..;:<-'-1, 1 , NY+ 1 , n::: -NB+2, /\IZ •l.: 
S~TLIN(Z=,LSWIRL+LBUIS/NB+CLBU!S-LBUIS/NBl*LN~! 
SETL!NIXC,RBUIS•LNJ*COSIPit0.5*VEELV+~rtLNIIl 
SETLINCYC,RBU!StLNJ*SIN(Pl~0.5~VEELV+PitLNill 

GROUP 7. Variables stared,sclvad & nam2d 
SDLVE(U1,V1,W1,Pl) 

GROJJ[=· 8. Terms (i•.7i differ~:~nti :~.1 eq,_t.:."\ti.~n:.) ~~ ~e\. .. j ces 
TERMSIVl,Y,Y,Y,N,N,NI;TERMSIWl,Y,Y,Y,N,N,NI 
TERMSIKE,Y,Y,Y,Y,N,NI;TERMSIEP~Y,v,y,y,N,Nl 

TERMSCPl,Y,Y,Y,N,N,N);TERMSIUl,Y,Y,Y,N,N,NI 
SIJLI/E (i<E, EF I 
RH01=1000.0;ENUL=1E-6 
ENUT=GRND3;EL1=GRND4;KELIN=O 
PATCHCKE30URCE,PHASEM,1,NX,l~NY,l,NZ,l,l) 
COVALIKESOURCE,KE,GRND4,GRND4l 
COVALCKESDURCE,EP,GRND4,GRND4l 

· GENf<=T; GALA=T 
GRCUF 9. Properties of the m~~ium (or med~2l 
GROU~ 10. Inter-phasa-transfe~ pro~esses and pr~~er~ie 
GROUP 11. Initializati~G c~ variatle·a~ ~or~5·~, ~i~ld 

~!IN!TC~El=TKE!N;FIINIT(Pli~O.O;=!:N:T(~~l=E=:r 

F I Ii'H T <V 1 l ='). 0; F I IN I T d<J 1 l =l<J IN~ F I !t-1 T,T iU J :· =;..}I i': -
GROU~ 1?. Conve~~i~~ and diff~sio~ L,j~E rne~t5 

GROU~ 13. 5c~n~ary ~a~d~tic~s ~n~ 5~~c12 5~~r=as 
;: . .:; TC H ( ! N! : .• L Dl"' , 1 , N X , 1 , 1 • 1 • ; • l • : i 
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' J • 1 ,; ,:. i •, 1 ~T 1 .. 1 .S.. , l. 

1 ~ ,~-~ 7 ::..r-. :_ 2 1 - · - , :_ -J i ... J , 1 , ~-J ;r,: , s o: s , 1 , 1 ' . 

:_-- - -;...• . ~- .· ... :_ 

=·. --.- . ,. 

= .---~- '-~ . .' .. -~ ---
::--. -.\_. ;r_ J. r•: 

I ~- C1l1J ; l ' "~ .~( l ;-, l ; .. ~ 1. l 1. 
._ ~-~=!t<, 1 ~ r.~:'. '; 7 ~ 7 '; 1., :. 

_ .: k .J ~ ., ·-.~ ~-- ~ .s-, s , ! , ~ , 
~ - .. :• 

"·'';' ~~ ~ .. ., 1 
J .. '; ' '.· • ' ., "; ~- "J 

-~ ~- 7 :<;:-LIJ~ l·J :·. 1. x: f.>~C- J 
::-:~--~~--' ~~-=, Ll_l: J J 

: ~ :E, :-:-: ;(\J?~·--, 7. Sc~~-~-) 
C(.'·...J:;~_ ~: r:":-: ~:: ~--., F'? /\:..::; ___ , (J .. !:t' 

I 'i_ 

1 
\ -
'. 
' -

.. -~~---A~-:: i':~.--. ·.:>·i I~:·~,-~-: :_I __ !., J,.:..J2 .?.1::=:~J;:I:) 
-.;._ .. ~ 

\r-' 

, .. -··-· .. '. ,. . .: ' -:-. -- ..... ,! 

- :' ',1:':..,- 1 <: .. :):.:-
., i-. J. , F I. :r-: c ;_u , ~'.: l .::: J, f(t"": CJ ~ i 

l~' -: ; C.:!'[ .. '/1\1_.::. 't'!: 3:-
., ;-,_ ·._ ~ ·.:--~ ~; :t::: ~--~.~:'.i pi:-,:::;· .. (!7=:-·~ :: 

'- . •• :-. -·· . • ' - 1 ~=- 7 ~: ; } !~. ~ ' c ~ i~:--· . 
~-]\,·' •• :: 1_.: I.\--~·,-=·:: ~ t"-~}: Xï=L'J, L~.::: O:::;.:*·t=;:!·,~::·::.) 

::::v~~- ~ :::r<-:- .:."- ., ;~.~ ~, ü!'l~ Yr'1.:3, lJ,'Z4:• 
:J\..'~~l~ ·:: .::.~-:-.:. .. ~=.·:::,~·:·:;:.:·\.·'L;L-, 1 .. C·l~-~5:· 
COVAL(IrJ7~,~P.~;~VA~~.0471 

:~V~~·:·-~,~: ,FT\FLU,~:5tRHC1! 
c: J'··~:.... : - ,.:--~ ~ ~-: : ... r::'l··~'- '.1 r.-:~ , t~ zs ;· 
r-;::;\.::_.·. (.~.i'-··:-·, ·:·:::~H-~ ;:~.>\·1 ..:·1., ~- • 2:E-:;) 
c~i.::=,:.... 1.1::·.:--~ .· ::::.= ~ c-: :~v;~~-: ~~::•)7C) 
::·c• . .t..:.,_ ( ... '':" · = :· . =:>.'.=Lu~ t ... r :. ~ ::;r-:·HtJ 1. 
~:.· -~~· ..... :.:... :: .. ;'· -.~. ': : ... <. ';. ·.:'ï·.'~ y;·.r~!=, l.;J: c) 
~.: C:· \i,:::.~- ' >'-cc , f : =: , ;:; I :< '.,J p,:... , ! . 5 1 E-:: ) 
CC\1.;!_ r :; •-.,:-:-.:: , :::::~·, F I:.: \/{;1_, 0. 1 i)5) 
CJVA!...I!N~7,Pt,~IXFLU,WZ7tRH01) 
CO');;'_': I~·.;; 

1 
V::., ONL Y!''!E;, l.;J: 7 I 

c:,:•'/~L r. lf·.-:7 ~~<~._,;=r;:;··/AL.') 1. ElE-3) 
::··),.:,,_ I :'- --;--' =-=~ '~I ,;,\,J{:,i_:. c. : !~t:.:: 
=JVA~!:~7~ 1 Pl,FIXFLU,WZ8*RHD1! 
CD\J,~L ( !.'"-.;;·:: ~ >-1 1; Jl~L YMS .J ~..:zs;. 

C·J'.'i~:.... <: ... ~-:.., 1:.:=:-. ~ :=-: X\J~.:...., 2. '· 2S-3) 
CQ\ 1

;,_ -~ ..... ·-::,::~ ,::·~_/\·'P~-tO.:lC·> 

C·Jt .. :~~ ( ~ 1"~--:;, ~ 1, i= I X~LI~ ~ ~~:.9:4:F~H:; ~) 
:::: 1y.!:.;t_ ( ï. ~-rT~, ~~-~ 1., r:J!·~L-t'I1.S, uJ:9) 
:_~ ::\I:~L- r:: rJ-:·.:: . ., t:·:~--. ~ T ><'/~L, 2 .. 5~1E -3) 
c~v~~:r~~~.~~,~rxv~~.o.315l 
:JV~Lt!~710,Pl,FIXFLU,WZ10tRHOll 
~~:\..= ·:·::_ •: :" L!- ·· •· ... t;· 1 ., Jt\1L 'l:"-1S., l•.i: 10 > 

:JV~~(1~--0,K~,F!XV~:...,3.28E-3l 
CC~') H:_ t. :: h!-;- ::. :'":. ~ =:F· , FIX V:;!_. , 0. t..:~~~<· 

PA7CHC~N-~~~ 1 LOW,1,NX,l,NY,1,1,1,1) 
COVALC!N7~E~ 1 Vl,FIXVAL,0.0) 
COVALCINTREE,Ul,FIXVAL,O.O) 

P~TCHCCILWAND,NWALL,1,NX,NY,NY 1 1 1 NZ,1,1) 
COVALCCILWAND,KE,GRND2,GRND2) 
COVALCCILW~ND,EP,GRND2,GRND2) 
COVALCCILWAND,Wl,GRND2,0.0l 
COVALICILWAND,Vl,FIXVAL,O.O) 
C~VALCCILWAND 1 U1,GRND2,0.0) 

F·ATC:H <TA!=·~~'~, <;Jl'.IAL..L, 1 , 1 , 1 , NY,::, ~!?.-NB, 1, 1 ) 
COVALITAF~W,Wl,GRND2,0.0l 
COVALITAPEW,Vl,GRND2~û.Ol 
COVALCTAPEW,Ul,FIXVAL,O.Ol 
CQ',IAL ( -;-,:,.:: ·~:.;' VE' '3F:NJ2 l GF:ND2 ~ 
.:· :v~~!- ( -.~": =· ~; ... ~ ~- :::-;=·, GF~:JD::, G0:ND2) 

t=·~~TCH i7~::-·:=::-:., ~:<;:.;M: ... ~ :\t·.~.! !\l:~,:!. .,f'.:Y, 3 .,1\~:Z-NC;:,. l, 1) 
~:nv~~rL ( T .:.t=-=.~. t,: ;_ ... Gh'!\!~:. c. (·: 



,-:;,~;' .• :.:..:_. i. :· ~-.F<~t:~., ~:.:E., ~Jf.~J-.!ü:~, (-;i::i\L :~ :· 

::;c•,_:~L ( ~ c..F'EE::., Et=', Gf-~ND2, GF.:t--.IS•:-2) 

~-=·;..îTCI-! (!.!îTTPr~:~:.,t-:Ii7i~·1 1 1 .,1\l>: .1 1.,i"-.!Y ,r-.:z ,:\iZ .. . :. , ·~ ~' 
[.C'81L U I TTF:EE:, F' l ., F I XF' 1 F·~ YT :· 

~:~~~==~~·~.':;•c::. ~-· F> ó; ~:t::SREF cV 1 ) == 1 E -ó; RE5~:~;.:· ( ,.J ~ ) "'l E:.-.:; 

P::::.::;F.:t=.F c ,c· l) = l E -6 
c~-::~~:1_::=· 1.6 .. Te;--m:n.:+.tiC~r, wf ite:--~-p:.:,:on'-=:-; 
t~~~[;!~? 1 7. Un d r::t--r ·~ l ~ :<·='.~.:i an de'' i·:.~··:=. 

'):: ,:; ''"; :~.: ~' -_L) : ~ ~-- :)'~. r. 2 : c:11:~·- ''~ca.:"'':: l'},. ~- ~· :_ '·': i : i. ::· 

G;:--(:;'J~· 2(:. F'1.-2:~ i;T:lfl~.IY ~J:--irï':.-·c.:i_•.i:. 
c:~.:;,·::}LF' 21. .. F':·· i ~·l··~ --·:J'-'· t: of ._...~.!""i ::.:J ~ ~ ~ 
t"3M':J! 1:=· :- . , . . ! - ''··' t 

;~J'ïGt~<C:; lYI':Q!'.I:.:C:; Jz:vi:JN=lO 
GROUP 23. Field print-outand plo~ control 
GRDUP 24. Dumps for re5tart5 

STOF' 

Betekenis van de variabelen (tussen haakjes de notatie uit het verslag): 

U :tangentiële snelheid (V9 of V' 9 ) 

V :radiale snelheid (Vr of V'r ) 
W : axiale snelheid (V. of V'. ) 
WIN : gemiddelde axiale snelheid= 0,71 mjs (<V. >) 
WZ1, ... ,WZ10 : axiale snelheid op de verschillende PATCHES 
RBUIS : straal van de swirlgenerator= 35 1lll (R) 
LSWIRL : lengte van de swirlgenerator= 70 cm (Lsl 
LBUIS : lengte van de buis achter de generator= 70 cm (Lb) 
PITCH : 180'-spoed= 70 cm (\P) 
KE : turbulente kinetische energie (k) 
EP : dissipatiesnelheid (e) 
LAMBDA : wrijvingstaeter 
PEXT : druk op het uittreevlak 
UINIT : startwaarde van U in de iteraties 
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In deze appendix leid(m we vergelijking ( 4. 2) af. 

We voeren in de coördinaten (x,y .. z) in een cartesiscb assen~.telsel. Er geldt dan~ 

(E.l) x~ r cos(e) = r'cos(6'+ 

y= ~ sin(e) = r'sin(6'+ 

z= z' 

In (E.l) zijn (r,6,z) de coördinaten in een cilindrisch stelsel en (r',6',z') de coördinaten in het 

schroefvormig assenstelseL Voor de componenten van de eenheidsraakvectoren aan de coörà inaatl.i jnen 

behorende bij r' ,e' en z' kunnen we nu schrijven, met gebruikmaking van (4.1) 

(E.2) Jx/ dr' I 27rZ I ' , 21fZ I e' = T""'--·-,. :.: ( cos(e + -- ) s1n16'+- ) • o ) r ! (}x ,I ar I ! · p I . p , 

e ' = 8 
êJx! êB' 
êJxj êB' 

= (cos (6), sin(6), O) =er 

( • ( , 211'Z 
1
) ( 1 21iZ 

1
) O ) I= -s1n.6 + P , cos.6 + --p ·' . 

= ( -sin(6), cos(e) ,O) = e8 

àx! az: 
e'z = lëJx; az'l =.; 

2n' .. 6,+ 2n') 2n' c:(e'.:. 2n' 1 1 ) -p- Sln( -p- 1 p CO~. . p , 1 

De eenheidsraakvectoren in het cilindrisch assenstelsel hebben we aangegeven met er, e8 en ez . Merk op 

dat e' z niet loodrecht op e8' staat, zodat het schroefvormig assenstelsel niet orthogonaal is. De 

berekening van e' 2.e'9 leert ons dat de niet-orthogonaliteit in het schroefvormig assenstelsel toeneemt 

met toenemende rjD en met afnemende PJD. Deze opmerking is van belang voor de berekeningen met PHOENICS. 

Het (E.2) vjnden we voor het verband tussen de (tijdgemiddelde) snelheidscomponenten (Vr , v9 , Vz) 
_, -' _, 

in het cilindrisch stelsel en de componenten (Vr , Vs , Vz) in het schroefvormig stelsel: 

- - -(E.3) V = Vr er + v8 e9 + V2 e z 
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;-1 I V- 21fr V-: ' I ;-; I r 1 ' .2n )2 J I 
= , 1 e r + \ e - -P- z J ea + ' z v ' T ,_?. e z 

zodat het gezochte ve~b{lnd is: 
_I 

(E.4) " =- Vr v,. 

_, 2n 
Vû = Ve p Vz 

_I 

= Vz ,; (21Tr)2l V {1 + 2 . p . I 

en dit is vergelijking (4.2) uit het verslag. 

Hierboven is al opgemerkt dat het gegenereerde BFC rooster niet-orthogonaal is. Voor een 

schroeflint met kleine (P/D) 1 en vooral voor de cellen die tegen de buis;~and liggen, is deze niet·· 

orthogonaliteit van belang. Zo moeten voor de correcte berekening van de massafluxen door de celranden 

meerdere termen meegenomen worden [55]. In PHOENICS moeten we dan opgeven dat het te doen heeft met een 

niet-orthogonaal rooster door in de Ql-file NONORT=TRUE te zetten. 

Bovendien is in een niet orthogonaal rooster de RVW op R1 moeilijk te formuleren (zie fig. 4.3). 

Immers, R1 vormt de rand van de eerste "plak" niet-orthogonale cellen, zodat op deze rand de snelheias

componenten in het schroefvormig stelsel voorgeschreven moeten worden. Een constante axiale snelheid V2 
_I 

op R1 betekent dan dat V z volgens ( E. 4) als functie van r moet verlopen. Dit probleem kunnen we 

vermijden door vóór R1 twee "plakken" met "normale" cilindrische cellen te plaatsen, waar we eenvou

digweg een constante V2 kunnen voorschrijven. In fig. 4.3 zijn de trvee "plakkenn met cilindrische cellen 

weergegeven. 
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In deze appendix leiden we vergelijking (4.23) af. 

Zijn de grenslagen aan de wanden in evenwicht dan geldt: P.JC = E. l~e veronderstellen U er bcvt:~.rKliE'fl dat 

de axiale snelhe.idsgradient loodrecht op de wand de belangrijkste bijdrage aan Pk levert. Het (?.21) 

vinden we dan voor P~: 

(F .1) p,_ - 1. ,JÏJ z 12 t d . - t d 
• J( - Vt ay . 1 me Y e Wancla!S ar. , 

De dissipatie volgt uit (4.13): 

k2 
E = c c0 ---- , zodat in de evenwichtsgrenslaag voor k geldt: 

~ Vt 
(F .2) 

vt( ~ z) 
k = --,-;--=---cv 1:-----:--

j(C~ Co ) 
(F .3) 

In het log-gebied kunnen we schrijven: 

(F.4) à~ z * 2 r 11/ p = Vt ay = V , zodat k de volgende gedaante aanneemt: 

(F.5) 
*2 

k = . V 
î (C~ Co ) 

Dit is (4.23) uit het verslag. 

Combineren we (4.13) met (F.5) dan ontstaat voor €: 

v*4 
E = ---- en met (F.4) 

Vt I 
(F.6) 

(F.7) *2 ~ z 
€ = V ay 

In het log-gebied geldt de "wet van de wand" (4.22). Differentiëren we (4.22) naar y dan vinden we: 

(F.3) 

(F.9) 

~ z= ~* waarna, gesubstitueerd in (F.7) ontstaat: 

*3 
V 

€ = ----Ky 

Dit is (4.23) uit het verslag. 


