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Samenvatting 

In de vakgroep WOC, Verbrandingsmotoren, van de Faculteit 

der Werktuigbouwkunde aan de Technische Uni vers i te i t te 

Eindhoven, wordt met behulp van Laser-Doppler Anemometrie 

het stromingspatroon in een dieselmotor onderzocht. Hiertoe 

was een proefopstelling gebouwd, waarbij aan een cilinder 

een stationaire massastroom van 275 kg/h is toegevoegd. 

Axiale, radiale en tangentiële snelheidsmetingen zijn 

uitgevoerd bij een 3-tal klepopeningen. Het stromings

patroon bij een kleplichthoogte van 5 mm bestaat uit 2 

wervels. Door de geometrie van cilinder en inlaatklep met 

een uniforme snelheid van de instromende lucht ontstaat een 

patroon dat vrijwel symmetrisch is ten opzichte van de 

middellijn door het centrum van de cilinder en het centrum 

van de klep. Bij de grootste gemeten kleplichthoogte van 

12.7 mm ontstaat een grotere excentrische wervel. Een 

grotere en een kleinere wervel is waargenomen bij een 

opening van 9 mm. 

Een computer met software gebaseerd op lineaire trans

formatie van een autocorrelatiefunctie, bepaalt de 

kansdichtheidsverdel ing van de waargenomen snelheden. Ten 

behoeve van dataverwerking is deze programmatuur herzien en 

aangevuld. Vanwege belangstelling in de groep voor Fourier

transformatie van de autocorrelatiefunctie is een unit 

geschreven in Pascal, toegevoegd. 
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Dit onderzoek heeft tot stand kunnen komen middels de sug

gesties, vragen en kritiek van de begeleiders. Hiermede 
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Inleiding 

Voornamelijk na de oliecrisis in 1973 wordt gestreefd 

naar een economischer gebruik van de beschikbare fossiele 

brandstoffen. In de automobielindustrie probeert men het 

brandstofverbruik van motoren te verbeteren. Dit kan o.a. 

door het optimaliseren van de gasstromingen. Aanpassing 

van de geometrie kan leiden tot minder stromingsverliezen 

en een betere menging van lucht en ingespoten brandstof. 

De invloed van de geometrie kan sneller en gemakkelijker 

nagegaan worden indien een geschikt computermodel aanwezig 

is. In het laboratorium voor verbrandingsmotoren van de 

faculteit der Werktuigbouwkunde van de Technische Uni

versiteit te Eindhoven wordt met behulp van het software 

pakket Phoenics een simulatiemodel van de stromingen 

gemaakt. Hierbij is het belangrijk te beschikken over een 

inzicht in de stroming en de mogelijkheid tot verificatie 

van de numerieke berekeningen. Als eindstudieopdracht van 

een studie technische natuurkunde, is in verband met dit 

projekt onderzoek verricht naar de stroming van lucht in 

een cilinder zonder zuiger. 

In een reeks experimenten zijn met Laser Doppier metingen 

snelheden van het medium bepaald. Het voordeel van deze 

methode is dat de stroming niet door de metingen gewijzigd 

wordt. De opstelling die hiervoor gebruikt wordt, is 

beschreven in hoofdstuk 3. In een volgende gedeelte zijn 

de resultaten vermeld. De theoretische achtergronden bij 

dit onderzoek zijn beschreven in hoofdstuk 2. 
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Theoretische Achtergronden 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de theorie behandeld van de Laser 

Doppier Anemometer, zoals die tijdens de experimenten ge

bruikt is (referentie 1). Snelheden worden door middel van 

lineaire transformatie uit een autocorrelatie berekend. 

Hierna wordt in het kort de bepaling van de versehui ving 

van het meetvolume en verandering van de snijhoek van twee 

laserbundels door breking aan een glazen cilinderwand 

aangegeven. Tenslotte wordt een schatting gemaakt voor de 

dikte van een stromingsgrenslaag aan een wand. 

2.2 Laser Doppler Anemometrie. 

De intensiteit in het gezamenlijke volume van twee onder 

een hoek p snijdende bundels laserlicht wordt bepaald aan 

de hand van de geometrie in figuur 2.1. 

. . ·:·;·::t~-; :---!?::= ::r· 
. ·I: ... j .. :. 

:- . 1: : ; :.-- i .. 

:~--r--;-,~···_·- -----'---'--. -'--'---"' 
i · ' ' 1 · I I '---'-~, _-,-_ -r---'-'--·---i---'---'-----'-~'---+,-, 
i 

,-:'~Fr .. 
,---1 --. 

Fig. 2.1 Geometrie twee snijdende bundels. 
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Theoretische Achtergronden 

Uitgaande van twee lineair gepolariseerde bundels met een 

Gaussische (TEM
00 

mode) intensiteitsverdeling loodrecht op 
.... 

de voortplantingsrichting k en een vlakke golf in de waist 

kan de complexe amplitude voor de beide bundels beschreven 

worden door: 

2 
.... .... 

exp{-
r1 

} exp{i (k1 .x- ~t)} Et = E1 o k 2 
ro 

2 .la 

en 

2 
.... .... 

exp{-
r2 

} exp{i (k2 .x- wt)} . E2 = E2o k 2 
ro 

2 .lb 

Hierin is r 0 de afstand van het midden van de bundel tot de 

plaats in de dwarsdoorsnede met een 1;e2 intensiteits

verzwakking ten opzichte van het midden. 

.... .... 
De intensiteit volgt uit de Poyntingvector s 1 = 1j 2 Re[E 1 x 

-+* 
H1] voor de ongestoord doorgaande eerste bundel, analoog 

.... 
voor de tweede bundel, en uit de Poyntingvector S 1 2 = 

.... -+* .... -+* 
1 ; 2 Re[E 1 x H2 + E2 x H1 ] voor het interferentie-

verschijnsel. Uit werken van de formules levert: 

I~ [exp{-~ [x
2
sin

2
17;2 + y

2
cos

2
17;2 + z

2
]}] ,.. 

ro 

[exp{ ixysinj1/2cosp/2} + 
ro 

p
2
exp{- ixysinp/2cosp/2} + 

ro 

2pcos(~ysinp/2)], (2.2) 
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Theoretische Achtergronden 

E 1 o 
waarin: p = -

E2o' 

Uit het argument van cos(~ysinp/2) in bovenstaande formule 

blijkt het interferentiepatroon opgebouwd te zijn uit 

lichtere en donkere vlakken loodrecht op de y-as. De 

afstand van deze maxima in het zogenaamde fringemodel is: 

d = 2slnp/2 (2.3) 

De uitdrukking voor de afstand tussen de fringes volgt ook 

uit figuur 2.2. 

i 

----'----;!_---'-. __ i_-_-_, ___ !___, ___ , ___ , -_L_-,--'c--'--+-:---
t ' 1 ! . i 

~ · ;· · : · i· - r:···· · ;: ·.: ·r. -r---• -;-. ~-'----------;----,----,---- -- i •. i 
-- ----'-----'--'----'---'---'-----'---'--'--"------'--'---'--__;_;_'-'----'----'--'-'--'--''----'-'------

Fig. 2.2 Toelichting afstand tussen de fringes. 
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Theoretische Achtergronden 

Het fringemodel kan alleen gebruikt worden als de ver

strooiende deeltjes klein zijn ten opzichte van de fringe

afstand. 

Door de keuze van een voldoende kleine snijhoek f kan voor 

verstrooiende deeltjes met een beperkte snelheid in de 

x-richting, de bijdrage van de term x sinp/2 ten opzichte 

van y cosp/2 in formule 2.3 verwaarloosd worden. Voor de 

intensiteit geldt dan: 

(2.4) 

In overeenstemming met de literatuur worden de snelheids

componenten van een deeltje in het meetvolume in de x,y en 

z-richting aangeduid met resp. w, u en v. Een 

photomultiplier zal bij een deeltje met constante snelheid 

{w,u,v), een tijdsafhankelijke intensiteit van het 

verstrooide licht detecteren. De autocorrelatie van de 

gedetecteerde intensiteit wordt gegeven door: 

+co 
g(r) = J I(t)I(t+r)dr 

-co 
(2.5) 

Bij gebruik van de intensiteitsverdeling in de uitdrukking 

2.4 ontstaat met 2.5 voor een stationaire stroming met 

y = ut + y 0 en 

z = vt + z 0 , 

een correlatiefunctie die volgens referentie 2 benadert kan 
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Theoretische Achtergronden 

worden door: 

waarin: 

g( r) = 

a de fringevisibility ~ en 
l+p 

a 0 een constante afhankelijk van p en het 

(2.6) 

punt van dichtste benadering tot de oorsprong 

van de baan van een verstrooiend deeltje. 

In de praktijk zal de constante a 0 mede afhankelijk zijn 

van verstrooiing aan een deeltje en van de detector. 

De autocorrelatiefunctie voor een turbulente stroming, met 

een kansdichtheidsverderling voor de snelheid p(u,v,w) voor 

de deeltjes volgt uit de sommaties over de snelheden: 

+oo +oo +oo 

G(r) = a 1 I I J j u
2

+v2 g(r)p(u,v,w)dudvdw 
-co -co -oo 

+oo +oo 

= al I I 
+oo 2 2 2 J exp{-(u +~ )r } * 
-co ro -co -co 

[ 
1 2 21fUT J 1 + 2 a cos(-a--) p(u,v,w) dudvdw 

(2.7) 

met a 1 een constante. 
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Theoretische Achtergronden 

Ter verduidelijking van het ontstaan van een correlogram 

nemen we voor de kansdichtheid separabel e normale verde

lingen aan: 

met p(u) = 1 exp{ (u-~) 2 }.en een analoge uitdrukking 
6 uVïi 26u 

voor p{v). De snelheidscomponent bestaat uit een 

gemiddelde, aangegeven door een hoofdletter en een variatie 

hierop: u = U + u' en v = V +v'. 

2 

De autocorrelatie G(r) wordt met r 2 <<! ro 22 
o-u 

2 2 2 

[ 
1 2 { 

2
11' 

6 
UT } 27rUr J 1 + 2a exp d 2 cos(-a--) + C. 

(2.8) 

Uit vergelijking 2.8 blijkt dat het correlogram opgebouwd 

is uit een c entraa 1 af 1 opende 1 ij n veroorzaakt door een 

eindige verblijftijd van een deeltje in het meetvolurne, met 

een periodiek signaal van het verstrooide 1 icht en een 

demping als gevolg van een spreiding in de voorkomende 

snelheden. De constante C wordt gelijk genomen aan het 

achtergrondsignaal. 
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Theoretische Achtergronden 

G(T) 

c ------------

Fig.2.3 Autocorrelatie bij een saparahele normale 

snelheidsverdeling 

Voor de implementatie op de beschikbare apparatuur wordt 

overgegaan op discretisatie met sampletijd r s. Aannemende 

dat de snelheden U loodrecht op de fringes groot zijn ten 

opzichte van V geldt voor formule 2.7: 

waarin: 

11 

nf het aantal fringes in het meetvolume, 

N het aantal diskretisatiestappen (j=l .. N), 

f. equidistante frequenties. 
1 

(2.9) 



Theoretische Achtergronden 

Hierbij gelden de gelijkheden: 

r = j rs' 

ro = nf d en 

u. = f. d. 
1 1 

In matrixnotatie gaat formule 2.9 over in: 

N 
GJ. =~Ai]" pi . (2.10) 

i=1 

Met gebruikmaking van de inverse matrix kan door een ma

trixvermenigvuldiging de gewenste kansdichtheidsverdeling 

pi uit het correlograrn verkregen worden: 

N -1 
= ~ Ai. GJ. 

i=1 J 
(2.11) 

2.3 Breking laserbundels aan glaswand 

Tijdens het positioneren van het meetvolume kan door plan

parallelle verschuiving aan een glaswand met brekingsindex 

p de plaats van het snijpunt der bundels veranderen. In de 

situatie met de normaal van de wand evenwijdig aan de 

optische as, zoals 

toepassing van de 

afstand: 

aangegeven figuur 2.4, blijkt 

wet van Snellius het snijpunt 

[ 
tg(arcsin(! sinp/2))] 

b = t 1 - p 
tgp/2 

bij 

een 

in voorwaartse richting over de optische as te verschuiven. 
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Theoretische Achtergronden 

wand 

Fig.]~. Planparallele verschuiving aan glaswand 

Als bij positionering het vlak van de laserbundels 

loodrecht op de cilinderas wordt gebruikt, kan eveneens met 

toepassing van de wet van Snellius op de beide ingaande en 

uitgaande bundels de positie en snijhoek berekend worden. 

Hiervoor is een programma geschreven. 
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3 

Experimentele Opstelling 

3.1 Inleiding 

Voor de bepaling van de stroming van de lucht in een 

c i 1 inder zonder zuiger is gebruik gemaakt van een Laser 

Doppier Anemometer. Met deze meter zijn snelheden in 3 

verschillende richtingen gemeten, van in de lucht aanwezige 

verstrooiende deeltjes, met een grootte van ongeveer 0,2 pm 

(ref. 9). Bij de experimenten worden in de cilinder alleen 

snelheden gemeten in de directe omgeving van 2 middellijnen 

(fig. 3.1). In meetgebied I wordt de component loodrecht op 

de eerste middellijn gemeten. Deze zal verder aangeduid 

worden als de tangentiële component, vt. Bovendien wordt in 

dit meetgebied de component loodrecht op vlak van tekening 

(in fig. 3.1) gemeten, die de axiale snelheid va genoemd 

wordt. In meetgebied II wordt alleen de radiale component 

v van de snelheid gemeten. r 

Fig. 3.1 Aanduiding positieve 

: i : ' . ' i . ·: 
i ~_j___' _,_._!_. ·---'--· ~ 

richtingen tangentiële, 
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Experimentele Opstelling 

De positieve richtingen van de drie componenten zijn in 

figuur 3.1 aangegeven, waarbij de positieve axiale 

component stroomafwaarts gericht is ten opzichte van de 

kop. 

De metingen worden uitgevoerd bij verschillende standen van 

de cilinder door deze om haar as te draaien. De 

meetgebieden draaien hierbij niet mee. 

In het hierna volgende gedeelte zullen na een schematische 

weergave van de ge he 1 e opste 11 ing, enige aspecten nader 

toegelicht worden. 
spiegel---- -I 

r------. 
I spiegel 

IL 
I 3 

I 
I 
I L2 
I 
I 
I raster 
I 
I Ll 

motorkop 
L4 I 

'i 

pinhole i 
I 

I 
photomul i tpl i er 1 

I 

! D- I laser 
I ·computer correlator I 
L-------------------------~ 

I 
I 

I 
I 

~z-plateau ~ 

Fig 3.2 Schematische weergave opstelling. 
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Experimentele Opstelling 

, ' I'"...,.., ----------...--

, 'Ïirt;-' -----.,.---
'i I I I( 
l ,,, l I I 1 / 

Fig. 3.3 Raster 

/ 
-----track 4 

Intens i te i tsmaxima voor een groot aantal spleten van het 

raster zullen optreden bij een fase verschil 8=2n~ tussen 

opeenvolgende stralen. Deze optreden bij 

a sin 0 =nA, ( 3. 1) 

waarbij: a de spleetafstand van het rooster 

0 de hoek waaronder het licht waargenomen wordt. 

In de formule is n een geheel getal, dat de orde van het 

maximum aangeeft. Een masker achter het raster laat alleen 

de twee eerste orde bundels door. 

Het is mogelijk het raster te laten roteren met een 

frequentie gelijk aan een geheel aantal malen 50 Hz. Een 

frequentieverschil tussen twee elektromagnetische golven 

ontstaan door de rotatie van het raster, kan berekend 

worden uit de omtreksnelheid V ra 
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Experimentele Opstelling 

inhoud van de kanalen wormen het autocorrelogram. De 

werking is schematisch aangegeven in figuur 3.4. 

computer 

> 

pulsde- I klokpuls '1:$ 
teetor generator 

clipping 

....L Î _kanaal. 1 
f-- I ,..... 

' kanaal 2 

I 
-::;:;:=:=:/ ~ 

r,f 1 kanaal j 

.::;::::: 

~· 
I 

I 

I 
I 

~ I w l D~--~~~:_anaa __ l-95----~;-:,!.· 
, !i-' ---~----- -1 kanaal 96 ~ 

schuif~ister I 
lphotomultiplier 

Fig. 3.4 Werking correlator 

De instelling van de correlator is als volgt: 

sampling time 50 ns 

clipping level 0 

mode autocorrelation. 
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4 

Stroming in Cilinder 

4.1 Inleiding 

Met behulp van een Laser Doppier anemometer zijn snelheden 

van de stromende lucht in een cilinder zonder zuiger 

gemeten. Deze cilinder was bevestigd aan een cilinderkop 

van een dafmotor. Via het inlaatkanaal werd een stationaire 

massastroom lucht van 275 kgjh toegevoegd. De geometrie van 

inlaatkanaal en cilinder zijn weergegeven in figuur 4.1. In 

de cilinder zijn snelheden gemeten over 4 middellijnen op 3 

horizontale doorsneden. Deze middelllijnen zijn aangegeven 

in figuur 4.2. Op de meetplaatsen zijn de gemiddelde 

tangentiële, radiale en axiale snelheidscomponenten 

bepaald. 

De metingen ZlJn uitgevoerd bij een 3-tal openingen van de 

inlaatklep. De kleplichthoogten zijn 5, 9 en 12,7 mm. Voor 

de 3 kleplichthoogte is een representatieve verzameling 

snelheidsprofielen in het verslag opgenomen. 
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Stroming in Cilinder 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

J 

I / 
I / 
I / 
I / 
I / 
I</ 

I / 
V 
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I 

/ 
I 

/ 

I 

) 

Fig. 4.1 Geometrie inlaatkanaal en cilinder. 
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Stroming in Cilinder 

Doorsnede AA 

Schaal 1 : 1 

7 

6 

5 

3 

Figuur 4.2 Stralen 1 t;m 8 waarbij gemeten is. 

I x 
'IV 

1 
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Stroming in Cilinder 

4.2 Stroming bij een kleplichthoogte van 5 mm. 

Uit tekeningen van de klep en de klepzitting blijkt dat 

deze een hoek van 30 graden met de horizontaal maken. Bij 

het aan blijven liggen van de stroming aan de cilinderkop 

stroomt de lucht onder een kleinere hoek de cilinder in 

(figuur 4.4). Snelheidsmetingen (lit5 .) bij een 

kleplichthoogte van 5 mm op de posities I tot en met IV aan 

de klep, van de radiale en axiale snelheidscomponenten ten 

opzichte van het centrum van de klep zijn aangegeven in 

figuur 4.3. Voor de posities I, II en III blijken de hoeken 

van instroming 22 tot 25 graden bedragen. 

De lucht uit de klep nadert vervolgens de cilinderwand. 

Afbuiging van de massastroom aan deze wand kan bepaald 

worden met behulp van de Navier-Stokes vergelijking. 

Uitgaande van een stroom onsamendrukbaar gas met een 

uniforme snelheid V over een oppervlak A1 nadert de wand 

onder een hoek a. Toepassing van de Navier-Stokes 

vergelijking op het volume elementje zoals aangegeven in 

figuur 4.5 geeft voor de x-richting: 

4.1 

Hierbij is de stroming stationair verondersteld en zijn 

viskeuze krachten aan de wand verwaarloosd. 

27 



Stroming in Cilinder 

Uit de vergelijking van Bernoulli: 

p + 1 pv 2 = constant, 
2 

met de aanname dat de drukken p1 , p2 en p3 gelijk zijn en 

de continuïteitsvergelijking volgt voor de massastromen q 1 

en q 2 evenwijdig aan de wand: 

1 V Al (1 + cosa) ql = p 
2 
1 V A1 (1 - cosa). q2 = p 
2 

Op de plaatsen met radius 3,4,5,6 en 7 wordt de 

bovenstaande benadering toegepast op de stroming die de 

wand nadert. Uit metingen kan afgeleid worden dat de hoeken 

resp. 50, 67, 67, 50 en 43 graden bedragen. 

De richting van deze stromingen langs de wand is zichtbaar 

gemaakt door aan de cilinder ingaande lucht voor het 

inlaatkanaal maïsolie toe te voegen. Deze olie slaat neer 

op de cilinderwand en vormt lijnen die de richting van de 

massastroom aan de wand aangeven. Een projectie van het 

lijnenpatroon dat ontstaat wordt getoond in figuur 4.6. Op 

de aangegeven plaatsen in deze figuur blijken de 

waargenomen en berekende richtingen met elkaar over een te 

komen. 

Metingen het dichtst bij de kop ZlJn uitgevoerd in het z=32 

mm. De directe bundel uit de klep zal de wanden bereiken 

voordat het vlak bereikt is. 

Uit tangentiële en radiale snelheidcomponenten gemeten over 

2 onderling loodrechte middellijnen in het genoemde vlak 
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Stroming in Cilinder 

zijn horizontale componenten samengesteld. Deze horizontale 

componenten zijn weergegeven in figuur 4.7. Hieruit kan 

afgeleid worden dat het stromingspatroon in de cilinder bij 

een kleplichthoogte van 5 mm bestaat uit 2 wervels. Een 

linksom draaiende wervel bij radius 1,2,3 en 4 gevormd door 

afbuiging aan de wand en een rechtsom draaiende wervel 

nabij radius 5,6,7 en 8 eveneens gevormd door afbuiging aan 

de wand. 

De uniforme verdeling van de radiale snelheden aan de klep, 

figuur 4.3 en de geometrie van de klep en cilinder maken de 

stroming symmetrisch. De snelheidsprofielen zijn 

symmetrisch ten opzichte van de middellijn door het centrum 

van de cilinder en het centrum van de klep. 

In de cilinder aan de overzijde van de klep ten opzichte 

van het centrum naderen twee massastromen elkaar. Aan de 

wand wordt de tangentiële snelheid afgebogen in een axiale. 

Naar het midden van de cilinder toe, gaat de tangentiële 

over in een radiale, in een richting naar de klep toe. 

Figuur 4.8 met een samenstelling van de axiale en radiale 

componenten laat dit zien. Een positieve axiale snelheid 

bij radius 1 op z=32 mm aan de wand is afkomstig van de 

door de wand afgebogen bundel uit de klep. 

Figuur 4.8 toont ook negatieve axiale snelheden. Negatieve 

axiale snelheden zijn waargenomen onder de klep en in de 

kernen van de 2 wervels 
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Door de rotatie ondervinden luchtdeeltjes een 

centrifugaalkracht, zodat instroming radiaal naar de kern 

verhinderd wordt. De bundel uit het inlaatkanaal met 

relatief hoge snelheid leidt tot lage drukken onder de 

klep. Door de centrifugaalkracht kan er een kern ontstaan 

waarin door de lage drukken bij de klep, de lucht 

stroomopwaarts verplaatst wordt. 

In de figuur 4$ zijn de samengestelde radiale en tangen

tiële componenten verder stroomafwaarts uitgezet. De 

wervels zijn duidelijk herkenbaar. Ook zijn de gebieden met 

terugstroming aangegeven. Lager in de cilinder worden deze 

gebieden vooral rond de inlaatklep kleiner. De invloed van 

de lagere drukken onder de klep neemt af. Van onder af 

vindt er instroming in de kernen plaats. 

FiQ 4.3 A'<. ..,., Rad. srelh c~ tew. 
Klep, eoeon klep op z=2.ö rrrn 

-rad la ax 

IV 11 111 

Positie 
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4.3 Stroming bij een kleplichthoogte van 9 mm. 

Evenals bij een kleplichthoogte van 5 mm. zien we door 

afbuiging aan de wand ook hier 2 wervels. Uit tangentiële 

en radiale snelheidscomponentmetingen zijn horizontale 

snelheidcomponenten samengesteld. Figuur 4.10 toont deze 

snelheidscomponent in het vlak z=130. Uit de figuur blijkt 

de stroming te bestaan uit een rechtsom draaiende 

hoofdwervel een linksom draaaiende wervel bij radius 7 en 

8. Metingen bij de klep (referentie5. ) tonen aan dat bij 

een kleplichthoogte van 9 mm de massastroom op plaats I 

groter is dan die tussen plaats II en III aan de klep. 

Hierdoor is de rechtsom draaiende wervel groter. 

Uit axiale metingen over de middellijn 2-6 1 figuur 4.11 1 

blijkt bij radius 6 de tangentiële stromingen afgebogen te 

worden in axiale richting. Bij een kleplichthoogte van 5 mm 

gebeurde dit bij radius 5. Tevens zijn in figuur 4Jj de 

terugstroming onder de klep en de terugstroming in de kern 

van de wervel zichtbaar. De grote axiale snelheden op 

radius 2 nabij de wand worden veroorzaakt door een bundel 

uit de klepopening die door de wand afgebogen is. 
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4.4 Stroming bij een kleplichthoogte van 1Z.7 mm. 

Uit literatuur CS ) blijkt de massastroom uit de 

klepopening in de richting I duidelijk groter te zijn dan 

die in de richting tussen II en III. Vergelijking van de 

radiale snelheden in de grafieken 4.3 en 4.12 toont de 

verschillen van instroming tussen de situaties bij een 

kleplichthoogte van 5 en 12.7 mm. 

De massastroom uit de klepopening op positie III wordt aan 

de cilinderwand afgebogen tot een linksom draaiende wervel. 

Verder stroomafwaarts wordt deze massastroom bij radius 8 

afgebogen tot een rechtsom draaiende stroming, zodat een 

grote wervel ontstaat (figuur 4.13). Deze van richting 

veranderde stroming is duidelijk zichtbaar op een 

lijnenpatroon dat door maïsolie aan de wand is gevormd. De 

projectie wordt in figuur 4.14 getoond. 

De hoeken van de lijnen bij radius 2 en 3 met de 

horizontaal z=32 mm kunnen bepaald worden met behulp van de 

wet behoud van impuls. Toepassing formules 4.2 met V de 

snelheid aan de klep op positie I, levert voor de hoeken 

bij radius 2 en 3 respectievelijk 52 en 59 graden. 

Voornamelijk bij radius 7 gaat de waargenomen hoek met de 

berekende afwijken. De invloed van de niet uniforme 

snelheidsverdeling rond de klep is buiten beschouwing 

gelaten bij de afleiding van de formules 4.2. 
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De massastroom uit de klepopening op plaats II en de 

afbuiging van deze stroom bij de klep, leidt tot een 

excentrische plaats van de hoofdwervel. De kern van deze 

wervel bevindt zich ten opzichte van de as 1 cm van de klep 

verwijderd. De invloed van de linksom draaiende stroming 

neemt stroomafwaarts af. Hierdoor kan lager in de cilinder 

de kern van de hoofdwervel een meer centrale plaats innemen 

Met behulp van een meetflens is de grootte van de 

toegevoerde massastromen ingesteld. De massastromen zijn 

275 ± 8 kgfh. Ook kan de massastroom uit de axiale 

snelheidsmetingen afgeleid worden. Voor het integreren van 

de axiale snelheden op een vlak zijn deze over 1/8 

cirkelsegment uniform verondersteld. 

' \ 
\ 
\ 

De formule die hierbij gebruikt is luidt: 

1 2 2 -4 
q = ~ 8 ~ (R1 -R2 ) 3600 10 4 p 

R 
V • a 

Hierbij is q de massastroom over 1/8 cirkelsegment, p de 

dichtheid en R1 en R2 zijn de afstanden in centimeters tot 

het centrum van de cilinder. De sommatie is uitgevoerd met 

intervallen R1-R2 = 0.5 cm. De zo berekende massastromen 
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blijken voor de vlakken z=32, 80 en 130 mm respectievelijk 

17±13, 26±8 en 26±4 maal 10 kg/h te bedragen. 

De swirl, tangentiële impulsmoment van het medium in de 

cilinder in een horizontaal vlak kan bepaald worden uit de 

tangentiële snelheidxcomponenten. Omdat de impulsmomenten 

echter afhankelijk zijn van het axiale snelheidsprofiel 

definiëren we een impulsmomentstroom L als: 

De impulsmomentstroom op de ze WlJZe berekend blijkt op 

z=32,80 en 130 mm respectievelijk 0.023, 0.21 en 0.016 Nm 

te bedragen. De swirl bij een kleplichthoogte van 12.7 mm 

en een massastroom van 275 kg/h ontstaat in de gemeten 

cilinder voornamelijk door afbuiging van een stroming uit 

de klepopening bij de cilinderwand bij radius 2,3 en 4 op 

z=40 mm. Door vlakkere axiale profielen bij toenemende z 

kan de berekende impulsmomentstroom stroomafswaarts echter 

afnemen. 
Fig 4. a Rad. sn&lh COI'T'IIA t.o.v 

Klep, aan kl<;p OP z=2.5 rrm - rad 
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4.5 Nauwkeurigheid 

Door de gebruikte Laser Doppier anemometer kunnen zowel 

toevallige als systematische fouten geïntroduceerd worden. 

Een oorzaak van het ontstaan van fouten is de 

onnauwkeurigheid van het computerprogramma. Volgens 

literatuur L.(koene) kunnen fouten van 1% in de berekende 

snelheden voorkomen door verwerking van de autocorrelatie 

met de computer. De snijhoek van de laserbundel waarmee 

gerekend wordt is verscheidene malen bepaald met behulp 

vaneen theodoliet. OP grond van de waargenomen hoeken en 

een veronderstelde Gaussische verdeling van de waarnemingen 

is de snijhoek bepaald met een fout kleiner dan 1 %. Door 

breking aan de cilinderwand moeten bij radiale metingen 

correcties voor de snijhoek toegepast worden. Deze zijn 

zodanig uitgevoerd dat bij een ideale cilinderwand de fout 

die geïntroduceerd woedt in de berekende 

snelheidscomponenten kleiner zijn dan 1 %. Correcties bij 

radiale metingen nodig vanwege de hoekverdraaiing zijn 

handmatig uitgevoerd. 

Gebaseerd op de norm DIN 1952 en de afleesnauwkarigheid van 

de manometers is voor de massastroom de onnauwkeurigheid 

bepaald op 2 %. Hiernaast is tijdens de metingen een 

verloop van de ingestelde massastroom waargenomen van 1 cm 

kwikdruk, zodat in totaal een fout kan ontstaan van 3 % in 

de grootte van de massastroom. 

De onnauwkeurigheid bij het positioneren van het meetvolume 

wordt geschat op 1 mm. Verschillen in snelheden waargenomen 

op één positie blijven meestal beperkt tot 0,3 m;s. 
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Appendix A 

Listing programma berekening massastroom meetflens. 

5 REM Ber 
10 CLEAR 
20 F=54.8: 
21 G=30: 
22 T=19 

massastr. 

REM D buis 
REM d flens 
REM Temperatuur 
REM Gasconstante 
REM kappa 

23 R=286.8 
24 K=1.4 

25 
30 
31 
32 
40 

101 
102 
103 
105 
106 
110 

111 

112 

113 

114 
115 

116 

120 

121 
125 
126 
130 

N=18.1E6 REM viscositeit 
INPUT "Barometer mBar",B 
INPUT "Re startwaarde",Y 
Z=Y 
M=Gi2/FT2 
INPUT "p1 in mmHg",P 
INput" pin mmHg",D 
H=B"'100/132.84 
Y=Z 
W=(1E4/Y)j.B 
A=.5960513+.5213088"'MT2+.006722261"'W-1.766438"' 

M14 
A=A .04691144"'MT2"'W-.004375047"'WT2+ 

8.88210"'Ml6 
A=A+.454066 "'Ml4"'W+.2195073"'MT2"'WT2-

19.97926"'MiB 
A=A- 1.031439"'MT6+W-.74784"'MT4"'AT2+ 

17.264B4"'M11o 
A=A+1.590157 MiB"'W+.6168231"'MT6"'WT2 
E=l-(.3707+.3lé4"'Mj2)"' 

(1-((P-D+H)/(P+H))1(1/K))T.935 
O=(P"'132.84+B"'l00)/R/(T+273.15) 

Q=3600"'A"'E"'~/4+(G+1Ë3)T2"' SQR2"' 
SQR(D"'132.84)"'SQRO 

Z=Q"'(F"'lË3)/3600/(~/4"'(F"'lË3)T2)/N 
SET Fl:PRINT 'massastr =";Q;" (kg/h)" 
SET N 
GOTO 101 


