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Voorwoord 

Voorwoord 
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B.V. in Venlo. 
Het onderzoek betreft het beschrijven en begrijpen van de verschillende effecten die een rol spelen 
bij het hervullen van de nozzle van een piëzo-inkjet printkop na het wegschieten van een druppel. 
Ik wil M. van Dongen van de vakgroep Transportfysica hartelijk bedanken voor de begeleiding en het 
mogelijk maken om bij Océ dit afstudeeronderzoek te verrichten. Verder wil ik ook Mark Schuwer en 
Hans Reinten van Océ hartelijk bedanken voor de begeleiding bij Océ. 

Venlo, oktober 1998 

John van der Heijden 

"De schrijver werd door Océ Technologies B.V. in staat gesteld onderzoek te verrichten, dat mede 
aan dit rapport ten grondslag ligt. Océ Technologies B. V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor 
de juistheid van de in dit rapport vermelde gegevens, beschouwingen en conclusies, die geheel voor 
rekening van de schrijver komen". 
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Samenvatting 

Samenvatting 
Voor sommige uitvoeringsvormen van een piëw-inkjet printkop blijkt bij een DOD-frequentie van 10 
kHz de nozzle niet geheel hervuld te zijn als de volgende actuatie plaatsvindt. Bij lagere frequenties 
blijkt dit wel het geval te zijn. Ten gevolge van het niet volledig gevuld zijn van de nozzle varieert 
het volume en de snelheid van de druppels. Deze frequentieafhankelijkheid van de 
druppeleigenschappen geeft een negatieve invloed op de printkwaliteit 
De mechanismen die van belang zijn bij het hervullen van de nozzle in een piëw-inkjet printkop zijn 
onderzocht: het niet-lineaire massaeffect (het effect van de vulgraad van de nozzle ), de koppeling van 
de akoestiek in het kanaal aan de stroming in de nozzle, de invloed van de viskeuze krachten en de 
capillaire werking. 
In vergelijking met een volledig gevulde nozzle zal de versnelling van de inkt in de nozzle groter zijn 
als de nozzle niet geheel gevuld is. Als de inkt in de nozzle met een bepaalde negatieve druk richting 
inktkanaal versneld wordt en daarna met eenzelfde maar dan positieve druk naar buiten versneld 
wordt, zal de versnelling naar buiten groter zijn dan de versnelling richting inktkanaaL Hierdoor kan 
de nozzle bijgevuld worden. 
De koppeling van de akoestiek in het kanaal aan de stroming in de nozzle en de viskeuze krachten 
introduceren beide een weerstandsterm. De versnelling van de inkt wordt gedempt en er treedt een 
faseveschuiving op tussen de aanstuurdruk en deze versnelling. De weerstandstermen reduceren het 
niet-lineair massaeffect 
Capillaire werking kan voor hervulling van de nozzle wrgen wdra de meniscusbeweging grotendeels 
is uitgedempt en de meniscus nog niet tot aan de nozzlerand staat. Dit is voor een nozzletype met 
lange nozzle te zien bij DOD-frequenties van 2 en 5 kHz. Bij 10kHz is de tijd tussen het uitgedempt 
zijn van de meniscusbeweging en de volgende actuatie te kort om de nozzle door middel van 
capillaire werking op tijd hervuld te krijgen. 
Door middel van experimenten en het opstellen van een model zijn enkele parameters onderzocht die 
van invloed zijn op de mate waarin de nozz1e tijdig hervuld wordt. Met het model kan de stroming in 
de nozzle en daarmee de positie van de meniscus berekend worden. 
Experimenteel is zichtbaar gemaakt dat bij 10kHz de nozzle niet hervuldis voor de volgende 
actuatie. Dit gold voor een nozzletype met lange nozzle bij actuatie met een Cos-puls. Dit probleem is 
groter voor een inkt met een hogere viscositeit. Bij experimenten met een L-puls of aan een 
nozzletype met kortere nozzle is geen refillprobleem waargenomen. We zien dat de meniscus bij 
DOD-frequenties van 2, 5 en 10kHz na 100 J.I.S ongeveer even ver teruggetrokken staat, maar dat bij 2 
en 5 kHz de meniscus in de resterende tijd naar de nozzlerand beweegt voordat de volgende actuatie 
plaatsvindt. 
Met het model blijkt de beweging van de meniscus en daarbij het hervullen van de nozzle kwalitatief 
te kunnen worden berekend. Kwantitatief stemmen de berekeningen niet altijd goed overeen met de 
experimenten. De berekende evenwichtspositie van de meniscus is meestal minder ver teruggetrokken 
dan bij de experimenten. 
Uit de berekeningen volgt dat het refillprobleem kleiner wordt voor lagere viscositeit. Voor een L
puls dempt de meniscusbeweging sneller uit. Tussen de meniscusbewegingen voor een nozzletype 
met lange en korte nozzle treedt een faseverschil op. Het nozzletype met de kortere nozzle is een 
meer open uiteinde met het gevolg dat de resonantiefrequentie hoger is. Dit stemt kwalitatief overeen 
met de experimenten. 
Bij de bepaling van de invloed van de viskeuze krachten en bij de berekeningen is verondersteld dat 
de stroming in de nozzle continu een volledig ontwikkeld Poiseuilleprofiel is. Bij de stroming spelen 
instationaire krachten echter een niet te verwaarlozen rol, hetgeen invloed heeft op het· 
stromingsprofiel. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

1. Inleiding 
Bij Océ Technologies is een nieuwe piëzo-inkjet technologie in ontwikkeling. In de piëzo-inkjet 
printkop worden onder invloed van de vervorming van een piëzo-element drukgolven gegenereerd die 
er voor zorgen dat er een variërende drukgradiënt ontstaat in de nozzle. Hierdoor wordt een druppel 
uit de nozzle verspoten. Het volume waarmee de nozzle tijdens dit proces leeggeraakt is moet 
natuurlijk weer aangevuld worden. Een typische DOD-frequentie (Drop On Demand) waarbij de 
druppels worden verspoten is 10 kHz. Voor sommige uitvoeringsvormen van de printkop blijkt echter 
dat bij deze frequentie de nozzle niet geheel gevuld is als de volgende actuatie plaatsvindt. Bij lagere 
frequentie blijkt de nozzle wel geheel gevuld te zijn. Er is gebleken dat ten gevolge van het niet 
volledig gevuld zijn van de nozzle het volume en de snelheid van de druppels varieert. Bij hogere 
DOD-frequenties zijn de druppels kleiner en sneller. Deze frequentieafhankelijkheid van de 
druppeleigenschappen geeft een negatieve invloed op de printkwaliteit Daarom is het van belang om 
de processen te begrijpen die van invloed zijn op het hervullen van de nozzle. 
Tijdens de afstudeeropdracht is onderzoek verricht naar de mechanismen en parameters die van 
invloed zijn op het proces van hervullen van de nozzle. 
In hoofdstuk 2 wordt eerst het principe van piëzo-inkjet beschreven, waarna in hoofdstuk 3 het 
onderzoek omschreven wordt, waarbij gesteld wordt wat het probleem is en hoe dat probleem 
aangepakt is. In hoofdstuk 4 worden de verschillende effecten die van belang zijn voor de stroming in 
de nozzle besproken. Aan bod komen de capillaire werking, het niet-lineair massaeffect, de koppeling 
van de akoestiek aan de stroming in de nozzle en de invloed van viskeuze krachten. Daarna wordt een 
model opgesteld waarmee de stroming in de nozzle beschreven kan worden. Met dit model kan de 
positie van de meniscus in de nozzle berekend worden. In hoofstuk 5 wordt de experimentele opzet 
beschreven. De kijkopstelling en de onsertmethode wordt besproken. In hoofdstuk 6 worden de 
invoerparameters van het model beschreven waarna de resultaten van de experimenten vergeleken 
worden met de berekeningen van het model. In hoofdstuk 7 zullen vervolgens de conclusies en enkele 
aanbevelingen gepresenteerd worden. 
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Hoofstuk 2. Het principe van piëzo-inkjet 

2. Het principe van piëzo-inkjet 

In dit hoofdstuk wordt in het kort de werking van een piëzo-aangestuurde printkop en het 
druppelvormingsproces beschreven, zoals deze voorkomen in de piëzo-inkjettechnologie van Océ. 
Voor een meer uitgebreide uitleg wordt verwezen naar [LEMMEN97]. 

2.1 Werking van de piëzo-aangestuurde printkop 
In figuur 2.1 is de geometrie van de inktkop weergegeven. Aan de achterkant bevindt zich het 
inktreservoir van waaruit de inkt aangevoerd wordt richting de inktkanalen. Deze lopen aan de 
voorkant over in een eventueel smaller gedeelte, het plateau genaamd, en helemaal vooraan monden 
ze uit in een dun buisje, de nozzle, dat in verbinding staat met de buitenlucht en waaruit de 
inktdruppels verspoten (gejet) worden. 
Door middel van een folie is elk inktkanaal verbonden met een piëzo-elektrisch element. Als er een 
spanning aangelegd wordt over zo'n piëzo-element zal het, naar gelang het teken van de spanning, 
inkrimpen of uitzetten. Hierdoor zal het inktkanaal respectievelijk uitzetten of inkrimpen en daarbij 
kan, door middel van akoestiek, een zodanige druk opgebouwd worden in het kanaal dat het mogelijk 
is om een druppel inkt te verspuiten. Omdat elk inktkanaal verbonden is met een apart piëzo-element, 
kan elk kanaal afzonderlijk aangestuurd worden. 

a) 

/i 

... 11 Inktkanaal 

figuur 2.1: Schematische weergave van a) inktreservoir met inktkanalen en b) inktkanaal, plateau en nozzle met 
piëzoelement. 

Om een druppel te kunnen vormen moet de kinetische energie van de inkt in de nozzle zo groot zijn 
dat de oppervlaktespanning wordt overwonnen. Hiervoor moet aan de kanaal-nozzleovergang een 
druk van ± 3 bar opgebouwd worden. Doordat de inkt in het kanaal compressibel beschouwd kan 
worden, kunnen we met behulp van het piëzo-element (lopende) drukgolven in het kanaal creëren, die 
zich voortplanten met een geluidssnelheid c en de benodigde druk kunnen realiseren (zie figuur 2.2). 
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Hoofstuk 2. Het principe van piëzo-inkjet 

Hiertoe bieden we het piëzo-element een spanningspuls aan; op t = to wordt er een spanning (teken 
afhankelijk van de polarisatie van de piëzo) op de piëzo gezet, hierdoor krimpt de piëzo in, waarbij 
het inktkanaal uitzet (volumeverandering van± 0.02% voor het kanaal). De negatieve druk -p (2 à 3 
bar) die daarbij ontstaat wordt opgesplitst in een naar links en een naar rechts lopende negatieve 
drukgolf met halve amplitude -p/2. 
De naar links lopende drukgolfwordt aan het inktreservoir volledig gereflecteerd en zal daar van 
teken wisselen. Het kanaaluiteinde mag immers beschouwd worden als een open uiteinde, omdat de 
diameter van het inktreservoir veel groter is dan die van het inktkanaaL De totale druk aan dit 
uiteinde is dus nul. 
Bij benadering mogen we het kanaaluiteinde bij de nozzle beschouwen als een gesloten uiteinde, 
omdat de diameter van de nozzle veel kleiner is dan die van het kanaal. De naar rechts lopende 
drukgolf zal aan dit uiteinde dan gereflecteerd worden waarbij deze niet van teken zal veranderen. 
De negatieve naar links lopende drukgolf wordt na reflectie aan het reservoir een positieve naar 
rechts lopende drukgolf en de negatieve naar rechts lopende drukgolfwordt na reflectie aan de 
nozzle-ingang een negatieve naar links lopende drukgolf. 
Als beide golven op t = to + Lk/c (Lk = kanaallengte) weer in het midden van het inktkanaal zijn 
gekomen, wordt de spanning van de piëzo gehaald, waarbij deze zal uitzetten naar zijn oude situatie 
en het inktkanaal zal inkrimpen. Dit veroorzaakt een positieve druk die weer opgesplitst wordt in een 
naar links en rechts lopende drukgolf. Deze moeten we optellen bij de al bestaande drukgolven. 
Hierdoor wordt de negatieve naar links lopende golf gedempt en de positieve naar rechts lopende golf 
verdubbeld en deze laatste komt op t = to + 3LJ2c bij de nozzle-ingang aan. Aangezien aan de nozzle
uitgang de druk p nul is (buitenlucht) bestaat er op dat moment een groot drukverschil over de nozzle 
en dit is groot genoeg om een druppel inkt te verspuiten. 
Hierna zullen de overgebleven drukgolven vrij snel uitdempen. 
De hier gegeven beschrijving van het principe van inktjet wijkt enigszins af van de werkelijkheid, 
doordat de nozzle zich niet precies als een gesloten uiteinde zal gedragen. Begripsmatig is deze 
beschrijving echter wel voldoende. 

Actuatiespanning 

--+ 

Reservoir Inktkanaal :Nozzle 

t = to : Negatieve drukpuls ten gevolge 
van volume vergroting. 

Drukgolven naar links en rechts 

Reflectie aan open en gesloten 
uiteinde 

Extra positieve drukgolf ten 
t = to + L/c : gevolge van volumeverkleining 

Maximale positieve druk aan 
t = to + 3L/2c : nozzleingang 

figuur 2.2: Drukopbouw in het inktkanaal ten gevolge van een actuatiepuls op het piëzo-e/ement. 
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Hoofstuk 2. Het principe van piëzo-inkjet 

Het drukverloop in het kanaal en aan de nozzle-ingang is sterk afhankelijk van de vorm van de 
actuatiepuls die aangeboden wordt aan de piëzo. In het geval zoals hierboven beschreven is de 
actuatiepuls een zogenaamde cosinuspuls of blokpuls. Deze puls kan gerealiseerd worden door de 
actuatiespanning met een cosinusvormig verloop te laten stijgen, even constant te houden en weer 
met een cosinusvormig verloop te laten dalen. 
Een andere pulsvorm die gebruikt wordt is de L-puls, dit is een cosinuspuls die gevolgd wordt door 
een rempuls (b.v. een cosinuspuls met halve amplitude). Zie figuur 2.3. Ten opzichte van de 
cosinuspuls zullen bij de L-puls de drukgolven die overblijvennat = 1:o + 3L/2c eerder uitdempen, 
vandaar het woord rempuls. 

Spanning Spanning 
piilzoelement piezoelement 

1 1 
V/2 

to+Uc 
Tijd Tijd 

a) b) 

figuur 2.3: a) Cosinuspuls en b) L-puls. 

2.2 Het tlruppelvormingsproces 
Het is nu mogelijk om het drukverloop aan de nozzle-ingang te koppelen aan verschillende fasen in 
het druppelvormingsproces (zie figuur 2.4). 

'] 

rust I 
I ( 

liJd 11 

( 
) 11 

( 

<..... 

c 

figuur 2.4: Schematisch drukverloop aan de nozzle-ingang en de bijbehorendefasen in het 
druppelvormingsproces aan de nozzle-uitgang. 
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Hoofstuk 2. Het principe van piëzo-inkjet 

t<O: 
fase I: 

fase 11: 
faseill: 

nafase ill: 

De inkt in de nozzle is in rust. 
De meniscus wordt teruggetrokken ten gevolge van de 1 e negatieve drukdoorgang 
aan de nozzle-ingang. 
De inkt wordt naar buiten gedrukt ten gevolge van de le positieve drukdoorgang. 
De kolom inkt die zich buiten de nozzle bevindt zal insnoeren ten gevolge van de 2e 
negatieve drukdoorgang. 
De staart van de druppel zal steeds verder uitgerekt worden, totdat de druppel 
uiteindelijk afbreekt. 
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Hoofdstuk 3: Projektomschrijving 

3. Projektomschrijving 
De frequentie waarmee de inktdruppels verspoten worden wordt de DOD-frequentie (Drop On 
Demand) genoemd. Als de DOD-frequentie opgevoerd kan worden, dan zal dit de produktiviteit ten 
goede komen. Een typische frequentie die nu gebruikt wordt is 10 kHz. Voor een hoge printkwaliteit 
is het belangrijk dat de druppeleigenschappen (met name druppelsnelheid en -volume) niet 
afhankelijk zijn van de DOD-frequentie. Dit blijkt echter wel het geval te zijn en hiervoor zijn 
verschillende oorzaken aan te wijzen. 

3.1 Verschillen in druppeleigenschappen 
Het is dus een probleem als er verschillen in druppeleigenschappen optreden bij verschillende DOD
frequenties. Dit probleem kan veroorzaakt worden doordat de tijd tussen twee druppels te kort is om 
het systeem weer in de uitgangspositie te brengen. Op het moment dat de volgende druppel al weer 
moet worden gevormd kan het zijn dat: 
1) de nozzle nog niet geheel hervuld is. 
2) de nozzle overmatig gevuld is ( overfill; er bevindt zich inkt buiten de nozzle ). 
3) de meniscus nog niet in rust is. 
4) de akoestische drukgolven in het inktkanaal nog niet volledig uitgedempt zijn. 
Dit zijn allemaal effecten die het druppelvormingsproces kunnen beïnvloeden of de drukopbouw in 
het inktkanaal verstoren. 

Bij aanvang van dit afstudeerproject waren er met de kijkopstelling (zie hoofdstuk 5) al veel 
metingen gedaan, waaruit naar voren kwam dat er in sommige gevallen tussen DOD-frequenties van 2 
kHz en 10 kHz verschillen in druppeleigenschappen optraden. De belangrijkste verklaring voor deze 
verschillen was dat de nozzle nog niet geheel hervuld is op het moment dat de volgende druppel al 
weer moet worden gevormd. Dit duidt op een probleem bij het hervullen van de nozzle, hetgeen bij 
Océ het refillprobleem genoemd wordt. Die verschillen die uit deze metingen volgden zijn 
[GROOS97]: 

1. De druppelgrootte bij 10 kHz is kleiner dan bij 2 kHz. Het verschil is ± 2 f..I.Ill in diameter bij een 
viscositeit van 13 mPa·s. 

2. De druppelsnelheid neemt met 1 tot 1.5 m/s toe bij toenemende DOD-frequentie van 2 tot 10 
kHz. Bij toenemende viscositeit wordt dit verschil groter. 

3. De allereerste druppel is groter en langzamer dan alle volgende druppels bij 10kHz, terwijl dit 
verschil bij 2 kHz niet optreedt. 

Verder volgde uit deze metingen dat bij actuatie met een L-puls er geen refillproblemen optreden 
terwijl dit bij de cosinuspuls wel het geval is. 
Ook de geometrie van het kanaal en de nozzle is van invloed op het refillprobleem. Inktkanalen met 
een geleidelijke overgang naar de nozzle of met langere nozzles hadden eerder last van een 
refillprobleem dan kanalen zonder zo'n overgang of met een korte nozzle. Een geleidelijke overgang 
kan kennelijk gezien worden als een effectieve toename van de nozzlelengte. 

Driessen heeft experimenteel onderzocht in hoeverre de druppeleigenschappen afhankelijk zijn van 
de vulgraad van de nozzle [DRIESSEN98]. Hierbij is gezocht naar verbanden tussen de 
aanstuurparameters en de grootte van het refillprobleem. Met behulp van de onsertmethode (zie 
hoofdstuk 5) is de beweging van de meniscus in de nozzle zichtbaar gemaakt. Hierbij is te zien dat de 
meniscus bij 10 kHz nog teruggetrokken is in de nozzle op het moment dat de volgende actuatiepuls 
aangeboden wordt (zie figuur 3.1). Bij 2 kHz is de meniscus 100 J.LS na actuatie even ver 
teruggetrokken, maar zal gedurende de resterende 400 J.LS weer naar de nozzlerand bewegen voordat 
de volgende actuatiepuls aangeboden wordt. Dit verschillevert een druppelvolumeverschil op van 
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Hoofdstuk 3: Projektomschrijving 

ongeveer 4 pi over het gehele berneten spanningbereik. In figuur 3.2 is het druppelvolumeverschil en het 
verschil in druppelsnelheid weergegeven voor een bepaalde printkop. De grootte van het refillprobleern 
wordt bij afnemende nozzlelengte kleiner. Verder is met behulp van de meniscusmethode zichtbaar 
gemaakt dat de meniscus langer natrilt als de nozzle korter wordt en dat de meniscus na 100 1-lS nog niet 
uitgetrild is. Bij kortere nozzles is de demping dus minder, hetgeen waarschijnlijk het 
druppelvorrningsproces zal beïnvloeden. 

Meniscuspositie in de tijd 
array BJ77-2 ; lange nozzle 

60 -r--------------------, 

40 .. 
• 

20 "' 

• 

-80 .1.----------------------' 
tiJd na actuatlepulo (~•) 

figuur 3.1: De meniscuspositie bij een DOD-frequentie van 2 kHz en1 0 kHz. Na 100 J1S is de meniscus nog 
teruggetrokken in de nozzle. 

1/DOD-druppelsnelheid-en volume · 188V,Iinkse as 
array bj59-3 origineel · 188V,rechtse as 
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figuur 3.2: De druppelsnelheid en het druppelvolume afhankelijk van 1/DOD-frequentie. Als de tijd tussen 
twee druppels toeneemt, zal de druppelsnelheid afnemen en het druppelvolume toenemen. 

Driessen heeft door het zichtbaar rnaken van de meniscusbeweging in de nozzle laten zien dat de nozzle 
bij een hoge DOD-frequentie inderdaad nog niet geheel hervuldis als de volgende actuatiepuls 
aangeboden wordt. Het bleek dat dit hervullen van de nozzle afhankelijk is van verschillende parameters 
zoals onder andere: inktkopgeometrie (nozzlelengte, wel/geen geleidelijke overgang naar de nozzle), 
pulsvorrn, actuatiespanning, inkteigenschappen. Om dit nu te verklaren is het van belang om de 
processen te begrijpen die een rol spelen bij de wijze waarop de inkt in de nozzle gedurende het 
jetproces beweegt en de wijze waarop de nozzle dus hervuld wordt. 
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3.2 Probleemstelling en aanpak 
Voor een goed functionerende inkjet-printkop is het van belang dat de nozzle vóór het jetten van een 
nieuwe druppel volledig hervuld is en dat de meniscus tot rust is gekomen. 

Het onderwerp van dit afstudeeronderzoek is het onderzoeken van de mechanismen en parameters die 
van invloed zijn op het proces van hervullen van de nozzle. 

Enkele effecten waarvan de invloed onderzocht is zijn: 
* Capillaire werking van de nozzle 
* Niet-lineair massaeffect, invloed van de vulgraad van de nozzle 
* Koppeling van de akoestiek in het kanaal aan de stroming in de nozzle 
* Viskeuze krachten 
Deze effecten zullen verder besproken worden in het volgende hoofdstuk. 
De verschillende effecten zullen verwerkt worden in een fysisch-mathematisch model van de 
meniscusbeweging voor een willekeurige aansturing van het piëzoelement. De eigenschappen van het 
model worden onderzocht voor verschillende vereenvoudigde situaties. Numerieke oplossingen van 
de modelvergelijkingen zullen worden besproken. Ter verificatie van het model is een reeks 
experimenten uitgevoerd met de kijkopstelling, waarbij de beweging van de meniscus bepaald is. 
Hierbij is gevarieerd in pulsvorm, nozzlevorm, inkteigenschappen en actuatiespanning. 

Pompwerking bij een oscillerende vloeistofstroming in een vernauwende buis 12 



Hoofdstuk 4:/nstationaire stroming in kanaal en nozzle 

4. De instationaire stroming in kanaal en nozzle 

In dit hoofdstuk zullen we eerst enkele effecten bespreken die van belang zijn voor de stroming in de 
nozzle. Dit moet er voor zorgen dat we de stroming beter gaan begrijpen. Ons doel is er achter te komen 
welke effecten het refill-mechanisme bepalen. Er wordt een set vergelijkingen besproken, waarmee de 
stroming in het kanaal en de nozzle beschreven kan worden. De vergelijking die daaruit afgeleid zal 
worden bevat de verschillende stromingseffecten. Het blijkt dat deze vergelijking numeriek zal moeten 
worden opgelost, omdat een analytische oplossing te lastig is. 

4.1 De verschillende effecten 

4.1.1 Capillaire werking 
Door middel van capillaire werking van de nozzle kan de nozzle hervuld worden als op een gegeven 
moment de inktmassa in de nozzle een stukje teruggetrokken is. Om een schatting te maken van de tijd 
die de capillaire krachten nodig hebben om de nozz1e te hervullen, zullen we enkele aannames doen, die 

. aan het einde van deze paragraaf zullen worden besproken. We gaan er vanuit dat de inkt zich Newtons 
gedraagt en dat de stroming in de nozzle steeds een volledig ontwikkeld Poiseuilleprofiel heeft. We 
nemen aan dat de inkt perfect bevochtigt en dat alle andere effecten netto geen inktverplaatsing zullen 
opleveren. We veronderstellen een concentrische nozzle. 
Om de tijd die nodig is om de nozzle te hervullen te berekenen maken we gebruik van een 
vereenvoudigde versie van de Washburn vergelijking [MIDDEL95]. 
We gaan uit van de situatie zoals weergegeven in figuur 4.1; een ronde nozzle met constante straal R 
over een lengte L", de randhoek tussen inkt en nozzle noemen we BJ. De meniscus staat niet tot aan de 
rand van de nozzle, maar is een stukje teruggetrokken. De afstand tussen het uitstroomvlak in de nozzle 
en de onderzijde van de meniscus duiden we aan met plaatscoördinaat Xn. De inkt heeft een 
oppervlaktespanning a. 

L 

( 
R Lr 

--------------------+x 
X= Xn x=O 

Figuur 4.1: Definitie van de nozzleparameters voor capillaire werking. 

De capillaire druk Pc die ontstaat door oppervlaktekrachten in de inkt is gelijk aan: 

20" 
Pc =--cosed 

R 

x 

(4.1) 

We hebben aangenomen dat de stroming in de nozzle een ontwikkelde Poiseuillestroming is. Bij een 
drukval !1p vertoont de snelheid dan een parabolisch verloop over de straal [SCHRAM94 ]: 

Pompwerking bij een oscillerende vloeistofstroming in een vernauwende buis 13 



Hoofdstuk 4:/nstationaire stroming in kanaal en nozzle 

(4.2) 

Hierbij is J1 de viscositeit van de inkt. Voor de gemiddelde snelheid geldt dan: 

R 

J 27rr · v(r)dr 
0 

vgem = 11R2 
Ó[JR

2 dxn 
= 8J.1(Ln + Xn)- dt (4.3) 

De gemiddelde snelheid is gelijk aan de tijdsafgeleide van de plaatscoördinaat Xn van het 
rneniscusoppervlak. Als we voor het drukval/1.p de capillaire druk invullen dan krijgen we de volgende 
differentiaalvergelijking: 

dxn _ aRcos(Jd 

dt 4J.1 (Ln + xJ (4.4) 

Als we 8d constant nemen, dan is de oplossing van deze vergelijking gelijk aan: 

(4.5) 

Waarint de tijd is. Dit is de vereenvoudigde versie (zonder zwaartekracht) van de Washburn 
vergelijking. 
We hebben aangenomen dat de inkt perfect bevochtigt. De contacthoek is dan nul (8d = 0) en de vorm 
van de meniscus is precies een halve bol. Karakteristieke waarden voor de stroming en de nozzle- en 
inktparameters zijn: 

An = 1.1·10-9 m2 

R = 19 fllll 
a= 32·10-3 N/rn 
J1 = 14·10-3 Pa.s 
p = 1150 kg/m3 

8d= oo 
L" = 7 5 flill 
w = 3·105 s·' 

(4.6) 

Het druppelvolurne wat verspoten wordt is ± 20 pi, hetgeen overeenkomt met een lengte in de nozzle 
van 18 fllll. Deze lengte noemen we de capillaire refilllengte Lcap· Lcap is de afstand waarover de nozzle 
hervuld moet worden. 
Voor de capillaire refilltijd tcap die de capillaire krachten daar voor nodig hebben geldt: 

(4.7) 

Voor de gegeven waarden volgt hier een capillaire refilltijd uit van 109 flS. Deze berekende tijd is van 
dezelfde ordegrootte als de periodetijd bij een DOD-frequentie van 10kHz. Reden dus om wat strenger 
naar de toegepaste benaderingen te kijken. 
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* We hebben geen rekening gehouden met de traagheid van de massa. Op het begintijdstip is de 
kracht wel het grootst maar heeft de inkt nog geen snelheid, terwijl daar bij de berekening wel 
vanuit wordt gegaan. 

* We hebben verondersteld dat de stroming in de nozzle steeds een volledig ontwikkeld 
Poiseuilleprofiel zou hebben. Om dit profiel op te bouwen, moeten de viskeuze krachten wel vanaf 
de nozzlewand naar binnendringen. Dit viskeuze diffusieproces vindt plaats met een karakteristieke 

indringdiepte 8 die gelijk is aan 2.JVi, waarbij V = Jl/ p [SCHRAM94]. Als o=R dan is het 
Poiseuilleprofiel volledig ontwikkeld. Als we de karakteristieke waarden invullen blijkt dat de tijd 
die hiervoor nodig is 7 JlS is. 

* De invloed van instationaire traagheid kan er voor zorgen dat er zich geen volledig Poiseuilleprofiel 
ontwikkelt, maar dat de stroming meer een Womersleyprofiel heeft. In dat geval zal de weerstand 
ten gevolge van viskeuze krachten groter zijn, hetgeen het hervullen zal vertragen. Of er sprake is 
van een Womersleyprofiel kan bepaald worden door het Womersleygetal a uit te rekenen 
[VOSSEN98]. 

a=R~ (4.8) 

Na invulling van de karakteristieke waarden volgt a= 3. Voor deze waarde beginnen de 
instationaire effecten wel degelijk een rol te spelen en het Poiseuillefprofiel is dan ook niet meer 
volledig ontwikkeld. 

* We veronderstelden dat de inkt perfect bevochtigt (8d = 0) en dat de meniscus dan een bolvorm 
heeft. Als de straal van de nozzle 19 Jlm is en we een startpositie hebben waarbij de meniscus 18 
Jlm teruggetrokken is, dan kan de meniscus helemaal geen bolvorm aannemen. We mogen dus niet 
continu aannemen ed = oo, aangezien ed toe zal nemen als de nozzle volstroomt In het algemeen zal 
het al zo zijn dat ed niet gelijk is aan 0°, maar iets groter. Een grotereed zal een toename betekenen 
van de refilltijd. 

* Het kanaal zal niet abrupt overgaan in de nozzle, maar door middel van een geleidelijke overgang. 
Deze geleidelijke overgang kan als een extra nozzlelengte in rekening worden gebracht. 

* Bij 10 kHz heeft het capillaire refillproces ook niet de volledige 100 JlS beschikbaar om te 
hervullen, aangezien dit proces pas plaats kan vinden nadat de druppel de nozzle heeft verlaten. 

* Het kanaal is ten opzichte van de nozzle geen perfect open uiteinde. Akoestische druk speelt 
daarom ook een rol. Ten gevolge van de positieve snelheid in de nozzle ontwikkelt zich in het 
kanaal een negatieve drukgolf die in negatieve richting loopt. Deze drukgolf veroorzaakt een 
negatieve druk bij de nozzle, die het capillair vullen van de nozzle zal hinderen. In § 4.1.3 wordt de 
koppeling aan de akoestiek in het kanaal beschreven. 

Conclusie: Gezien de benaderingen die gemaakt zijn, zal de refilltijd in werkelijkheid langer zijn. Bij 2 
kHz is de tijd tussen twee druppels echter lang genoeg om de nozzle te hervullen met behulp van 
capillaire krachten. Dit wordt experimenteel bevestigd door bij 2 kHz de meniscuspositie in de tijd te 
bepalen voor een systeem dat bij 10kHz niet op tijd hervuld blijkt te zijn. In figuur 4.2 is een meting bij 
2 kHz weergegeven van Driessen waarbij de meniscuspositie is uitgezet. Na 100 JlS is de meniscus nog 
teruggetrokken, maar daarna zal deze zich waarschijnlijk door capillaire werking naar de nozzlerand toe 
gaan bewegen. De capillaire werking is niet snel genoeg om de nozzle binnen 100 JlS te hervullen. 
Aangezien er systemen zijn die wel binnen de 100 JlS hervuld zijn, moeten er nog andere effecten zijn 
die een belangrijke rol spelen. 
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Meniscuspositie in de tijd 
array BJ77-2; lange nozzle; 2 kHz; 160 V 
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figuur 4.2: De meniscuspositie in de tijd voor een meting bij 2 kHz. 

De conclusie van dit verhaal is dat capillaire werking wel belangrijk is voor het vullen van de nozzle, 
maar dat er wel degelijk ook andere effecten een grote rol zullen moeten spelen, om het hervullen van de 
nozzle binnen 100 JlS te kunnen verklaren . . 

4.1.2 Niet-lineair massaeffect; het effect van de vulgraad van de nozzle. 
Ten gevolge van een drukgradiënt in de nozzle zal de vulgraad van de nozzle variëren, de inkt wordt 
teruggetrokken richting het kanaal of naar buiten gedrukt, athankelijk van het teken van de drukgradiënt 
en de snelheid van de inkt. Deze drukgradiënt wordt veroorzaakt door de capillaire zuiging in de 
meniscus en door drukvariaties aan de kanaal-nozzleovergang ten gevolge van de piëzo-actuatie. 
Als de inktmassa teruggetrokken is, zal de massa in de nozzle klein zijn en als de nozzle (bijna) geheel 
gevuld is, zal de massa groot zijn. Bij dezelfde drukval over de nozzle zal de versnelling van de 
inktmassa natuurlijk groter zijn als de massa klein is, dan wanneer de massa groot is. 

X= Xn(t) X=Û 
x 

figuur 4.3: Nozzle met variabele vulgraad, met niet-lineaire massa. 

In figuur 4.3 is een nozzle getekend met een variabele vulgraad. p(t) is de opgelegde druk aan de 
kanaal-nozzleovergang, x"(t) de positie van de meniscus oftewel de vulgraad van de nozzle, m(t) de 
massa van de inkt in de nozzle en L" de nozzlelengte. 
Voor dit systeem gelden de volgende vergelijkingen: 
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m(x" ,t) · a(t) = p(t) ·A" 

m(x",t) = p ·A"· (L" + x"(t)) 

a(t) = d2x"(t) 
dt 2 

d 2x (t) 
p·(L"+x"(t))· "2 =p(t) 

dt 
(4.9) 

Hierin is a(t) de versnelling van de inktmassa, p de dichtheid, en A" het oppervlak van de nozzle. Dit is 
de bewegingsvergelijking voor de inktmassa. Deze vergelijking is niet-lineair en het is niet gelukt om 
deze vergelijking analytisch op te lossen voor bijvoorbeeld een sinusvormige druk. Met behulp van deze 
vergelijking zullen we onderzoeken of dit effect een rol speelt bij het vullen van de nozzle. 
Hiertoe gaan we het verschil bekijken voor de inktbeweging van een systeem waarbij we de massa 
constant veronderstellen (volledig gevulde nozzle; m = p·A"·L") en een systeem waarbij de massa 
variabel is. Voor de druk aan de kanaal-nozzleovergang nemen we een sinusvormige druk met 
hoekfrequentie ro en amplitude A. 

p(t) = 
{
0 
A· sin( rot) 

t<O 

t;;::::O 
(4.10) 

Eerst zullen we de vergelijking dimensieloos maken. We zullen de parameters schalen naar enkele 
karakteristieke waarden: 

x" '(t ') = x"(t)IL" 
t' = (J)( 

A' =Al p·cff·L"2 
(4.11) 

Als we dit invullen dan wordt de dimensieloze vergelijking (we laten de accenten meteen weg): 

(4.12) 

We zien dat deze niet-lineaire vergelijking enkel athankelijk is van parameter A. 
De vergelijking voor het systeem met constante massa is analytisch op te lossen (de eerste factor 
(l+x"(t)) in vergelijking (4.12) wordt dan 1). Voor het systeem met variabele massa zullen we de 
vergelijking numeriek moeten oplossen. 
De oplossing voor het systeem met constante massa is: 

a(t) = A-sin(t) 
v"(t) = -A·(cos(t)-1) + v"(O) (4.13) 
x"(t) = -A-(sin(t)-t) + v"(O)-t + x"(O) 

In figuur 4.4a) t/m c) is de oplossing weergegeven voor de beide systemen binnen vijf perioden. Voor de 
parameter A is de waarde -0.08 genomen. De beginvoorwaarden: op tijdstip t = 0 heeft de massa geen 
snelheid (v"(O) = 0) en de nozzle is geheel gevuld (x"(O) = 0). 

Systeem met constante massa: 
Dit systeem kan opgevat worden als een buis met daarin een vaste inktmassa, waarop een druk p(t) 
toegepast wordt. De druk is dan rechtevenredig met de versnelling. Als er met een sinusvormige druk 
tegen de massa wordt geduwd, terwijl de beginsnelheid nul was dan zal na elke periode de snelheid weer 
bij nul uitkomen. De massa wordt namelijk eerst met een bepaalde kracht in negatieve richting versneld, 
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waardoor het een negatieve snelheid opbouwt en daarna wordt de massa met dezelfde kracht in 
positieve richting versneld, waardoor de snelheid naar nul gaat. Gemiddeld gezien over een periode zal 
de massa echter wel een snelheid bezitten en per periode vindt er dan een verplaatsing van de massa 
plaats. Dit is te zien in figuur 4.4. 
We kunnen de gemiddelde snelheid die de massa bezit als volgt verklaren. Gedurende de eerste 
kwartperiode krijgt de massa een negatieve impuls die nadien niet meer gecompenseerd wordt. De eerste 
kwartperiode kan gezien worden als een soort aanlooptijd. Indien we een cosinusvormige druk hadden 
genomen met als beginvoorwaarde een beginsnelheid die nul is, dan is het makkelijk te berekenen dat er 
per periode geen nettoverplaatsing zal optreden. In figuur 4.4 maken we echter gebruik van een 
sinusvormige druk. Dit systeem kunnen we na de eerste kwartperiode ook beschouwen als een systeem 
waarop een cosinusvormige druk wordt uitgeoefend, met als beginsnelheid de snelheid die het systeem 
met sinusvormige druk in de eerste kwartperiode heeft opgebouwd. Deze beginsnelheid wordt dan op de 
snelheidsvariatie ten gevolge van de cosinusvormige druk gesuperponeerd. Ten gevolge van de 
cosinusvormige druk zal er per periode geen netto verplaatsing zijn, maar ten gevolge van de 
beginsnelheid wel. 

Systeem met variabele massa: 
Dit systeem kan opgevat worden als een met inkt gevuld kanaal dat overgaat in een gedeeltelijk met inkt 
gevulde nozzle, die oneindig lang is, waarbij aan de kanaal-nozzleovergang een drukp(t) opgelegd 
wordt. De versnelling van de inktmassa in de nozzle is nu afhankelijk van de druk aan de overgang en 
de massa in de nozzle. 
De sinusvormige druk met negatieve amplitude heeft een trillingstijd T. Tussen t = 0 ent= T/2 heerst er 
een negatieve druk die de inktmassa versnelt richting inktkanaal. De inktmassa wordt hierbij 
teruggetrokken, waarbij de massa dus afneemt en hierdoor zal de massa steeds makkelijker versneld 
worden. Tussen t = T/2 en t = T heerst een positieve druk die de inktmassa naar buiten probeert te 
versnellen en aangezien de massa op dat moment teruggetrokken en dus klein is zal de positieve 
versnelling groot zijn. We zien dus dat de massa, in vergelijking met het geval van constante massa, 
makkelijker naar buiten geduwd wordt. Netto vindt er per periode een kleinere verplaatsing van de 
massa in negatieve richting plaats dan in het geval met constante massa. Het niet-lineaire massaeffect 
zorgt er in feite dus voor dat de nozzle wordt bijgevuld. 
Door de niet-lineariteit van de massa, is de versnelling dus niet volledig sinusvormig en dit heeft tot 
gevolg dat de snelheid na de eerste periode positief is en niet nul, zoals het geval is bij het systeem met 
constante massa. Als we elke periode nu zien als een apart beginwaardeprobleem, dan zal het feit dat de 
beginSnelheid niet nul maar positief is er voor zorgen dat de massa per periode steeds minder in 
negatieve richting verplaatst wordt. Uiteindelijk zal de massa per periode zelfs in positieve richting 
verplaatst worden. Vanaf dat moment zal de nozzle steeds meer gevuld raken, de massa neemt daarbij 
toe en de versnelling zal daar bij afnemen. 
De gemiddelde snelheid die de massa uiteindelijk zal bezitten is positief. In figuur 4.5 is de 
amplitudeafhankelijkheid van de snelheid weergegeven. In figuur 4.5a) is te zien dat voor grotere 
amplituden de oscillatie van de snelheid sneller uitdempt. Dit komt doordat bij hogere amplituden de 
eindsnelheid hoger blijkt te zijn, waardoor de lengte in de nozzle die gevuld is sneller toeneemt. De 
toenemende massa zorgt er voor dat de amplitude van de versnelling afneemt, waardoor de ocsillatie 
van de snelheid uitdempt. In figuur 4.5b) is de gemiddelde snelheid in de 20e periode weergegeven 
afhankelijk van de amplitude. We hebben een exponentiële kromme door de punten getrokken om te 
zien wat de amplitudeafhankelijkheid van de snelheid is. Indien het juist is dat de snelheid exponentieel 
toeneemt bij toenemende negatieve amplitude, dan kunnen we de karakteristieke amplitude bepalen 
waarmee deze toename plaatsvindt. De karakteristiek amplitude die uit de vergelijking van de 
exponentiële kromme volgt heeft de waarde 1125.921 = 0.04. 
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figuur 4.4: Voor een systeem met constante en variabele massa in de nozzle, voor A = -0.08 . a) De 
meniscuspositie, b) De snelheid van de inkt in de nozzle, c) De versnelling van de inkt in de nozzle. 
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figuur 4.5: a) De snelheid van de massa in de tijd voor verschillende amplituden, b) De 
amplitudeafhankelijkheid van de eindsnelheid van de massa, met als benadering een exponentiele kromme 
door de punten. 
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4.1.3 Akoestische koppeling tussen inktkanaal en nozzle 
Bij de uitleg van het piëzo-inkjet principe namen we aan dat de nozzle opgevat kon worden als een 
gesloten uiteinde. Met behulp van drukgolven was het mogelijk een bepaalde druk aan de kanaal
nozzleovergang op te leggen. Het is echter een feit dat er wel degelijk inkt vanuit het kanaal in de 
nozzle stroomt en terug en dat de nozzle zich dus in het algemeen niet als een gesloten uiteinde zal 
gedragen. De stroming in de nozzle beïnvloedt de druk in het kanaal en de druk in het kanaal 
beïnvloedt de stroming in de nozzle. Dit betekent dat er een tweezijdige koppeling bestaat tussen de 
stroming in de nozzle en de drukgolven in het kanaal. Hoe deze akoestische koppeling eruit ziet en 
wat de invloed is op de meniscusbeweging zal hieronder uitgelegd worden. We zullen hierbij 
aannemen dat de inktmassa in de nozzle constant is. We bekijken alleen de akoestische koppeling, 
andere effecten, zoals capillaire werking en wrijving, worden verwaarloosd. 

-V-(Xk,t) 

~ p(Xk,t~ V(Xn,t) An 

v+(Xk.t) 

x= Xn(t) x=O 
x 

x=Xk 

figuur 4.6: Kanaal-nozzleovergang met bijbehorende snelheden in kanaal en nozzle. 

De stroming van de vloeistof in het kanaal mag als compressibel beschouwd worden, aangezien de 
lengte van het kanaal van dezelfde ordegrootte is als de golflengte van het signaal dat veroorzaakt 
wordt door actuatie van het piëzo-element. Ten gevolge van deze actuatie zullen er daarom vlakke 
akoestische drukgolven in het kanaal gaan lopen. Voor deze drukgolven geldt [DONGEN95]: 

p+(x,t)=p·c·v+(x,t) } p
101

(x,t)=p·c·(v+(x,t)-v-(x,t)) (4.14) 
p- (x,t)=- p · c · v- (x,t) 

Hierin is p + de drukgolf die in positieve en p· de drukgolf die in negatieve x-richting loopt, Ptot is de 
totale druk, pis de dichtheid en c de geluidssnelheid, v + en v· zijn de snelheden van de vloeistof ten 
gevolge van p + en p-en zijn de snelheidsamplituden van deze drukgolven (zie figuur 4.4). 

Vanwege massabehoud geldt aan de kanaal-nozzleovergang (x = xk): 

r(xk .f)=r+ (xk .f) +v- (xk ,f) 

1'(Xk .I} Ak = "n (f)- An 
(4.15) 

Hierin is Vn de snelheid in de nozzle en Aken An zijn de oppervlakken van het kanaal en de nozzle. We 
kunnen nu schrijven: 

,.- (xk .f) =- ,,+ (xk · f) + 1'n (f)-~ 
Ak 

Voor de druk aan de kanaal-nozzleovergang geldt dus: 

[ 
+ Anl p(xk.f) = p·c· 2·\' (xk.f)-rn(f)·-.-

Ak 
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De druk die aan de inktkanaal-nozzleovergang opgebouwd wordt is gelijk aan de som van de inkomende 
drukgolf en de gereflecteerde drukgolf. De mate waarin de inkomende drukgolf gereflecteerd zal worden 
is afhankelijk van de mate waarin de nozzle als een gesloten uiteinde opgevat kan worden. Dit is 
afhankelijk van de diameterverhouding tussen kanaal en nozzle, maar ook van de richting en de grootte 
van de snelheid die de inktmassa in de nozzle heeft. 

Door middel van een krachtenbalans kunnen we nu een bewegingsvergelijking opstellen voor de 
inktmassa in dit systeem. We veronderstellen de massa in de nozzle constant en nemen hiervoor de 
massa van een volledig gevulde nozzle: 

A L d2xn(t) A [2 + ~]A P · · = p(x t) · = p · c · · v (x t) - v (t)· - · n n dt 2 k ' n k ' n Ak n (4.18) 

V oor de snelheidsamplitude v + van de inkomende drukgolf nemen we een blokpuls. De duur van de puls 
is 2rd men de amplitude A. 

0 t < 0 

v+(xk,t) = A 
2n 

O<t<- (4.19) 
m 

0 
2n 

t>-
m 

De bewegingsvergelijking is om te schrijven naar een dimensieloze vorm. We schalen de parameters 
naar enkele karakteristieke waarden en we definiëren twee kentallen C1 en C2. 

Xn '(t') = Xn(t)/L" 
t' = OJt 

c I = cAnl OJL"Ak 

c2 = 2cAiolL"2 

v+'(xk',t') = v+(Xk,t)IA 

p'(xk',t') = p(x~c.t)12pcA = p(x~c.t)lpm2L"2C2 

De dimensieloze vergelijking wordt na invulling (we laten de accenten meteen weg): 

De beginvoorwaarden zijn: 

(4.20) 

(4.21) 

(4.22) 

De oplossing van deze vergelijking is (voor een uitwerking van deze oplossing wordt verwezen naar 
Appendix A): 
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o::;;r:s;2n 

t > 2n 

(4.23) 

t > 2n 

t > 2n 

Hierin is an(t) de versnelling van de inkt in de nozzle. Deze dimensieloze versnelling is rechtevenredig 
met de druk p( Xk, t ), aangezien de massa constant genomen is. 
V oor de drukken geldt nu: 

t > 2n 

(4.24) 

t > 2tr 

t > 2tr 

Deze oplossing staat weergegeven in figuur 4.7, in de uitleg gebruiken we de dimensieloze parameters. 
Op tijdstipt = 0 s komt er vanuit het inktkanaal een negatieve drukgolf aan bij de kanaal
nozzleovergang. Aangezien de inkt in de nozzle stilstaat gedraagt de nozzle zich als een gesloten 
uiteinde. De drukgolf zal volledig gereflecteerd worden zonder van teken te wisselen. De druk die door 
de inkomende en gereflecteerde drukfgolf opgebouwd wordt, zal de inkt in de nozzle versnellen in de 
richting van het inktkanaal. Hierdoor krijgt de inkt een snelheid in de richting van het inktkanaal. Deze 
snelheid zorgt ervoor dat de inkomende drukgolf niet meer volledig gereflecteerd wordt. De 
gereflecteerde drukgolf zal minder negatief zijn en de totale druk aan de kanaal-nozzleovergang zal 
hierdoor ook minder negatief zijn. 
Zolang de totale druk echter nog negatief is zal de inkt in de richting van het inktkanaal versneld 
worden. De snelheid van de inkt zal steeds negatiever worden en tegelijkertijd zal de gereflecteerde 
drukgolf dan steeds minder negatief tot zelfs positief worden. De totale druk wordt dan ook steeds 
minder negatief. 
Dit gaat zo door totdat de inkt in de nozzle een dusdanige snelheid bezit dat de inkomende drukgolf 
volledig gereflecteerd wordt tot een drukgolf waarvan de amplitude van teken is gewisseld. De totale 
druk aan de kanaal-nozzleovergang is dan nul en de inkt wordt niet meer versneld. De snelheid die de 
inkt dan bezit zal behouden blijven tot de inkomende drukgolf verandert. Het opbouwen van deze 
snelheid gebeurt met een karakteristieke dimensieloze tijdschaal l/C1 = mL"A,jcAn (in dit geval geldt 
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1/C1 < 2n). De grootte van deze snelheid is makkelijk te bepalen uit de vergelijking. Neem d2x,/ctr = 0 
en voor de snelheid volgt dan Vn(t) = C'lfCt = 2A·AJAnwL". 
Op tijdstip t = 2n wordt de amplitude van de inkomende drukgolf weer nul. Deze snelheid die de inkt in 
de nozzle op dat moment heeft, veroorzaakt dan een een drukgolf p· in de richting van het reservoir. Ten 
gevolge van die drukgolf heerst er op t = 2n een druk Prot= -C2• Deze druk zal de inkt in de nozzle 
versnellen in positieve richting. De snelheid zal dan minder negatief worden, de absolute waarde neemt 
af. Hierdoor zal de amplitude van de drukgolf p· afnemen en daarmee ook de totale druk, waardoor de 
inkt steeds minder positief versneld zal worden. Dit gaat zo door totdat de inkt stilstaat. Er ontstaat dan 
ook geen drukgolf p- meer. Het bereiken van het stilstaan van de inkt zal eveneens gebeuren met een 
karakteristieke dimensieloze tijdschaal l!Ct. 
De drukgolf die onstaat ten gevolge van de snelheid in de nozzle terwijl er geen inkomende drukgolf 
meer binnenkomt is nu ookjuist een druk die de capillaire refill hindert. Je kunt de koppeling van de 
akoestiek in het kanaal aan de stroming in de nozzle zien als een akoestische weerstand. Deze 
akoestische weerstand is misschien zelfs groter dan de Poiseuilie-weerstand die in de Washburn
vergelijking ingevuld is. We zullen hierop terug komen in de paragraaf waarin we de viskeuze krachten 
bespreken. 

Samengevat zal de nozzle zich in eerste instantie als een gesloten uiteinde gedragen bij reflectie van een 
· · stapvormige drukverandering vanwege de traagheid van de vloeistof in de nozzle. Doordat de 

versnelling van de vloeistof geleidelijk afneemt gaat de nozzle zich in de tijd steeds meer als een open 
uiteinde gedragen. Dit gebeurt met karakteristieke dimensieloze tijdschaall/C1• 

Pompwerking bij een oscillerende vloeistofstroming in een vernauwende buis 24 



Hoofdstuk 4:/nstationaire stroming in kanaal en nozzle 
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figuur 4. 7: Voor een systeem met akoestische koppeling van kanaal en nozzle, voor een pulsvormige inkomende 
drukgolf met C1 = 1 en C2 = -1 . a) De meniscuspositie, b) De snelheid van de inkt in de nozzle, c) De drukken 
van de inkomende en gereflecteerde drukgolf en de totale druk. 
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Als we nu in plaats van een blokpuls een sinusvonnige inkomende drukgolf nemen, dan blijkt dat er een 
fasedraaiing optreedt tussen de inkomende drukgolf en de totale druk aan de kanaal-nozzleovergang. 
We nemen een snelheidsamplitude v + met hoekfrequentie ro en amplitude A. 

V X t -+ {0 
( k• )- A . ( ) · sm mt 

t<O 

t;::: 0 

We schalen de parameters op dezelfde manier als voor de blokpuls. De dimensieloze 
bewegingsvergelijking wordt in dit geval: 

De beginvoorwaarden zijn: 

dxn(t) =vn(O) 
dt t=O 

Xn (t)lr=O = Xn (0) 

(4.25) 

(4.26) 

(4.27) 

Voort> 0 is de oplossing van deze vergelijking (voor een uitwerking van deze oplossing wordt weer 
verwezen naar Appendix A): 

De versnelling an(t) is weer rechtevenredig met de drukp(xk,t). Voor de drukken geldt nu: 

p+(xk,t) = c2 sin(t) 
2 

( 2 J ( J 
-c c +3 . c -er 

p-(xk,t) = 
2 

2 C1 cos(t)+ 1 sm(t) -C1 2 
2 +vn(O) e ' 

~ +1 2 ~ +1 

-c2 (c . ) c( c2 o)J -c,r Pror(xk,t)= 2 lcos(t)+sm(t)- I 2 +vn( e 
cl +1 cl +1 

(4.29) 

Deze oplossing is weergegeven in figuur 4.8. In deze oplossing is te zien dat als C1 >> 1 de snelheid 
sinusvormig verloop zal aannemen. Dit zal gebeuren met een karakteristieke dimensieloze tijdschaal 
l/C1• Elke beginsnelheid die opgelegd wordt zal met diezelfde tijdschaal uitdempen. De gemiddelde 
positie waar de inkt om zal gaan oscilleren wordt ook met diezelfde tijdschaal bereikt en bedraagt (vn(O) 
+ C2)/C1 + Xn(O). 
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Afhankelijk van de grootte van C 1 zal er een faseverschil zijn tussen de inkomende drukgolf en de totale 
druk. Als c, << 1 dan zijn de fasen gelijk, maar hoe groter c, wordt hoe meer de totale druk een 
cosinusvormig verloop laat zien. De periodieke term vandePtot zullen we omschrijven tot een sinus met 
een faseverschuiving tf> • 

c, cos(t) + sin(t) = ~C1 2 + 1· sin(t + lf>) 
lf> = arctan(C1 ) 

(4.30) 

De faseverschuiving tussen de inkomende druk en totale druk is dus enkel afhankelijk van C1• Voor 
grote C 1 is de faseverschuiving dus ook groot en dan zal het gedrag van de nozzle ook sneller 
veranderen van een gesloten uiteinde, waarbij de inkomende drukgolf gereflecteerd wordt zonder 
tekenwisseling, naar een open uiteinde, waarbij de inkomende drukgolf gereflecteerd wordt met 
tekenwisseling. 
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figuur 4.8: Voor een systeem met akoestische koppeling van kanaal en nozzle, voor een sinusvormige 
inkomende drukgolfmet C1 =I en C2 = -1. Weergegeven zijn drie perioden. a) De meniscuspositie, b) De 
snelheid van de inkt in de nozzle, c) De drukken van de inkomende en gereflecteerde drukgolf en de totale 
druk. 
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4.1.4 Viskeuze krachten 
Het lijkt aannemelijk dat wrijving van belang is bij de stroming in de nozzle. We zullen daarom dit 
effect ook gaan onderzoeken. Hierbij gaan we uit van een opgelegde druk p(t) aan de kanaal
nozzleovergang en we verwaarlozen alle andere effecten. We nemen aan dat de nozzle een 
concentrische vorm heeft en veronderstellen dat ten gevolge van de viskeuze krachten de stroming in 
de nozzle een Poiseuilleprofiel bezit dat op elk moment volledig ontwikkeld is. Verder nemen we aan 
dat de massa in de nozzle constant is, we nemen hiervoor de massa van een volledig gevulde nozzle. 

p(Xk,t~ v(:xn,t) An 

x=Xk x= Xn(t) x=O 
x 

figuur 4.9: Kanaal-nozzleovergang met opgelegde druk p(t) en bijbehorende coördinaten. 

Uit § 4.1.1 gebruiken we de formules die gelden voor een Poiseuillestroming in de nozzle, waarbij we 
nozzle constant volledig gevuld veronderstellen. Er is alleen een snelheid is in de x-richting is. Voor 
de drukgradiënt dpldx ten gevolge van de wrijving geldt: 

( 
dp) - 8"'' . l' 
dx w = An gem 

- SJ[p dxn 
--·-- (4.31) 

We kunnen nu weer een bewegingsvergelijking opstellen voor de inktmassa in dit systeem door 
middel van een krachtenbalans: 

V oor de druk p(x~o t) kunnen we een willekeurige functie nemen met een karakteristieke amplitude A, 
die varieert met een karakteristieke tijdschaal 2n/ m. 

De bewegingsvergelijking is om te schrijven naar een dimensieloze vorm. We schalen de parameters 
naar enkele karakteristieke waarden en we defmiëren twee kentallen Ct en C2• 

Xn '(t') = Xn(t)/Ln 
t'= Ui 

Ct= 87!p/pmAn 
C2 =AipoiLn2 

p '(xk',t') = p(x~ot)/A = p(x~ot)lpoiL/C2 

De dimensieloze vergelijking wordt na invulling (we laten de accenten meteen weg): 
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d
2
x"(t) c dx"(t) -C . ( ) _ 0 _d_t..c..2-+ I dt 2 p xk,t - (4.34) 

De beginvoorwaarden zijn: 

dx"(t) =v"(O) 
dt t=O (4.35) 

x" (t)lr=o = x" (0) 

Dit is dezelfde vergelijking als die we hadden in § 4.1.3 bij de koppeling van de akoestiek. De oplossing 
is in daar ook terug te vinden voor als de druk een blokpuls of sinusvormig is. 
Voor een blokpuls zien we dat de stroming die door de opgelegde druk veroorzaakt wordt een dusdanige 
snelheid ontwikkelt dat de viskeuze wrijving ten gevolge van die snelheid de opgelegde druk 
compenseert. In totaal zal er dan geen versnelling meer optreden. Dit gebeurt weer met een 
karakteristieke dimensieloze tijdschaal 1/C1• Als de opgelegde druk daana weer nul wordt, zullen de 
viskeuze krachten de snelheid die de inkt op dat moment bezit dempen totdat de inkt stil staat. Ook weer 
met dezelfde tijdschaal. 
Voor een opgelegde sinusvormige druk geldt een soortgelijke beschrijving als in het geval van de 
koppeling met de akoestiek. Afhankelijk van de grootte van C 1 treedt er een faseverschuiving op tussen 
de opgelegde druk aan de kanaal-nozzleovergang en de uiteindelijke versnelling van de inktmassa in de 
nozzle. Elke beginsnelheid van de inkt zal ook weer gedempt worden en de memsuspositie waar omheen 
uiteindelijk een oscillerende beweging plaats zal vinden is (v"(O) + C2)/C1 + x"(O). 

We hebben gezien dat we voor de bewegingsvergelijking behorende bij de koppeling aan de akoestiek en 
bij die van de viskeuze krachten een soortgelijke vergelijking kregen. We kunnen nu zeggen dat het 
meenemen van de koppeling aan de akoestiek een soort wrijvingsterrn introduceert. Indien we een 
vergelijking op zouden stellen waarbij we de koppeling aan de akoestiek en de viskeuze krachten mee 
zouden nemen, dan zou er die als volgt uitzien: 

P ·A ·L d
2

x"(t) =(2·p·c·v+(x. t)-(p·c· A"+ StrJlL" Jdx" J·A (4.36) 
" " dt 2 

k ' Ak A" dt " 

Hierbij is v+(xk,t) de snelheidsarnplitude behorende bij de opgelegde inkomende drukgolfvanuit het 
inktkanaal. Deze heeft een karakteristieke amplitude A en een tijdschaal 27rl ro.We schalen alles weer op 
soortgelijke wijze als voorheen: 

x" '(t ') = x"(t)/Ln 
t' = (J)t 

C1 = (pcA"/Ak + 8nj.1L,.IA")IproLn 
C2 = 2cAiolLn2 

v+>(xk',t') = v+(Xk,t)IA 

(4.37) 

We krijgen dan dezelfde vergelijking als voorheen. Van belang is C1• De akoestische koppeling en de 
viskeuze krachten zorgen samen voor demping in de nozzle. De tijdschaal waarmee dat gebeurt is l/C1• 

Ook zal ten gevolge van deze twee effecten een fasedraaiing optreden tussen de inkomende drukgolf en 
de versnelling van de inkt in de nozzle. Dit kan van belang zijn bij het eerder besproken niet-lineair 
massaeffect 
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4.1.5 Niet-lineair massaeffect met akoestische en viskeuze weerstandsterm 
Bij het bespreken van het niet-lineaire massaeffect hebben we een druk opgelegd aan de kanaal
nozzleovergang, de versnelling van de inkt is dan rechtevenredig met deze druk. Voor een optimaal niet
lineair massaeffect moet er bij hoge druk een kleine massa in de nozzle zijn en bij lage druk een grote 
massa. Dit is het geval als de druk aan de kanaal-nozzleovergang in tegenfase is met de 
meniscuspositie. 
Bij de behandeling van de viskeuze krachten is een druk aan de kanaal-nozzleovergang opgelegd. In de 
dimensieloze bewegingsvergelijking kwam het kental C1 voor (zie vergelijking (4.34)). Dit kental kan 
gezien worden als een Poiseuilleweerstand. Ten gevolge van deze weerstand is de de opgelegde druk 
niet in fase met de versnelling van de massa, maar treedt er een faseversehui ving op die groter wordt 
naar mate de weerstand toeneemt. 
Bij de behandeling van de koppeling van de akoestiek aan de stroming in de nozzle hebben we een 
inkomende drukgolf opgelegd. Het kental Ct uit de dimensieloze bewegingsvergelijking (zie vergelijking 
(4.21)) kan nu gezien worden als een akoestische weerstand. Het effect van deze akoestische weerstand 
is dat de inkomende drukgolf niet in fase is met de versnelling van de massa. 
Als de viskeuze krachten en de akoestische koppeling allebei meegenomen worden in de berekening dan 
veroorzaken de Poiseuilleweerstand en de akoestische weerstand samen een faseverschuiving tussen de 
inkomende drukgolf en de versnelling van de massa. Hierdoor zal de opgelegde inkomende drukgolf niet 
in tegenfase zijn met de meniscuspositie. Als nu ook het niet-lineaire massaeffect mee wordt genomen 
dan zal dit effect gehinderd worden door de veroorzaakte faseverschuiving. Dit is weergegeven in figuur 
4.10, waarin de positie, snelheid en versnelling is uitgezet voor een opgelegde sinusvormige inkomende 
drukgolf. Dit is gedaan voor drie situaties: 

1. Alleen het niet-lineaire massaeffect wordt meegenomen (Cm= 1, C ,=0). 
2. Het niet-lineaire massaeffect én een weerstandsterm (ten gevolge van de akoestische koppeling en 

de viskeuze krachten) worden meegenomen (Cm=1, Cr=1). 
3. Alleen een weerstandsterm wordt meegenomen (Cm=O, C,=1). 

De dimensieloze bewegingsvergelijking die deze situaties beschrijft is: 

(4.38) 

Hierin is Xn(t) de meniscuspositie, Ct het kental dat de weerstand voorstelt en C2 het kental dat de 
amplitude van de opgelegde inkomende drukgolf v + voorstelt. Cm en Cr zijn de factoren die bepalen of 
het niet-lineaire massaeffect respectievelijk het effect van een weerstand mee wordt genomen. In figuur 
4.10 zijn de waarden die voor de kentallen genomen zijn C1 = 0.2 en C2 = -0.06. Deze waarden zijn zo 
genomen dat de invloed van elk effect en het verschil tussen het wel of niet meenemen van de effecten 
duidelijk zichtbaar is. 
We zien dat het niet-lineaire effect sterk gehinderd wordt door de weerstandsterm. Als een hogere 
waarde voor C1 genomen wordt zal dat nog sterker zijn en zal het verschil tussen de situatie 2 en 
situatie 3 steeds kleiner worden. Bij een toename van C2 zal zowel het effect van het meenemen van het 
niet-lineaire massaeffect als het effect van het meenemen van de weerstandsterm toenemen. Welk effect 
het andere effect in situatie 2 het meest hindert is niet direct te zeggen, dit hangt ook weer af van de 
waarde van Ct . 
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a) 

b) 

c) 

Positie met/zonder variabele massa/koppeli ng s
weerstandsterm 

Tijd t ('2p i) 

Snelheid met/zonder variabel e massa/koppelings
weerstandsterm 

Tijd t (' 2pi) 

- <::m.1 ,Cr=O 

- <::m.1 ,Cr=1 

--Cm=O,Cr=1 

- <::m.1 ,Cr=O 

- <::m.1 ,Cr=1 

--Cm=O,Cr=1 

Versnelling met/zonder variabele massa/koppelings
weerstandsterm 

0.15 ...----.----.r----,-----,.-~ 

,g o.o5 t--·Hii\t-- _,.-\ii._-;HH-- -ff\-t-'--J'-+-i 
Gi 
c .. 
~ o t-~L-~-H-~~~~~~~~-~~ 

Tijd t ('2pi) 

- <::m.1 ,Cr=O 

- <::m.1 ,Cr=1 

--Cm=0,Cr=1 

figuur 4.10: a) De positie, b) de snelheid en c) de versnelling uitgezet voor een opgelegde sinusvormige 
inkomende drukgolfvoor drie situaties waarin het niet-lineair massaeffectenlof een weerstandterm is 
meegenomen. 
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4.2 Basisvergelijkingen voor de stroming in kanaal en nozzle 
Voor een nauwkeurige beschrijving kan worden uitgegaan vandeinstationaire Navier-Stokes 
vergelijking in de incompressibele benadering van de beschrijving van de nozzlestroming. Deze 
oplossing moet dan worden gekoppeld aan de akoestische oplossing in het kanaal. We hebben echter 
gekozen voor een quasi één-dimensionale aanpak in de nozzle. Zo kunnen we de invloed van de 
verschillende mechanismen die van belang zijn bij het vullen van de nozzle makkelijker afzonderlijk of 
in combinatie bekijken. We zullen een model opstellen, waar al deze effecten in verwerkt zijn. Dit doen 
we met behulp van de wetten die het behoud van massa en het behoud van kinetische energie 
voorschrijven. We maken geen gebruik van de balanswet van impuls, aangezien we dan de kracht op de 
nozzlewand moeten berekenen. Dit zou de berekening veellastiger maken. Bij gebruik van de balanswet 
van kinetische energie vervalt de term die de kracht op de nozzlewand beschrijft. Eerst zullen we de 
vergelijkingen geven die van belang zijn voor de stroming in het kanaal, daarna die van in de nozzle. 
Uiteindelijk zullen we de stroming in het kanaal koppelen aan die in de nozzle. 

4.2.1 De akoestische koppeling 
Deze is al besproken in§ 4.1.3. Voor de inkomende drukgolf p+, de gereflecteerde drukgolf p· en de 
totale akoestische drukprot aan de kanaal-nozzleovergang geldt: 

4.2.2 De stroming in de nozzle 
De stroming in de nozzle wordt als incompressibel beschouwd en zal worden benaderd op grond van de 
integrale balanswetten van massa en mechanische energie [OONGEN95]. De vergelijkingen gelden 
voor een volume V, dat omsloten wordt door een oppervlak F. In deze vergelijkingen wordt de 
zwaartekracht verwaarloosd. 

Massabehoud (incompressibel): 

Mechanische energiewet (deze volgt in feite uit het inprodukt van de snelheid ~ met de 
impulsvergelijking): 

~ J(! Phf \-r+ J .!_ Pl~ 2 
· (n · ~- t!))dJ=- J p(n ·~)dJ+ J ~ · (v · o}t-r (4.41) 

dt V 2 J F 2 F V 

(4.40) 

In deze vergelijkingen is ~ de snelheid, !z. de snelheid van het oppervlak. t de tijd, p de dichtheid, p de 
druk en ~ de spanningstensar ten gevolge van viskeuze krachten. 

4.3 Volumeflow als variabele 
We beschouwen een volume V, omsloten door oppervlak F, waarvan het oppervlakAk op x= Xk stilstaat 
en het oppervlakAn op x= Xn(t) meebeweegt met de vloeistofmet snelheid Vn(t) (zie figuur 4.11). 
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Volume V, omslotep. 4oar oppervlak F 

Inktkanaal n(t)! 

Inktkanaal 

----------------~--------~--------------------------~------~-+x 

x=XJc x=x x= Xn(t) x= 0 

figuur 4.11: Schematische weergave van het inktkanaal-nozzle systeem met bijbehorende snelheden, 
oppervlakken en drukken. 

De mechanische energiewet is om te schrijven naar een één-dimensionale vergelijking waarin we de 
volumeflow Q als variabele gebruiken. Hiervoor nemen we een gemiddelde snelheid vg(x,t) aan en 
maken we gebruik van het feit dat vanwege massabehoud de volumeflow gelijk is voor elke x-positie. 
Voor de volumeflow geldt: 

(4.42) 

Elke term in de mechanische energiewet is nu om te schrijven naar een term met de volumeflow Q als 
variabele en die een integraal bevat die afhankelijk is van de geometrie van het volume. Aangezien 
het stromingsprofiel niet uniform is, hetgeen we wel veronderstellen door met een gemiddelde 
snelheid te werken, moeten we voor de eerste twee termen in de mechanische energiewet 
correctiefactoren voor het stromingsprofiel meenemen. Om de viskeuze wrijvingsterm om te 
schrijven veronderstellen we een Poiseuillestroming. Om te corrigeren voor het feit dat de stroming 
ook niet precies een Poiseuillestroming is nemen we in de viskeuze term ook een correctiefactor voor 
het stromingsprofiel mee. Voor de volledige berekening wordt verwezen naar appendix B. De 
omgeschreven vergelijking is: 

x.(t) dx ( 1 1 J x.(t) dx 
a 0 pQ{t) f --+ p. t pQ(t) 2 

-2 - -2 = p(xk ,t)- r. 81Z"pQ(t) f 2 

xt A(x) An Ak xt A(x) 

Hierin zijn: 
a =correctiefactor stromingsprofiel t.o.v. uniform stromingsprofiel 
p =correctiefactor stromingsprofiel t.o.v. uniform stromingsprofiel 

y =correctiefactor stromingsprofiel t.o.v. Poiseuillestromingsprofiel 

(4.43) 

Als we een Poiseuillestromingsprofiel veronderstellen dan geldt: a=4/3, fJ=2, y=l. Omschrijven van 
vergelijking ( 4.39) naar een vergelijking met als variabele de volumeflow Q geeft voor de totale 
akoestische druk aan de kanaal-nozzleovergang: 

(4.44) 
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De druk p(xk,l) in vergelijking (4.43) bestaat uit de akoestische druk, de capillaire drukpcap(x) en een 
onderdruk Ponder· Na invulling van deze drukken volgt de vergelijking waarmee we zullen gaan rekenen: 

. x. Ul dx 2 ( 1 1 ) 
a·pQ(t) J -+f3·l.pQ(t) --- = 

A(x) 
2 

A 2 A 2 
~ n k 

+ Q(t) x.(t) dx 
Pcap (x)+ Ponder+ 2pcv (xk ,t)- pc--- y · 8trJ1Q(t) J 2 Ak x A(x) 

t 

(4.45) 

Met behulp van vergelijking (4.45) kunnen de volgende effecten in de berekening meegenomen worden: 

1. Instationaire traagheid: Dit is de eerste term van het linkerlid 
2. Niet-lineair massaeffect Dit effect zit in de tijdsafhankelijkheid van de integraal in de eerste term 

van het linkerlid. Als we de bovengrens Xn(t) van de integraal nul zouden nemen dan veronderstellen 
we continu een volledig gevulde nozzle. In dat geval is er geen sprake van een niet -lineair 
massaeffect 

3. Stationaire traagheid: Dit is de tweede term van het linkerlid. Vanwege massabehoud zal de snelheid 
in de nozzle groter zijn dan die in het kanaal. De verhouding van de snelheid in de nozzle en het 
kanaal is gelijk aan de verhouding van doorsnede van het kanaal en de nozzle (zie vergelijking 
(4.42)). De stationaire term zorgt ervoor dat de stroming vanuit het kanaal richting nozzle versneld 
wordt en andersom vertraagd wordt. 

4. Wervelafschudding voor stroming richting inktkanaal: Als er in plaats van een geleidelijke overgang 
een abrupte overgang bestaat van nozzle naar inktkanaal zal de stroming richting inktkanaal bij die 
overgang niet aan de wand aan blijven liggen maar loslaten. Hierbij treedt wervelafschudding op. 
Dit veroorzaakt een drukval [S1EMME93]: 

1 2 ]:. flp=-pv ·~ 
2 

(4.46) 

Hierbij is v de snelheid aan de overgang en Ç een drukvalcoëfficiënt die afhankelijk is van de mate 
waarin de overgang abrupt is (O<Ç<l). Deze drukval voor een stroming richting inktkanaal wordt 
meegenomen in de tweede term van het linkerlid. 

5. Capillaire druk: Dit is de eerste term van het rechter lid. Deze is afhankelijk van de positie van de 
meniscus in de nozzle. 

6. Onderdruk: Doordat er een hoogteverschil h is tussen het inktreservoir en de inktkanalen heerst er 
een onderdruk Ponder= pgh (g = valversnelling, h = ± 2cm). Dit is de tweede term in het rechterlid. 

7. Koppeling van de akoestiek in het kanaal aan de stroming in de nozzle: Dit is de derde en vierde 
term in het rechterlid. 

8. Wrijving ten gevolge van viskeuze krachten: Dit is de vijfde term in het rechterlid 
9. Niet-lineair wrijvingseffect: Dit effect zit in de tijdsafhankelijkheid van de integraal in de vijfde term 

van het rechterlid. Als we voor de bovengrens van de integraal nul in plaats van Xn(t) nemen dan 
veronderstellen we dat de viskeuze krachten continu werken op een volledig gevulde nozzle. Er is 
dan geen niet -lineair wri jvingseffect. Aangezien we als randvoorwaarde Xn( t) nemen, wordt de 
invloed van de viskeuze krachten bepaald afhankelijk van de vulgraad van de nozzle. 
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4.3.1 Numerieke oplossing 
Bij de numerieke berekening van vergelijking (4.43) maken we gebruik van een simpele numerieke 
methode die gebaseerd is op de trapeziumregel. 

(4.47) 

De waarden van de verschillende parameters worden ingegeven. Als invoer wordt de snelheidsamplitude 
van de inkomende drukgolf in discrete vorm ingevoerd. Op elk tijdstip wordt dan de druk en de 
versnelling bepaald, waaruit de snelheid en de positie weer wordt bepaald. 
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5. Experimentele opzet 
In dit hoofdstuk zal de opzet van de experimenten besproken worden. De kijkopstelling wordt 
behandeld en de onsertmethode. Met de kijkopstelling kunnen de snelheid en het volume van de 
druppels bepaald worden. Met behulp van de onsertmethode is het mogelijk om ook de positie van de 
meniscus in de nozzle te bepalen. 

5.1 De k~jkopstelling 
Een probleem bij het bekijken van het proces is dat het zeer snel verloopt. De typische tijdschaal 
waarin een druppel verspoten wordt is 100 JlS. Een hogesnelheidscamera is dan zelfs te traag (ca. 6 
beeldjes per ms). De druppels zijn ook zeer klein, typisch 35 J.1ffi in diameter en niet met het blote oog 
waarneembaar. Verder zijn de afmetingen van de printkop klein en aangezien de metingen het 
druppelvormingsproces niet mogen beïnvloeden is een optische waarnemingstechoiek toegepast om 
druppelsnelheid, druppelgrootte en meniscusbeweging te onderzoeken. 
De meetopstelling waarin deze problemen opgelost zijn en gebruik gemaakt wordt van deze optische 
waarnemingstechoiek wordt de kijkopstelling genoemd. 

......--

•1Druppels 
PC 

l • 
CCD-camera 

!Microscoop f' 

\} 
~ LED E- Pulsvorm-[;] • generator _n_ 

'--- Inktkop l 

• 
I Versterker I nl 

lOOX 

• Nozzle 
L! Monitor 

d 
Temperatuur-

regeling ran 

figuur 5.1: Schematische weergave van de kijkopstelling. Aanstuurgedeelte met PC, pulsvormgenerator, 
versterker en temperatuurregeling en kijkgedeelte met LED, microscoop, CCD-camera en monitor. 

De kijkopstelling is onder te verdelen in een aanstuurgedeelte en een kijkgedeelte (zie figuur 5.1). 
Het aanstuurgedeelte bestaat uit een PC, een pulsvormgenerator, een versterker en een 
temperatuurregeling. Op de PC draaien verschillende Labview-programma's waarmee onder andere 
de pulsvorm, de amplitude en de DOD-frequentie ingesteld kunnen worden. De pulsvormgenerator 
wordt met die informatie aangestuurd en genereert het pulsvormsignaal dat nadat het versterkt is 
aangeboden wordt aan het piëzo-element. Met behulp van de temperatuurregeling kan de temperatuur 
van de inktkop en daarmee van de inkt gevarieerd worden. Hierdoor is het mogelijk om de 
eigenschappen van de inkt te wijzigen. 
Het kijkgedeelte bestaat uit een LED, een microscoop, een CCD-camera en een monitor. De LED 
wordt via de pulsvormgenerator aangestuurd en flitst stroboscopisch met de DOD-frequentie. Elke 
keer dat er een druppel verspoten wordt, zal de LED dus één keer flitsen. Het licht van de LED dat 
niet op de druppel valt, zal via de microscoop naar de CCD-camera gaan. Per flits "ziet" de CCD-
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camera dan de schaduw van één druppel. Doordat het druppelvormingsproces zeer goed reproduceert, 
bevindt de schaduw van de volgende druppel zich op dezelfde positie vanaf de nozzlerand. De CCD
camera integreert over een groot aantal beeldjes, waardoor uiteindelijk een scherp beeld naar de 
monitor gestuurd wordt. Op de monitor is dus niet één enkele druppel zichtbaar, maar worden 
meerdere druppels over elkaar geprojecteerd. Met behulp van de PC kan het moment van flitsen van 
de LED vertraagd worden ten opzichte van het moment van aansturen van het piëzo-element. Het is 
mogelijk om deze vertraging stapje voor stapje groter te maken, zodat op die manier het 
druppelvormingsproces zichtbaar te maken is. 
Met deze opzet is het mogelijk om de snelheid van de druppels te bepalen. Dit kan door de tijd te 
bepalen die de druppel nodig heeft om een bepaald traject af te leggen of door lokaal de tippositie van 
de druppel te meten en deze te differentiëren. Ook kan het druppelvolume bepaald worden. Hiertoe 
worden binnen een bepaald tijdsinterval alle verspoten druppels opgevangen op een plaatje. Door 
bepaling van het verschil in massa van het plaatje voor en na de meting en met behulp van de DOn
frequentie en de dichtheid van de inkt kan dan het druppelvolume worden bepaald. 

5.2 De onsertmethode 
Met behulp van de onsertmethode is het mogelijk om in de nozzle naar de beweging van de meniscus 
te kijken. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van het feit dat de folie waarmee de kanalen en de nozzle 
afgedekt zijn doorzichtig is. Bij deze methode moet de kijkopstelling wel een beetje aangepast 
worden. In plaats van voor de microscoop moet de LED aan de achterkant van de microscoop 
geplaatst worden. Hierdoor wordt het licht van de LED via de microscoop op de nozzle gefoccused 
alwaar het aan de aanwezige inkt zal reflecteren. Dit gebeurt net als bij andere metingen 
stroboscopisch. Het gereflecteerde licht zal via de microscoop weer naar de CCD-camera gaan (zie 
figuur 5.2a). Het beeld van de meniscus in de nozzle is dan op de monitor zichtbaar. Door het 
moment van flitsen van de LED te vertragen ten opzichte van het moment van actuatie van het piëzo
element is de beweging van de meniscus gedurende het gehele proces te volgen. 

a) •1Druppels b) 

• • 

CCD-camera 

. • •• •• 
.---+---~'"' ---.,-"'T'"'',.._._· Nozzlerand 

• 

Folie 
Kimaal .. 

figuur 5.2: a) Onserfmethode met schematisch weergegeven hoe het licht gereflecteerd wordt, b) Beeld van een 
teruggetrokken meniscus in de nozzle; de horizontale lijn geeft de nozzlerand aan, de verticale pijl de richting 
waarin de druppels worden verspoten en de horizontale pijl de positie van de meniscus. 

Een voorbeeld van een meniscus in de nozzle is te zien in figuur 5.2b). Hierin is een nozzle te zien in 
eenjetlende situatie, waarbij op het moment van opname de meniscus teruggetrokken stond. De 
verticale pijl geeft de richting aan waarin de druppels verspoten worden, de horizontale pijl de positie 
van de meniscus. De horizontale lijn geeft de nozzlerand aan. De fout die gemaakt wordt bij de 
bepaling van de positie van de meniscus is gelijk aan 20% van de nozzlebreedte zoals deze zichtbaar 
is in de figuur. Doordat de positie van de nozzlerand niet precies te bepalen is, is er ook nog sprake 
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van een offset-fout van± 10% van de nozzlebreedte. Met deze methode is het dus mogelijk om de 
positie en de beweging van de meniscus in de nozzle te bepalen. Het is echter vrij lastig om een 
goede interpretatie te geven aan de overgang tussen licht en donker die in de figuren zichtbaar is. Met 
deze methode is het niet mogelijk om een precieze uitspraak te doen over de vorm of de bolling van 
de meniscus 

Pompwerking bij een oscillerende vloeistofstroming in een vernauwende buis 39 



Hoofdstuk 6: Verificatie model aan experiment 

6. Verificatie model aan experiment 
Met behulp van het model dat beschreven is in hoofdstuk 4 kunnen we de meniscusbeweging in de 
nozzle berekenen. We kunnen hierbij variëren in de geometrie van het kanaal en de nozzle, de 
inkteigenschappen en de vorm van de inkomende drukgolf. Met behulp van de onsertmethode die 
beschreven is in hoofdstuk 5 kunnen we de meniscusbeweging experimenteel bepalen. Beide is in dit 
onderzoek gebeurd. In dit hoofdstuk zullen berekeningen vergeleken worden met experimenten. 

6.1 Invoerparameters 
Geometrie 

We hebben experimenten gedaan aan twee verschillende nozzlevormen. De nozzlevorm met de lange 
nozzle noemen we Nozzletype l. Deze heeft een geleidelijke overgang van nozzle naar kanaal. De 
nozzlevorm met korte nozzle noemen we Nozzletype 2. Deze heeft een minder geleidelijke overgang 
van nozzle naar kanaal dan Nozzletype 1 (zie figuur 6.1) 

c 
Type2 

figuur 6.1: De twee verschillende nozzlevormen. 

Bij de berekening wordt de nozzlevorm gemodelleerd als een combinatie van: 

1. een nozzledeel met een constante doorsnede An en een lengte Ln. 
2. een overgang van nozzle naar kanaal waarbij de diameter lineair toeneemt richting kanaal tot een 

maximale diameter. 

Bij de berekening zijn voor de twee nozzletypes de volgende waarden voor de geometrie genomen: 

nozzlelengte Ln 
nozzleoppervlak An 
lengte overgang 
maximale diameter overgang 
referentiepositie Xk 

kanaaloppervlakte 

Type 1 

95 fJ.Dl 
1092 f..LD12 

215 fJ.Dl 
97 fJ.Dl 
310 fJ.Dl 
19.300 f..LD12 

Type2 

15 fJ.Dl 
1092 f..LD12 

90 fJ.Dl 
94 fJ.Dl 
105 fJ.Dl 
19.300 f..LD12 

We hebben experimenten gedaan met twee soorten inkt; Inkt 1 en Inkt 2. De eigenschappen van deze 
inkten zijn: 

Pompwerking bij een oscillerende vloeistofstroming in een vernauwende buis 40 



Hoofdstuk 6: Verificatie model aan experiment 

dichtheid p (kglm3) 
viscositeit f.l (mPa.s) 
geluidssnelheid c (mis) 
oppervlaktespanning a(mN/m) 

Piëzo actuatie: 

1130 
13 
1280 
32 

1130 
10 
1255 
32 

We hebben bij de experimenten twee soorten pulsvormen gebruikt: De Cos-puls (cosinuspuls) en de 
L-puls ( cosinuspuls gevolgt door een cosinuspuls met halve amplitude) (zie figuur 2.4). Bij de 
berekeningen hebben we de flanken van deze pulsen lineair toe laten nemen in plaats van 
cosinusvormig. Bij de berekeningen worden de volgende parameters meegenomen: 

1. De amplitude A: Deze is gevarieerd tussen -0.2 en -1.0 
2. De stijgtijd IJl: Dit is de tijdsduur van een flank. Voor onze pulsvormen is deze 5 fJ.S. 
3. De pulsduur lp: Dit is de tijdsduur waartussen de puls van halve amplitude in de stijgende 

flank naar halve amplitude in de dalende flank gaat. Voor nozzletype 1 geldt tp = 9 fJ.S en voor 
nozzletype 2 geldt lp = 8 fJ.S. 

De puls geeft de spanning op de piëzo weer. Bij goede benadering bestaat er een lineair verband 
tussen deze spanning en de uitwijking A van de piëzo. Gedurende de tijd dat de spanning af- of 
toeneemt (tijdens een flank) zal de piëzo over de gehele lengte inkrimpen dan wel uitzetten. Ten 
gevolge van deze beweging zal een drukgolf met amplitude evenredig met dAl dl ontwikkeld worden 
die zich opsplitst in een naar rechts (richting inktreservoir) en een naar links (richting nozzle) lopende 
golf. De naar rechts lopende drukgolf Pd;rea(l) gaat direct richting de kanaal-nozzleovergang. De naar 
links lopende drukgolf Pvia reservo;,(t) zal eerst aan het inktreservoir gereflecteerd worden, waarbij deze 
van teken wisselt, en zal daarna richting de kanaal-nozzleovergang gaan. 
De in eerste instantie totale inkomende drukgolf aan de kanaal-nozzleovergang is de som van de 
drukgolvenpdirect<..t) enpviareservo;,(t). Deze drukgolven zullen aan de overgang (gedeeltelijk) 
gereflecteerd worden, waarna ze na reflectie aan het inktreservoir weer bij de kanaal-nozzleovergang 
aankomen. 

De drukgolf wordt ontwikkeld over de gehele lengte van de piëzo Lp. De piëzo bevindt zich tussen 
positie xp1 en Xp2• De positie van het inktreservoir is x, en de positie xk van de kanaal-nozzleovergang 
nemen we hier nul (zie figuur 6.2). 

.. 

-.~~.--- PJ----·---~~~··· - ~~-

x,. Xp2 XIc=O 
x 

figuur 6.2: De benodigde posities om de drukgolven aan de kanaal-nozzleovergang te kunnen berekenen. 
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Voor Pdirec~t) en Pvia reservoi,.(t) aan de kanaal-nozzleovergang geldt: 

0 

1 1 xpz a A x' 
--pc - J-(x' t+-)dx' 

2 o o Ao at ' Co 
xpl 

x' 
t+-<0 

Co 

x' 
t+-~0 

Co 

0 

(6.1) 
Lk + x'-x, 

0 t- < 
Co 

Pviareservoir (Xk' t) = xpza , 
1 1 -kL J A(, Lk +x-x')d, t- Lk +x'-x, ~O +-pc -·e 1 -x t- x 
2 ° 0 Ao x at ' Co Co 

p! 

Hierbij is keen dempingscoëfficiënt. We veronderstellen dat de directe drukgolf niet gedempt wordt en 
dat de drukgolf die via het inktreservoir gaat gedempt wordt met een factor e -k 4 ; de golf wordt 
gedempt over de kanaallengte Lk. 
Bij de berekening nemen we ook de drukgolven mee die aan de kanaal-nozzleovergang gereflecteerd 
worden en via reflectie aan het inktreservoir weer aankomen bij de kanaal-nozzleovergang. Deze golven 
worden gedempt over een lengte 2Lk. 

Voor de dempingsfactor nemenwek = 5 m·1
. 

Voor de beschreven nozzletypes is de piëzo direct aan het inktreservoir geplaats (xp 1 =x,). Verder geldt 

piëzolengte Lp 
kanaallengte Lk 

Aannames: 

Type 1 

7.5 mm 
7.5mm 

7.5mm 
7.7mm 

V oor de stroming veronderstellen we dat deze een volledig ontwikkeld Poiseuilleprofiel heeft. In dat 
geval moeten we voor de correctiefactoren voor het stromingsprotiel de volgende waarden nemen: 

a=413 
/3=2 
r= 1 

(instationaire traagheidsterm) 
(stationaire traagheidsterm) 
(viskeuze term) 

Voor de drukval coëfficiënt Ç behorende bij wervelafschudding voor stroming richting het inktkanaal 
nemen we Ç = 112. 

Voor de contacthoek ed die we nodig hebben om de capillaire druk Pcap te berekenen nemen we aan dat 
ed = 20°. Bij de berekening gaan we er van uit dat de capillaire druk voor x< 0 maximaal is en voor x~ 
0 nul is. 

Voor de onderdruk Ponder nemen we aan dat deze -200 Pa is. Dit komt neer op een hoogteverschil tussen 
het inktreservoir en de inktkanalen van ± 2 cm. 
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Bij de berekening nemen we een druppelafbreekmodel aan. Op een vast tijdstip tdr (tdr = 20 J.I.S voor 
nozzletype 1, tdr = 18 J.I.S voor nozzletype 2) wordt een vast volume Vdr (Vdr = 3/4 van van het 
maximale volume dat tijdens één DOD-periode naar buiten wordt gedrukt) weggenomen. 

Berekening: 

Om de berekening te starten moeten telkens een startvolume, startsnelheid en druppelvolume 
ingegeven worden. Voor verschillende waarden voor de besproken parameters willen we bij een 
gegeven DOD-frequentie de evenwichtpositie van de meniscus bepalen. Dit doen we door het 
eindvolume, de eindsnelheid en het nieuw berekende druppelvolume (3/4 van het maximale volume 
dat tijdens één DOD-periode naar buiten wordt gedrukt) telkens weer in de berekening terug te 
voeren als de nieuwe waarden voor het startvolume, de startsnelheid en het druppelvolume. Als na 
herhaaldelijk terugkoppelen het eindvolume, de eindsnelheid en het nieuw berekende druppelvolume 
gelijk zijn aan de ingegeven waarden van het startvolume, de startsnelheid en het druppelvolume dan 
is de evenwichtpositie bereikt. 

In de berekening is ook opgenomen dat er enkele processen uitgeschakeld kunnen worden. Zo kan het 
niet-lineair massaeffect uitgeschakeld worden door in de berekening te veronderstellen dat de nozzle 
continu volledig gevuld is. Ook kan de capillaire werking uitgeschakeld worden door voor de waarde 
van de contacthoek Od = 90° te nemen. 

6. 2 DO D-freq uentieajhankelijkheid 
Voor nozzletype 1 met Inkt 1 is experimenteel de meniscusbeweging bepaald bij DOD-frequenties 
van 2, 5 en 10kHz. Hierbij is een Cos-puls gebruikt. Voor dezelfde DOD-frequenties is deze 
meniscusbeweging ook berekend. Hierbij zijn de waarden voor de verschillende parameters gebruikt 
die het beste overeenkomen met die in het experiment. Het resultaat van de experiment en de 
berekeningen is weergegeven in figuur 6.3. 

Experimenteel zijn de volgende verschijnselen waarneembaar: 
1. Op t = 0 staat de meniscus teruggetrokken bij 10 kHz, bij 5 kHz ook nog een beetje en bij 2 kHz 

niet meer. 
2. De meniscus wordt bij hogere DOD-frequentie iets verder teruggetrokken, tijdens de eerste 

.negatieve drukdoorgang. 
3. De meniscusbeweging is voor alle frequenties even snel uitgedempt. 
4. Na 100 J.I.S lijkt de meniscus verder teruggetrokken te staan voor lagere DOD-frequentie, maar dit 

kan ook veroorzaakt worden door de onnauwkeurigheid van de metingen bij 2 kHz en 5 kHz. 

Als we het resultaat van de berekening vergelijken met de uitkomst van het experiment blijkt het 
volgende: 

1. Volgens de berekeningen staat de evenwichtspositie van de meniscus ook bij 10kHz het meest 
teruggetrokken, bij 5 kHz staat deze ook nog iets teruggetrokken en bij 2 kHz niet meer. 

2. Ook volgens de berekeningen wordt bij hogere DOD-frequenties de meniscus verder 
teruggetrokken tijdens de eerste negatieve drukdoorgang. 

3. Bij alle frequenties is de meniscusbeweging nog niet uitgedempt binnen 100 J.I.S, terwijl dit bij de 
experimenten wel is. 

4. In overeenstemming met de experimenten staat na 100 J..l.S de menicus iets verder teruggetrokken 
voor lagere DOD-frequenties, maar bij 5 en 2 kHz zal in de resterende tijd de nozzle hervuld 
worden. 
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Meniscuspositie - DOD-frequentie 
Nozzletype 1, Cosinuspuls. 
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figuur 6.3: De menicuspositie voor DOD-frequenties van 2, 5 en 10kHz. a) Experimenteel bepaald voort= 0 
tot 500 f..LS, b) berekend voort = 0 tot 500 f..LS. 
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Hoofdstuk 6: Verificatie model aan experiment 

6.3 Actuatiespanningafhankelijkheid 
In figuur 6.4 a) is de experimenteel bepaalde meniscuspositie in de tijd weergegeven voor een 
actuatiespanning van 152 V en 168 V. Dit is gedaan voor nozzletype 1, met inkt 1, voor een Cos-puls, 
bij een DOD-frequentie van 10 kHz. 
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figuur 6.4: a) De experimenteel bepaalde menicusbeweging in de tijd voor verschillende actuatiespanningen 
en b) de berekende meniscusbeweging voor verschillende snelheidsamplituden. Beiden voor nozzletype 1, met 
inkt 1, voor een Cos-puls, bij een DOD-jrequentie van 10kHz. 
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In figuur 6.4 b) is de berekening hiervan weergegeven voor verschillende snelheidsamplituden van de 
ontwikkelde drukgolf aan de piëzo. 

Experimenteel zijn de volgende verschijnselen waarneembaar: 
1. De meniscus staat bij een lagere actuatiespanning minder ver teruggetrokken op t = 0 s, het 

refillprobleem is kleiner. 
2. Bij hogere actuatiespanning wordt de meniscus verder teruggetrokken. 
3. De meniscus is minder snel uitgedempt bij een hogere actuatiespanning. 
4. De amplitude van de naslingering is bij een hogere actuatiespanning groter. 

Als we het resultaat van de berekening vergelijken met de uitkomst van het experiment blijkt het 
volgende: 

1. De evenwichtspositie van de meniscus is iets teruggetrokken in de nozzle, echter niet zoveel als 
volgens de experimenten zou moeten. Volgens de berekeningen is het refillprobleem minder. 

2. Bij de berekening wordt bij hogere actuatiespanning de meniscus bij de eerste negatieve 
drukdoorgang en bij het naslingeren verder teruggetrokken, zoals ook uit de experimenten volgt. 

3. Bij de berekeningen zien we dat de meniscus tijdens de tweede negatieve drukdoorgang verder 
teruggetrokken wordt, dan tijdens de eerste negatieve drukdoorgang. Bij de experimenten is dat 
andersom. Dit is sterk gekoppeld aan het druppelafbreekmodeL 

4. Volgens de berekeningen dempt de meniscus niet volledig uit binnen 100 JlS. Bij lagere 
actuatiespanning is de demping echter wel groter, zoals ook in de experimenten waarneembaar is. 

5. De amplitude van de naslingering is bij een hogere actuatiespanning groter, net zoals bij de 
experimenten. 

6.4 Inktafhankelijkheid 
In figuur 6.5 a) is de experimenteel bepaalde meniscuspositie in de tijd weergegeven voor Inkt 1 en 
Inkt 2. Voor deze metingen was de druppelsnelheid gelijk, namelijk 5.0 m/s. In het geval van Inkt 1 
hoort hier een actuatiespanning bij van 168 V, voor Inkt 2 is dat 163 V. Het experiment is uitgevoerd 
aan nozzletype 1, voor een Cos-puls, bij een DOD-frequentie van 10kHz. 
In figuur 6.5 b) zijn de berekeningen hiervan weergegeven voor Inkt 1 en Inkt 2. De 
snelheidsamplitude van de ontwikkelde drukgolf aan de piëzo is bij de berekening constant genomen, 
terwijl dit in het experiment niet precies zo was. De genomen waarde hiervoor is -0.6. 

Experimenteel zijn de volgende verschijnselen waarneembaar: 
1. Voor Inkt 1, waarbij de viscositeit en de geluidssnelheid het grootst zijn, staat de 

evenwichtspositie van de meniscus verder in de nozzle teruggetrokken. Het refillprobleem is voor 
Inkt 1 groter. 

2. Voor Inkt 1 wordt de menicus bij de eerste negatieve drukdoorgang verder teruggetrokken, dan 
voorlnkt2. 

3. De tijd waarin de oscillerende meniscusbeweging uitdempt lijkt voor beide inkten gelijk. 

Als we het resultaat van de berekening vergelijken met de uitkomst van het experiment blijkt het 
volgende: 

1. Bij de berekeningen zien we wel dat voor Inkt 1 de evenwichtspositie van de meniscus iets verder 
teruggetrokken is in de nozzle, dan voor Inkt 2. We zien echter dat de mate van teruggetrokken 
staan minder is dan bij de experimenten is waargenomen, voor Inkt 2 zien we zelfs dat de 
evenwichtspositie van de menicus helemaal niet teruggetrokken is. Het refillprobleem is volgens 
de berekeningen minder. 

2. Bij de berekening wordt voor Inkt 1 de meniscus verder teruggetrokken, zoals ook uit de 
experimenten volgt. 
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3. Bij de berekeningen zien we dat de meniscus tijdens de tweede negatieve drukdoorgang verder 
teruggetrokken wordt, dan tijdens de eerste negatieve drukdoorgang. Bij de experimenten is dat 
andersom. 

4. Volgens de berekeningen dempt de meniscus niet volledig uit binnen de 100 I..LS. Voor Inkt 1 is de 
demping echter wel groter, hetgeen in de experimenten niet waarneembaar is. 
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figuur 6.5: De experimenteel bepaalde menicusbeweging in de tijd en b) de berekende meniscusbeweging voor 
Inkt! en Inkt 2. Beiden voor nozzletype 1. voor een Cos-puls. bij een DOD-frequentie van IO kHz. 
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Er is ook een berekening gedaan waarbij gevarieerd is in viscositeit. Hierbij is het startvolume 
ingegeven en het eindvolume bepaald. De ingegeven startsnelheid is steeds nul genomen, hetgeen gedaan 
mag worden aangezien de merneusbeweging redelijk goed uitdempt. De ingegeven parameters behoren 
bij nozzletype 1, voor een Cos-puls met snelheidsamplitudeA = -0.6 voor een DOD-frequentie van 10 
kHz. In figuur 6.6 is het resultaat weergegeven. In deze figuur kunnen we zien dat het enkele perioden 
duurt voordat de meniscuspositie zijn evenwichtspositie heeft bereikt. Als we voor het geval met 
viscositeit 0.007 mPa.s bijvoorbeeld uitgaan van een startvolume van -40 pl dan is het daarbij horende 
eindvolume ongeveer+ 18 pl. V oeren we dit eindvolume steeds terug als startvolume zoals aangegeven 
wordt met de gestippelde pijlen, dan zal na enkele perioden de evenwichtpositie bereikt worden. Uit de 
figuur blijkt dat deze evenwichtspositie voor toenemende viscositeit verder in de nozzle is, dus dat de 
mate waarin de nozzle niet tijdig hervu1d is toeneemt. Bij een viscositeit van 10 mPa.s is de nozzle 
echter wel op tijd hervu1d en bij een nog lagere viscositeit bevindt de evenwichtspositie zich zelfs buiten 
de nozzle, de nozzle wordt dan overmatig gevuld. Dit noemen we overfill . 
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figuur 6.6: Eindvolume afhankelijk van het startvolume voor viscositeiten van 0.007 tot 0.019 mPa.s . De 
even wiehtslijn geeft de evenwichtssituatie aan, dit is wanneer het eindvolume hetzelfde is als het startvolume. 

6. 5 Pulsvormafhankelijkheid 
Er zijn experimenten gedaan met een Cos-puls en een L-puls. In figuur 6. 7 a) is de experimenteel 
bepaalde meniscuspositie in de tijd hiervan weergegeven voor nozzletype 1, met Inkt 1, bij een DOn
frequentie van 10kHz. Voor deze metingen was de druppelsnelheid gelijk, namelijk 3.1 rn!s, de 
actuatiespanning was voor de L-puls hoger. 
In figuur 6.7 b) is de berekening weergegeven voor een Cos-puls en een L-puls. De snelheidsamplitude 
van de ontwikkelde drukgolf aan de piëzo is bij de berekening constant genomen, terwijl dit in het 
experiment niet precies zo was. De genomen waarde hiervoor is -0.6 
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figuur 6.7: De experimenteel bepaalde menicusbeweging in de tijd en b) de berekende meniscusbeweging voor 
een Cos-puls en een L-puls. Beiden voor nozzletype 1, voor Inkt 1, bij een DOD-frequentie van JO kHz. 

Experimenteel zijn de volgende verschijnselen waarneembaar: 

1. De evenwichtspositie van de meniscus staat voor een Cos-puls teruggetrokken in de nozzle, bij een 
L-puls is dit niet het geval. 

2. Tijdens de eerste negatieve drukdoorgang wordt de meniscus bij de L-puls verder teruggetrokken. 
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3. Voor een L-puls dempt de meniscus eerder uit (bij een experiment met Inkt 2 was dat duidelijker 
te zien). 

4. De amplitude van de naslingering van de meniscusbeweging is bij de Cos-puls groter. 

Als we het resultaat van de berekening vergelijken met de uitkomst van het experiment blijkt het 
volgende: 

1. Bij de berekeningen zien we ook dat de evenwichtspositie van de meniscus verder is 
teruggtrokken in de nozzle voor een Cos-puls, echter niet zoveel als volgens de experimenten zou 
moeten. We zien ook dat bijdeL-puls de meniscus teruggetrokken staat, terwijl dit bij de 
experimenten niet het geval is. 

2. Volgens de experimenten zou tijdens de eerste negatieve drukdoorgang de meniscus verder terug 
moeten trekken voor een L-puls. Bij de berekeningen is dit niet het geval. Dit komt in ieder geval 
mede doordat bij de experimenten de actuatiespanning bij de L-puls hoger was, terwijl bij de 
berekeningen de snelheidsamplitude voor beide pulsen constant genomen is. 

3. Net zoals bij de experimenten zien we dat de meniscus bij een L-puls minder ver teruggetrokken 
wordt tijdens het naslingeren. 

4. Ook volgens de berekeningen dempt de meniscus sneller uit voor een L-puls. De meniscus dempt 
echter niet binnen 100 J.LS uit, zoals bij de experimenten wel het geval is. 

5. Volgens de berekeningen is de amplitude van de naslingering van de meniscusbeweging ook 
groter voor een Cos-puls. 

6. 6 Nozzlevormajllankelijkheid 
Er zijn experimenten gedaan aan nozzletype 1 en nozzletype 2. In figuur 6.8 a) is de experimenteel 
bepaalde meniscuspositie in de tijd hiervan weergegeven voor een Cos-puls, met Inkt 1, bij een DOD
frequentie van 10kHz. Voor deze metingen was de druppelsnelheid gelijk, namelijk 5.0 mis. De 
actuatiespanning was 168 V bij nozzletype 1 en 155 V bij nozzletype 2. 
In figuur 6.8 b) is de berekening weergegeven voor nozzletype 1 en nozzletype 2. De 
snelheidsamplitude van de ontwikkelde drukgolf aan de piëzo is bij de berekening constant genomen, 
terwijl dit in het experiment niet precies zo was. De genomen waarde hiervoor is -0.6 

Experimenteel zijn de volgende verschijnselen waarneembaar: 

1. Bij nozzletype 1 staat de evenwichtspositie van de meniscus teruggetrokken in de nozzle, bij 
nozzletype 2 is dit niet het geval. 

2. De meniscus wordt tijdens de eerste negatieve drukdoorgang bij nozzletype 1 verder 
teruggetrokken. 

3. Oscillatiefrequentie van de meniscusbeweging is bij nozzletype 2 hoger. De meniscusbeweging 
bij nozzletype 2 loopt dus voor in fase in vergelijking met nozzletype 1. 

4. De meniscusbeweging is eerder uitgedempt bij nozzletype 2. Bij experimenten met een L-puls is 
dat duidelijker zichtbaar. 

Als we het resultaat van de berekening vergelijken met de uitkomst van het experiment blijkt het 
volgende: 

1. Bij de berekeningen zien we dat de evenwichtspositie van de meniscus bij nozzletype 1 iets 
teruggetrokken staat in de nozzle. Bij nozzletype 2 zien we dat de evenwichtspositie zich buiten de 
nozzle bevindt, de nozzle wordt dan overmatig hervuld. Volgens de berekeningen is er dus 
overfill. 

2. In overeenstemming met de experimenten wordt de meniscus tijdens de eerste negatieve 
drukdoorgang verder teruggetrokken bij nozzletype 1. 

3. Bij de berekeningen is ook te zien dat de oscillatiefrequentie van de meniscusbeweging voor 
nozzletype 2 hoger is en dat deze in fase voor loopt op de beweging bij nozzletype 1. 
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4. In tegenstelling tot de experimenten dempt bij de berekeningen de meniscusbeweging bij nozzletype 
1 eerder uit. Dit bleek ook zo te zijn bij berekeningen met een L-puls. 

a) 

b) 

'E 
:I 
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figuur 6.8: De experimenteel bepaalde menicusbeweging in de tijd en b) de berekende meniscusbeweging voor 
Nozzletype 1 en Nozzletype 2. Beiden voor een Cos-puls,met Inkt 1, bij een DOD-frequentie van JO kHz. 
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6.7 Invloed niet lineair-massaeffect 
In hoofdstuk 4 hebben we het niet-lineaire massaeffect apart besproken, voor een sinusvormig 
invoersignaaL Om te kijken of dit effect ook van grote invloed is op de meniscusbeweging voor een 
invoersignaal zoals we in de berekeningen van de vorige paragrafen gebruiken, hebben we berekeningen 
gedaan waarbij we dit effect weglaten en meenemen. Hierbij is nozzletype 1 gekozen, met inkt 1, voor 
een Cos-puls met snelheidsamplitudeA = -0.6. Als beginvoorwaarde hebben we genomen dat het 
startvolume en de startsnelheid nul zijn en dat het druppelvolume dat afgebroken wordt 20 pl is. Bij 
deze berekening is niet de evenwichtspositie bepaald, maar is de oplossing bepaald gedurende de eerste 
DOD-periode. Dit is noodzakelijk aangezien er geen evenwichtspositie blijkt te zijn indien het niet
lineair massaeffect weggelaten wordt. In figuur 6.9 is deze berekening weergegeven. Het is zeer . 
duidelijk te zien dat dit effect niet verwaarloosd mag worden. Het niet-lineair massaeffect is van groot 
belang voor het hervullen van de nozzle. Als het effect niet meegenomen wordt zal de meniscus steeds 
verder richting inktkanaal bewegen, de nozzle wordt dan namelijk helemaal niet meer bijgevuld. 
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figuur 6.9: De berekende meniscusbeweging gedurende de eerste DOD-periode waarbij het niet-lineair 
massaeffect meegenomen en weggelaten wordt. 

6.8 Invloed capillaire werking 
In figuur 6.3 hebben we gezien dat voor nozzletype 1 met Cos-puls de nozzle na 100 j.!S nog niet 
volledig hervuld is bij 10 kHz, maar een stukje teruggetrokken staat. Bij 2 kHz zagen we dat de 
meniscus na 100 j.lS nog iets verder teruggetrokken staat, maar dat deze in de resterende 400 j.lS weer 
naar het nozzleoppervlak beweegt. Om te kijken of de capillaire werking het effect is dat zorgt voor het 
hervullen in deze 400 j.!S , hebben we berekeningen gedaan waarbij we de capillaire werking meenemen 
en weglaten. Het weglaten van de capillaire werking komt overeen met een contacthoek ed = 90°. In 
figuur 6.10 is de berekening hiervan weergeven. We zien dat de capillaire werking pas een rol gaat 
spelen als de meniscusbeweging grotendeels uitgedempt is. Indien de capillaire werking weggelaten 
wordt, zal de meniscus blijven staan rond de positie die na 100 j.lS bereikt wordt. Dit komt overeen met 
de evenwichtpositie van de meniscus bij 10 kHz. Als de capillaire werking wel wordt meegenomen zien 
we dat de meniscus naar het nozzleoppervlak beweegt en dat bij 2 kHz de capillaire werking er dus wel 
degelijk voor zorgt dat de nozzle volledig hervuld wordt voordat de volgende actuatie plaatsvindt. 
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figuur 6.10: De berekende menicuspositie bij 2 kHz waarbij de capillaire werking meegenomen en weggelaten 
wordt. 

6.9 Discussie 
Met het model blijken we de beweging van de meniscus en daarbij het hervullen van de nozzle 
kwalitatief te kunnen berekenen. De kracht van het model is dat de vulgraad van de nozzle meegenomen 
wordt en dat de stroming in de nozzle gekoppeld wordt aan de akoestiek in het kanaal. Hierdoor rekenen 
we met een variabele impedantie van de nozzle. Bij andere modellen die in het inkjetproject gebruikt 
worden, wordt meestal uitgegaan van een constante impedantie. Kwantitatief stemmen de berekeningen 
niet altijd goed overeen met de experimenten. De berekende evenwichtspositie van de meniscus in de 
berekeningen is meestal minder ver teruggetrokken dan bij de experimenten. Voor een Cos-puls wordt 
de meniscus volgens de berekeningen tijdens de tweede negatieve drukdoorgang verder teruggetrokken 
dan tijdens de eerste negatieve drukdoorgang. Volgens de experimenten is dit niet het geval. Deze fout 
wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het gebruikte druppelafbreekmodel, waarbij op een bepaald vast 
tijdstip tdr een vast volume Vdr weggenomen wordt. Dit is een zeer simpele beschrijving van het 
insnoeren en afbreken van de druppel. In feite zal de druppel tussen de 18 llS en de 70 llS insnoeren en 
afbreken. 
Zodra de meniscusbeweging grotendeels is uitgedempt en de meniscus nog niet tot aan de nozzlerand 
staat, zal capillaire werking de nozzle verder hervullen. Dit is voor nozzletype 1 te zien bij DOD
frequenties van 2 en 5 kHz. Bij 10kHz is de tijd tussen het uitgedempt zijn van de meniscusbeweging 
en de volgende actuatie te kort om de nozzle door middel van capillaire werking op tijd hervuld te 
krijgen. 
Experimenteel zien we dat er bij 10kHz een refillprobleem is voor nozzletype 1 met Cos-puls. Dit 
probleem is groter voor Inkt 1 dan voor Inkt 2. Bij experimenten met een L-puls of aan nozzletype 2 
hebben we geen refillprobleem waargenomen. We zien dat de meniscus bij DOD-frequenties van 2, 5 en 
10 kHz na 100 !lS ongeveer even ver teruggetrokken staat, maar dat bij 2 en 5 kHz de meniscus in de 
resterende tijd naar de nozzlerand beweegt voordat de volgende actuatie plaatsvindt. 
Uit de berekeningen volgt dat het refillprobleem kleiner wordt voor lagere viscositeit. V oor een L-puls 
dempt de meniscusbeweging sneller uit. Tussen de meniscusbewegingen voor nozzletype 1 en 
nozzletype 2 treedt een faseverschil op. Nozzletype 2 heeft een kortere nozzle en zal daardoor een meer 
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open uiteinde zijn met het gevolg dat de resonantiefrequentie hoger is. Dit stemt kwalitatief overeen 
met de experimenten. 
De berekende meniscusbeweging voor nozzletype 2 vertoont veel minder demping dan uit de 
experimenten verwacht zou mogen worden. 
Bij de berekeningen van het model hebben we enkele aannames gemaakt. We hebben verondersteld 
dat de stroming in de nozzle continu een volledig ontwikkeld Poiseuilleprofiel heeft. Voor zo'n 
stroming zullen de instationaire traagheidskrachten geen rol van betekenis spelen. In werkelijkheid 
mogen de instationaire traagheidskrachten niet verwaarloosd worden, waardoor de stroming 
beïnvloed wordt. De viskeuze krachten kunnen niet volledig vanaf de wand tot de kern van de 
stroming doordringen. In de kern zullen de instationaire traagheidskrachten domineren. In de 
berekening zouden de correctiefactoren meegenomen moeten worden die bij een stromingsprotiel 
horen dat meer beïnvloed is door instationaire traagheidskrachten. 
Een andere aanname is een contacthoek Od van 20°. De precieze waarde van de contacthoek is niet 
bekend, maar we zien dat de capillaire druk die daarbij hoort wel een belangrijke rol speelt. 
We hebben ook aangenomen dat het volume waarover gerekend wordt volledig axi-symmetrisch is. 
Hierdoor konden we de stroming I-dimensionaal beschrijven. In werkelijkheid is de nozzle bij onze 
nozzletypes vierkant en neemt de overgang naar het kanaal in de breedte toe, terwijl dezelfde hoogte 
als de nozzle aangehouden wordt. 
Verder hebben we een drukvalcoëfficiënt ~= 1/2 genomen. We verwachten dat de stroming bij de 
overgang los zal laten, hoe groot de waarde van ~echter precies is, weten we niet. Deze is mede 
afhankelijk van de abruptheid van de overgang. 
We hebben ook aangenomen dat er een onderdruk heerst in de kanalen ten gevolge van het 
hoogteverschil tussen reservoir en inktkanalen. Dit hoogteverschil is afhankelijk van de mate waarin 
het reservoir gevuld is, hetgeen tijdens hetjetten zal verminderen. Dit kan van invloed zijn op de 
stroming. 
We hebben gezien dat het enkele slagen duurt voordat bij een continujetproces de evenwichtpositie 
bereikt wordt. Tijdens het printen zullen de frequenties waarmee gejet wordt elkaar echter snel 
afwisselen, waardoor de evenwichtspositie niet steeds bereikt zal worden. Het is belangrijk om daar 
ook rekening mee te houden. In het ideaal geval zal de positie die bereikt wordt na één periode bij 
elke frequentie de rustpositie zijn. 
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7. Conclusies en aanbevelingen 

Het doel van het onderzoek was om de mechanismen die van invloed zijn bij het hervullen van de 
nozzle te beschrijven en te begrijpen. De conclusies zijn: 

1. Het niet-lineair massaeffect is het belangrijkste effect dat de nozzle hervuld. Dit effect houdt 
direct verband met de vulgraad van de nozzle. Het zorgt er voor dat de versnelling van de inkt 
groter is als de nozzle minder gevuld is. 

2. De capillaire werking speelt een bijrol bij het hervullen van de nozzle. Zodra de 
meniscusbeweging grotendeels is uitgedempt en de meniscus nog niet tot aan de nozzlerand staat, 
zal capillaire werking de nozzle verder hervullen. 

3. De koppeling van de akoestiek in het kanaal aan de stroming in de nozzle en de viskeuze krachten 
introduceren beide een weerstandsterm. Deze weerstandstermen reduceren het niet-lineair 
massaeffect De versnelling van de inkt wordt gedempt en er treedt een faseveschuiving op tussen 
de aanstuurdruk en de versnelling. 

4. Met het model blijken we de beweging van de meniscus en daarbij het hervullen van de nozzle 
kwalitatief te kunnen berekenen. De kracht van het model is dat de vulgraad van de nozzle 
meegenomen wordt en dat de stroming in de nozzle gekoppeld wordt aan de akoestiek in het 
kanaal. Kwantitatief stemmen de berekeningen niet altijd goed overeen met de experimenten. 

5. Bij interpretatie van de resultaten van de berekeningen is enige voorzichtigheid geboden. Er zijn 
namelijk enkele aannames gemaakt, waarvan de invloed niet goed bekend is. 

Het is aan te bevelen om het model uit te breiden. De berekening van de stroming kan opgedeeld 
worden in drie stukken die aan elkaar gekoppeld dienen te worden, namelijk de stroming in het 
kanaal, de overgang en de nozzle. Voor de stroming in de overgang zou dan een stromingsprotiel 
gekozen moeten worden dat over de gehele breedte vlak is. 
Ook kan het model zodanig uitgebreid worden dat de inkt aan de nozzlerand blijft hangen, hetgeen in 
werkelijkheid het geval kan zijn. De meniscus wordt daarbij dan ongeveer parabolisch 
teruggetrokken. 
Het is ook raadzaam om het druppelafbreekmodel dat nu gebruikt wordt aan te passen. Er zou 
bijvoorbeeld aangenomen kunnen worden dat de inkt die de nozzle verlaat zijn snelheid behoudt. 
Iedere versnelling van de inkt heeft dan een verandering van de diameter van de kolom inkt buiten de 
nozzle tot gevolg. Als atbreekmoment kan dan gekozen worden, het moment waarop de straal van de 
kolom inkt minimaal wordt. 
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Appendix A 

Oplossing bewegingsvergelijking met weerstandsterm 

De bewegingsvergelijking is: 

met beginvoorwaarden: 

~ =vn(O)=O -dt-Lo 

xn (t)lt=Ü = xn (0) = 0 

We maken gebruik van het volgende: 

Invullen in (4.21) geeft: 

- e' = 2e 'v d ( Ct dxn(t)J C Ct + 

dt dt 

Eerst berekenen we de oplossing voor de stapfunctie: 

t<O 

0 ~ t ~ 2tr 

t ~ 2tr 

Integreren van (A2) naar de tijd, met invullen van de beginvoorwaarden geeft: 

0:::; t:::; 21t: 

=> 

t:::; 21t: 

eC1t • dxn (t) _ eC1 2tr dxn (27r) = 0 => 
dt dt 
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We zullen nu de oplossing berekenen voor een sinusvormige functie: 

+ {0 t < 0 
v = sin(t) t ~ 0 

(A.6) 

Na invulling in (A.2) integreren we weer naar de tijd, met invullen van de beginvoorwaarden: 

We maken gebruik van de standaardintegraal: 

I ct . ( )d ct (C,sin(t)-cos(t)) e 1 
• sm t t =e 1 

• 

c 2 +1 I 

De oplossing wordt dan: 

(A.7) 

(A.8) 

(A.9) 

De positie Xn(t) en de versnelling an(t) zijn te bepalen door de snelheid te integreren respectievelijk te 
differentiëren. 
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Appendix B 

Berekening vergel~jking met volumeflow als variabele 
We beschouwen een volume V, omsloten door oppervlak F, waarvan het oppervlakAk op x = xk 
stilstaat en het oppervlakAn op x = Xn(t) meebeweegt met de vloeistof met snelheid vn(t) (zie figuur 
B.l). 

Vobime V, omsloten·door opp~~ak F 

Inktkanaal n(t) i 

--------------~----------~------------------------~----~--+x 
x=XJc x=x x= Xn(t) x= 0 

Figuur B.l: Schematische weergave van het inktkanaal-nozzle systeem met bijbehorende snelheden, 
oppervlakken en drukken. 

De mechanische energiewet 

!!_ r( _!_ Pi~ 2 )av + f_!_ Pi~2 
• 0_ · (y_- !Ü}if =- fp0_ · y}Jf + fy · (v ·u }iv (B.l) 

dt v~J2 F 2 F V(t) 

In deze vergelijkingen is y de snelheid, !!._ de snelheid van het oppervlak, t de tijd, p de dichtheid, p 

de druk en 0' de spanningstensorten gevolge van viskeuze krachten. 

Voor de volumeflow geldt: 

Q(t) = v(x,t) · A(x) = vn(t) · An = vk(t) · Ak (B.2) 

Elke term in de mechanische energiewet is om te schrijven naar een term die afhankelijk is van de 
volumeflow Q(t) en een integraal die afhankelijk is van de geometrie van het volume. 
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De 1e term: 

- J -pi~ V=- J -p-2 A(x)dx=- -pQ(t) · J- = d ( 1 2} d x.(r) 1 Q(t)2 d ( 1 2 x.(r) dx J 
dt V(! 2 dt xk 2 A(x) dt 2 xk A(x) 

Q( )Q
. ( )x.J(r) dx 1 Q( ) 2 dxn (t) 1 _ 

p t t --+-p t . ·---
x A( x) 2 dt A(xn) 

k 

• x.(l) dx 1 1 
pQ(t)Q(t) f -+-pQ(t)3 ·-2 

xt A(x) 2 An 

De 2e term (lz(xk) = Q, lz(xn) = .!:(Xn) ~integraal over F(xn) geeft nul): 

f ~ Plrl
2 

· (11· (r -lz))df = f ~ Pl1:<xk t · (!l·r(xk) )dJ = 
F F(xt) 

1 3 1 3 1 -2 pvk (t) . Ak = -2 pQ(t) . A/ 

De 3e term (p(xn)=O; integraal over F(xn) geeft nul): 

- J p(1J·r)df =- J p(xk,t)·(!l·r(xk))df = 
F F(xt) 

p(xk,t)·.!:(Xk)Ak = p(xk,t)·Q(t) 

4e term: 

Om deze term om te schrijven veronderstellen we een Poiseuillestroming. 
Voor de snelheid !:(X, t) geldt dan: 

v=OO--·-·R-r ( 
1 dp ( 2 2)) 

~ ' ' 4Jl dx 

De volumeflow Q in de x-richting door een oppervlak A(x)=1CR 2 is dan: 

R nR4 d 
Q = J v ·2nrdr = --·...1!.. 

0 x 8J1 dx 

en hieruit volgt: 

dp 8J1Q 
=---

dx 

De snelheid kunnen we schrijven als: 

v = (o o -1 . 811
Q ·(1-_c_)) 

- ' '4Jl 1CR2 Rz 

V oor de spanningstensar a van een Poiseuillestromingsprofiel geldt: 
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[

(J" (J r9 

(J = (J (Jr (J 99 

(J xr (J x9 

::]= [ ~ ~ ao;] 
(J xx (J xr Q 

met 

avx 
(Jrx=(Jxr=Jl· dr 

Voor a xr en V · a volgt hier dan uit: 

aa xr 
0 ax 

Y'·CJ = 0 = 0 = aa xr (J xr dp 
--+-ar ar dx 

0 

0 
_8J1Q 

nR4 

We kunnen de 4e term nu omschrijven tot: 

V (I) V (I) 

= 
0 

0 
8npQ 
A(x) 2 

x.JuJ ( Q(t) J·(-8npQ(t)JA(x)dx = -8npQ(t)2. x.Jczl dx 
x A(x) A(x) 2 

x A(x)2 

k k 

(B.lO) 

(B.ll) 

(B.l2) 

(B.l3) 

(B.l4) 

Als we nu elk van deze termen invullen in vergelijking (Al) en deze delen door Volumeflow Q(t) dan 
volgt daar uit: 

. x.(t) dx ( 1 1 ) x.(l) dx 
pQ(t) J --+fpQ(t) 2 

- 2 --2 = p(xk,t)-8npQ(t) J 2 x, A(x) A" At x, A(x) 
(B.l5) 
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Appendix C 

Correctiefactoren ten opzichte van uniform stromingsprofiel 
In vergelijking (4.43) gebruiken we correctiefactoren voor deinstationaire en stationaire tenn, omdat 
het stromingsprotiel geen unifonn stromingsprotiel is. We zullen deze correctiefactoren berekenen voor 
het geval van een Poiseuillestromingsprotiel. 

Voor de snelheid vp(r,x,t) van een volledig ontwikkelde Poiseuillestroming geldt: 

vP (r,x,t) = 2v8 (x,t) ·(1-~) 
R(x) 

(C.l) 

Hierbij is v8(x.t) de gemiddelde snelheid over een oppervlak met straal R(x) op een bepaalde x-positie. 

De correctiefactor a voor de instationaire tenn wordt als volgt gebruikt: 

df1 2 df1 2 - - pv (r x t) dV = a ·- - pv (x t) dV 
d 2 p ,, d 2 g' 

fv tv 
(C.2) 

De bepaling van ex. gaat als volgt: 

(*) 
d 1 d xJ R(x) 1 ( 2 )2 
-J-pvP(r,x,t) 2dV=- J -p·4v

8
(x,t) 2 1--'-2 2nrdrdx:::::} 

dt v 2 dt x 0 2 R(x) 
t 

- - pvg (x,t) 2 ·tcR(x) 2 dx· 
2 

J 4 1--'-2 2nrdr 
d xJ 1 1 R(x) ( 2 )2 
dt xt 2 tcR(x) 0 R(x) 

(C.3) 

df1 2 dxJ1 2 2 a·- -pv (x,t) dV =- -p·v (x,t) ·tcR(x) dx 
~ 2 g ~ 2 g 

V xt 

(**) 

1 R(x) ( 2 J2 4 
a = J 4 1 - r 2tcrdr = -

tcR(x) 2 
0 R(x) 2 3 

(C.4) 

De correctiefactor f3 voor de stationaire tenn wordt als volgt gebruikt: 

J ~ pv p (r, x,t) 2 
· (ll· :Ep (r, t) )dF = f3 · J ~ pv g (t)

2 
• (ll· :Eg (t) )dv 

F F 

(C.5) 

De bepaling van f3 gaat als volgt (in dit geval veronderstellen we dat de nonnaai l1 van oppervlakFop 

positie x in de richting staat van :E ): 
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Appendix C: Correctiefactoren ten opzichte van uniform stromingsprofiel 

(*) J ~ pv P (r,t)
2 {~ • !:p (r,t) )dF = J ~ pv P (r,t)

3 dF:::} 
F F 

(C.6) 

(**) 

:::} 
1 R(x) ( 2 J3 

{3 = 
2 

J 8 1 - r 
2 

2m-dr = 2 
7rR(x) 0 R(x) 

(C.7) 
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