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Voorwoord 
 

 

 

Met het schrijven van dit voorwoord is het einde van mijn afstudeeronderzoek en daarmee ook het einde 

van mijn studie Bouwkunde in zicht. Het afgelopen jaar heeft mij veel geleerd. Het onderwerp van dit 

afstudeeronderzoek was voor mij geheel onbekend, waardoor mijn kennis op het gebied van CFD en de 

stromingsleer enorm toegenomen is. Daarnaast was het nieuw gedurende een groot aantal maanden te 

werken aan één onderzoek. Het uitvoeren van een voor mij zeer fundamenteel onderzoek was tevens 

nieuw. Het afgelopen jaar was niet enkel interessant, leerzaam en leuk, er waren ook momenten die 

teleurstellend, zwaar en moeilijk waren. Zo koste het opstarten van dit onderzoek, vanwege het 

onbekende vakgebied en nog moeilijk te definiëren doel, me moeite. De tegenslagen met betrekking tot 

de opstelling waren soms teleurstellend. 

Maar nu ik aan het einde gekomen ben van dit proces kan ik terugkijken met een goed gevoel, het was 

leerzaam en ik ben tevreden met het resultaat. Het is tijd om de TU/e te verlaten en verder te gaan, 

door een stap te zetten naar het leven na het studentenbestaan en carrière te gaan maken in het 

bedrijfsleven. 

 

Zonder hulp was ik mijn afstudeerperiode niet doorgekomen. Ik wil Bert Blocken danken voor zijn 

begeleiding en kritische blik tijdens mijn onderzoek. Geertjan Maas voor zijn enthousiaste inzet voor de 

meetopstelling. Jan Diepens, Stan van Asten en anderen voor hun assistentie hierbij. Ook een woord van 

dank aan mijn ouders voor hun steun en aan mijn vriend Adriaan voor zijn steun, begrip en 

commentaar. Daarnaast dank aan alle anderen die bijgedragen hebben en ik hier niet genoemd heb. 

 

 

Janneke van der Weerd 

Eindhoven, november 2008 
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Samenvatting 
 

 

 

Ventilatie. We hebben er dagelijks in onze directe omgeving mee te maken. Ventilatie draagt zorg voor 

een gezonde, comfortabele, productieve en veilige leef- en werkomgeving. Vandaag de dag wordt het 

ontwerpen van een effectief en comfortabel ventilatiesysteem steeds belangrijker. Schaalexperimenten 

en CFD-simulaties kunnen hieraan een bijdrage leveren door de werking van een dergelijk 

ventilatieontwerp te voorspellen. Door de in de laatste decennia snel toegenomen computerkracht wordt 

CFD niet enkel meer ingezet voor onderzoek, maar steeds meer ook voor het ontwerp van grote, 

complexe ventilatiesystemen. Voordat CFD echter als betrouwbaar ontwerpgereedschap bestempeld kan 

worden, blijft onderzoek naar het gebruik van CFD noodzakelijk. Vooral volledige en gedetailleerd 

gerapporteerde experimentele studies, geschikt voor het valideren van CFD-simulaties. Om een 

aanvulling te geven op de al bestaande studies naar stromingen in het binnenmilieu is in dit 

afstudeeronderzoek een experimentele binnenruimte op kleine schaal ontworpen en aan de hand van 

deze ruimte de werking van stationaire versus transiënte CFD-simulatie voor de voorspelling van 

gedwongen isotherme stroming onderzocht. Hierbij is gekeken naar zowel transitionele als turbulente 

slot-Reynoldsgetallen.  

 

Voor het experimentele gedeelte van het onderzoek is een testruimte ontworpen, welke een schaalmodel 

is van de flowbox in het BPS-Laboratorium. De testruimte is een kubus met ribbe 300 mm met een 

variabele inlaat in één wand en een constante uitlaat in de tegenovergelegen wand. Beide zijn 

aangebracht over de gehele breedte van de wand. Als medium wordt in de testruimte gebruik gemaakt 

van water op kamertemperatuur. Om de gewenste snelheid bij de inlaat van de testruimte te verkrijgen 

is voor de testruimte een waterkolom en een behandelingssectie aangebracht. De waterkolom zorgt 

ervoor dat door het variëren van de hoogte van de waterstand in de kolom de gewenste snelheden 

verkregen kunnen worden. De behandelingssectie zorgt door middel van honingraten, schermen en een 

contractie voor een meer uniforme snelheid en een reductie van de turbulentie-intensiteit.  

 

De experimentele opstelling is ontworpen en ontwikkeld met als uiteindelijke doel het uitvoeren van 

LDA-metingen voor een nauwgezette dataset, geschikt voor CFD-validatie. In dit onderzoek zijn deze 

metingen nog niet uitgevoerd, maar is door middel van stromingsvisualisatie een eerste indruk 

verkregen van de stroming in de testruimte. Dit om de werking van de opstelling te kunnen analyseren, 

zodat eventuele tekortkomingen in de opstelling verholpen kunnen worden en nagegaan kan worden of 

het voorgestelde meetplan voor de LDA-metingen passend is. 

Het resultaat van deze visualisaties is een filmopname van elk van de elf geteste configuraties van de 

meetopstelling. Deze configuraties betreffen een variatie in de inlaathoogte (5, 10 en 20 mm) en een 

variatie in de inlaatsnelheid, resulterende in een slot-Reynoldsgetal variërend van ongeveer 1000 tot 

5000. De resultaten laten zien dat het algemene stromingspatroon in de testruimte bij de verschillende 

configuraties nagenoeg gelijk is en transiënt is. Bij toenemend slot-Reynoldsgetal – en dus bij een 

toenemende inlaatsnelheid - verandert de stroming van een transitionele stroming in een volledig 

turbulente. Hoe hoger het Reynoldsgetal, hoe sneller en vollediger de menging in de ruimte is. Wanneer 

de stroming met eenzelfde Reynoldsgetal, maar verschillende inlaatsnelheden bekeken wordt, blijkt de 

aard van het stromingsregime in verschillende gebieden van de stroming niet alleen afhankelijk van het 

slot-Reynoldsgetal, maar vooral ook afhankelijk van de inlaatsnelheid bij dit slot-Reynoldsgetal. 

 

De werking van stationaire versus transiënte CFD-simulatie is onderzocht met behulp van zowel 

experimentele data uit de literatuur als met de visualisatiebeelden van de testruimte.  

In het artikel ‘An experimental study of a two-dimensional plane turbulent wall jet’ (Eriksson et al. 1998) 

wordt de werking van een vlakke wandinlaat onderzocht. Aan de hand van deze data is verondersteld 

dat het realizable k-ε model de meest nauwkeurige voorspelling geeft voor een dergelijke stroming bij 

het gebruik van stationaire CFD-simulatie. Wanneer ditzelfde model in een transiënte situatie gebruikt 
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wordt (URANS) blijkt er geen transiënte stroming tot ontwikkeling te komen en verandert de uitkomst 

van de simulatie, ten opzichte van de stationaire simulatie, niet. Het gebruik van het transiënte DES 

geeft in het algemeen de nauwkeurigste voorspelling van de stroming in deze situatie. Dit doordat DES 

de stroming in grotere mate direct oplost en in mindere mate modelleert. 

Een vergelijking tussen de visualisatiebeelden van de testruimte en CFD-simulaties van deze ruimte 

tonen deels dezelfde resultaten als hierboven. Bij slot-Reynoldsgetallen van 2000 en lager is een 

geconvergeerde stationaire oplossing van het transiënte fenomeen niet mogelijk. Bij hogere slot-

Reynoldsgetallen is deze oplossing wel mogelijk en is gelijk aan de oplossing van het transiënte RANS 

realizable k-ε model. Beide resultaten vertonen geen duidelijke overeenkomst met de beelden van de 

stromingsvisualisatie. DES daarentegen geeft voor de simulaties met een slot-Reynoldsgetal van 2000 

en lager redelijke overeenkomst tussen simulaties en experimenten, bij hogere slot-Reynoldsgetallen is 

deze overeenkomst zelfs goed te noemen. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat deze 

vergelijkingen enkel gebaseerd zijn op de richting van de stroming in de ruimte en niet op de 

optredende snelheden.  

 

Het gebruik van DES bij voorspelling van stromingen in een ruimte zoals de testruimte lijkt 

veelbelovend. Meer onderzoek, met name aan de hand van een nauwgezette experimentele dataset is 

echter noodzakelijk voordat dit met meer zekerheid vastgesteld kan worden. Nauwkeurige 

voorspellingen van de efficiëntie en het comfort van een ontworpen ventilatiesysteem kunnen met 

behulp van een goed gevalideerde CFD-simulatie mogelijkheid worden. 
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Summary 
 

 

 

Ventilation. A significant part of our every day experience. The use of ventilation enables us to maintain 

a healthy, comfortable, productive and safe living and working environment. Nowadays the design of 

effective and comfortable ventilation systems is becoming more and more important. Scale experiments 

and CFD simulation can contribute to this by predicting the working of such ventilation systems. The 

ever increasing computing power during the last decennia has led to a situation where CFD is not used in 

research only, but also in designing large, complex ventilation systems. However, before CFD can be 

labeled as a reliable design tool, more research into the use of CFD is necessary. Particularly complete 

and detailed reported experimental studies, suitable for the validation of CFD simulations. To 

supplement already existing studies concerning indoor environment flows, the focus of this research has 

been on the design of an experimental indoor environment scale model. Using this room a comparison is 

carried out on the use of steady versus unsteady simulation for the prediction of forced isothermal flows. 

In this study both transitional and turbulent slot Reynolds numbers are considered.      

 

The experimental part of the study exists of the actual design of the test room, which is a scale model of 

the flowbox at the BPS Laboratory. The test room is a cube with sides of 300 mm and with a variable 

inlet on one side and a constant outlet on the opposite side. Both are fitted over the whole width of the 

cube. Water with room temperature is used as a medium in the test room. To achieve the desired 

velocity in the inlet of the test room, a water column and a treatment box are placed in front of the test 

room. The water column provides a variable pressure, so that a desired inlet velocity is obtained. The 

treatment box takes care for a more uniform velocity and for a reduction of the turbulence intensity.  

 

The experimental set-up is designed and developed for performing LDA measurements to obtain a 

accurate data set, suitable for CFD validation. These measurements are not performed in this research 

yet. Instead, flow visualization has been used to obtain a first impression of the flow at the test room. 

This makes it possible to analyze the working of the set-up so that deficiencies can be repaired and the 

suggested measurement plan for the LDA measurements can be controlled. 

The visualizations of each of the eleven tested configurations of the measurement set-up are filmed. In 

these different configurations the inlet height (5, 10 and 20 mm) and the inlet velocity are altered, 

resulting in a slot-Reynolds number between approximately 1000 and 5000. The results show that the 

general flow pattern is nearly the same and unsteady for all of the different configurations. By increasing 

the slot Reynolds number – and so by increasing the inlet velocity – the flow changes from a transitional 

flow to a fully developed turbulent flow. The larger the Reynolds number, the faster and more 

completely the mixing in the test room. When we look at flows with the same slot-Reynolds number, but 

with different inlet velocities, it can be concluded that the nature of a flow in different zones is not only 

slot Reynolds number dependent, but also inlet velocity dependent.  

 

The functioning of steady versus unsteady CFD simulation are investigated with the help of both 

experimental data from literature and the visualization images of the test room.  

In the article ‘An experimental study of a two-dimensional plane turbulent wall jet’ (Eriksson et al. 1998) 

the working of a plane wall jet is investigated. By using this data is found that, when using steady CFD 

simulation, the most accurate predicting for such a wall jet is given by the realizable k-ε model. When 

this particular model is used in an unsteady simulation (URANS), the simulation does not develop a 

unsteady flow and the results are the same as when steady simulation is used. When using DES the CFD 

results are the most accurate for predicting the flow in this situation. The assumed reason for this is that 

DES directly solves the flow calculations to a large extend and models the flow to a smaller extend. 

A comparison between the flow visualization shots of the test room and the CFD simulations of this room 

shows partially the same results as described above. With a slot Reynolds number of 2000 or lower the 

steady simulation of an unsteady flow will not converge. At higher slot Reynolds number a converged 
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steady solution is possible. The obtained results in this case are the same as the results when using 

URANS. Both results do not show clear similarities with the shots of the visualization. On the other hand 

DES produces results that show a reasonable similarity between simulations and measurements for 

lower Reynolds numbers (≤ 2000) and even good similarity for higher Reynolds numbers. However, the 

above mentioned similarities are only based on the direction of the flow, the velocity in the flow field is 

not taken into account.    

 

The use of DES for predicting flows in a room as the test room seems to be promising. However, more 

research, particularly by means of accurate experimental data sets, is necessary before this can be 

determined with more certainty. More research in this field will help to give accurate predictions of the 

efficiency and the comfort of a designed ventilation system in the future using proper validated CFD 

simulations.  
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Nomenclatuur 
 

 

 

a
��

 = momentane vector       [-] 

'a
���

 = fluctuerende component van de momentane vector    [-] 

A = (inlaat)oppervlakte       [m²] 

A
��

 = gemiddelde component van de momentane vector    [-] 

b = inlaathoogte        [m] 

Cµ = empirische constante (0.09, Fluent)     [-] 

d = draaddiameter        [m] 

E = integratieconstante (9.793, Fluent)     [-] 

fbasis = basisfrequentie        [Hz] 

fd = Dopplerfrequentie       [Hz] 

fverschoven = verschoven frequentie       [Hz] 

g = valversnelling        [m²/s] 

h = inlaathoogte        [m] 

hg = genormaliseerde hoogte van de contractie     [-] 

Hi = hoogte van de inlaat       [m] 

He = hoogte van de uitlaat       [m] 

I = turbulentie-intensiteit       [%] 

I1 = interrogatiegebied 1       [-] 

I2 = interrogatiegebied 2       [-] 

k = turbulente kinetische energie      [m²/s²] 

�  = turbulente lengteschaal       [m] 

l = lengte van de contractie       [m] 

l = lengte tussen twee draadmidden van een scherm    [m] 

L = karakteristieke lengteschaal van de stroming    [m] 

L = hydraulische diameter       [m] 

p = momentane druk       [Pa] 

P = gemiddelde druk       [Pa] 

Q = volumestroom        [m³/s] 

Qin = binnenkomende volumestroom      [m³/s] 

Qin = uitgaande volumestroom      [m³/s] 

Re = Reynoldsgetal        [-] 

Re = slot-Reynoldsgetal       [-] 

Red = draad-Reynoldsgetal       [-] 

Rel = lokaal Reynoldsgetal       [-] 

t = tijd         [s] 

u* = wrijvingssnelheid       [m/s] 

u+ = dimensieloze snelheid       [-] 

(u,v,w) = x-, y- en z-component van de momentane snelheidsvector   [m/s] 

U = karakteristieke snelheid       [m/s] 

U0 = inlaatsnelheid        [m/s] 

Um = maximale snelheid van het snelheidsprofiel    [m/s] 

(U,V,W) = gemiddelde snelheid in x-, y- en z-richting    [m/s] 

v
��

 = momentane snelheid       [m/s] 

V
��

 = gemiddelde snelheid       [m/s] 

x = lengte         [m] 

y = hoogte        [m] 

y = afstand tot de wand       [m] 

y+ = dimensieloze afstand tot de wand     [-] 



 

 

 

 

 

 

X 

y½ = afstand tot het punt boven ym waar de snelheid gelijk is aan ½·Um  [m] 

ym = afstand tot het punt waar de maximale snelheid Um bereikt wordt  [m] 

yp = afstand van de wand tot het middelpunt van de aan de wand grenzende cel [m] 

z = breedte        [m] 

 

α = optimalisatieparameter contractie     [-] 

α = porositeit van een scherm      [-] 

ε = turbulente dissipatiesnelheid      [m²/s³] 

κ = Von Karman constante (0.42)      [-] 

µ = dynamische viscositeit       [kg/m·s] 

ν = kinematische viscositeit       [m²/s] 

ξ = genormaliseerde lengte van de contractie     [-] 

ξ = momentane scalair       [-] 

ξ’ = fluctuerende component van de momentane scalair   [-] 

Ξ = gemiddelde component van de momentane scalair    [-] 

ρ = dichtheid        [kg/m³] 

σ = standaarddeviatie       [-] 

τw = wandschuifspanning       [N/m²] 

ω = specifieke dissipatiesnelheid      [m²/s³] 

 

∇  = divergentie-operator       [-] 
2

∇  = Laplace-operator       [-] 

  

CCD = Charge Coupled Device 

CFD = Computational Fluid Dynamics 

CFL = Courant-Friedrichs-Lewy 

DES = Detached Eddy Simulation 

DNS = Direct Numerical Simulation 

LDA = Laser Doppler Anemometry 

LES = Large Eddy Simulation 

PIV = Particle Image Velocimetry 

PISO = Pressure Implicit with Splitting of Operators 

RANS = Reynolds-Averaged Navier-Stokes 

RNG = Renormalization-group 

RSM = Reynolds Stress Model 

SIMPLE = Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations 

SIMPLEC= Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations Consistent 

SST = Shear Stress Transport  

URANS = Unsteady Reynolds-Averaged Navier-Stokes 
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1 INLEIDING 
 

 

 

1.1 Probleemstelling 

Ventilatie, we hebben er dagelijks in onze directe omgeving mee te maken. In de eigen woning zorgt 

ventilatie voor een gezonde leefomgeving en op kantoor zorgt ventilatie daarnaast, vaak in combinatie 

met koeling, voor een productieve en comfortabele werkomgeving. Ook in voertuigen als treinen, 

vliegtuigen en auto’s draagt ventilatie bij aan een gezond, prettig en comfortabel binnenmilieu. 

Hoogstaande ventilatietechnieken zorgen in operatiekamers en cleanrooms voor een veilige en/of 

steriele omgeving.  

De twee hoofdtypen ventilatie die voor deze toepassingen onderscheiden kunnen worden zijn 

verdringingsventilatie en mengventilatie. Bij verdringingsventilatie wordt lucht met lage snelheden door 

een inblaasopening, meestal onderin een ruimte, binnengeblazen. Een opwaartse laminaire/ 

laagturbulente stroming stuwt vervuilde lucht naar boven, waar deze afgevoerd wordt. Mengventilatie 

daarentegen, is gebaseerd op duidelijk turbulente luchtstromingen. Met relatief hoge luchtsnelheden 

wordt verse lucht een ruimte binnen geblazen, waar deze zich mengt met de aanwezige lucht, waardoor 

de concentratie contaminanten in de lucht afneemt. De gemengde lucht wordt vervolgens op een ander 

punt in de ruimte afgezogen. Bij dit laatste type zijn de inblaassnelheden veel hoger, waardoor goed in 

de gaten gehouden dient te worden dat in de leefzone de maximaal toegestane luchtsnelheid niet 

overschreden wordt. Vanuit het oogpunt van comfort voor de gebruiker is deze maximale luchtsnelheid 

in de leefzone van een verblijfsgebied vastgesteld op 0,2 m/s (Bouwbesluit 1993). Daarnaast is het van 

belang dat de verse en vervuilde lucht zich in de gehele ruimte zo goed mogelijk mengen.  

Het creëren van een comfortabele leef- en werkomgeving krijgt tegenwoordig steeds meer aandacht. 

Daarnaast is er een toenemende bewustwording op het gebied van milieu en duurzaamheid. Ventilatie-
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efficiëntie (hier gedefinieerd als de mate waarin een bepaalde volumestroom voorziet in de vereiste 

ventilatie in een ruimte) is hierdoor in combinatie met de bijbehorende milieubelasting een begrip 

geworden met een belangrijke betekenis.  

Om ventilatie-efficiëntie - en de werking van ventilatiesystemen in het algemeen - te voorspellen kan 

gebruik gemaakt worden van experimenten, op werkelijke dan wel op verkleinde schaal, of van 

numerieke simulatie. Computational Fluid Dynamics (CFD) maakt gebruik van numerieke methoden en 

algoritmes om stromingen op te lossen en te analyseren. Eén van de eerste onderzoeken waarbij CFD 

werd toegepast voor de numerieke voorspelling van luchtbeweging van het binnenmilieu werd begin 

jaren ‘70 uitgevoerd door Nielsen. Gedurende zijn promotie voerde hij onderzoek uit naar o.a. 

gedwongen isotherme luchtstromingen aan de hand van experimenten in een ruimte en numerieke 

voorspellingen hiervan. In dit onderzoek vinden de experimenten plaats in een rechthoekige ruimte van 

1.8 m lengte, 0.6 m breedte en 0.6 m hoogte, met variabele afmetingen (zie figuur 1.1). De lineaire 

inlaat was tevens in breedte en hoogte variabel en gepositioneerd aan de bovenzijde van één van de 

wanden. De uitlaathoogte was constant en bevond zich onderaan in de tegenovergelegen wand. De 

experimenten werden uitgevoerd bij verschillende lengte-, hoogte- en breedteverhoudingen van de 

ruimte en bij verschillende inlaatsnelheden, grotendeels in het turbulente regime, met een slot-

Reynoldsgetal variërend van 2000 tot en met 10000. Het slot-Reynoldsgetal Re, afhankelijk van de 

inlaatsnelheid U, kinematische viscositeit van het medium ν en de inlaathoogte h, geeft de verhouding 

weer tussen traagheidskrachten en viskeuze krachten: 

 

 Re
h U

ν

⋅
=  (1.1) 

 

 

 

 

figuur 1.1: definitie van de geometrie en benaming (Nielsen 1974) 

 

 

Bij de experimenten lag de nadruk op de invloed van de verhoudingen van lengte, breedte en hoogte 

van de ruimte op de stroming. De experimenten toonden dat een lange en brede ruimte zorgt voor zeer 

niet-stationaire stromingscondities (breedte tot hoogte verhouding van 4.7 en een lengte tot hoogte 

verhouding van 5 of 6), zoals in figuur 1.2 getoond wordt. Wanneer de inlaat in verhouding een zeer 

beperkte hoogte heeft ten opzichte van zijn breedte, kan dit resulteren in een stationaire, maar 

asymmetrische stroming. In ruimtes met een beperkte lengte (lengte minder dan 3 tot 4 maal de 

hoogte), treedt een stationaire, nominaal 2-dimensionale stroming op (Nielsen 1974). Nielsen vergeleek 

deze experimentele resultaten met 2-dimensionale Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS)-

simulatieresultaten. Hij toonde hiermee aan dat RANS-simulatie geschikt is voor het voorspellen van 

luchtbewegingen in een 2-dimensonale doorsnede van een geventileerde ruimte, wanneer de stroming 

stationair, stabiel en nominaal 2-dimensionaal is (Nielsen 1973).  
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figuur 1.2: niet-stationaire stroming in model met grote lengte (L/H=5.0) en grote breedte (W/H=4.7) en een slot-

Reynoldsgetal van 7000, op twee verschillende tijdstippen (Nielsen 1974)  

 

 

Volgend op de experimenten van Nielsen werd steeds meer onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van 

numerieke modellen voor de voorspelling van luchtbeweging, waarbij de mogelijkheden langzamerhand 

uitgebreid werden. Jones en Whittle (1992) en Russel en Surendran (2000) geven een overzicht van 

deze onderzoeken. In de onderzoeken, bestaande uit zowel experimenteel als numeriek onderzoek, blijkt 

de toenemende kracht van CFD bij de voorspelling van stromingen in het binnenmilieu. Van 2-

dimensionale stationaire simulaties breiden de mogelijkheden uit tot 3-dimensionale transiënte 

simulaties. Ook het aanbod aan verschillende turbulentiemodellen neemt toe. Onderwerp van onderzoek 

zijn o.a. temperatuurverdelingen in een ruimte (Broyd et al 1983, Reinartz en Renz 1984, Waters 1986), 

convectieve warmteoverdracht (Alamdari et al. 1984, Holmes et al. 1990) en ventilatie-efficiëntie (Ishizu 

en Kaneki 1984).  

 

De snel toegenomen computerkracht in de laatste decennia heeft de ontwikkeling van numerieke 

simulatie aan de hand van CFD sterk beïnvloed (Nielsen et al. 2007). Deze ontwikkeling is terug te zien 

in de uitgevoerde onderzoeken op het gebied van luchtbewegingen in het binnenmilieu. Veel van de 

beschikbare studies (zowel enkel numerieke als een combinatie van experimentele en numerieke) zijn 

echter uitgevoerd bij turbulente slot-Reynoldsgetallen (Nielsen 1990, Zhang et al. 2000, Zang en Chen 

2000, Khang et al. 2006, Zhang et al 2007), terwijl in het binnenmilieu als gevolg van gedwongen 

ventilatie vaak transitionele slot-Reynoldsgetallen voorkomen. Dit doordat inlaatsnelheden beperkt 

dienen te blijven in verband met de maximale snelheidseisen ten behoeve van het comfort in een 

verblijfsruimte. De onderzochte stationaire RANS-turbulentiemodellen, veel gebruikt bij numerieke 

simulatie van het binnenmilieu, blijken vaak te kort te schieten bij dergelijke transitionele 

luchtbewegingen (Nielsen 1998, Angioletti et al. 2003). Transiënte simulaties, op basis van Detached 

Eddy Simulation (DES) of Large Eddy Simulation (LES) zouden in deze situaties uitkomst kunnen bieden. 

De steeds verder toenemende computerkracht draagt bij aan deze mogelijkheid, zodat het gebruik van 

de transiënte LES-methode voor numerieke voorspellingen mogelijk wordt. Hoewel goede resultaten 

geboekt kunnen worden met behulp van LES (Tian et al. 2007, Zhang et al 2007) is ook voor deze 

methode het voorspellen van eerder genoemde transitionele stromingen een uitdaging (Zhang en Chen 

2000). 

 

De door deze studies toegenomen kennis en de dalende kosten van computers maken dat het gebruik 

van CFD bij de voorspelling van luchtbewegingen in het binnenmilieu niet enkel ingezet wordt op het 
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gebied van onderzoek, maar steeds meer ook bij het ontwerpproces een rol speelt. Bijvoorbeeld bij het 

ontwerp van grote, complexe ventilatiesystemen, die aan hoge eisen dienen te voldoen. Toch blijft 

onderzoek naar het gebruik van CFD bij de voorspelling van luchtbewegingen in het binnenmilieu en de 

werking van ventilatiesystemen noodzakelijk, vooraleer CFD als betrouwbaar ontwerpgereedschap kan 

worden ingezet (Awbi 1989). Voornamelijk experimentele studies, die volledig en gedetailleerd 

gerapporteerd zijn, zijn hiervoor van belang.  

 

Uit het bovenstaande volgt dat er behoefte is aan meer studies ten behoeve van het valideren van CFD-

simulaties, zodat de betrouwbaarheid van CFD op het gebied van luchtbewegingen in het binnenmilieu 

toeneemt en CFD op grotere schaal ingezet kan worden als gereedschap bij het ontwerp van efficiënte 

ventilatiesystemen. Daarnaast is onderzoek naar de numerieke simulatie van complexe stromingen, met 

transitionele slot-Reynoldsgetallen en relatief hoge turbulentie-intensiteiten, vrij schaars. Dit terwijl deze 

complexe stromingen veel voorkomen in het binnenmilieu. Deze twee onderwerpen zijn samengenomen 

om tot een interessant en relevant afstudeeronderwerp te komen. De volgende onderzoeksvraag wordt 

hierbij centraal gesteld: 

 

In hoeverre is de werking van gedwongen isotherme mengventilatie bij verschillende slot-

Reynoldsgetallen in een testruimte te voorspellen met behulp van stationaire en transiënte CFD-

simulatie?  

 

 

1.2 Doel en methode 

Doel van dit onderzoek is het vergaren van kennis die breed inzetbaar is bij het ontwikkelen van een 

optimaal ventilatiesysteem in ruimten met gedwongen mengventilatie. Het beantwoorden van de 

gestelde onderzoeksvraag en het bereiken van het omschreven doel zal gedaan worden aan de hand van 

een tweetal verschillende subdoelen: 

 

- het ontwikkelen van een testruimte waarin een nauwkeurige experimentele dataset, 

geschikt voor CFD validatie, kan worden samengesteld, 

- het analyseren van de mogelijkheden van CFD bij de voorspelling van ventilatie bij 

verschillende slot-Reynoldsgetallen met betrekking tot de bestaande turbulentiemodellen 

en stationaire versus transiënte simulaties, 

 

Voor het bereiken van deze doelstellingen wordt gebruikt gemaakt van een tweetal verschillende 

methoden. De eerste methode omvat het uitvoeren van metingen in een eigen ontworpen opstelling, 

geschikt voor het ontwikkelen van een nauwkeurige dataset. Onderwerp van de metingen is gedwongen 

isotherme mengventilatie bij verschillende slot-Reynoldsgetallen door middel van een te variëren 

inlaatsnelheid en inlaathoogte. De inlaat van de ruimte is hierbij lineair, over de volledige breedte van de 

ruimte.  

Voor het analyseren van de mogelijkheden van CFD bij de voorspelling van gedwongen isotherme 

mengventilatie bij verschillende slot-Reynoldsgetallen wordt gebruik gemaakt van het CFD-pakket Fluent 

6.3.26. Na het volgen van de volledige procedure om tot een betrouwbare CFD-simulatie te komen, 

worden zowel stationaire als transiënte CFD-resultaten met de experimentele resultaten vergeleken.  

 

 

1.3 Opbouw 

In dit verslag zal het afstudeeronderzoek worden samengevat, waarbij de resultaten van de 

verschillende subdoelen uiteengezet worden. 

Het verslag begint in hoofdstuk 2 met de opzet van de uitgevoerde metingen, uitgelegd aan de hand van 

de voorbereidingen en de uitvoering van de metingen. De resultaten van deze metingen worden 

gepresenteerd en toegelicht in hoofdstuk 3. 
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Hoofdstuk 4 geeft een beknopt overzicht van de theorie die nodig is bij het gebruik van Computational 

Fluid Dynamics (CFD) voor de voorspelling van stromingen in het binnenmilieu. De vergelijkingen 

waarop CFD gebaseerd is worden gegeven en de aandachtspunten en stappen om een nauwkeurige 

CFD-simulatie uit te voeren worden toegelicht. De CFD-simulatie dient geverifieerd en gevalideerd te 

worden alvorens de resultaten betrouwbaar genoemd kunnen worden. In hoofdstuk 5 wordt een 

validatiestudie beschreven voor een eenvoudige stromingsgeometrie, gebaseerd op experimentele data 

uit de literatuur.  

De resultaten van de voorspelling van de stromingsbewegingen in de eerder beschreven testruimte, met 

behulp van zowel stationaire als transiënte CFD-simulatie, worden gegeven in hoofdstuk 6. Deze 

resultaten zullen tevens vergeleken worden met de experimentele resultaten. 

De conclusies en discussies op basis van dit onderzoek en aanbevelingen voor verder onderzoek worden 

gegeven in hoofdstuk 7. 
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2 MEETOPSTELLING  
 

 

 

In dit hoofdstuk wordt het experimentele gedeelte van dit afstudeeronderzoek toegelicht. Doel van het 

experimentele onderzoek is het ontwerpen en creëren van een testruimte, bruikbaar voor het 

ontwikkelen van een experimentele dataset voor CFD-validatie. Deze testruimte is een schaalmodel van 

de flowbox, welke in de zomer van 2008 in het BPS-Laboratorium is gerealiseerd (zie figuur 2.1). De 

flowbox is kubus met ribbe 2000 mm, waarin aan de ene zijde, vlak onder het plafond, over de volle 

breedte geconditioneerde lucht de kamer wordt ingeblazen en aan de tegenoverliggende zijde, vlak bij 

de grond, weer wordt afgezogen. In deze flowbox zullen in de toekomst metingen worden verricht.  

 

 
figuur 2.1: ontwerp van de flowbox, gerealiseerd in het BPS-Laboratorium 
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Naast het ontwerpen van de testruimte was het de bedoeling de experimentele dataset te ontwikkelen. 

Tijdens het realisatieproces van het ontwerp van de testruimte bleken er echter meer obstakels te zijn 

dan gedacht. Hierdoor is uiteindelijk besloten het doel van de metingen bij te stellen, van het 

ontwikkelen van een nauwkeurige experimentele dataset tot eerste verkennende metingen aan de 

opstelling, met inbegrip van stromingsvisualisatie. Dit hoofdstuk is opgesplitst in twee delen: deel 1 

beschrijft het ontwerp van de meetopstelling en het meetplan, deel 2 licht de uitvoering van de 

metingen toe. 

 

 

DEEL 1: ONTWERP 

 

 

2.1 Meetopstelling 

 

De testruimte dient zoals genoemd een schaalmodel te zijn van de flowbox. In plaats van lucht, zal in de 

testruimte water het stromingsmedium zijn. Het gebruik van water heeft een aantal voordelen ten 

opzichte van lucht. Doordat water natuurlijke deeltjes bevat is het niet noodzakelijk deze toe te voegen 

bij het uit voeren van LDA-metingen. Daarnaast is de kinematische viscositeit van water lager, waardoor 

het mogelijk is te meten met een geometrie met kleinere afmetingen zonder de inlaatsnelheid enorm te 

verhogen. Voordeel van deze kleinere afmetingen is het eenvoudiger kunnen uitvoeren van PIV-

metingen, doordat de gehele geometrie in één beeld gevangen kan worden. Tevens is het interessant (in 

vervolgonderzoek) te bepalen in hoeverre met behulp van water in een schaalmodel, luchtstromingen in 

een ruimte op werkelijke grootte kunnen worden voorspeld.  

De meetopstelling, opgebouwd in het BPS-Laboratorium van de faculteit Bouwkunde van de TU/e, 

bestaat niet alleen uit de genoemde testruimte, maar tevens uit een waterreservoir, een waterkolom, 

een conditioneringssectie en een overloop. Vanuit een groot waterreservoir (met ribbe 1000 mm) wordt 

water op kamertemperatuur via een filter naar de waterkolom gepompt. Op de slang is een flowmeter 

aangesloten, welke de volumestroom naar de waterkolom meet. Het water komt onderin de waterkolom 

binnen (zie onderdeel 1 in de doorsnede van de opstelling in figuur 2.2), waar op ongeveer 150 mm 

hoogte een scherm aangebracht is om de turbulentie in de waterkolom te reduceren (2). In de kolom, 

ter hoogte van de middellijn van de conditioneringssectie, worden temperatuur en druk gemeten (3). 

Met behulp van de verschillende openingen in de waterkolom is het mogelijk de waterstand te regelen. 

Vervolgens komt het water in de conditioneringssectie, bestaande uit honingraten (4), schermen (5) en 

een contractie (6). Wanneer lucht met het water de conditioneringssectie en/of de testruimte in komt is 

het mogelijk dit via drie ontluchtingsopeningen (7) in de contractie en achter in de testruimte te laten 

ontsnappen. De testruimte zelf (9) is een kubus met ribbe 300 mm, met een in hoogte variabele inlaat 

en een constante uitlaat, beide aangebracht over de gehele breedte van de ruimte. De wanden van de 

testruimte zijn van glas met een breedte van 8 mm. De inlaat is niet alleen in hoogte variabel, ook de 

geometrie van de inlaat is te variëren: een rechte hoek, een hoek van 45° gericht naar de testruimte, 

een hoek van 45° gericht naar de contractie en een ronde hoek met een diameter van 4 mm (8). Achter 

de uitlaat van de testruimte wordt opnieuw de temperatuur en druk van het water gemeten (10), voor 

het vervolgens weer terugstroomt in het waterreservoir. Om de weerstand van de uitlaat te kunnen 

verhogen is een blok (11) in de uitlaat geplaatst welke aangedraaid kan worden om de uitlaatopening te 

verkleinen. 

Vlak achter de inlaat, aan de zijde van de testruimte, is in het midden van de breedte van de testruimte 

een smalle opening aangebracht (12), waardoor het mogelijk is met behulp van een injectienaald 

gekleurde vloeistof aan de stroming toe te voegen. Dit om het visualiseren van de stroming met behulp 

van gekleurde vloeistof mogelijk te maken.  
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figuur 2.2: 2-dimensionale weergave van de ontworpen meetopstelling (alle maten in mm) 
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2.1.1 Geometrische en dynamische gelijkvormigheid 

Bij het ontwerp van een schaalmodel dient rekening gehouden te worden met schaalfactoren of 

gelijkvormigheidsregels. De stroming in de testruimte en in de flowbox dient zo goed als mogelijk 

gelijkvormig te zijn, zowel geometrisch als dynamisch. Geometrische gelijkvormigheid is een eenduidig 

begrip, gebaseerd op het vermenigvuldigen van alle afmetingen van het prototype met een constante 

factor. Dynamische gelijkvormigheid is complexer en kan gebaseerd worden op verschillende 

gelijkblijvende dimensieloze getallen, zoals het Archimedesnummer, het Reynoldsgetal en het 

Prandtlgetal. Het is niet mogelijk al deze getallen gelijk te houden. De keuze van het dimensieloze getal 

hangt samen met de eigenschappen van een stroming. Aangezien in dit onderzoek de stroming isotherm 

is, speelt het Archimedesnummer geen rol. Doordat in het schaalmodel een waterstroming plaatsvindt, 

terwijl in het prototype een luchtstroming aanwezig is, is het noodzakelijk het Prandtlgetal niet constant 

te houden. Voor dynamische gelijkvormigheid is het slot-Reynoldsgetal hier wel van belang. Om in beide 

modellen het transitionele karakter van de stroming te kunnen onderzoeken is een gelijke mate van 

turbulentie, uitgedrukt met het slot-Reynoldsgetal, noodzakelijk. Het slot-Reynoldsgetal Re wordt 

gedefinieerd als:  

 

 Re
h U

ν

⋅
=  (2.1) 

Hierin staat h voor de hoogte van de inlaat, U voor de inlaatsnelheid van de stroming en ν voor de 

kinematische viscositeit van het stromingsmedium, in dit geval water (bij kamertemperatuur 1.00·10-6 

m2/s). 

 

Geometrische gelijkvormigheid is, zoals genoemd, gebaseerd op een constante verschaling van alle 

afmetingen. De ribbelengte van de flowbox is 2000 mm, van de testruimte 300 mm, waardoor deze 

schaalfactor een waarde van 0.15 krijgt.  

Wanneer elk van de afmetingen vermenigvuldigd wordt met deze factor krijgt de testruimte een 

afmeting van 300 mm bij 300 mm bij 300 mm, met een variabele inlaat tussen 0 en 30 mm en een 

constante uitlaat van 5 mm. De inlaat wordt gepositioneerd direct onder de wand in de ene zijde, de 

uitlaat grenst aan de bodem in de tegenoverliggende zijde (zie figuur 2.3). Zowel de inlaat als de uitlaat 

is lineair en heeft een breedte gelijk aan de breedte van de testruimte. 

Vanwege uitvoeringstechnische redenen is het niet mogelijk de inlaat aan te brengen in het vlak van de 

wand. De inlaat wordt terugliggend aangebracht, met een diepte van 8 mm, zoals te zien in figuur 2.2. 

Ook bij de flowbox bevindt de inlaat zich niet in het vlak van de wand, maar ligt 24 mm terug. Op deze 

positie in de testruimte is de geometrische schaalfactor niet gelijk aan 0.15, maar ruim twee maal zo 

groot. Verwacht wordt dat dit vanwege het horizontale karakter van een inlaat geen invloed heeft op de 

stroming in de ruimte.  

 

                  
figuur 2.3: geometrie nabij inlaat en uitlaat 
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Het slot-Reynoldsgetal, waarop de dynamische gelijkvormigheid gebaseerd wordt in dit onderzoek, kan 

in beide meetopstellingen gevarieerd worden tussen 0 en 6000. Deze slot-Reynoldsgetallen omvatten 

het volledige regime, van een laminaire stroming, via een transitionele naar een turbulente stroming.  

Om in de testruimte bij een inlaathoogte van bijvoorbeeld 10 mm een slot-Reynoldsgetal te realiseren 

van 6000, dient de stroming nabij de inlaat een snelheid te bezitten van 0.6 m/s. Om deze en andere 

snelheden te verkrijgen is voor de inlaat een waterkolom geplaatst met een hoogte van 2 m. Het 

drukverschil dat daardoor ter hoogte van de inlaat naar de conditioneringssectie in de waterkolom zal 

heersen is maximaal ongeveer 17000 Pa, gebaseerd op: 

   

 p g hρ∆ = ⋅ ⋅ ∆  (2.2) 

Hierin is ρ de dichtheid van water (998,2 kg/m3), g de valversnelling (9,81 m/s2) en ∆h het 

hoogteverschil tussen het wateroppervlak boven in de waterkolom en de hoogte van de inlaat onderin de 

kolom (1.7 m).  

Er wordt aangenomen dat ongeveer de helft van dit drukverschil vanwege de grote weerstand in de 

contractie verloren gaat. Het maximaal te behalen drukverschil ter hoogte van de inlaat van de 

testruimte zal daardoor ongeveer 8500 Pa zijn. Om een inschatting te maken welke snelheden en/of 

slot-Reynoldsgetallen realiseerbaar zijn bij dit drukverschil zijn eenvoudige CFD-simulaties van de 

testruimte gemaakt met behulp van RANS. Tabel 2.1 toont de uitkomsten van deze simulaties voor drie 

verschillende inlaathoogten. Aan de hand van deze grove voorspelling is te verwachten dat metingen in 

het laminaire en transitionele regime mogelijk zijn wanneer de inlaathoogte 4 mm of meer is. Metingen 

in het turbulente stromingregime zouden mogelijk moeten zijn met een inlaathoogte van 6 mm of meer. 

 

 

tabel 2.1: ∆p en U als functie van Re en h 

 

Re [-] h [m] U [m/s] ∆p[Pa] h [m] U [m/s] ∆p[Pa] h [m] U [m/s] ∆p[Pa] 

1000 0.004 0.25 1296 0.006 0.17 181 0.01 0.10 31 

2000 0.004 0.50 5183 0.006 0.33 723 0.01 0.20 123 

3000 0.004 0.75 11662 0.006 0.50 1626 0.01 0.30 277 

4000 0.004 1.00 20732 0.006 0.67 2890 0.01 0.40 493 

5000 0.004 1.25 32393 0.006 0.83 4516 0.01 0.50 770 

6000 0.004 1.50 46646 0.006 1.00 6503 0.01 0.60 1109  

 

2.1.2 Conditioneringssectie 

Tussen de waterkolom en de testruimte bevindt zich de conditioneringssectie, die bestaat uit 

honingraten, schermen en een contractie. Doel van deze conditioneringssectie is de stromingssnelheid 

meer uniform te maken en de turbulentie-intensiteit van de stroming te verlagen, voordat de stroming 

de testruimte bereikt. Daarnaast zorgt de contractie in de conditioneringssectie ook voor een versnelling 

van de stroming, welke eerder in de opstelling langzamer was om de drukval in de conditioneringssectie 

te beperken. 

 

Voor het bepalen van de vorm van de contractie is gebruik gemaakt van de 5e orde polynoom van Bell 

en Mehta (1988):  

 

 

( ) ( )
3 4 510 15 6g i e i

x

l

h H H H

ξ

ξ ξ ξ

=

= − ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ − +

 (2.3) 

Hierin staat ξ voor de genormaliseerde lengte van de contractie, hg voor de genormaliseerde hoogte en 

Hi en He respectievelijk voor de hoogte van de inlaat en de uitlaat van de contractie (zie figuur 2.4). Om 
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de werking van de contractie te optimaliseren vult Brassard (2003) de vergelijking (2.3) aan met een 

parameter α, wat leidt tot de volgende formulering van hg: 

 

 ( ) ( )
3 4 5 1/ 1/ 1/10 15 6g i e ih H H H

α
α α α

ξ ξ ξ = − ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ − +  
 (2.4) 

Defraeye (2006) kiest in zijn afstudeerverslag voor een waarde van 0.5 voor α, dat op basis van CFD-

simulaties leidde tot de beste resultaten, waarbij de versnelling van de snelheid in de contractie zo groot 

mogelijk is, terwijl er geen separatie van de stroming in de contractie optreedt.  

Figuur 2.5 toont de geometrie van de contractie voor de testruimte in dit onderzoek, gebaseerd op 

formule 2.4. 

 

 

 
 

figuur 2.4: definitie van x, y, Hi, He en L 

 

 

 

  
 

figuur 2.5: geometrie contractie a.d.h.v. formule (2.4) en 

Hi = 45 mm, He = 15 mm, L = 90 mm en α = 0.5 

 

figuur 2.6: behandelingssectie met honingraten, schermen 

en de contractie 

 

 

Voor de contractie (onderdeel 6 in figuur 2.2) bevinden zich honingraten en schermen in de 

conditioneringssectie (zie figuur 2.6), dit zijn stromingsmanipulatoren die zorgen voor een uniforme, 

laagturbulente stroming. Hoewel deze manipulatoren beide de turbulentie-intensiteit reduceren 

produceren ze zelf ook turbulentie. Achter een scherm ontstaan wervels welke van kleinere aard zijn dan 

de wervels die achter honingraten ontstaan. Om deze reden is de plaatsing van schermen achter de 

honingraten de meest effectieve. Zowel honingraten als schermen bevinden zich voor de vernauwing van 

de contractie, waar de snelheid van de stroming het laagst is, zodat de drukval door honingraten en 

schermen minimaal is.  

 

Honingraten zijn opeengestapelde buisjes met een bepaalde doorsnedevorm, bijvoorbeeld cirkelvormig 

of hexagonaal (zie figuur 2.7). De raten reduceren grote laterale wervelingen in een stroming tot 

wervelingen ter grote van de diameter van de honingraat, waardoor de turbulentie-intensiteit in laterale 
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richting wordt verminderd. De lengte van een honingraat dient lang genoeg te zijn, zodat het 

snelheidsprofiel in het kanaal van de honingraat de kans krijgt zich geheel te ontwikkelen. Een te lange 

honingraat zorgt echter voor onnodig veel drukval. Onderzoek naar de werking van honingraten is 

beperkt. Metha en Bradshaw (1979) stelden vast dat de lengte tot diameter verhouding van een 

honingraat in een kleine windtunnel met lage windsnelheden minimaal 6 tot 8 dient te zijn. Defraeye 

(2006) geeft een overzicht van uitgevoerde onderzoeken op het gebied van honingraten, waarbij de 

lengte tot diameter verhouding van een honingraat varieert van 6 tot 15.4. 

Voor de meetopstelling is gekozen voor een hexagonale honingraat type ECM 4.8/77 met een diameter 

van 4.8 mm, de kleinste diameter die eenvoudig door een leverancier leverbaar is en ook wel gebruikt 

wordt in kleinere windtunnels (Defraeye 2006). De lengte tot diameter verhouding van de honingraat is 

10.4. 

 

 
 

figuur 2.7: honingraten 

 

 

Na het reduceren van grote wervelingen in laterale richting van de stroming zorgen schermen ervoor dat 

ook de longitudinale turbulentie-intensiteit gereduceerd wordt. Het rasterpatroon van een scherm maakt 

een stroming uniformer, doordat de grootste stromingsweerstand wordt ondervonden op de plaatsen 

waar de snelheid het hoogst is. De werking van een scherm is afhankelijk van de porositeit van het 

scherm en het draad-Reynoldsgetal. De porositeit van een scherm α wordt gedefinieerd als de 

verhouding van het open tot het totale oppervlak van een raster, zoals in figuur 2.8 te zien is. Voor een 

optimale werking van de schermen, waarbij de turbulentie van de stroming zo veel mogelijk gereduceerd 

wordt, dient de porositeit groter te zijn dan 57% (Bradshaw 1965). 
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figuur 2.8: schermen  

 

 

Het draad-Reynoldsgetal Red, afhankelijk van de draaddiameter d, de snelheid U en de kinematische 

viscositeit ν, wordt gedefinieerd als: 

 

d 
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  Red
d U

ν

⋅
=  (2.5) 

Wanneer Red voldoende klein is, is een scherm subkritisch. De stroming stroomt rondom de draden van 

het scherm en komt aan de achterzijde van deze draden weer samen. Als gevolg hiervan blijft de 

turbulentie-intensiteit van de stroming laag. Gezien de benodigde fijnheid van de draden zijn deze 

subkritische schermen zeer gevoelig voor vervuiling. Superkritische schermen produceren zelf 

turbulentie, doordat er wervelafscheiding optreedt achter de draden (zie figuur 2.9). De grens waarop 

een scherm van subkritisch naar superkritisch gaat is niet alleen afhankelijk van het draad-

Reynoldsgetal Red, maar tevens van de porositeit α van een scherm: 

 

 
Re

Re d
l

α
=  (2.6) 

 

De overgang van een subkritische werking naar een superkritische werking is gevonden bij een lokaal 

Reynoldsgetal Rel van ongeveer 80 (Defraeye 2006). 

 

 

 
figuur 2.9: het ontstaan van wervelafscheiding achter een schermdraad 

 

 

Het toepassen van een subkritisch scherm in de conditioneringssectie van de meetopstelling in dit 

onderzoek is niet haalbaar, aangezien hiervoor schermen met zeer kleine draaddiameter benodigd zijn. 

Deze schermen zijn, als aangehaald, erg gevoelig voor vervuiling, waardoor verstopping kan optreden 

tijdens de metingen. Tevens is bij toepassing van een zeer laag draad-Reynoldsgetal de drukval zeer 

groot, vanwege de grote stromingsweerstand. Een betere oplossing, om toch een laagturbulente 

stroming te verkrijgen, is gevonden in het toepassen van meerdere superkritische schermen, geplaatst 

in volgorde van afnemende porositeit en draad-Reynoldsgetal. 

In de conditioneringssectie van de meetopstelling worden drie superkritische schermen achter de 

honingraten geplaatst, met draaddiameters van 1.6 mm, 1.0 mm en 0.4 mm en een porositeit van 

respectievelijk 72%, 65% en 60% (zie tabel 2.2).  

 

Tabel 2.2: specificaties van in dit onderzoek toegepaste schermen 

 

draaddiameter [mm] maaswijdte [mm] porositeit [%]  materiaal 

6.7 1.6 72 RVS 304 

4.1 1.0 65 RVS 304 

1.4 0.4 60 RVS 304  
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2.2 Meetmethode 

Om de stroming in de testruimte te analyseren en een experimentele dataset samen te stellen kan 

gebruik gemaakt worden van verschillende meetmethoden. Deze meetmethoden zijn o.a. Laser Doppler 

Anemometry (LDA), Particle Image Velocimetry (PIV) en stromingsvisualisatie. In deze paragraaf wordt 

een korte omschrijving van deze methoden gegeven. In dit afstudeeronderzoek wordt enkel gebruik 

gemaakt van stromingsvisualisatie, de overige methoden zijn echter ook vermeld, omdat bij het ontwerp 

van de meetopstelling rekening gehouden is met de mogelijke toepassing van deze methoden voor het 

ontwikkelen van een experimentele dataset.  

De informatie uit paragraaf 2.2.1 en 2.2.2 is afkomstig van Dantec Dynamics (2007). 

 

2.2.1 Laser Doppler Anemometry 

Laser Doppler Anemometry (LDA), of ook wel Laser Doppler Velocimetry (LDV) genoemd, is een veel 

gebruikt hulpmiddel voor onderzoek naar stromingen in gassen en vloeistoffen, al sinds meer dan dertig 

jaar (Suhoke 1973). De meettechniek geeft informatie over de stromingssnelheid, zonder de stroming 

zelf te beïnvloeden. Aan de hand van de Doppler-verschuiving wordt de snelheid in een punt in de 

stroming bepaald. Het basisprincipe van LDA is grafisch weergegeven in figuur 2.10.  

 

 

 
 

figuur 2.10: principe van LDA (www.dantecdynamics.com) 

 

 

Een krachtige laserstraal wordt door middel van een Braggcel gesplitst in twee stralen van gelijke 

intensiteit met een frequentie fbasis en fverschoven. Deze stralen worden met behulp van glasvezel naar een 

probe geleid, waar de evenwijdige stralen door middel van een lens gefocust worden, zodat ze elkaar 

kruisen. De lichtintensiteit van de probe wordt gemoduleerd als gevolg van de interferentie tussen de 

laserstralen, waardoor een patroon ontstaat van lichte en donkere vlakken. Passerende deeltjes 

verstrooien het licht met een intensiteit proportioneel tot de lokale lichtintensiteit. Het verstrooide licht 

bevat een Dopplerverschuiving, de Dopplerfrequentie fd, welke proportioneel is met de 

snelheidscomponent loodrecht op de bissectrice van de twee laserstralen.  

Een ontvangende lens focust het verstrooide licht op een fotodetector. Deze detector zet de fluctuerende 

lichtintensiteit om in een elektrisch signaal, de Dopplerburst. Een signaalprocessor bepaalt aan de hand 

van de Dopplerburst voor elk deeltje de Dopplerfrequentie. Samen met de tijdspanne tussen de hoge 

lichtintensiteiten geeft dit informatie over de snelheid op het snijpunt van de twee lasterstralen in de 
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stroming (het meetpunt). Met behulp van de door de Braggcel verschoven frequentie is het tevens 

mogelijk de richting van de snelheid te bepalen. 

Om twee componenten van de snelheid te kunnen bepalen worden twee extra stralen toegevoegd in een 

vlak loodrecht op de eerste stralen. Voor 3-dimensionale metingen dient een extra probe aan de 

opstelling te worden toegevoegd.  

De deeltjes waarover gesproken is, dienen klein genoeg te zijn om de stroming te volgen, maar groot 

genoeg om voldoende licht te verstrooien teneinde goede resultaten te verkrijgen. Water bevat van 

nature meestal voldoende natuurlijke deeltjes, aan gassen moeten deeltjes worden toegevoegd.  

 

2.2.2 Particle Image Velocimetry 

Particle Image Velocimetry (PIV) is een whole-flow-field-meettechniek, die informatie verschaft over de 

stromingssnelheden in een 2-dimensionale doorsnede. In figuur 2.11 is het PIV proces grafisch 

weergegeven.  

 

 
 

figuur 2.11: principe van PIV (www.dantecdynamics.com) 

 

Een krachtige laser licht een deelgebied van de doorsnede aan middels een lichtvlak. Aan de stroming 

worden kleine deeltjes toegevoegd, in geval van water bijvoorbeeld polystyreen of holle glasbolletjes, die 

het laserlicht verstrooien. Een hogesnelheidscamera maakt twee beelden op een door de gebruiker 

gespecificeerd tijdsinterval. De deeltjes die op dat moment opgelicht worden door het lichtvlak van de 

laser, verstrooien het licht, waardoor er een lichtpuls afgegeven wordt. Deze lichtpulsen worden voor 

een bepaald doelgebied opgeslagen in een beeld door middel van een specifiek hulpmiddel, een Charge 

Coupled Device (CCD) genaamd. Na het gespecificeerde tijdsinterval wordt nogmaals een dergelijk beeld 

opgeslagen. Wanneer twee beelden opgeslagen zijn worden de beelden opgedeeld in rechthoekige 

subgebieden, interrogatiegebieden genaamd. Deze interrogatiegebieden van beide beelden, I1 en I2 (zie 

figuur 2.11) worden pixel bij pixel gecorreleerd. De correlatie veroorzaakt een signaalpiek, welke de 

verplaatsing van een specifiek deeltje identificeert. Wanneer voor alle interrogatiegebieden van de twee 

beelden correlatie heeft plaatsgevonden, wordt het snelheidsvectorveld van het doelgebied verkregen. 

Om een goede signaalpiek in de correlatie te krijgen is het aantal deeltjes in de stroming van belang. Als 

vuistregel kan aangehouden worden dat er 10 tot 25 deeltjes in elk interrogatiegebied gezien moeten 

worden.  
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2.2.3 Stromingsvisualisatie  

Stromingsvisualisatie is, in tegenstelling tot de twee eerder beschreven meetmethoden, een kwalitatieve 

meetmethode. Snelheden en turbulentie-intensiteiten van de stroming kunnen met deze methode niet 

exact bepaald worden, wel kan een indruk verkregen worden van het gedrag hiervan. In figuur 2.12 is 

het principe van stromingsvisualisatie grafisch weergegeven.  

Aan de stroming wordt in een punt gekleurde vloeistof toegevoegd, welke met de stroming meegevoerd 

wordt. Hierdoor worden stroombanen zichtbaar. Wanneer een 2-dimensionaal lichtvlak in de stroming 

geprojecteerd wordt, bijvoorbeeld door middel van een diaprojector, worden de gekleurde stroombaan in 

deze doorsnede beter zichtbaar. Met behulp van een loodrecht op het lichtvlak geplaatste videocamera 

of fototoestel, kunnen de stroombanen vervolgens vastgelegd worden. 

 

 
 

figuur 2.12: principe van stromingsvisualisatie 

 

 

2.3 Meetprocedure 

Voor het ontwikkelen van een experimentele dataset zijn twee typen metingen benodigd: 

controlemetingen en hoofdmetingen. De hoofdmetingen, waarbij snelheden en turbulentie-intensiteiten 

gemeten worden met behulp van PIV en/of LDA, worden uitgevoerd in een 2-dimensionale 

langsdoorsnede door de opstelling (zie figuur 2.13). PIV heeft als voordeel dat vanwege de kleine 

afmetingen van de testruimte het gehele snelheidsveld in één beeld te vangen is, bij LDA dient de 

snelheid punt voor punt bepaald te worden, waardoor deze laatste methode veel tijdrovender is. PIV 

heeft echter een meetfrequentie van slechts 15 Hz (bij LDA is een meetfrequentie van ongeveer 10000 

Hz mogelijk), waardoor PIV mogelijk niet toerijkend is om snelle fluctuaties als gevolg van de turbulentie 

te kunnen meten. Dit laatste is de reden dat in het vervolg van dit hoofdstuk aangenomen wordt dat de 

snelheidsmetingen uitgevoerd zullen worden met behulp van LDA. 

De controlemetingen dienen om omgevingsfactoren in kaart te brengen. Zo controleren twee 

temperatuursensoren of de stroming isotherm is en ook blijft gedurende de metingen. Het water zou op 

kunnen warmen vanwege warmteafgifte van bijvoorbeeld de pomp, waardoor de meting niet langer 

isotherm is. Twee druksensoren houden in de gaten of het drukverschil en daarmee ook de 

inlaatsnelheid constant blijft tijdens de metingen (zie figuur 2.14). Met behulp van LDA-metingen in een 

horizontaal 2-dimensionaal controlevlak (figuur 2.13) wordt nagegaan of de inlaat zich gedraagt als een 

vlakke (2-dimensionale) wandinlaat en of de stroming zich symmetrisch gedraagt ten opzichte van de 

langsdoorsnede. Ook kan op deze wijze bekeken worden tot waar in het stromingsveld randeffecten van 

de zijwanden zichtbaar zijn. 
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figuur 2.13: langsdoorsnede (meetvlak) en 

horizontaal controlevlak 

figuur 2.14: druk- en temperatuursensoren 

 

 

 

 2.3.1 Meetsessies  

Het resultaat van de hoofdmetingen is een nauwkeurige experimentele dataset. Deze metingen worden, 

als gezegd, uitgevoerd in de 2-dimensionale langsdoorsnede van figuur 2.13. De dataset zal informatie 

bezitten over het gevolg van de te variëren mogelijkheden van de opstelling: inlaathoogte, slot-

Reynoldsgetal en inlaatgeometrie. Besloten is te meten bij de inlaathoogten 5 mm, 10 mm en 20 mm, 

bij de slot-Reynoldsgetallen van 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 en 6000 en bij vier verschillende 

inlaatgeometriën, te weten: een rechte hoek, een hoek van 45° gericht naar de stroming, een hoek van 

45° gericht naar de contractie en een ronde hoek met een diameter van 4 mm (zie onderdeel 8 in figuur 

2.2). Combinatie van deze variaties levert elf meetsessies op, zoals weergegeven in tabel 2.3. 

 

Iedere LDA-meetsessie bestaat uit ongeveer 280 meetpunten in de verticale langsdoorsnede (zie figuur 

2.15) en een horizontale controlemeting bestaat uit 10 meetpunten vlak na de inlaat, over de gehele 

breedte van de inlaat. Deze laatste meting wordt uitgevoerd om bij iedere meetsessie te controleren in 

hoeverre de inlaat zich als een 2-dimensionale inlaat gedraagt. Daarnaast worden druk en temperatuur 

geregistreerd, zoals eerder beschreven. Om nauwkeurig in de gaten te houden of de inlaatsnelheid 

tijdens de metingen niet verandert, wordt elke vijf minuten opnieuw in een zelfde punt voor de inlaat de 

snelheid gemeten, zodat eventuele schommelingen in de inlaatsnelheid later gecorrigeerd kunnen 

worden.  
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tabel 2.3: Meetsessies met variërende inlaathoogte, inlaatgeometrie en slot-Reynoldsgetal 

 

inlaathoogte inlaatgeometrie slot-Reynoldsgetal [-] metingnummer 

1000 6 

2000 5 

3000 4 

4000 3 

5000 2  

6000 1 

  

3000* 9 

 

 
  

  

3000* 11 

 

  

  

3000* 10 

10 mm 

 
  

  

3000* 7 5 mm 

 
  

  

3000* 8 20 mm 

   

 

 * indien mogelijk wordt hier gemeten bij een transitioneel Reynoldsgetal, te bepalen na de eerste zes metingen 
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figuur 2.15: LDA-meetpunten in langsdoorsnede (alle maten in mm) 
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DEEL 2: UITVOERING 

 

 

2.4 Ervaringen tijdens realisatieproces 

Met een opstelling zoals omschreven in deel 1 van dit hoofdstuk is nog weinig ervaring in het BPS 

Laboratorium. Het is dus een project waarbij veel geleerd kan worden en waarmee de expertise binnen 

de groep uitgebreid kan worden. Nadeel van een leerproces is dat er ook veel mis kan gaan, soms iets 

waarmee rekening gehouden is, soms iets geheel onverwachts. Tegenslagen worden nooit toegejuicht, 

maar kunnen wel leerzaam zijn. Het is belangrijk deze ervaringen te noteren, zodat hier bij een volgend 

onderzoek rekening mee gehouden kan worden. Vandaar dat in deze paragraaf een aantal ervaringen 

met betrekking tot het realisatieproces van de meetopstelling worden toegelicht. 

 

Bij het meten met LDA gaat de voorkeur uit naar het gebruik van glas, in plaats van bijvoorbeeld 

perspex, doordat glas beter transparant is en het laserlicht minder breekt. Nadeel van glas is dat de 

bewerking hiervan moeilijker is en uitbesteed dient te worden. De wachttijd hiervoor kan echter lang zijn 

en tevens is het belangrijk de nauwkeurigheid van de uitvoering en maatvoering in de gaten te houden. 

Daarnaast is bij een opstelling als deze, waar grote spanningsconcentraties op het glas komen te staan, 

de detaillering erg belangrijk. De inwendige hoek van 90° (zie figuur 2.16), zoals deze tijdens de 

voorbereiding ontworpen is, bleek niet bestand tegen de grote krachten in de met water gevulde 

testruimte. Een barst in het glas was het gevolg.   

 

 

  
figuur 2.16: 90° hoek in glasplaat figuur 2.17: kitnaad binnenzijde testruimte 

 

 

Bij de detaillering van de testruimte zoals deze voor dit onderzoek gerealiseerd is, zijn de glasbladen op 

elkaar gekit. Zoals gezegd dient in de gaten gehouden te worden dat dit nauwkeurig gebeurd. Enkele 

oneffenheden zijn echter niet te voorkomen. In het bijzonder het teveel aan kit waarmee de laatste plaat 

gefixeerd wordt om de testruimte te sluiten, is niet nauwkeurig te verwijderen in het huidige ontwerp, 

aangezien de in- en uitlaatspleet te smal zijn om nog goed in de testruimte te kunnen. Hierdoor was het 

niet mogelijk dit teveel aan kit in de aansluiting van de wand aan de zijde van de inlaat met de 

bodemplaat nauwkeurig te verwijderen (zie figuur 2.17). Deze oneffenheden aan de binnenzijde van de 

testruimte oefenen invloed uit op het stromingspatroon in de ruimte. De grootte van deze invloed is 

zonder nauwkeurige metingen echter nog niet in te schatten. Om dergelijke situaties te voorkomen zou 

het beter zijn de glazen vlakken van de testruimte zo te detailleren dat deze kitnaden niet nodig zijn. 

Hierbij kan gedacht worden aan een betere verbinding van de afzonderlijke platen, zonder de noodzaak 

van een dikke kitlaag om de platen aan elkaar te fixeren.  

 

Een ander nadeel van de huidige detaillering van de opstelling is dat de schermen niet gemakkelijk 

schoon gemaakt kunnen worden. De schermen kunnen vervuilen gedurende de metingen, door de 
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deeltjes die in het water aanwezig zijn. Om te voorkomen dat dit de stroming gaat beïnvloeden dienen 

de schermen af en toe schoongemaakt te worden. In de huidige opstelling kan dit enkel door het 

lossnijden van de kit waarmee de schermen vastgezet zijn, een nogal bewerkelijke handeling. In het 

eerste ontwerp was het eenvoudig vervangen van de schermen wel mogelijk. De schermen en 

honingraten zijn namelijk geplaatst in metalen raamwerkjes, die achter elkaar zijn geschroefd. Door het 

losdraaien van de schroeven zou het vervangen en schoonmaken van de schermen mogelijk zijn. Tijdens 

het testen van de opstelling bleek deze verbinding echter niet waterdicht te zijn en zijn de raamwerken 

naast schroefverbindingen ook voorzien van kitnaden. Een andere, maar zeer tijdrovende, oplossing zou 

het met grote precisie vlakschuren van alle raamwerken zijn geweest, zodat de verbinding van twee 

vlakke raamwerken met enkel wat vet en de ontworpen schroefverbindingen waterdicht gemaakt had 

kunnen worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figuur 2.18: grotere weerstand uitlaat 

 

figuur 2.19: ontluchtingsopeningen  

 

 

Tijdens de eerste opstellingstesten bleek dat het vullen van de testruimte met water niet eenvoudig 

verliep. Het in de waterkolom gepompte water stroomde de testruimte uit, zonder eerst de ruimte 

geheel met water te vullen. De uitlaatsnelheid van het water was te hoog, om de ruimte langzaamaan 

geheel te vullen. Lagere snelheden waren echter niet mogelijk, doordat al gebruik werd gemaakt van de 

laagst mogelijk stand in de waterkolom. Door het opvullen van de opening in de overloop achter de 

uitlaat met behulp van een perspex plaat met vinnen, waar de opening nu slechts 1 mm hoog is in plaats 

van 5 mm, wordt een grotere weerstand gecreëerd en zijn zowel lagere inlaat- als uitlaatsnelheden 

mogelijk geworden (zie figuur 2.18).  

Naast problemen met het vullen van de testruimte kwamen er tijdens het vullen grote hoeveelheden 

lucht met het water mee de testruimte in. Een lagere uitlaatsnelheid tijdens het vullen van de ruimte 

bleek hiervoor deels een oplossing. Samen met het aanpassen van de toevoerlocatie van het water in de 

waterkolom, reduceert dit de vorming van luchtbellen in het water grotendeels. Het oorspronkelijk boven 

in de waterkolom geplaatste vergiet is vervangen door een watertoevoer onderin de kolom, waarboven 

een scherm is geplaatst (zie figuur 2.2). Hierdoor neemt de turbulentie en daarmee de vorming van 

5 mm 1 mm 
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luchtbellen in het water in de waterkolom af. Om de toch nog in de testruimte meekomende lucht te 

kunnen verwijderen zijn ontluchtingsgaatjes aangebracht: één in de contractie, twee in de testruimte. 

Op de ontluchtingsgaatjes is een dunne slang bevestigd, zodat uitstromend water het systeem niet 

verlaat, maar in de slang tot stilstand komt (zie figuur 2.19).  

 

 

2.5 Metingen  

 

Door het vinden van oplossingen voor de tegengekomen obstakels tijdens het realisatieproces is de 

meetopstelling uiteindelijk gerealiseerd zoals in figuur 2.20 getoond is. De verschillende onderdelen, 

zoals deze ook al in figuur 2.2 benoemd zijn, zijn tevens terug te vinden in deze figuur. 

 

 
 

figuur 2.20: meetopstelling testruimte in het BPS-Laboratorium 
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2.5.1 Meetprocedure  

Vanwege het langdurige proces om te komen tot de opstelling zoals deze hierboven getoond is, is 

besloten het doel van de metingen tijdens dit afstudeeronderzoek aan te passen. Van het ontwikkelen 

van een nauwkeurige dataset, zoals omschreven in paragraaf 2.3 is besloten enkel eerste 

onderzoekende metingen uit te voeren om het gedrag van de stroming in de meetopstelling in kaart te 

brengen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van druk- en temperatuursensoren, een flowmeter en de in 

paragraaf 2.1.2 besproken stromingsvisualisatie.  

Met behulp van de druk- en temperatuursensoren wordt in de gaten gehouden of de stroming isotherm 

is en de snelheid gedurende een meting constant blijft. Het slot-Reynoldsgetal van een meetsessie wordt 

bepaald door het schatten van de inlaatsnelheid, wat als volgt gedaan wordt: De flowmeter wordt 

gebruikt om de snelheid van de stroming te kunnen bepalen. Aan de hand van de inkomende stroming 

via de flowmeter en het opvangen en wegen van het water dat via de overloop in de waterkolom het 

circuit verlaat, kan bepaald worden welke volumestroom, bij een bepaalde waterkolomhoogte en 

inlaathoogte, de testruimte in stroomt.  

     

 in uitQ Q=  (2.5) 

 Q U A= ⋅  (2.6) 

Hierin staat Qin voor de binnenkomende volumestroom, gemeten door de flowmeter op de toevoerslang, 

Qui voor de uittredende volumestroom via de overloop in de waterkolom en de uitlaat van de testruimte. 

De inlaatsnelheid in de testruimte U kan vervolgens bepaald worden door de volumestroom Q te delen 

door het inlaatoppervlak A. 

Stromingsvisualisatie wordt ingezet om de stroming in de testruimte in beeld te brengen. Er worden 

beelden gemaakt van de opstelling met een variërende inlaathoogte (5, 10 en 20 mm) en een variërend 

slot-Reynoldsgetal (van 1000 tot ongeveer 5000). Via de smalle opening net achter de inlaat, ter hoogte 

van het midden van de inlaat, wordt gekleurde vloeistof met behulp van een injectienaald in de stroming 

gespoten. Deze kleurstof wordt beter zichtbaar gemaakt door een lichtvlak afkomstig van een 

diaprojector. Met behulp van een videocamera zijn vervolgens de stroombanen vastgelegd (zie figuur 

2.21).  

 

 

 
 

 

figuur 2.21: stromingsvisualisatie 
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2.5.2 Ervaringen tijdens het uitvoeren van de metingen 

Tijdens het uitvoeren van de metingen, waarbij intensief gewerkt is met de opstelling, zijn nog een 

aantal bemerkingen gedaan. Deze bemerkingen betreffen voornamelijk tekortkomingen in de opstelling 

welke verholpen dienen te worden alvorens de metingen met behulp van LDA uitgevoerd gaan worden. 

Tijdens het vullen van de testruimte blijken nog altijd een aantal luchtbellen niet verwijderd te kunnen 

worden. Deze luchtbellen blijven tegen de bovenzijde van de testruimte kleven. Om dit te verhelpen 

dient de testruimte onder een kleine hoek geplaatst te worden (net niet waterpas), zodat de achterzijde 

van de testruimte (uitlaatzijde) iets hoger gepositioneerd is dan de voorzijde (inlaatzijde). Indien deze 

maatregel niet voldoende blijkt te zijn is het noodzakelijk een aantal extra ontluchtingsgaten aan te 

brengen in het bovenvlak van de ruimte. 

Gedurende de metingen bleek de flowmeter geen constante waarden aan te geven, maar naast de reële 

waarden enkele zeer onwaarschijnlijke hoeveelheden. Vandaar dat tijdens het uitvoeren van de 

metingen besloten is het slot-Reynoldsgetal te schatten, door de hoeveelheid water uit de uitlaat op te 

vangen in een bak met een vastgestelde inhoud en aan de hand van de tijdsduur daarvan de snelheid 

nabij de inlaat te bepalen. Het is aan te raden te zorgen voor een betrouwbare flowmeter voordat de 

LDA-metingen uitgevoerd worden.  

De pomp, die gebruikt wordt voor het toevoeren van water uit het reservoir naar de waterkolom, is niet 

constant in de tijd. De invloed hiervan wordt grotendeels teniet gedaan doordat een teveel aan 

watertoevoer afgevoerd wordt via de openingen in de waterkolom. Wanneer de pomp echter ineens zeer 

veel of zeer weinig water toevoert is deze schommeling niet geheel op te vangen. Het is dus verstandig 

na te gaan of de pomp verbeterd kan worden, zodat de werking van de pomp meer constant in de tijd is. 

De extra weerstand in de overloop na de uitlaat van de testruimte was niet zorgvuldig mee ontworpen 

met de opstelling. Tijdens het realisatieproces van de opstelling is de weerstand in de overloop 

toegevoegd. Hierdoor was het niet mogelijk de druk- en temperatuursensor in de overloop achter de 

uitlaat aan te brengen. Daarnaast is de weerstand niet nauwkeurig te regelen, waardoor de 

inlaatsnelheid bij de lagere snelheden niet met kleine stapjes gevarieerd kan worden. Dit is wel van 

belang om de overgang van een transitionele stroming naar een turbulente stroming te onderzoeken. Er 

dient om deze reden een nauwkeurig, met kleine stapjes, te regelen weerstand in de overloop worden 

aangebracht. Tevens dienen in de overloop gaten te worden aangebracht om de druk- en 

temperatuursensor achter de uitlaat te kunnen plaatsen. 

De temperatuur van het water in de opstelling loopt op tot de temperatuur van de ruimte waarin de 

opstelling geplaatst is. Om onder isotherme condities te kunnen meten is het belangrijk het water ruim 

een dag te laten staan, zodat het water de ruimtetemperatuur bereikt heeft. Daarnaast dienen 

schommelingen in de ruimtetemperatuur zoveel mogelijk beperkte te worden.  

 

 

2.6 Conclusie 

In dit hoofdstuk is het experimentele gedeelte van dit afstudeeronderzoek toegelicht. Het ontwerp van 

de testruimte, geschikt voor het ontwikkelen van een experimentele dataset, is besproken. De 

meetmethoden geschikt voor het analyseren van de stroming in de testruimte zijn o.a. LDA, PIV en 

stromingsvisualisatie. Door de obstakels op de weg van het realisatieproces van de testruimte worden 

uiteindelijk enkel verkennende metingen uitgevoerd met behulp van stromingsvisualisatie. De 

tekortkomingen die tijdens de metingen opgemerkt zijn in de opstelling, zijn weergegeven, om 

verbeteringen aan te kunnen brengen voordat de LDA-metingen uitgevoerd gaan worden.  
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3 RESULTATEN STROMINGSVISUALISATIE 
 

 

 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten weergegeven van de uitgevoerde metingen met behulp van 

stromingsvisualisatie. Deze metingen zijn uitgevoerd in elf verschillende configuraties van de 

meetopstelling. Het doel van deze metingen, naast het testen van de meetopstelling, is een eerste 

analyse uit te voeren van de stromingsverschijnselen die met het oog waar te nemen zijn. De 

waarnemingen zullen in dit hoofdstuk worden toegelicht en met momentopnames van de verkregen 

filmopnames worden ondersteund. De filmopnames zijn via de DVD in de bijlage beschikbaar gesteld. Op 

basis van de waarnemingen zullen aanbevelingen worden gedaan voor de uitvoering van de toekomstige 

metingen met behulp van LDA.  

 

 

3.1 Meetoverzicht 

De metingen zijn uitgevoerd bij drie verschillende inlaathoogten, 5, 10 en 20 mm en verschillende 

inlaatsnelheden. Dit resulteert in slot-Reynoldsgetallen tussen ongeveer 1000 en 5200. Een overzicht 

van de in totaal elf uitgevoerde metingen is weergegeven in tabel 3.1. Om in dit hoofdstuk duidelijk te 

kunnen refereren naar een bepaalde meting met een bepaalde configuratie heeft elke uitgevoerde 

meting een naam gekregen, bijvoorbeeld H20Re1000. Deze specifieke naam verwijst dan naar de 

meting uitgevoerd in de configuratie met een inlaathoogte van 20 mm en een slot-Reynoldsgetal van 

ongeveer 1000.  

Het resultaat van de metingen zijn filmopnames van ongeveer 5 minuten van de stroming in de 2-

dimensionale langsdoorsnede door het midden van de testruimte, zoals in de subparagrafen 2.2.3 en 

2.5.1 omschreven is (zie ook het lichtvlak in figuur 2.21). De opnames zijn beschikbaar gesteld via de 



 

 

 

 

 

 

- 28 - 

DVD in de bijlage, onder vermelding van de naam zoals deze in de laatste kolom van de onderstaande 

tabel is weergegeven. Om de omschreven resultaten in dit hoofdstuk te verduidelijken zijn 

momentopnames van deze filmopnames gebruikt. Aangezien de opnames een veel duidelijker beeld 

geven van de besproken verschijnselen dan de momentopnames dit doen, wordt geadviseerd deze 

filmopnames bij het lezen van dit hoofdstuk te bekijken.  

 

 

tabel 3.1: overzicht uitgevoerde metingen stromingsvisualisatie  

                                    

Slot-

Reynoldsgetal 

[-] 

Inlaatsnelheid 

 

[m/s] 

Inlaathoogte 

 

[mm] 

Druk 

 

[Pa] 

Watertemperatuur 

 

[°C] 

Naam meting 

 

1000 0.05 20 107 ± 26 22.2 ± 0.1 H20Re1000 

2000 0.10 20 1155 ± 57 20.8 ± 0.1 H20Re2000 

3200 0.16 20 1352 ± 36 19.4 ± 0.1 H20Re3200 

4300 0.22 20 2543 ± 54 21.8 ± 0.1 H20Re4300 

5200 0.26 20 5022 ± 169 19.4 ± 0.1 H20Re5200 

1000 0.10 10 225 ± 30 19.4 ± 0.1 H10Re1000 

1600 0.16 10 1418 ± 36 16.5 ± 0.1 H10Re1600 

1900 0.19 10 2562 ± 43 17.0 ± 0.1 H10Re1900 

3200 0.32 10 5466 ± 36 18.4 ± 0.1 H10Re3200 

1000 0.20 5 281 ± 50 18.7 ± 0.1 H5Re1000 

1200 0.24 5 1436 ± 39 18.9 ± 0.1 H5Re1200 

 

 

 

3.1.1 Meetspecificaties 

In tabel 3.1 zijn per meting de specificaties van die meting weergegeven. Het Slot-Reynoldsgetal is 

gebaseerd op de combinatie van inlaatsnelheid en inlaathoogte. De inlaatsnelheid is bepaald middels de 

volumestroom door de testruimte, zoals in paragraaf 2.5 omschreven is. Tevens zijn in de tabel de 

gemiddelde druk en gemiddelde temperatuur en de maximale afwijking daarvan weergegeven. Deze 

waarden zijn gemeten in de waterkolom, ter hoogte van het midden van de inlaat van de testruimte, 

gedurende ongeveer 5 minuten (zie de linker sensor in figuur 2.14). De exacte waarden van de druk 

geven hier weinig informatie, aangezien hiervoor het drukverschil over de testruimte benodigd is. Dit 

drukverschil kan echter nog niet gemeten worden vanwege het ontbreken van een tweede drukmeter ter 

plaatse van de uitlaat van de testruimte. Wat wel geanalyseerd kan worden zijn de schommelingen in 

druk en temperatuur gedurende de metingen. De gemeten druk varieert tijdens de metingen, waarbij de 

relatieve afwijking van het gemiddelde afneemt bij een toenemende gemiddelde druk. Deze variaties in 
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druk zijn deels toe te schrijven aan onvermijdbare schommelingen van het wateroppervlak. Daarnaast is 

de volumestroom van de pomp, die gebruikt wordt voor het toevoeren van water uit het reservoir naar 

de waterkolom, niet constant in de tijd. De invloed hiervan wordt grotendeels ondervangen doordat een 

teveel aan watertoevoer direct afgevoerd wordt via de openingen in de waterkolom (zie figuur 2.2). 

Wanneer de pomp echter ineens zeer veel of zeer weinig water toevoert, is deze schommeling niet 

volledig op te vangen. Dit leidt tot een schommeling in de druk.  

De temperatuur neemt tijdens de metingen toe. Dit wordt veroorzaakt doordat het water gedurende de 

metingen opwarmt van koud kraanwater (met een temperatuur van ongeveer 16 °C) tot water op 

kamertemperatuur (ongeveer 22,3 °C).  

 

 

3.2 Resultaten 

 

Deze paragraaf beschrijft de observaties gedurende de elf in tabel 3.1 weergegeven metingen. Na een 

algemene beschrijving van de aanschouwde stroming in de testruimte, zal dieper worden ingegaan op 

een aantal specifieke verschijnselen.  

 

3.2.1 Algemeen stromingspatroon 

 

          
 

figuur 3.1: stromingsvisualisatiebeeld van meting H20Re1000 

 

 

In figuur 3.1 is het algemene stromingspatroon getoond aan de hand van de resultaten van meting 

H20Re1000. Het getoonde beeld is het stromingspatroon in het 2-dimensionale lichtvlak door het 

midden van de testruimte (zie figuur 2.21). Wanneer dit beeld bekeken wordt, zijn een aantal 

stromingsverschijnselen te benoemen, welke in elk van de metingen terugkomen. Daar waar de inkt de 

ruimte in stroomt (1), vertoont het inlaatprofiel laminair of turbulent gedrag. De stroming volgt het 

plafond en buigt af richting de bodem. Bij een hoge inlaatsnelheid speelt de tegendruk als gevolg van de 

achterwand een relatief kleinere rol, waardoor de stroom pas later afbuigt. Vervolgens splitst de 

stroming zich in tweeën: een gedeelte verlaat de ruimte direct via de uitlaat en een gedeelte stroomt 

langs de bodem terug naar de wand van de inlaat en vormt een grote centrale wervel. De verdeling van 

de stroming is aan de hand van de beelden moeilijk te schatten, maar het lijkt erop dat een zeer groot 

gedeelte van de stroming, ongeveer 30% tot 50%, direct via de uitlaat weg stroomt. Dit komt de 

efficiëntie van de ventilatie in de ruimte niet ten goede. In elk van de situaties mengt het in de ruimte 

1 

Inlaat 

Uitlaat 
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aanwezige water uiteindelijk met het vers toegevoerde water. De mengsnelheid hiervan is afhankelijk 

van de inlaatsnelheid. De plaatsen in de ruimte waar de menging het langzaamst verloopt, zijn het 

midden van de testruimte, de laag net onder het plafond en – afhankelijk van de inlaatsnelheid – de 

linkerbovenhoek in de ruimte.  

 

3.2.2 Transiënte karakter van de stroming 

Eén van de vragen binnen dit onderzoek is of ventilatie in een ruimte wanneer een nauwkeurige 

voorspelling gewenst is, nu transiënt gesimuleerd dient te worden, of dat er volstaan kan worden met 

een stationaire simulatie. Er is bekend dat stromingen in een ruimte zich transiënt gedragen, maar voor 

het gemak worden deze vaak stationair verondersteld.  

Wanneer het algemene stromingspatroon bekeken wordt, zoals weergegeven in figuur 3.1, kan dit met 

behulp van een stationair beeld beschreven worden. Het medium, in dit geval water, in het geval van 

ventilatie natuurlijk lucht, komt de ruimte binnen en stroomt evenwijdig aan het plafond, tot de snelheid 

zo laag wordt dat de stroming naar beneden afbuigt, doordat de tegendruk van de begrenzing (de 

achterwand) gaat overheersen. Vervolgens verlaat het verse water rechtstreeks de ruimte via de uitlaat, 

of buigt af en vormt een grote centrale wervel in het verticale vlak de ruimte. Bij een stationaire 

stroming zal dit patroon zich herhalen en het hart van centrale wervel – ongeveer het middelpunt van de 

testruimte – zal niet verschuiven. 

Wanneer gekeken wordt naar de resultaten van bijvoorbeeld meting H20Re1000, zien we echter dat de 

stroming zich veranderlijk gedraagt. Het hart van de centrale wervel verplaatst zich in de tijd, zoals in 

figuur 3.2 aangegeven is. Uiteindelijk zal ook in het hart van de stroming menging plaatsvinden tussen 

het vers in de ruimte toegevoerde water en het al in de ruimte aanwezige water. De stroming toont 

hiermee aan duidelijk transiënt gedrag te vertonen.  

 

 

    

 

figuur 3.2: stromingsvisualisatiebeelden van meting H20Re1000 op drie navolgende tijdstippen, de witte cirkel geeft het 

stilstaande hart in de cirkelvormige stroming weer 

 

 

3.2.3 Constante hoogte en variërend slot-Reynoldsgetal 

In figuur 3.3 zijn steeds twee opeenvolgende momentopnames getoond van de metingen bij een 

inlaathoogte van 20 mm en een slot-Reynoldsgetal oplopend van ongeveer 1000 tot 5200. Het eerste 

beeld toont het moment waarop de inkt juist nabij de inlaat geïnjecteerd is. Het tweede beeld toont de 

verdere menging van het verse water gekleurd met inkt en het al in de ruimte aanwezig water, enkele 

seconden na het injecteren van de inkt. De inlaatsnelheden, behorende bij de toenemende slot-

Reynoldsgetallen van 1000 tot 5200, zijn 0.05 m/s tot 0.26 m/s (zie tabel 3.1). 
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          Re≈1000 
 

          Re≈2000 

 

          Re≈3200 
 

          Re≈4300 
 

          Re≈5200 

figuur 3.3: stromingsvisualisatiebeelden van metingen met H=20 mm op twee navolgende tijdstippen 
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In figuur 3.3 is duidelijk waar te nemen dat wanneer het slot-Reynoldsgetal toeneemt – en daarmee de 

inlaatsnelheid – dit onder andere invloed heeft op het karakter van de inkomende stroming (de jet) en 

op de menging in de ruimte.  

Bij een laag slot-Reynoldsgetal (H20Re1000) is te zien dat de inkomende stroming redelijk laminair de 

ruimte binnenstroomt. Even voorbij de inlaat ontstaat een wervelstraat, tot deze zijn snelheid verliest en 

voordat de achterwand bereikt wordt, afbuigt naar beneden. Bij een hoog slot-Reynoldsgetal 

(H20Re5200) komt de stroming turbulent via de inlaat de ruimte binnen. Er zijn wervels aanwezig, maar 

deze krijgen niet de kans zich te ontwikkelen als een duidelijke wervelstraat zoals deze bij H20Re1000 te 

zien is. De jet lijkt met een schijnbaar onverminderde snelheid tegen de achterwand van de ruimte op te 

botsen, waarna het grootste gedeelte van de stroming zich naar beneden afbuigt. Een kleiner gedeelte 

buigt zich af naar boven en vormt wervels in de linkerbovenhoek van de ruimte.  

 

Menging in de ruimte tussen het vers toegevoegd water en het al aanwezige water vindt sneller plaats, 

naarmate het slot-Reynoldsgetal toeneemt. Bij meting H20Re5200 heeft al na enkele seconde zelfs 

menging in het hart van de centrale wervel plaatsgevonden. Niet alleen mengt het water sneller 

wanneer het slot-Reynoldsgetal toeneemt, ook is deze menging vollediger over de ruimte: ook in de 

hoeken vindt menging plaats, iets wat in bijvoorbeeld meting H20Re1000 niet volledig gebeurt. 

 

3.2.4 Constant slot-Reynoldsgetal en variërende inlaathoogte 

Figuur 3.4 toont beelden van de resultaten van de metingen met een constant slot-Reynoldsgetal van 

ongeveer 1000 en een inlaathoogte van 5, 10 en 20 mm (meting H5Re1000, H10Re1000 en 

H20Re1000). Op elk van de drie foto’s in de figuur is een beeld te zien van het moment waarop juist inkt 

in de stroming nabij de inlaat geïnjecteerd is.  

 

 

                            
 

figuur 3.4: stromingsvisualisatiebeelden van metingen met Re≈1000 en H=5, 10 en  20 mm (van links naar rechts) 

 

 

Alhoewel het slot-Reynoldsgetal in elk van de situaties gelijk is, is de jet in elk van de situaties 

verschillend. In de situatie met een inlaathoogte van 20 mm en een bijbehorende inlaatsnelheid van 

0.05 m/s is de stroming voorbij de inlaat laminair, om zich vervolgens te ontwikkelen tot een 

wervelstraat (rechterfoto in figuur 3.4). Wanneer de tegendruk van de achterwand de overhand krijgt 

buigt de stroming af naar beneden. In de linkerbovenhoek van de ruimte lijkt nauwelijks stroming plaats 

te vinden. Bij een inlaathoogte van 5 mm, met een bijbehorende inlaatsnelheid van 0.20 m/s, is de 

inkomende stroming turbulent en botst schijnbaar met hoge snelheid tegen de achterwand van de 

opstelling, waarna het grootste gedeelte van de stroming naar beneden afbuigt en een klein gedeelte 

naar boven, om in de linkerbovenhoek een wervel te vormen (linker foto figuur 3.4). Dit 

stromingspatroon lijkt veel op het patroon zoals dat gezien is bij de eerder getoonde meting H20Re4300, 

met een inlaatsnelheid van 0.22 m/s. Ook voor de snelheid waarmee het verse en al aanwezige water in 
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de testruimte mengen zijn overeenkomsten te vinden tussen metingen met een gelijke inlaatsnelheid. 

Op basis hiervan zou gesteld kunnen worden dat de inlaatsnelheid meer zegt over de optredende 

verschijnselen bij een meting, dan het slot-Reynoldsgetal dit doet. Deze constatering toont dat het 

dimensieloze Reynoldsgetal misschien een zinvolle parameter kan zijn, maar niet altijd te gebruiken is 

om stromingsverschijnselen ondubbelzinnig te typeren. 

  

3.2.5 Laminair, transitioneel en turbulent 

Wanneer het Reynoldsgetal van een stroming voldoende laag is, gedraagt een stroming zich laminair. Bij 

een hoog Reynoldsgetal treedt een turbulente stroming op. Het overgangsgebied hiertussen vertoont 

transitioneel stromingsgedrag. Voor stromingen in een binnenruimte is weinig bekend over de grenzen 

van dit transitionele gebied. Wel is er informatie te vinden over het stromingsgedrag in een buisprofiel. 

Wanneer het Reynoldsgetal betrokken op de buisdiameter lager is dan ongeveer 2000 spreekt men van 

een laminaire stroming. Boven dit Reynoldsgetal treedt, afhankelijk van omgevingsfactoren zoals de 

ruwheid van de buis, een transitionele stroming op, waarin turbulentie een rol begint te spelen, maar 

nog niet over de gehele buis. 

 

Figuur 3.5 toont momentopnames van een aantal van de resultaten van de metingen met een 

inlaathoogte van 20 mm. De beelden zijn al vaker weergegeven in dit hoofdstuk, waarbij uitleg gegeven 

is over de werking van de jet.  

 

             
 

figuur 3.5: stromingsvisualisatiebeelden van metingen met H=20 mm en Re≈ 1000, 3200 en 5200 (van links naar 

rechts) 

 

Bij de metingen met een constante inlaathoogte van 20 mm en een variërend slot-Reynoldsgetal is 

gezocht naar dit zogeheten transitionele gebied. Metingen H20Re4300 en H20Re5200 zijn duidelijk 

turbulent. De stroming komt zeer turbulent de ruimte binnen, zonder dat ergens een schijnbaar 

laminaire stroming gesignaleerd kan worden. Bij meting H20Re1000 gedraagt de inkomende stroming 

zich duidelijk anders: de stroming lijkt laminair de ruimte binnen te komen om zich vervolgens te 

ontwikkelen tot een wervelstraat. Aangezien in deze configuratie de stroming noch laminair noch geheel 

turbulent is zou deze stroming transitioneel genoemd kunnen worden. Bij de metingen H20Re2000 en 

H20Re3200 is het moeilijker het type stroming te benoemen. Er ontstaat ook in deze beide configuraties 

een duidelijke wervelstraat, er is echter geen laminaire inlaatstroming te onderscheiden. Mogelijk is de 

stroming hier al turbulent te noemen. Omdat er niet gemeten is bij Reynoldsgetallen lager dan 1000 is 

niet te zeggen vanaf welk Reynoldsgetal de stroming zich transitioneel gaat gedragen. Wel kan uit de 

metingen met een inlaathoogte van 20 mm mogelijk geconcludeerd worden dat de stroming bij een 

Reynoldsgetal van 1000 zich gedeeltelijk in het transitionele regiem bevindt. Bij een Reynoldsgetal vanaf 

2000 lijkt de stroming turbulent. 
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In de vorige subparagraaf is geconstateerd dat stromingsverschijnselen niet enkel optreden als functie 

van het slot-Reynoldsgetal, maar tevens als functie van de inlaatsnelheid bij dit slot-Reynoldsgetal. 

Wanneer het resultaat van meting H5Re1000 (zie figuur 3.4) hier ook betrokken wordt, blijkt dat het 

transitionele gebied niet eenvoudig te omschrijven is met behulp van het slot-Reynoldsgetal. Hier treedt 

namelijk bij een slot-Reynoldsgetal van 1000 een stroming op welke lijkt op de stroming in meting 

H20Re4300, welke beiden een vergelijkbare inlaatsnelheid bezitten. Bij een slot-Reynoldsgetal van 1000 

is hier de stroming dus te typeren als een turbulente stroming. 

   

Aan de hand van deze analyse kan gezegd worden dat in de testruimte met een inlaathoogte van 20 mm 

een ogenschijnlijk transitioneel gebied vast gesteld is. De grenzen van dit transitionele gebied kunnen 

echter moeilijk in een slot-Reynoldsgetal uitgedrukt worden, omdat het gedrag van de stroming in de 

testruimte niet enkel afhankelijk is van het slot-Reynoldsgetal, maar tevens afhankelijk lijkt te zijn van 

de snelheid bij dit slot-Reynoldsgetal. 

 

 

3.3 Vervolgonderzoek 

 

Tijdens het uitvoeren en analyseren van de metingen in de testruimte zijn een aantal bevindingen 

gedaan die van belang zijn voor vervolg onderzoek. Wanneer gekeken wordt naar het meetplan voor de 

in de toekomst uit te voeren LDA-metingen, dient deze aangepast te worden om meer te weten te 

komen over het transitionele gebied. Het slot-Reynoldsgetal in de metingen dient gevarieerd te worden 

met stappen kleiner dan 1000. Bij een inlaathoogte van 20 mm is het bijvoorbeeld interessant het slot-

Reynoldsgetal tussen 0 en 2000 met stappen van ongeveer 200 toe te laten nemen, om dit 

overgangsgebied goed in kaart te kunnen brengen. Omdat de grenzen van het transitionele gebied niet 

alleen afhankelijk zijn van het slot-Reynoldsgetal is het belangrijk ook bij de andere inlaathoogten dit 

gebied nauwkeurig te onderzoeken. Hiermee kan onderzocht worden of de grenzen van het transitionele 

gebied in de testruimte mogelijk afhankelijk zijn van een vast te stellen verband tussen het slot-

Reynoldsgetal en de inlaatsnelheid bij dit slot-Reynoldsgetal. 

Daarnaast zijn een aantal bevinden gedaan welke van belang kunnen zijn bij de vertaling van de 

waterstroming in deze ruimte naar een ventilatieconcept. Zo is het voor de ventilatie-efficiëntie van de 

stroming van belang om na te gaan hoe groot de stroming van de inlaat rechtstreeks naar de uitlaat is. 

Op gebied van comfort is het belangrijk na te gaan hoe hoog de snelheid in de leefzone van de ruimte. 

Deze leek tijdens de meting ontoelaatbaar hoog bij de hoge slot-Reynoldsgetallen.  

Ook kunnen vraagtekens gezet worden bij de betrouwbaarheid van enkel het slot-Reynoldsgetal als 

dynamische factor voor gelijkvormigheid, gezien de invloed van de inlaatsnelheid bij dit slot-

Reynoldsgetal op het stromingspatroon. Mogelijk is het ontwerpen van een schaalmodel complexer dan 

in hoofdstuk 2 aangenomen is.  

 

 

3.4 Conclusie 

 

In dit hoofdstuk zijn momentopnames weergegeven van de resultaten van metingen met behulp van 

stromingsvisualisatie in elf verschillende configuraties, waarbij gevarieerd is met de inlaathoogte en de 

inlaatsnelheid, resulterend in een variërend slot-Reynoldsgetal.  

De resultaten laten zien dat het algemene stromingspatroon in de testruimte bij de verschillende 

configuraties nagenoeg gelijk is en transiënt is. Bij toenemend slot-Reynoldsgetal – en dus bij een 

toenemende inlaatsnelheid - verandert de stroming van een transitionele stroming in een turbulente. 

Hoe hoger het Reynoldsgetal, hoe sneller en vollediger de menging in de ruimte is. Wanneer de stroming 

met eenzelfde Reynoldsgetal, maar verschillende inlaatsnelheden bekeken wordt, blijkt de aard van het 

stromingsregime in verschillende gebieden van de stroming niet alleen afhankelijk van het slot-

Reynoldsgetal, maar vooral ook afhankelijk van de inlaatsnelheid bij dit slot-Reynoldsgetal. 

Met behulp van de bevinden tijdens de uitgevoerde stromingsvisualisaties kan het meetplan voor de uit 

te voeren LDA-metingen worden aangepast.   



 

 

 

 

 

 

- 35 - 

 

 

 

4 ENKELE BASISBEGRIPPEN VAN CFD VOOR 
STROMING IN BINNENRUIMTEN 

 

 

 

Computational Fluid Dynamics (CFD) maakt gebruik van numerieke methoden en algoritmes om 

stromingen op te lossen en te analyseren. In dit afstudeeronderzoek wordt gebruik gemaakt van het 

commerciële CFD-pakket Fluent 6.3.26. Om inzichtelijk te maken waarop het soort CFD-toepassingen in 

dit afstudeerverslag gebaseerd zijn en hoe CFD toegepast kan worden bij de voorspelling van 

stromingen in binnenruimten, worden hier enkele basisbegrippen van het voorspellen met behulp van 

CFD toegelicht. 

  

 

4.1 Navier-Stokes-vergelijkingen 

CFD verwijst naar numerieke technieken gebaseerd op de behoudswetten uit de stromingsleer. Deze 

wetten beschrijven drie fundamentele fysische principes: de wet van behoud van massa, de tweede wet 

van Newton en de wet van behoud van energie. Gebaseerd op deze drie wetten kunnen, voor een 

vloeistof, drie vergelijkingen worden gedefinieerd. Aangezien in dit onderzoek enkel gekeken wordt naar 

isotherme stroming speelt de energievergelijking hier geen rol.  
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Hierin staat v
��

voor de momentane snelheidsvector in positie (x,y,z) op tijdstip t, ∇ voor de divergentie-

operator, t voor de tijd, ρ voor de dichtheid, p voor de momentane druk in positie (x,y,z) op tijdstip t, µ 

voor de dynamische viscositeit, 2
∇  voor de Laplace-operator en g

��

voor de zwaartekracht.  

 

In dit onderzoek wordt gewerkt met onsamendrukbare, viskeuze stromingen (ρ en µ zijn constant). De 

invloed van de zwaartekracht kan verwaarloosd worden. Dit leidt tot de volgende Navier-Stokes-

vergelijkingen, uitgeschreven in Cartesische coördinaten (x,y,z) met v
��

= (u,v,w): 

 

Massa: 0
u v w

x y z

∂ ∂ ∂
+ + =

∂ ∂ ∂
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4.2 Hoofdcategorieën voor het berekenen van turbulente stromingen 

Het analyseren van de effecten van turbulentie is veelvoorkomend, aangezien de meeste verschijnselen 

in de wereld om ons heen turbulent van aard zijn. Turbulentie gaat gepaard met schijnbare chaos en 

schijnbaar willekeurige fluctuaties in ruimte en tijd rondom een gemiddelde waarde van snelheid, druk 

en temperatuur.  

 

Wanneer een stroming niet turbulent is wordt deze laminair of transitioneel genoemd. De overgang van 

een laminaire stroming, via transitioneel naar een turbulente stroming gaat samen met het 

Reynoldsgetal, welke de verhouding weergeeft tussen traagheidskrachten en viskeuze krachten.  

 

 Re
U L

ν

⋅
=  (4.7) 

Hierin staat U voor de karakteristieke snelheid, L voor de karakteristieke lengteschaal van de stroming 

en ν voor de kinematische viscositeit van het medium. Bij een hoog Reynoldsgetal, wanneer 

traagheidskrachten veel groter worden dan viskeuze krachten, gaat een stroming zich turbulent 

gedragen.  Het gebied tussen een volledig laminaire stroming en een volledig turbulente stroming wordt 

transitioneel genoemd. De omslag van het ene stromingsregime naar het andere is niet exact vast te 

leggen en afhankelijk van de stroming zelf. 

 

Er zijn verschillende methoden om turbulente stromingen met behulp van CFD te simuleren. De drie 

regelmatig toegepaste methoden voor de voorspelling van turbulente stromingen zijn Reynolds-

Averaged Navier-Stokes, Large Eddy Simulation en Direct Numerical Simulation. Detached Eddy 

Simulation is een hybride methode en een combinatie van zowel Reynolds-Averaged Navier-Stokes en 

Large Eddy Simulation. Deze vier methoden worden hieronder kort toegelicht. 
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4.2.1 Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS) 

Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS) is een veel gebruikte methode voor het benaderend oplossen 

van een turbulente stroming. De vergelijkingen die hierbij opgelost worden zijn een vereenvoudiging van 

de Navier-Stokes-vergelijkingen, waarbij enkel de gemiddelde stroming opgelost wordt. Hierdoor 

bespaart deze methode veel tijd. Aan de RANS-vergelijkingen is ten opzichte van de Navier-Stokes-

vergelijkingen een extra term toegevoegd,. Deze extra term dient opgelost te worden. Dit wordt 

mogelijk gemaakt door het toepassen van een zogenaamd turbulentiemodel.  

 

De RANS-vergelijkingen worden verkregen door het ontbinden van de oplossingsvariabelen in een 

gemiddeld en een fluctuerend deel, geïntegreerd in de Navier-Stokes-vergelijkingen. Het ontbinden van 

de oplossingsvariabelen in een gemiddelde component en een fluctuerende component kan worden 

uitgedrukt aan de hand van de volgende vergelijking voor een momentane vector a
��

 en een momentane  

scalair ξ: 

 

 'a A a= +

�� �� ���

, 'ξ ξ= Ξ +   (4.8)       

Hierin staan A
��

en Ξ voor de gemiddelde component en 'a
���

 en ξ’ voor de fluctuerende component. 

 

De RANS-vergelijkingen, verkregen door het ontbinden van de oplossingsvariabelen in een gemiddeld en 

een fluctuerend deel geïntegreerd in de Navier-Stokes-vergelijkingen, uitgeschreven in Cartesische 

coördinaten (x,y,z) met V
��

= (U,V,W): 

 

Massa: 0
U V W

x y z

∂ ∂ ∂
+ + =

∂ ∂ ∂
 (4.9) 
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 (4.12) 

Hierin staat V
��

voor de gemiddelde snelheidsvector in positie (x,y,z), P voor de gemiddelde druk in 

positie (x,y,z) en ' 'u vρ ⋅ ⋅ , ' 'u wρ ⋅ ⋅ , ' 'v wρ ⋅ ⋅ , 2'uρ ⋅ , 2'vρ ⋅  en 2'wρ ⋅  voor de Reynoldsspanningen.  

 

Als gevolg van de Reynoldsspanningen in vergelijking 4.10 tot en met 4.12 bevatten de RANS-

vergelijkingen meer variabelen dan het aantal vergelijkingen. Om dit probleem op te lossen wordt 

gebruik gemaakt van turbulentiemodellen. Turbulentiemodellen als o.a. de k-ε modellen, de k-ω 

modellen en het Spalart-Allmaras model zijn gebaseerd op de Boussinesqbenadering. Hierbij wordt een 

algebraïsche vergelijking gebruikt voor het berekenen van de Reynoldsspanningen aan de hand van een 

isotrope turbulente viscositeit en transportvergelijkingen voor het bepalen van deze viscositeit. Bij 

gebruik van deze benadering wordt bij een turbulentiemodel vaak gerefereerd aan het aantal op te 

lossen transportvergelijkingen, door het model bijvoorbeeld een ‘twee-vergelijkingen-model’ te noemen. 

Het Reynolds Stress Model lost transportvergelijkingen op voor de Reynoldsspanningen, samen met een 

vergelijking voor de dissipatiesnelheid. Dit komt neer op vijf extra transportvergelijkingen in 2-

dimensionale stromingen en zeven extra vergelijkingen voor 3-dimensionale stromingen.  
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Naast de statistisch stationaire RANS benadering is er tevens een transiënte variant van RANS mogelijk: 

Unsteady RANS of URANS genaamd.  

 

4.2.2 Large Eddy Simulation (LES) 

Een tweede veel gebruikte methode is Large Eddy Simulation, welke gebruik maakt van filtering. 

Turbulente wervels, kleiner dan de grootte van het gebruikte filter (vaak de grootte van het raster) 

worden gescheiden van de grotere wervels. Deze kleine wervels worden gemodelleerd, de grote wervels 

opgelost. Vanwege het in mindere mate modelleren en het in grotere mate direct oplossen van een 

stroming wordt door het gebruik van LES de werkelijkheid nauwkeuriger benaderd dan met RANS. 

Nadeel van deze methode is dat deze grotere nauwkeurigheid vraagt om een fijner raster en daarmee 

ook om een veel grotere rekencapaciteit van de computer (ASHRAE 2005). Nu is in veel gevallen deze 

gevraagde rekencapaciteit nog niet voorhanden, in de toekomst echter kan LES een krachtige 

modelleringsmethode worden voor simulaties van het binnenmilieu van gebouwen (ASHRAE 2005). 

 

4.2.3 Detached Eddy Simulation (DES) 

Detached Eddy Simulation (DES) is geïntroduceerd door Spalart et al. (1997) en één van de meest 

bekende hybride modelleringsmethoden. Dicht bij de wanden wordt de stroming benaderd door de 

transiënte vorm van RANS, op de overige plaatsen wordt gebruikt gemaakt van LES. De reden hiervoor 

is dat wanneer het Reynoldsgetal hoog is, zelfs de grootste turbulente wervels nabij de wand erg klein 

zijn. Dit maakt het gebruik van LES nabij de wand bij hoge Reynoldsgetallen zeer moeilijk of onmogelijk 

(Franke 2007). Doordat DES deels gebruik maakt van het minder rekencapaciteit vragende URANS, is de 

benodigde capaciteit voor DES aanzienlijk lager dan voor LES.  

Fluent 6.3.26 stelt het Spalart-Allmaras model, het realizable k-ε model en het SST k-ω model 

beschikbaar voor de URANS benadering nabij de wanden. Uitleg over deze turbulentiemodellen is te 

vinden in paragraaf 4.3. 

 

4.2.4 Direct Numerical Simulation (DNS) 

Aan de hand van Direct Numerical Simulation (DNS) wordt een oplossing verkregen door voor de gehele 

stroming de Navier-Stokes-vergelijkingen direct op te lossen. Deze methode is daardoor zeer 

nauwkeurig, maar vraagt ook een zeer grote rekencapaciteit, zelfs voor zeer simpele modellen. Vanwege 

deze reden wordt DNS momenteel alleen toegepast in relatief eenvoudige situaties bij lage 

Reynoldsgetallen (Blocken en Carmeliet 2006). Toepassing van DNS voor simulaties van stromingen in 

het binnenmilieu is momenteel niet realistisch (ASHRAE 2005). 

 

 

4.3 Turbulentiemodellen 

Een turbulentiemodel is een verzameling van één of meer vergelijkingen om de Navier-Stokes-

vergelijkingen sluitend te maken. Er zijn verscheidene turbulentiemodellen beschikbaar. Geen van de 

beschikbare turbulentiemodellen is toepasbaar voor elk type stromingsprobleem. De keuze van een 

geschikt turbulentiemodel is onder andere afhankelijk van de fysische eigenschappen van de stroming, 

de gewenste nauwkeurigheid van de simulatie, de beschikbare rekencapaciteit en beschikbare tijd om de 

berekening uit te voeren (Fluent 2005). 

 

Hieronder zullen de turbulentiemodellen besproken worden welke beschikbaar zijn via Fluent 6.3.26 en 

gebruikt zijn in dit afstudeeronderzoek: 

 

- Spalart-Allmaras model (Spalart en Allmaras 1992) 
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- Standaard k-ε model (Launder en Spalding 1972) 

- Renormalization-group k-ε model (Yakhot en Orzag 1986) 

- Realizable k-ε model (Shih et al. 1995) 

- Standaard k-ω model (Wilcox 1993) 

- Shear-stress transport k-ω model (Menter 1994) 

- Reynolds stress model (Launder et al. 1975)     

 

De informatie in de volgende paragrafen is, indien niet anders aangegeven, afkomstig van Fluent 

(2005). 

 

4.3.1 Spalart-Allmaras (SA) Model 

Het Spalart-Allmaras model (Spalart en Allmaras 1992) is een één-vergelijking-model en gebaseerd op 

de Boussinesqbenadering. Het model definieert een transportvergelijking voor de turbulente viscositeit. 

Het Spalart-Allmaras model is specifiek ontworpen voor ruimtevaarttoepassingen en tevens populair 

voor turbomachinetoepassingen. Oorspronkelijk was het model bedoeld voor low-Reynolds-number-

modellering, maar in Fluent 6.3.26 is het gebruik van dit model in combinatie met wandfuncties tevens 

mogelijk, wanneer het raster niet te fijn is.  

 

4.3.2 Standaard k-ε model 

Het standaard k-ε model (Launder en Spalding 1972) is een van de meest populaire turbulentiemodellen 

voor industriële simulaties van stromingen en warmteoverdracht, vanwege zijn eenvoud, robuustheid, 

snelheid en redelijke nauwkeurigheid voor een groot aantal turbulente stromingen. Dit model is 

gebaseerd op de Boussinesqbenadering en een zogenaamd twee-vergelijkingen-model. Het voegt twee 

vergelijkingen toe aan de RANS-vergelijkingen, een transportvergelijking voor de turbulente kinetische 

energie k en een transportvergelijking voor de turbulente dissipatiesnelheid ε.  

Het standaard k-ε model heeft bewezen breed toepasbaar te zijn voor geheel turbulente stromingen met 

een hoog Reynoldsgetal.  

 

4.3.3 Renormalization-group (RNG) k-ε model 

Het RNG k-ε model is evenals het standaard k-ε model een twee-vergelijkingen-model 

(Boussinesqbenadering), maar gebaseerd op een rigoureuze statistische techniek, renormalization-

group-theorie genaamd (Yakhot en Orzag 1986). Het model bevat de volgende aanpassingen ten 

aanzien van het standaard k-ε model: 

 

- er is een extra term aan de ε-vergelijking toegevoegd, om de nauwkeurigheid voor snelle 

gedwongen stromingen te verbeteren, 

- het effect van wervels op de turbulentie is meegenomen, 

- turbulente Prandtlnummers worden gemodelleerd aan de hand van een analytische formule 

in plaats van door de gebruiker gedefinieerde, constante waarden, 

- het standaard k-ε model is een model voor hoge Reynoldsgetallen. Het RNG model houdt 

tevens rekening met effecten van lage Reynoldsgetallen, dankzij een analytisch afgeleide 

differentiaalvergelijking voor de effectieve viscositeit. 

 

Deze aanpassingen maken het RNG k-ε model nauwkeuriger en betrouwbaarder voor meer verschillende 

typen stromingen dan het standaard k- ε model.  
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4.3.4 Realizable k-ε model 

Het realizable k-ε model, eveneens gebaseerd op de Boussinesqbenadering en een twee-vergelijkingen-

model, is een relatief recent ontwikkeld model (Shih et al. 1995) en op twee belangrijke punten 

afwijkend van het standaard k- ε model: 

 

- het model bevat een nieuwe formule voor het berekenen van de turbulente viscositeit, 

- er is een nieuwe transportvergelijking voor de turbulente dissipatiesnelheid ε, afgeleid van 

een exacte vergelijking voor het transport van het gemiddelde kwadraat van de 

vorticiteitsfluctuaties. 

  

Een voordeel van het realizable model ten opzichte van het standaard k-ε model is dat het een 

nauwkeurigere voorspelling geeft voor de ontwikkeling van het snelheidspatroon van zowel vlakke als 

ronde inlaten. Daarnaast heeft het model een superieure prestatie voor roterende stromingen, 

grenslagen met sterke drukgradiënten, separaties en recirculaties.  

 

4.3.5 Standaard k-ω model 

Het standaard k-ω model (Wilcox 1993), gebaseerd op de Boussinesqbenadering, is een empirisch model 

gebaseerd op de transportvergelijkingen voor de turbulente kinetische energie k en de specifieke 

dissipatiesnelheid ω.  

In de loop der jaren hebben kleine aanpassingen de nauwkeurigheid van het model verbeterd voor het 

voorspellen van wrijvingsloze stromingen. 

 

4.3.6 Shear Stress Transport (SST) k-ω model 

Het SST k-ω model, ontwikkeld door Menter (1994), bestaat uit transportvergelijkingen voor k en ω, 

zoals het standaard k-ω model (eveneens gebaseerd op Boussinesqbenadering), maar wijkt op o.a. de 

volgende punten af: 

 

- in de regio dichtbij de wand wordt gebruikt gemaakt van het standaard k-ω model, op 

grotere afstand van het oppervlakte wordt het high-Reynolds-number k-ε model 

geactiveerd, 

- de definitie van de turbulente viscositeit is aangepast, zodat rekening gehouden wordt met 

het transport van turbulente schuifspanningen.  

 

Deze aanpassingen maken het SST k-ω model nauwkeuriger en betrouwbaarder voor meer verschillende 

typen stromingen, dan het standaard k-ω model.  

 

4.3.7 Reynolds stress model (RSM) 

Het Reynolds stress model (Launder et al. 1975) is het meest uitgebreide turbulentiemodel voor de 

RANS-methode beschikbaar in Fluent 6.3.26. Zoals eerder besproken lost het model 

transportvergelijkingen op voor de Reynoldsspanningen, samen met een vergelijking voor de 

dissipatiesnelheid. Dit komt neer op vijf extra transportvergelijkingen in 2-dimensionale stromingen en 

zeven extra vergelijkingen voor 3-dimensionale stromingen.  

Vanwege het grote aantal extra vergelijkingen vergt het Reynolds stress model een grotere 

rekencapaciteit en rekentijd dan één- en twee-vergelijkingen-modellen. Daarentegen bezit het wel een  

grotere potentie om nauwkeurige voorspellingen te geven voor complexe stromingen. Toch weegt deze 

nauwkeurigere voorspelling in veel – simpelere - stromingsgevallen niet op tegen de lange benodigde 

rekencapaciteit en rekentijd.  
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Het Reynolds stress model wordt aanbevolen wanneer de van belang zijnde stromingseigenschappen het 

gevolg zijn van anisotrope Reynoldsspanningen, zoals cycloonstromingen en hevig draaiende stromingen 

in verbrandingsmotoren.  

 

 

4.4 Rasteropbouw 

Het opzetten van een CFD-simulatie begint met het opzetten van een geometrisch model van het te 

simuleren stromingsgebied, een domein genaamd. Vervolgens wordt dit domein opgedeeld in kleine 

controlevolumes of cellen, die samen het raster vormen. Een raster wordt in het Engels ook wel grid of 

mesh genoemd. In elk van de rastercellen zullen in een later stadium van het proces de Navier-Stokes-

vergelijkingen worden opgelost.  

Fluent (2005) onderscheidt een aantal verschillende rastertypen, gebaseerd op de verbinding en vorm 

van de cellen (figuur 4.1): 

 

- gestructureerde rasters 

- ongestructureerde rasters 

- hybride rasters 

 

Gestructureerde rasters worden gekarakteriseerd door regelmatige connectiviteit, dat uitgedrukt kan 

worden in 2- en 3-dimensionale series. In een 2-dimensionaal model komt deze regelmaat tot stand 

door het gebruik van vierhoekige cellen, 3-dimensionale modellen maken gebruik van zesvlakkige cellen 

(CFD online 2007). Voordeel van deze rasters is dat de regelmaat opslagruimte spaart en er over het 

algemeen een lagere discretisatiefout optreedt (Franke et al. 2007). Een voordeel van ongestructureerde 

rasters, waarin geen regelmatige opbouw te onderscheiden is, is dat het op deze manier mogelijk is het 

grootste aantal cellen te plaatsen in de meest interessante gebieden (Fluent 2005). Tevens kost de 

opbouw van een ongestructureerd raster vaak minder tijd. Hybride rasters zijn een combinatie van beide 

eerder genoemde rastertypen. 

 

 

                                       
 

figuur 4.1: celtypologieën (Fluent 2005) 
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De kwaliteit van een CFD-simulatie hangt nauw samen met de keuze van het raster. Het raster dient zo 

ontworpen te zijn dat het geen fouten introduceert die te groot zijn. Dit betekent dat de resolutie van 

een raster fijn genoeg dient te zijn om fysische fenomenen te vangen en het raster op juiste wijze 

gemaakt dient te worden. Doordat elke situatie een ander raster vereist is het onmogelijk aan te bevelen 

welke raster het best is. Wel kan er rekening worden gehouden met een aantal aandachtspunten om op 

de juiste wijze een raster te creëren, als de vorm van de cellen, de grootte van een cel in verhouding tot 

de mate van interesse in het gebied waarin de cel zich bevindt en de toename van de celgrootte (Fluent 

2005).  

Geadviseerd wordt in interessante gebieden waar grote gradiënten plaatsvinden minimaal tien cellen te 

plaatsen (Fluent 2005). Dit is echt een minimum aantal, of een raster fijn genoeg is dient gecontroleerd 

te worden met behulp van een rastersensitiviteitsanalyse. Bij een dergelijke sensitiviteitsanalyse wordt 

aan de hand van het verfijnen van een raster (met bijvoorbeeld een factor √2 of 2) en het vergroven 

van een raster (met dezelfde factor) gecontroleerd of het gekozen raster voldoende fijn is en de 

oplossing daardoor onafhankelijk is van het gekozen raster.  

Wat rastertype en celvorm betreft gaat de voorkeur uit naar een gestructureerd raster. De rasterlijnen 

nabij de wand dienen bij voorkeur parallel te lopen aan de wand, door het gebruik van vierhoeken, 

zeshoeken of prisma/puntcellen. Extreme vervormingen van de ideale celvormen, die weergegeven zijn 

in figuur 4.1, dienen voorkomen te worden door de breedte/hoogteverhoudingen zo min mogelijk op te 

rekken en driehoekshoeken groter dan 90° te vermijden. Wanneer de grootte van cel tot cel toeneemt 

dient deze toename bij voorkeur met niet meer dan een factor 1.2 tot 1.3 te zijn (Franke et al. 2007). 

Voor veel situaties, vaak complexe geometriën, is een gestructureerd raster niet mogelijk en zullen de 

cellen afwijken van de voorkeursvorm. Belangrijk is dat het raster vooral in gebieden waar grote 

gradiënten voorkomen niet te veel afwijkt van de hier boven beschreven richtlijnen. 

 

 

4.5 Tijdstap 

Bij transiënte simulaties is het noodzakelijk het te simuleren stromingsgebied niet alleen op te delen in 

cellen, door middel van een raster, maar ook het tijdsdomein op te delen in tijdstappen. De 

nauwkeurigheid van een CFD-simulatie hangt ook hier nauw samen met de keuze van deze verdeling. 

De grootte van de tijdstap kan op een aantal verschillende manieren bepaald worden. Wanneer 

experimentele data van het te simuleren verschijnsel aanwezig is, kan de tijdstap gelijk genomen 

worden aan de tijdstap die de meetapparatuur tijdens de experimenten gebruikt om de relevante 

eigenschappen van het verschijnsel te kunnen meten. Van expliciet periodieke verschijnselen kan de 

tijdstap bepaald worden door de hoogste frequentie te nemen en hiervan de periode af te leiden. 

Vervolgens dient deze periode onder verdeeld te worden in 10 tot 20 tijdstappen (Fluent 2005). 

Wanneer van het verschijnsel niets bekend is en dit niet duidelijk periodiek is, kan de tijdstap afgeleid 

worden aan de hand van de Courant-Friedrichs-Lewy (CFL) voorwaarde: 

 

 maxU t
CFL

x

⋅ ∆
≤

∆
 (4.13) 

Hierin staat Umax voor de maximaal optredende snelheid, ∆t voor de tijdstap en ∆xmin voor de lengte van 

de kleinste cel in de stromingsrichting. Wanneer de CFL-waarde kleiner of gelijk aan 1 wordt gesteld 

passeert een stromingsdeeltje nooit meer dan één cel per tijdstap (Franke et al. 2007). 

Om na te gaan of de gekozen tijdstap juist is dient ook hier een sensitiviteitsanalyse uitgevoerd te 

worden, waarbij in dit geval niet het raster, maar de tijdstap een factor fijner en grover gekozen wordt. 

 

 

4.6 Randvoorwaarden 

Randvoorwaarden specificeren de stromingcondities op de grenzen van het rekendomein en de 

eigenschappen van de begrenzingen. Elk model heeft randvoorwaarden die het domein afbakenen, zoals 

een inlaat, een uitlaat en wanden. Een inlaat zorgt voor het ontstaan van een stroming in het domein. 
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Het definiëren van een inlaat kan op verschillende wijzen, bijvoorbeeld door een velocity inlet*. Met 

behulp van deze randvoorwaarde kan een constante snelheid worden opgelegd of een snelheidsprofiel 

variërend in hoogte of tijd. Daarnaast kan o.a. de stromingsrichting en de turbulentie-intensiteit 

gedefinieerd worden. Voor de uitlaat kan o.a. gekozen worden voor een pressure outlet, waarbij het 

mogelijk is een statische druk te definiëren. De overige vlakken van het domein kunnen gedefinieerd 

worden als wand of symmetrievlak. Wanneer in de werkelijke situatie het domein afgescheiden wordt 

door obstakels, zoals voor simulaties van het binnenmilieu meestal van toepassing is, dient gekozen te 

worden voor walls. Dit zijn wanden die een vaste afbakening van het domein vormen en zij hebben een 

grote invloed op de stroming. Aan walls kan een ruwheid en bijvoorbeeld een temperatuur worden 

opgelegd. De modelering nabij wanden heeft een grote invloed op de uitkomsten van een CFD-simulatie, 

vandaar dat deze modellering nauwgezet dient te gebeuren. In de volgende paragraaf wordt hier dieper 

op ingegaan. De randvoorwaarde symmetry wordt o.a. gebruikt als bovenzijde van een domein, 

wanneer een vlak voldoende ver verwijderd is van interessante stromingsgebieden. Dit om de 

convergentie van een simulatie te vergemakkelijken. Door het opleggen van deze randvoorwaarde wordt 

verondersteld dat er geen snelheid loodrecht op dit vlak aanwezig is en dat er tevens geen gradiënten 

van andere variabelen loodrecht op het vlak aanwezig zijn (Fluent 2005).  

 

 

4.7 Wandmodellering 

De informatie in deze paragraaf is, indien niet anders aangegeven afkomstig van Fluent (2005) en 

Blocken en Carmeliet (2006).  

 

De turbulente grenslaag nabij een wand kan opgedeeld worden in lagen en sublagen, zoals te zien is in 

figuur 4.2: de binnenlaag (gevormd door de lineaire laag, de bufferlaag en de logaritmische laag) en de 

buitenlaag. De indeling in lagen vindt plaats op basis van de dimensieloze afstand y+ tot de wand. De 

dimensieloze afstand wordt gedefinieerd door: 

 

 
*y u

y
ν

+ ⋅
=  (4.14) 

Hierin staat y+ voor de dimensieloze afstand tot de wand, y voor de afstand tot de wand, ν voor de 

kinematische viscositeit van het medium en u* voor de wrijvingssnelheid, gedefinieerd door: 

 * wu
τ

ρ
=  (4.15) 

Hierin staat τw voor de wandschuifspanning en ρ voor de dichtheid van het medium. 

De snelheid van het medium kan in een dimensieloze vorm beschreven worden (u+) als functie van de 

snelheid U evenwijdig aan de wand en de wrijvingssnelheid u*: 

 

 
*

U
u

u

+
=  (4.16) 

 

                                                   
* De specifieke benamingen voor de verschillende randvoorwaarden die in deze paragraaf gebruikt worden, zijn termen 

die Fluent (2005) hanteert. In andere codes kunnen afwijkende benamingen gebruikt worden. 
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De lineaire sublaag, of ook wel viskeuze laag genoemd, bevindt zich het dichtst tegen de wand, waar 

viskeuze effecten de overhand hebben. In deze zeer dunne laag (y+<5) is het snelheidsprofiel lineair: 

 

 u y+ +
=  (4.17) 

De bufferlaag is de laag tussen de lineaire sublaag en de logaritmische laag, waar de stroming verandert 

van bijna geheel laminair naar vol turbulent. In deze laag zijn viskeuze en turbulente effecten ongeveer 

even belangrijk. In de logaritmische laag (30<y+<500) overheersen traagheidskrachten de viskeuze 

effecten. In deze laag is het snelheidsprofiel logaritmisch: 

 

 ( )
1

lnu E y
κ

+ +
= ⋅  (4.18) 

Hierin is κ de Von Karman constante (κ=0.42) en E een integratieconstante gebaseerd op de ruwheid 

van de wand (Versteeg en Malalasekera 1995). In Fluent heeft E een waarde van 9.793, behorende bij 

een gladde wand. 

In de buitenlaag (y+>500) overheersen traagheidskrachten en is de stroming vrij van directe viskeuze 

effecten. De snelheid wordt beïnvloed door de aanwezigheid van de wand (door de schuifspanningen 

nabij de wand), maar niet door de laminaire viscositeit zelf (Versteeg en Malalasekera 1995). 

 

Bij het numeriek modelleren van de zone nabij de wand dient rekening gehouden te worden met de 

hierboven beschreven theorie. Deze zone nabij de wand kan op twee verschillende manier gemodelleerd 

worden: met behulp van wandfuncties, of met behulp van low-Reynolds-number-modellering (zie figuur 

4.3). 

 

 

 
 

figuur 4.2: verdeling in lagen nabij de wand  
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figuur 4.3: de ruimtelijke verdeling van de zone nabij de wand, waarbij P het middelpunt is van de aan de wand 

grenzende cel  

 

 

4.7.1 Wandfuncties 

Bij het gebruik van wandfuncties wordt de stroming in de viskeuze sublaag en de bufferlaag niet 

opgelost. In plaats daarvan worden semi-empirische formules, wandfuncties genaamd, gebruikt om de 

regio tussen de wand en de volledig turbulente stroming in de buitenlaag te overbruggen. Bij het gebruik 

van deze methode dient het punt P, het middelpunt van de aan de wand grenzende cel, in de 

logaritmische laag te liggen en dus een y+-waarde te bezitten van minimaal 30. De y+-waarde wordt hier 

gedefinieerd door: 
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Hierin staat y+ voor de dimensieloze afstand tot de wand, yp voor de afstand van de wand tot het 

middelpunt van de aan de wand grenzende cel, ν voor kinematische viscositeit van het medium en u* 

voor de wrijvingssnelheid. 

Voordeel van het gebruik van modellering aan de hand van wandfuncties is het relatief grove raster dat 

gebruikt kan worden voor de zone nabij wand, waardoor de benodigde rekencapaciteit en rekentijd 

beperkt kunnen blijven. 

 

4.7.2  Low-Reynolds-number-modellering 

Wanneer gebruik gemaakt wordt van low-Reynolds-number-modellering wordt het turbulentiemodel, 

indien nodig, gemodificeerd of gecombineerd met het één-vergelijking-model van Wolfstein (Wolfstein 

1969), zodat het mogelijk wordt een oplossing te krijgen voor de viskeus beïnvloede regio, met behulp 

van een raster tot aan de wand, inclusief de viskeuze sublaag (Fluent 2005). Het middelpunt P van de 

aan de wand grenzende cel dient in de lineaire sublaag te liggen, met een y+-waarde kleiner dan 5. Een 

fijn raster nabij de wand is bij deze methode dus een vereiste. Nadelig is dat hiermee een grotere 

benodigde rekencapaciteit en rekentijd gepaard gaan, maar het is wel mogelijk de stroming nabij de 

wand nauwkeuriger te voorspellen.  

De dikte van de lineaire sublaag neemt af wanneer het Reynoldsgetal toeneemt. Bij 3-dimensionale 

stromingen met een zeer hoog Reynoldsgetal is het vaak vrijwel onmogelijk de zeer dunne lineaire 

sublaag op te lossen. Het gebruik van wandfuncties is in dat geval vaak de enige mogelijkheid (Kim en 

Choudhury 1995). 
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4.8 Oplossingsstrategieën 

In het discretisatieproces worden de Reynoldsgemiddelde of gefilterde Navier-Stokes-vergelijkingen 

omgezet in algebraïsche vergelijkingen, die numeriek opgelost kunnen worden. De Navier-Stokes-

vergelijkingen worden omgezet in discrete vergelijkingen voor ieder controlevolume (rastercel). Een 

eerste-orde benadering levert doorgaans een betere convergentie op dan een tweede-orde benadering, 

een tweede-orde benadering geeft echter meer nauwkeurige resultaten. Wanneer een tweede-orde 

benadering beschikbaar is en een convergeerde oplossing oplevert, wordt voor een nauwkeurige 

oplossing aanbevolen gebruik te maken van deze benadering (Sorensen en Nielsen 2003).  

 

Om vervolgens een additionele voorwaarde voor de druk aan de Navier-Stokes vergelijkingen toe te 

voegen wordt een koppeling gebruikt, pressure-velocity coupling genoemd. Er zijn verschillende 

methoden voor deze koppeling. Voor stationaire berekeningen wordt aangeraden het SIMPLE (Semi-

Implicit Method for Pressure-Linked Equations) schema te gebruiken Fluent 2005). Voor complexe 

stromingen waarin turbulentie een grote rol speelt kan het SIMPLEC (SIMPLE-Consistent) schema zorgen 

voor een betere convergentie (Fluent 2005). Voor transiënte berekeningen wordt het PISO schema 

(Pressure Implicit with Splitting of Operators) sterk geadviseerd, met uitzondering voor transiënte 

simulaties waarbij gebruikt wordt gemaakt van LES. Voor LES wordt aangeraden gebruik te maken van 

SIMPLE of SIMPLEC, om de benodigde computertijd enigszins te beperken (Fluent 2005). 

 

 

4.9 Fouten bij het gebruik van CFD 

Wanneer een CFD-simulatie gemaakt wordt van de fysische werkelijkheid is het onmogelijk hierbij geen 

enkele fout te maken. Wel is het belangrijk deze fouten te analyseren en tot een minimum te beperken. 

Het doen van nauwkeurige voorspellingen van stromingen met behulp van CFD staat en valt daarom met 

verificatie en validatie van de CFD-simulatie. In deze paragraaf zal uitleg gegeven worden over de 

mogelijke fouten en hoe deze in een CFD-simulatie geminimaliseerd kunnen worden. 

 

4.9.1  Fouten 

In het proces om tot CFD-resultaten te komen kan een aantal fouten optreden, welke grofweg in twee 

categorieën verdeeld kunnen worden: fouten in de fysische modellering en numerieke fouten. Numerieke 

fouten treden op als gevolg van de numerieke oplossing van het wiskundige model, veroorzaakt door 

(Franke et al. 2007): 

 

- software programmering 

- afronding door de computer 

- discretisatie in ruimte 

- discretisatie in tijd 

- iteratie-convergentie 

 

Fouten in de fysische modellering ontstaan door aannames en vereenvoudigingen bij de wiskundige 

beschrijving van het fysische proces, bij (Franke et al. 2007): 

 

- vereenvoudiging van de fysische complexiteit 

- geometrische randvoorwaarden 

- fysische randvoorwaarden 

- initialisatie 

 

Verificatie zorgt voor het minimaliseren en/of bepalen van numerieke fouten. Validatie dient om fouten 

in de fysische modellering te controleren en/of te beperken.  
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4.9.2  Verificatie 

‘The process of determining that a model implementation accurately represents the developer's 

conceptual description of the model and the solution to the model (AIAA 1998).’ 

 

Verificatie van de CFD-simulatie dient ervoor na te gaan of de wiskundige vergelijkingen juist worden 

opgelost. De software en het gebruik van de software spelen hierbij een belangrijke rol.  

 

Fouten door afronding door de computer en fouten in de softwareprogrammering zijn twee voorbeelden 

van numerieke fouten. De eerst genoemde fout is meestal niet significant in vergelijking met de andere 

fouten, de tweede fout zou niet aanwezig moeten zijn. De gebruiker zou de invloed van de 

eerstgenoemde fout kunnen controleren door het uitvoeren van een simulatie met dubbele precisie. Op 

de tweede fout kan door de gebruiker geen invloed worden uitgeoefend, maar de mogelijkheid van deze 

fout dient wel in gedachten te worden gehouden. 

 

De iteratie-convergentie fout hangt samen met het stoppen van het iteratieproces op een zeker moment 

in de tijd. Deze fout kan geminimaliseerd worden door het iteratieproces niet eerder stop te zetten dan 

wanneer de oplossing werkelijk geconvergeerd is. Bij transiënte simulaties dient het aantal iteraties 

binnen een tijdstap voldoende hoog genomen te worden, zodat ook binnen elke tijdstap convergentie 

plaatsvindt.  

 

Discretisatiefouten ontstaan als gevolg van het oplossen van algebraïsche stromingsvergelijkingen in een 

afgebakend rekendomein vertegenwoordigd door een raster, of een tijddomein vertegenwoordigd door 

tijdstappen. Fouten kunnen beperkt worden door een voldoende fijn raster te maken, wat gecontroleerd 

kan worden door het uitvoeren van een rastersensitiviteitsanalyse. Aan de hand van het verfijnen van 

het raster (bijvoorbeeld met een factor √2) en het vergroven van het raster (met dezelfde factor) wordt 

gecontroleerd of de oplossing bij het gebruik van een fijner raster gelijke resultaten geeft als bij het 

gebruik van het gekozen raster. Wanneer dit het geval is, is dit een eerste indicatie dat het gekozen 

raster mogelijk voldoende fijn is en daarmee rasteronafhankelijk genoemd zou kunnen worden. Bij 

transiënte simulaties dient met behulp van een dergelijke sensitiviteitsanalyse tevens nagegaan te 

worden of de tijdstap juist gekozen is.  

 

4.9.3  Validatie 

‘The process of determining the degree to which a model is an accurate representation of the real world 

from the perspective of the intended uses of the model (AIAA 1998).’ 

 

Bij validatie wordt nagegaan of de juiste wiskundige vergelijkingen opgelost worden. Van belang is 

hierbij in hoeverre de verkregen CFD-resultaten van een specifieke situatie een accurate weergave zijn 

van de werkelijkheid. Het valideren van de gehele software is niet mogelijk. Wel kan bepaald worden of 

de opgestelde CFD-simulatie voor bepaalde aspecten, als bijvoorbeeld de snelheid, de werkelijkheid op 

nauwgezette wijze kan voorspellen.  

Fouten als gevolg van fysische modelering kunnen worden veroorzaakt door onzekerheden in de 

formulering van het model, door o.a. de keuze van een turbulentiemodel en door vereenvoudigingen van 

de geometrie van het domein. Met behulp van validatie kan, door het vergelijken van experimentele 

resultaten met CFD-resultaten van dezelfde situatie, worden bepaald wat de invloed is van deze fouten.  

 

 

4.10 Conclusie 

In dit hoofdstuk zijn een aantal basisbegrippen van CFD gegeven die benodigd zijn bij het gebruik van 

CFD bij de voorspelling van stromingen in binnenruimten. De keuze van het turbulentiemodel is hierbij 

van groot belang.  
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Met behulp van een verificatie- en validatiestudie wordt nagegaan of een CFD-simulatie, opgesteld met 

behulp van de kennis in dit hoofdstuk, ook werkelijk een betrouwbaar resultaat oplevert.  
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5 VALIDATIESTUDIE VOOR EEN WANDINLAAT 
 

 

 

In dit hoofdstuk wordt een validatiestudie behandeld van stroming in een eenvoudige geometrie, veel 

voorkomend in het binnenmilieu. Het betreft een ruimte met een vlakke wandinlaat en een uitlaat. Deze 

geometrie lijkt in zekere mate op de geometrie van de uiteindelijke testruimte, waarbij tevens gebruik 

gemaakt wordt van een vlakke wandinlaat en een uitlaat. Het meest geschikte turbulentiemodel om dit 

stromingsprobleem te simuleren, zowel een stationair model als een transiënt model, zal gebruikt 

worden voor de simulatie van de uiteindelijke testruimte.  

Voor deze validatiestudie is gebruik gemaakt van de experimentele data uit het artikel ‘An experimental 

study of a two-dimensional plane turbulent wall jet’ van Eriksson et al. (1998). De data die gebruikt is in 

dit artikel is tevens beschikbaar via de database van ERCOFTAC (1991). 

 

 

5.1 Experimentele data (Eriksson et al. 1998) 

In dit artikel wordt het gedrag van een vlakke wandinlaat beschreven op basis van de resultaten van 

experimenteel onderzoek. Hiervoor is gebruik gemaakt van een meetopstelling bestaande uit o.a. een 

waterkanaal, een Pitotbuis en Laser Doppler Anemometry. 

 

De experimenten zijn verricht in een waterkanaal waarin een bak geplaatst is met een breedte van 1.45 

m, een lengte van 7 m en een hoogte van 1.4 m (zie figuur 5.1). De inlaat van de bak bevindt zich over 

de gehele breedte van de bak, direct achter de behandelingssectie met een contractie. De hoogte van de 

inlaat b is vastgesteld op 9.6 ± 0.1 mm (zie figuur 5.2). De breedte-hoogte verhouding van de inlaat is 

hierdoor 151, wat voldoende is om te spreken van een vlakke wandinlaat (Awbi 1991). Via de open 
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bovenzijde van de bak vindt, door middel van een overloop, afvoer van het toegevoerde water plaats. 

De snelheid van de stroming U0 is ter hoogte van de inlaat zo nauwkeurig als mogelijk gehouden op 1.0 

m/s. De turbulentie-intensiteit I in het vlakke gedeelte van het inlaatprofiel is minder dan 1%. 

 

 

 
 

figuur 5.1: Experimentele opstelling wandinlaat (Eriksson et al. 1998) 

 

Op een aantal afstanden (x) voorbij de inlaat is met behulp van een Pitotbuis en Laser Doppler 

Anemometry de stromingssnelheid in x- en y-richting gemeten langs een verticale lijn (y). Zie figuur 5.2 

voor x en y. Deze afstanden x bedragen 0, 50, 100, 200, 400, 700, 1000, 1500 en 2000 mm voorbij de 

inlaat. De afstand is vervolgens dimensieloos gemaakt door deze te delen door de hoogte van de inlaat. 

Voor het gemak wordt naar deze posities gerefereerd met behulp van x/b = 0, 5, 10, 20, 40, 70, 100, 

150 en 200, hoewel de feitelijke dimensieloze afstand ongeveer 4% groter is (Erikson et al. 1998). Op 

de positie x/b= 20 is het volledig turbulente regime bereikt. De turbulentie neemt toe wanneer de 

afstand tot de inlaat toeneemt. De metingen zijn gestopt op de positie x/b=200, vanaf waar de stroming 

het typische karakter van een wandinlaat verliest (Erikson et al. 1998).  

 

Om naast de afstanden ook de gemeten snelheden in x- en y richtingen langs de verschillende x/b-lijnen 

dimensieloos te kunnen weergegeven, zijn een aantal parameters gedefinieerd, zoals in figuur 5.2 te 

zien is. U0 is de snelheid van de inlaat, b is de inlaathoogte, x en y zijn coördinaten. Um is de maximale 

snelheid van het snelheidsprofiel, ym is de afstand in y-richting tot het punt waar de maximale snelheid 

Um bereikt wordt, y½ is de afstand in y-richting tot het punt boven ym waar de snelheid overeenkomt met 

½·Um. 

 

 
 

figuur 5.2: wandinlaat (Eriksson et al. 1998) 
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Figuur 5.3 toont de gemeten snelheid en turbulentie-intensiteit ter hoogte van de inlaat op x/b=0. 

Figuur 5.4 toont de dimensieloos gemaakte, gemeten snelheidsprofielen op de verschillende posities ten 

opzichte van de inlaat. De dimensieloze snelheid is verkregen door de snelheden in x- en y-richting te 

delen door Um. De hoogte is dimensieloos gemaakt door de hoogte y te delen door y½. Te zien is dat het 

dimensieloos gemaakte snelheidsprofiel in x-richting een zelfde verloop heeft op de verschillende 

afstanden tot de inlaat. Dicht bij de wand gaat de snelheid naar 0 m/s. Op een afstand tot de bodem van 

ongeveer y/y½ = 0.2, is de snelheid maximaal, om vervolgens met de toenemende hoogte af te nemen 

tot een constante waarde. De snelheid in y-richting is vrij constant over de hoogte en is in verhouding 

tot de snelheid in de x-richting beperkt.  

 

 

 

 

 

 

 

figuur 5.3: gemiddelde snelheids- en turbulentie-

intensiteitsprofiel op inlaat (Eriksson et al. 1998) 

figuur 5.4: gemiddelde snelheidsprofielen dimensieloos 

(Eriksson et al. 1998) 

 

 

Figuur 5.5 is toegevoegd om een beeld te geven van de dimensieloze afstand y/y½. In de grafiek is voor 

de verschillende afstanden (x) tot de inlaat weergegeven op welke hoogte y zich de dimensieloze hoogte  

y/y½ = 1.0 bevindt.  

 

 

 
 

figuur 5.5: hoogte y waarop y/y½ = 1.0 zich bevindt op de verschillende afstanden tot de inlaat 
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5.2 CFD-simulatie 

Bij het opzetten van de CFD-simulatie is gebruik gemaakt van de theorie zoals deze in hoofdstuk 4 

omschreven staat. De keuze van het domein, raster en randvoorwaarden worden in deze paragraaf 

toegelicht. Een uitgebreid schematisch overzicht van de parameters van de CFD-simulatie is 

weergegeven in bijlage C.  

   

5.2.1 Domein en raster 

Zoals in de vorige paragraaf genoemd is, is de breedte-hoogte verhouding van de inlaat van de 

experimentele situatie 151 en daarmee voldoende groot om er van uit te gaan dat een 2-dimensionaal 

karakter van de stroming verkregen kan worden (Eriksson 1998). Van de situatie is daarom met behulp 

van Gambit versie 2.2.30 en Fluent versie 6.3.26 een 2-dimensionale CFD-simulatie geconstrueerd. Dit 

2-dimensionale model zal gebruikt worden voor het uitvoeren van de stationaire en transiënte CFD-

simulaties met behulp van (U)RANS. Voor de simulaties waarbij gebruikt gemaakt wordt van DES is een 

3-dimensionaal CFD-simulatiemodel vereist 

Het geconstrueerde 2-dimensionale raster is te zien in figuur 5.6. Het domein heeft een hoogte van 0.9 

m en een lengte van 5 m. Deze afwijkende afmetingen zijn gekozen om op deze wijze de rekentijd en –

capaciteit te minimaliseren. Een uitgevoerde vergelijking van de resultaten van dit domein met de 

resultaten verkregen met een domein met werkelijke afmetingen (1.4 m bij 7 m) leverde geen 

significant verschillende resultaten op. De inlaat is geconstrueerd als een kanaal, waarvan de hoogte 9.6 

mm is en de lengte 0.192 m. Dit om de stroming tot ontwikkeling te laten komen, zoals in de werkelijke 

situatie door middel van een behandelingssectie ook gebeurt.  

Het raster bestaat uit 27053 rekencellen en verloopt van zeer fijn nabij de wand tot zeer grof in de 

minder interessante gebieden. De y+-waarde nabij de wanden is kleiner dan 5. Met behulp van een 

rastersensitiviteitsanalyse is aangetoond dat de oplossing van het model nagenoeg rasteronafhankelijk 

is. 

 

Bij het 3-dimensionale simulatiemodel is een breedte van 0.1 m aan het 2-dimensionale model 

toegevoegd. Tevens is vanwege de lange rekentijd het domein ingekort tot 3 m lengte. Het raster 

bestaat uit 67128 cellen en zorgt voor een nagenoeg rasteronafhankelijke oplossing.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figuur 5.6: raster 2-dimensionale CFD-simulatie 
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Het tijdsdomein is gedefinieerd door te simuleren met een tijdstap van 0.06 seconde, gebaseerd op 

experimentele gegevens uit het artikel van Eriksson et al. (2008).  

 

5.2.2 Randvoorwaarden 

De aan het domein opgelegde randvoorwaarden zijn weergegeven in figuur 5.6. De inlaat, een velocity 

inlet, heeft een uniforme snelheid opgelegd gekregen van 1.0 m/s. De uitlaat is vanwege 

convergentieproblemen afwijkend gemodelleerd. Er is gekozen voor een pressure outlet in het achtervlak 

van het domein, met een drukverschil van 0 Pa, in plaats van een overloop aan de bovenzijde van het 

domein. Een overloop is moeilijk te modelleren, door de aanwezigheid van een vrij oppervlak. 

Vereenvoudiging tot een pressure outlet op de plaats van het achterste gedeelte van de bovenzijde van 

het domein, leidde tot een simulatie met convergentieproblemen. Het verplaatsen van de pressure outlet 

naar het achtervlak van het domein loste deze problemen op. De bovenzijde van het domein is 

gedefinieerd als symmetry, de overige vlakken als wall, met een ruwheidhoogte van 0 m en een 

ruwheidconstante van 0.5.  

 

Wanneer gebruik gemaakt wordt van een k-ε turbulentiemodel dienen de waarden van de turbulente 

kinetisch energie k en de turbulente dissipatiesnelheid ε gespecificeerd te worden. In Fluent 6.3.26 kan 

dit rechtstreeks met behulp van de turbulente specificatiemethode K and Epsilon. Hiervoor dienen k en ε 

eerst bepaald te worden, wat mogelijk is aan de hand van: 
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 (5.2) 

Hierin staat U voor de gemiddelde inlaatsnelheid, I voor de turbulentie-intensiteit, �  voor de turbulente 

lengteschaal (gelijk aan 0.7 maal de hydraulische diameter L) en Cµ  voor een empirische constante van 

ongeveer 0.09 (Fluent 2005). In plaats van een directe waarde in te geven kunnen k en ε ook door 

Fluent zelf bepaald worden, door de turbulentie-intensiteit I en de hydraulische diameter L in te voeren. 

Deze turbulentie-specificatiemethode wordt Intensity and Hydraulic Diameter genoemd. Fluent zelf 

maakt voor het bepalen van k en ε eveneens gebruik van formule 5.1 en 5.2.  

 

Eigen onderzoek toont aan dat Fluent zich gedraagt als een random generator waneer gebruik wordt 

gemaakt van de Intensity and Hydraulic Diameter-methode. Bij gebruik van deze methode, met een 

opgelegde turbulentie-intensiteit van 1%, een hydraulische diameter gelijk aan de hoogte van de inlaat 

(0.0096 m) en een snelheid van 1.0 m/s, varieert de inlaatsnelheid in de tijd met een standaarddeviatie 

van 0.0053 rondom een gemiddelde waarde van 1.0 m/s (zie figuur 5.7). Bij het gebruik van de K and 

Epsilon-methode wordt de invloed van de turbulentie-intensiteit niet in het inlaatprofiel zelf verwerkt, de 

snelheid heeft een constante waarde in de tijd van 1.0 m/s. Wanneer van beide methoden echter het 

gemiddelde inlaatprofiel*, gemiddeld over 30 seconden, bekeken wordt (figuur 5.7), is er geen verschil 

tussen het inlaatprofiel van beide methoden. Ook op grotere afstand van de inlaat treden er geen 

significante verschillen op tussen de snelheidsprofielen bij beide methoden.   

Fluent (2005) zelf wijst op het verschil tussen beide methoden door te vermelden dat het gebruik van K 

and Epsilon als turbulentie-specificatiemethode kan worden gebruikt om uniforme, constante waarden op 

te leggen. Met behulp van o.a. de Intensity and Hydraulic Diameter-specificatiemethode kunnen de 

turbulente grootheden gespecificeerd worden aan de hand van meer passende grootheden als de 

turbulentie-intensiteit, hydraulische diameter en turbulente lengteschaal. 

                                                   
* Er wordt hier gesproken over een inlaatprofiel, eigenlijk is deze benaming niet geheel juist, aangezien er voor dit 

profiel CFD-resultaten worden gebruikt welke gevonden worden in het midden van de eerste aan de inlaatgrenzende cel 

en niet op de lijn van de inlaat zelf. 
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figuur 5.7: verschillen tussen twee turbulentie-specificatiemethoden  

(links) snelheid op een punt op de inlaat gedurende 8 s, (rechts) inlaatprofiel gemiddeld over 30 s 

 

 

Geconcludeerd kan worden dat wanneer de turbulentie-intensiteit nabij de inlaat bekend is, deze met 

behulp van o.a. de Intensity and Hydraulic Diameter-specificatiemethode opgelegd kan worden. Hierdoor 

wordt het mogelijk informatie te krijgen over extremen, als bijvoorbeeld extreme snelheden, die 

gedurende de stroming voorkomen. Wanneer enkel naar de gemiddelde oplossing van een transiënte 

simulatie gekeken wordt is er bij deze studie geen duidelijke voorkeur voor een van beide methoden.  

Bij de simulaties in dit afstudeeronderzoek wordt gebruik gemaakt van de Intensity and Hydraulic 

Diameter-specificatiemethode. 

 

Een opmerkelijke uitkomst is de standaarddeviatie van het inlaatprofiel, die 0.0053 is bij een opgelegde 

gemiddelde snelheid van 1.0 m/s en een turbulentie-intensiteit van 1%. Bij een turbulentie-intensiteit I 

van 1% en een gemiddelde inlaatsnelheid U van 1.0 m/s zou de standaarddeviatie σ van het inlaatprofiel 

0.1 moeten zijn, aangezien geldt: 

 

 I
U

σ
=  (5.3) 

Gedeeltelijk zou deze afwijking in de gevonden standaarddeviatie van het inlaatprofiel kunnen liggen aan 

het eerder genoemde feit dat de CFD-resultaten verkregen worden in het midden van de eerste aan de 

inlaat grenzende cel en niet op de inlaat zelf. Het verschil lijkt echter te groot om geheel aan deze reden 

toegeschoven kunnen worden.  

Deze opmerkelijke uitkomst leidt er toe dat waneer de Intensity and Hydraulic Diameter-

specificatiemethode gebruikt zal worden om extremen in een transiënte simulatie te bepalen, de 

nauwkeurigheid van deze methode nader onderzocht dient te worden.  

  

 

5.3 Resultaten 

Met behulp van het 2-dimensionale domein zijn een aantal stationaire en transiënte (U)RANS-

turbulentiemodellen getest en aan de hand van het 3-dimensionale model is het transiënte DES getest. 

De uitkomst van de verschillende modellen wordt vergeleken met de experimentele dataset uit de 

literatuur zoals behandeld in paragraaf 5.1. 
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5.3.1 Resultaat stationaire simulaties 

Met behulp van RANS zijn simulaties uitgevoerd met zeven veelgebruikte en in Fluent 6.3.26 

beschikbare turbulentiemodellen met low-Reynolds-number-modellering. Meer informatie over deze 

turbulentiemodellen is te vinden in hoofdstuk 4 van dit verslag. Er zijn geen simulaties uitgevoerd met 

deze turbulentiemodellen met wandfuncties. De reden hiervoor is dat bij het gebruik van wandfuncties 

het raster nabij de wand vrij grof dient te zijn (y+-waarde ≈ 30). Hierdoor komt het aantal cellen 

verdeeld over de inlaathoogte op minder dan 10. De grote gradiënt nabij de wand vereist echter een 

minimale rasterresolutie van 10 cellen verdeeld over de inlaathoogte (Fluent 2005).  

 

Figuur 5.8 toont de resultaten van de simulaties met behulp van het Spalart-Allmaras model, het 

standaard k-ε model, het RNG k-ε model, het realizable k-ε model, het standaard k-ω model en het SST 

k-ω model. De resultaten van het Reynolds stress model zijn niet getoond, aangezien met dit model 

geen convergeerde oplossing kon worden bereikt. Mogelijke reden hiervoor kunnen zijn:  

- Het gebruik van het Reynolds stress model veroorzaakt een hoge mate van koppeling tussen de 

momentumvergelijkingen en de turbulente spanningen in de stroming, waardoor de berekening 

gevoeliger is voor stabiliteits- en convergentiemoeilijkheden dan bij de k-ε modellen (Fluent 

2005). 

- Een transiënt stromingsprobleem wordt op stationaire wijze opgelost. Het Reynolds stress 

model is in staat deze stroming zeer nauwkeurig op te lossen, maar wordt gedwongen een 

stationaire oplossing te zoeken. Zoals ook Lasher en Sonnenmeier (2008) aanhalen: ‘Since the 

flows are unsteady, a steady-state solution really does not exist, which means that a sufficiently 

accurate steady-state simulation will not converge.’ 

 

In figuur 5.8 zijn de snelheid in x-richting op verschillende afstanden voorbij de inlaat (x/b = 20, 40, 70, 

100, 150 en 200) en de snelheid in y-richting op x/b = 70 dimensieloos weergegeven. De resultaten zijn 

dimensieloos gemaakt zoals de resultaten van Erikson et al (1998), toegelicht in paragraaf 5.1. Ter 

vergelijking zijn de dimensieloze snelheden van Erikson et al. in x- en y-richting op x/b=70 getoond.  

 

De overeenkomsten tussen simulaties en experimentele data zijn voor de verschillende 

turbulentiemodellen tot een waarde van 3 voor y/y1/2 heel redelijk (zie figuur 5.5 voor de absolute 

hoogte bij y/y1/2 =0). Op grotere dimensieloze hoogte worden deze verschillen echter groter. De 

gesimuleerde dimensieloze snelheid wordt negatief terwijl de experimentele data dit niet laat zien. In de 

simulatie vindt op grotere hoogte dus terugstroming plaats (negatieve snelheid in de x-richting), welke 

sterker wordt naarmate de afstand tot de inlaat toeneemt, terwijl dit in de experimentele opstelling niet 

gemeten is. Een mogelijke oorzaak hiervoor zou gevonden kunnen worden in de geometrische afwijking 

tussen het simulatiemodel, waar de uitlaat in de achterwand is gemodelleerd en de experimentele 

situatie, waar de uitlaat als een overloop in de bovenzijde van de bak is uitgevoerd. Aangezien het 

gebied rondom de inlaat het meest interessant is, wordt bij de beoordeling van de turbulentiemodellen 

alleen gekeken naar het gebied tot y/y1/2 = 3.  

 

Om vast te kunnen stellen welk turbulentiemodel de grootste gelijkenis toont met de experimentele data 

is in figuur 5.9 het verschil in snelheid in de x- en y-richting op x/b = 70 tussen simulatie en 

experimentele data weergegeven. Een verticale lijn op U/Umax, V/Umax = 0 zou betekenen dat beide 

resultaten gelijk zijn. Elke afwijking van deze lijn staat voor een afwijking tussen simulatie en 

experimentele data. De verticale lijnen op U/Umax, V/Umax = 0, U/Umax, V/Umax = -0.05, U/Umax, V/Umax = 

0.05 zijn hulplijnen voor de beoordeling van de modellen.  
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figuur 5.8: dimensieloze CFD-resultaten met verschillende RANS- turbulentiemodellen 
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figuur 5.9: verschil simulatie en meting van u en v op x/b=70 
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Figuur 5.9 toont dat de verschillende turbulentiemodellen allen eenzelfde verloop van de afwijking laten 

zien. Zeer dicht bij de wand, daar waar de grenslaag zich bevindt, wordt de snelheid in de simulatie 

overschat ten aanzien van de werkelijkheid. Vervolgens wordt de snelheid onderschat tot het punt waar 

de maximale snelheid gehalveerd is (y1/2), in het gebied nog verder van de wand af wordt de snelheid in 

de simulatie opnieuw overschat. Kleine verspringingen in de verschillijn van de dimensieloze snelheid in 

de x-richting op x/b=70, terugkomend in elk van de resultaten, bijvoorbeeld op y/y1/2 ≈ 0.4 en y/y1/2 ≈ 

2.5 (zie de letter F in figuur 5.9), zijn terug te voeren als verspringingen in de experimentele data die 

mogelijk te wijten zijn aan fouten in de data op de website van ERCOFTAC (1991) of 

meetonnauwkeurigheden. 

Dicht bij de wand presteren de k-ω modellen het best. Buiten de grenslaag vertonen k-ε modellen en 

ook het standaard k-ω model betere resultaten. Gemiddeld genomen vertoont het realizable k-ε model 

de minste afwijking tussen simulatie en experimentele data en kan daardoor worden aangemerkt als het 

meest geschikte stationaire turbulentiemodel voor de voorspelling van het verloop van de snelheid van 

deze vlakke wandinlaat. Een verklaring hiervoor zou gevonden kunnen worden in de aanpassing in het 

realizable k-ε model. In dit model wordt de empirische constante Cµ gevoelig gemaakt voor de 

gemiddelde stroming en de turbulentie, waardoor aan de Reynoldsspanningen reële waarden worden 

toegekend (Fluent 2005). Dit in tegenstelling tot het standaard k-ε model en het RNG k-ε model, waarin 

Cµ niet variabel is.  

Qua prestaties wordt het realizable k-ε model op korte voet gevolgd door het standaard k-ω model, het 

standaard k-ε model en het RNG k-ε model. 

 

5.3.2 Resultaat transiënte simulaties 

De transiënte simulaties zijn uitgevoerd met het best presterende turbulentiemodel (realizable k-ε 

model) uit de vorige paragraaf en met behulp van DES. In dit onderzoek is ervoor gekozen DES nabij de 

wand gebruik te laten maken van het realizable k-ε model. Meer informatie over deze 

turbulentiemodellen is te vinden in hoofdstuk 4 van dit verslag. 

 

Figuur 5.10 toont de dimensieloze resultaten† van het URANS realizable k-ε model en DES. Om ook hier 

tot een betere vergelijking tussen simulatie en experimentele data te komen is in figuur 5.11 het verschil 

in snelheid in x- en y-richting tussen simulatie en experimentele data voor beide modellen op de afstand 

x/b=70 weergegeven.  

 

 

figuur 5.10: dimensieloze CFD-resultaten met verschillende transiënte turbulentiemodellen 

                                                   
† Alle transiënte resultaten in dit hoofdstuk zijn, indien niet anders vermeld, een gemiddeld resultaat over 24 seconden.  
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figuur 5.11:  verschil simulatie en meting van u en v op x/b=70 

 

Figuur 5.10 toont dat beide transiënte modellen eenzelfde verloop vertonen als de stationaire 

turbulentiemodellen. Dicht bij de wand overschat de CFD-simulatie de snelheid in x-richting ten opzichte 

van de experimentele data. Vervolgens wordt tot aan het punt waarin de maximale snelheid gehalveerd 

is (y1/2) de snelheid in x-richting onderschat. Nog verder van de wand vandaan wordt de snelheid in x-

richting in de simulatie opnieuw overschat. Deze systematische afwijkingen zouden kunnen wijzen op 

een systematische fout in de CFD-simulatie, mogelijk door de afwijkende modellering van de overloop of 

door fouten in de experimentele data.  

Er is duidelijk te zien dat DES voor elke plaats op de lijn op x/b=70 de snelheid in x-richting 

nauwkeuriger voorspelt dan URANS dit doet. Dit is te verklaren door het gegeven dat DES, net zoals 

LES, enkel wervelingen kleiner dan de grootte van het raster modelleert. Grotere wervelingen worden 

direct uit de Navier-Stokes-vergelijkingen opgelost, waardoor de oplossing nauwkeuriger is. Nabij de 

wand, waar de grenslaag aanwezig is, maakt DES gebruik van het transiënte realizable k-ε model. 

Opvallend is dat DES dicht bij de bodem (y/ y1/2 ≈0) beter presteert dan URANS, welke op elke plaats in 

de simulatie gebruik maakt van het transiënte realizable k-ε model. Een reden hiervoor zou de invloed 

van de nauwkeuriger voorspelde zone buiten de grenslaag kunnen zijn, welke ervoor zorgt dat ondanks 

dat het DES model nabij de wand gebruik maakt van het transiente realizable k-ε model, toch een 

betere voorspelling geeft dan bij gebruik van hetzelfde URANS-turbulentiemodel in het gehele domein.  

 

Zoals gezegd maakt DES nabij de wand, daar waar de grenslaag zich bevindt, gebruik van URANS en 

verder van de wand vandaan van LES. Hierboven is enkel gekeken naar de afstand x/b=70 vanaf de 

inlaat, een plaats waar DES grotendeels gebruik maakt van LES. Om meer te kunnen zeggen over het 

verschil in werking tussen de beide modellen dient een uitgebreidere vergelijking gemaakt te worden. 

Om dit te kunnen uitvoeren zijn in figuur 5.12 de dimensieloze resultaten voor de snelheid in x-richting 

op de verschillende x/b-lijnen voor zowel URANS als DES weergegeven.  
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figuur 5.12: dimensieloze CFD-resultaten met verschillende turbulentiemodellen 
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De eerste grafiek in de afbeelding toont dat de inlaatprofielen op x/b=0 van URANS en DES nagenoeg 

gelijk zijn. Beide turbulentiemodellen geven een minder turbulent inlaatprofiel, in vergelijking tot het 

gemeten inlaatprofiel. Het plaatsen van een kanaal voor de inlaat in het CFD-domein met als doel de 

stroming de kans te geven zich te ontwikkelen, is niet gelukt. Verwacht werd, dat door het toevoegen 

van een kanaal met een opgelegd uniforme snelheid en een uniforme turbulentie-intensiteit, de stroming 

in het kanaal tot ontwikkeling zou komen, zodat de stroming op de inlaat zelf al het transiënte karakter 

zou vertonen als in de experimentele situatie. Gezien het minder turbulente inlaatprofiel in de simulatie  

ten opzichte van de experimentele situatie was hiervoor mogelijk een hogere turbulentie-intensiteit aan 

het begin van het kanaal vereist. Het toevoegen van een kanaal voor de inlaat lijkt geen meerwaarde te 

geven en de randvoorwaarden hadden direct bij de inlaat op x/b=0 opgelegd kunnen worden.  

Vanaf een afstand x/b=20 voorbij de inlaat is het volledig turbulente regiem bereikt (Eriksson et al. 

1998). In de grafieken is te zien dat DES vanaf deze afstand duidelijk beter presteert dan URANS. 

Hieruit kan worden opgemaakt dat in dit volledig turbulente regiem DES gebruik maakt van LES en 

grotere wervelingen direct uit de Navier-Stokes-vergelijkingen oplost. Dit zorgt voor een nauwkeurigere 

oplossing dan het gebruik van URANS. 

Vlak voorbij de inlaat, op x/b=5 en x/b=10, presteren beide modellen matig en is het verschil in 

resultaten tussen DES en URANS het grootst. De overgang bij DES, van het gebruik van URANS naar 

LES is niet exact bekend, in de literatuur wordt ook wel gesproken over een grey area (Travin et al. 

1999, Spalart 2001). Het lijkt erop dat dit grijze gebied zich hier bevindt op een afstand x/b=5 en 

x/b=10 voorbij de inlaat, waar DES niet hetzelfde gedrag vertoont als URANS, maar het ook geen 

duidelijk betere resultaten geeft door het gebruik van LES.  

 

Naast de verschillende werking van URANS en DES zou het verschil in resultaat gedeeltelijk een oorzaak 

kunnen zijn van een het gebruik van een 2-dimensionale simulatie (URANS) versus een 3-dimensionale 

simulatie (DES).  

 

5.3.3 Stationair versus transiënt 

In de twee voorgaande subparagrafen zijn de resultaten beschreven van stationaire en transiënte CFD-

simulatie van het verloop van de stroming van een vlakke wandinlaat. Een belangrijke vraag is of 

transiënte simulatie van de omschreven transiënte situatie betere resultaten geeft dan stationaire 

simulatie van deze situatie. Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn de resultaten van het best 

stationair presterende RANS realizable k-ε model, het URANS realizable k-ε model en DES nogmaals 

weergegeven in figuur 5.13. 
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figuur 5.13: verschil simulatie en meting van u en v op x/b=70 

 

De best presterende stationaire RANS-simulatie, met het realizable k-ε model, is te zien in de eerste 

grafiek van figuur 5.13. Wanneer dezelfde simulatie uitgevoerd wordt met behulp van het transiënte 

(URANS) realizable k-ε model (tweede grafiek) blijkt het resultaat stationair te zijn en geen verbeterd 

resultaat te geven ten opzichte van RANS. Het toevoegen van een tijdsdimensie aan de stationaire 

RANS-vergelijkingen betekent dus niet automatisch dat een transiënt verschijnsel zich tijdens de 

simulatie als een transiënte stroming ontwikkelt. Een reden hiervoor zou het gebruik van een 2-

dimensionaal simulatiedomein kunnen zijn. Turbulentie is, als eerder aangehaald, een 3-dimensionaal 

verschijnsel en kan in een 2-dimensionaal domein mogelijk niet tot ontwikkeling komen.  

 

Het transiënte DES, toegepast in combinatie met een 3-dimensionaal domein, geeft de meest 

nauwkeurige voorspelling van het gedrag van een vlakke wandinlaat. De reden hiervoor kan gevonden 

worden in het feit dat DES de stroming in mindere mate modelleert aan de hand van een 

turbulentiemodel en de stroming in grotere mate direct oplost. Maar daarnaast mogelijk ook in het feit 

dat in deze simulatie een 3-dimensionaal domein gebruikt is.  

 

De in de voorgaande paragrafen beschreven simulatieresultaten zijn helder, maar roepen ook een aantal 

extra vragen op. Zo is het belangrijk de invloed van een 2-dimensionaal versus een 3-dimensionaal 

simulatiedomein weer te geven. Ook is het interessant te weten of het weglaten van het inlaatkanaal, 

zoals omschreven in subparagraaf 5.3.2 en het direct opleggen van het gemeten inlaatprofiel voor 

beduidend andere resultaten zorgt. En de in subparagraaf 5.2.2 omschreven turbulentie-

specificatiemethoden zouden uitgebreider bekeken kunnen worden. In de volgende subparagrafen zijn 

deze drie onderwerpen verder uitgewerkt.  
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5.3.4 2-Dimensionaal versus 3-dimensionaal 

Om de onzekerheid van de werking van een 2-dimensionaal versus 3-dimensionaal domein te kunnen 

wegnemen is een simulatie uitgevoerd met het RANS en URANS realizable k-ε model met het 3-

dimensionale domein, zoals gebruikt bij DES.  

De linkergrafiek van figuur 5.14 toont de resultaten van een 2-dimensionale simulatie en een 3-

dimensionale simulatie met behulp van URANS. Te zien is dat de resultaten tot een dimensieloze hoogte 

van y/y1/2 =2 nagenoeg gelijk zijn. Op grotere hoogte komt, bij het gebruik van een 3-dimensionaal 

domein, de snelheid in x-richting minder goed overeen met de experimentele data dan bij het gebruik 

van een 2-dimensionaal domein. De 2- en 3-dimensionale simulatie met behulp van RANS tonen 

hetzelfde resultaat.  

 

Wanneer de resultaten van RANS en URANS met behulp van het 3-dimensinale domein met elkaar 

vergeleken worden (rechtergrafiek figuur 5.14) blijken deze nog steeds nagenoeg gelijk te zijn. Het 

gebruik van URANS heeft bij simulatie van het gedrag van deze vlakke wandinlaat geen meerwaarde ten 

opzichte van RANS, doordat de transiënte stroming niet tot ontwikkeling komt in de simulatie. Ook 

Fadai-Ghotbi et al (2008) concluderen in hun artikel dat bij het gebruik van URANS met een verfijnd 

raster een stationaire oplossing verkregen wordt van een transiënt stromingsprobleem.  

 

 

 

figuur 5.14: verschil simulatie en meting van u en v op x/b=70 m.b.v. een 2-dimensionaal domein en een 3-

dimensionaal domein 

 

5.3.5 Met inlaatkanaal versus zonder inlaatkanaal 

In paragraaf 5.2.2 is geconcludeerd dat het toevoegen van een inlaatkanaal voor de inlaat op x/b=0, om 

de stroming tot ontwikkeling te laten komen, geen toegevoegde waarde heeft bij de in dit hoofdstuk 

bekeken wandinlaat. Om deze reden zijn dezelfde transiënte simulaties nogmaals uitgevoerd, ditmaal 

met het in paragraaf 5.2 omschreven 3-dimensionale raster zonder het inlaatkanaal. Het gemeten 

inlaatprofiel, weergegeven in figuur 5.3 is in het domein direct aan de inlaat op x/b=0 opgelegd.  

Figuur 5.15 toont twee snelheidsprofielen (snelheid in x-richting) op x/b=0, voor zowel DES als URANS. 

Het eerste profiel is het eerder getoonde snelheidsprofiel, waarbij gebruik gemaakt wordt van een 

inlaatkanaal met een opgelegde uniforme snelheid van 1.0 m/s en een turbulentie-intensiteit van 1% om 

de stroming tot ontwikkeling te laten komen. Het tweede profiel is het resultaat van een domein zonder 

inlaatkanaal, waarbij het gemeten inlaatprofiel direct opgelegd wordt. Zoals verwacht komt deze laatste 

simulatie beter overeen met de experimentele waarden, deze experimentele waarden zijn immers direct 

opgelegd. 
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figuur 5.15: dimensieloze CFD-resultaten met en zonder een inlaatkanaal 

 

Interessant om te weten is of dit verschil in inlaatprofiel op grotere afstand na de inlaat ook duidelijk 

merkbaar is. In figuur 5.16 zijn de resultaten weergegeven van het verschil tussen simulatie en meting 

op x/b=70 van zowel URANS als DES van de simulatie met en zonder inlaatkanaal. Op de overige 

afstanden voorbij de inlaat zijn overeenkomstige resultaten gevonden. 

 

 

     
 

figuur 5.16: : verschil simulatie en meting van u op x/b=70 met en zonder inlaatkanaal 

 

De figuur toont dat bij het gebruik van DES het nagenoeg geen verschil maakt of de simulatie uitgevoerd 

wordt met of zonder inlaatkanaal. Bij URANS geeft de simulatie zonder inlaatkanaal op grotere hoogte 

een duidelijk betere overeenkomst met de experimentele data. Het zou dus zo kunnen zijn dat de grote 

verschillen tussen simulatie en meting op grotere hoogte, waar in de simulatie de snelheden overschat 

worden, niet allen te wijten valt aan een afwijkende modellering van de uitlaat, maar ook aan het 

afwijkende inlaatprofiel op x/b=0. 
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5.3.6 Intensity and Hydraulic Diameter-methode versus K and Epsilon methode 

In paragraaf 2.2 is gesproken over de verschillen tussen de turbulentie-specificatiemethoden Intensity 

and Hydraulic Diameter en K and Epsilon. Besloten is om in dit afstudeeronderzoek gebruik te maken 

van de eerstgenoemde methode. Bij deze methode gedraagt Fluent zich als een random generator en 

wordt er gebruik gemaakt van een in de tijd variërend turbulentieprofiel. Bij de K and Epsilon-methode is 

het inlaatprofiel constant in de tijd.  

 

 

 
 

figuur 5.17: verschil simulatie en meting van u op x/b=70 m.b.v. Intensity and hydraulic Diameter (I&HD) en K and 

Epsilon (K&E) 

 

 

Figuur 5.17 is weergegeven om te bekijken of er verschil is in het gebruik van beide methoden bij 

simulatie van het gedrag van een vlakke wandinlaat bij gebruik van zowel DES als URANS. Te zien is dat 

het verschil tussen simulatie en meting bij het gebruik van DES voor beide methoden nagenoeg gelijk is. 

Bij het gebruik van URANS is het verschil tussen simulatie en meting iets kleiner bij het gebruik van de 

Intensity and Hydraulic Diameter-methode. De in paragraaf 5.2 gemaakt keuze voor de Intensity and 

Hydraulic Diameter-methode blijft een juiste.  

 

Wanneer gekeken wordt naar de resultaten van deze en de vorige subparagraaf lijkt URANS meer 

gevoelig te zijn voor kleine veranderingen in de simulatieparameters dan DES.  

 

 

5.4 Conclusie 

In dit hoofdstuk is een validatiestudie behandeld van een eenvoudige geometrie voorkomend in het 

binnenmilieu, om te bepalen welke turbulentiemodellen geschikt zijn bij het voorspellen van stromingen 

in een afgesloten ruimte met een wandinlaat en uitlaat, zoals de uiteindelijke testruimte. Voor deze 

validatiestudie is gebruik gemaakt van de experimentele data uit het artikel ‘An experimental study of a 

two-dimensional plane turbulent wall jet’ (Eriksson et al. 1998). 

Uit deze validatiestudie is naar voren gekomen dat het realizable k-ε model de nauwkeurigste 

overeenkomst toont van alle RANS-modellen met de experimentele resultaten uit het genoemde artikel.  

Het transiënt realizable k-ε model (URANS) blijkt geen verbetering te geven ten opzicht van de 

stationaire variant. DES geeft de meest nauwkeurig resultaten van de transiënte simulaties en geeft 

tevens een beduidend nauwkeurigere voorspelling dan de stationaire simulaties dit doen.  

Het realizable k-ε model en DES zullen gebruikt worden bij de simulatie van de uiteindelijke testruime. 
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6 CFD-RESULTATEN TESTRUIMTE 
 

 

 

In dit hoofdstuk wordt een vergelijking gemaakt tussen de beelden van de 

stromingsvisualisatiemetingen en de CFD-resultaten van de testruimte. Omdat er enkel beelden 

beschikbaar zijn kan het model niet kwantitatief gevalideerd worden. Wel wordt er een vergelijking 

uitgevoerd tussen de meet- en simulatieresultaten van de verschillende configuraties van de testruimte. 

Op basis van deze kwalitatieve vergelijking worden de CFD-resultaten geanalyseerd. 

Tenslotte wordt gesproken over een beoordeling van de ventilatie-efficiëntie, welke uitgevoerd kan 

worden aan de hand van CFD. 

 

 

6.1 CFD-simulatie 

Bij het opzetten van de CFD-simulatie is gebruik gemaakt van de theorie zoals deze in hoofdstuk 4 

omschreven staat. De keuze van het domein, raster en randvoorwaarden worden in deze paragraaf 

toegelicht. Een uitgebreid schematisch overzicht van de parameters van de CFD-simulatie is 

weergegeven in bijlage D.  

 

6.1.1 Domein en raster 

Van de experimentele situatie zoals in hoofdstuk 2 omschreven is een 3-dimenisionaal CFD-domein 

gemaakt. Het domein heeft een hoogte van 300 mm, een lengte van 300 mm en een breedte van 300 

mm, gelijk aan de experimentele opstelling.  
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Het raster is gestructureerd en bestaat uit 187278 rekencellen, van zeer fijn nabij de wand tot zeer grof 

in de gebieden met minder grote snelheidsgradiënten. De afstand van de wand tot het midden van de 

eerste cel (yp) is ongeveer 0.36 mm, de y+-waarde nabij de wanden is kleiner dan 5. De resultaten van 

de rastergevoeligheidsanalyse zijn weergegeven in subparagraaf 6.1.3.  

 

Om het tijdsdomein te definiëren is aan de hand van een CFL-waarde gelijk aan 1 (zie paragraaf 4.5) de 

tijdstap van de simulatie vastgesteld op 0.07 seconden. Binnen 1 tijdstap vinden 100 iteraties plaats. 

Met behulp van een tijdstapgevoeligheidsanalyse met een factor 2 is aangetoond dat de gekozen tijdstap 

kort genoeg is om te mogen spreken van simulatieresultaten welke nagenoeg onafhankelijk van de 

gekozen tijdstap zijn.  

                        

 

 

                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

             

figuur 6.1: 3-dimensionaal CFD-raster testruimte 

6.1.2 Randvoorwaarden 

De randvoorwaarden van de CFD-simulatie zijn sterk vereenvoudigd ten aanzien van de werkelijkheid. 

Dit doordat gegevens als de snelheid en turbulentie-intensiteit van het inlaatprofiel en de grootte van de 

weerstand aangebracht achter de uitlaat onbekend zijn.   
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De aan het domein opgelegde randvoorwaarden voor de configuratie met een inlaathoogte van 20 mm 

zijn weergegeven in figuur 6.1. De inlaat is gemodelleerd als een velocity inlet over de gehele breedte 

van het domein. De opgelegde snelheid is uniform en afhankelijk van de configuratie, zoals deze in 

hoofdstuk 3 besproken zijn. De turbulentie-intensiteit is onbekend en aangehouden op een waarde van 

4% (gebaseerd op Nielsen (1990)). De uitlaat is tevens over de gehele breedte aangebracht en is een 

pressure outlet met een druk van 0 Pa. De overige vlakken van het domein zijn als wall gedefinieerd, 

met een standaard ruwheidhoogte van 0 mm en een ruwheidconstante van 0.5.  

 

Het raster en domein voor de CFD-simulaties met een inlaathoogte van 5 mm en 10 mm zijn gelijk aan 

de CFD-simulatie met een inlaathoogte van 20 mm. Het enige verschil tussen de verschillende modellen 

is de hoogte van de velocity inlet. Het middelpunt van deze velocity inlet bevindt zich altijd op een 

hoogte (y) van 285 mm, ongeacht de hoogte van de inlaat.   

  

6.1.3 Rastergevoeligheidsanalyse 

Om de rastergevoeligheid van de CFD-resultaten te bepalen is een rastergevoeligheidsanalyse van het 

hierboven beschreven raster uitgevoerd. De analyse is uitgevoerd met de configuratie H20Re4300 en 

met het RANS realizable k-ε model. In figuur 6.2 zijn de resultaten van deze analyse weergegeven. De 

snelheid is uitgezet tegen de hoogte op de verticale lijn door het middelpunt van de testruimte. Er zijn 

rasters met vijf verschillende fijnheden getoond. Hierbij is raster 1 het meest grove raster en raster 5 

het meest fijne raster. Het gekozen raster is raster 2.  

 

 

              
 

figuur 6.2: rastergevoeligheidsanalyse 

 

Uit de figuur kan opgemaakt worden dat de beoordeling van deze gevoeligheidsanalyse niet eenvoudig 

is. Wanneer naar de snelheid boven in de ruimte gekeken wordt geven raster 1 en 2 en raster 5 redelijk 

gelijke resultaten. De resultaten van raster 3 en 4 lijken erg op elkaar, maar wijken sterk af van de 

overige drie rasters. Op de bodem van de testruimte worden zowel positieve als sterk negatieve 

snelheden gegeven, waar dus zowel grootte als richting van de resultaten van de snelheid zeer divers 

zijn.  De vraag is hier of de rasters niet allen veel te grof zijn en daardoor zeer rasterafhankelijke 

resultaten opleveren. Wanneer echter gebruik wordt gemaakt van een raster fijner dan raster 5 (met    

yp = 0.21 mm) is convergentie niet meer mogelijk. Lasher en Sonnenmeier (2008) komen ditzelfde 

probleem tegen. Als verklaring hiervoor geven zij dat voor een transiënte stroming, zoals in de 

testruimte optreedt, een stationair resultaat in werkelijkheid niet bestaat, waardoor een stationaire 

simulatie met een fijn raster niet wil convergeren. Wanneer een raster voldoende grof is, is het niet 
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mogelijk de instabiliteit op kleine schaal, welke leiden tot transiënt gedrag, op te lossen, waardoor de 

oplossing wel wil convergeren. Het is mogelijk dat de reden voor het verschil in resultaat bij gebruik van 

de fijne rasters (terwijl bijvoorbeeld het grovere raster 1 wel overeenkomsten vertoond met raster 5) 

ook terug te leiden is op de moeilijkheden bij het verkrijgen van een stationaire oplossing van een 

transiënt probleem.  Wanneer echter gekeken wordt naar de val van de residuen tijdens het itereren ziet 

het convergentiepatroon er voor elk van de vijf simulaties nagenoeg uit zoals in figuur 6.2 getoond is. 

 

              
 

figuur 6.2: val van de residuen 

 

 

Uiteindelijk is ervoor gekozen om de simulaties in dit hoofdstuk uit te voeren met behulp van raster 2. 

De reden hiervoor is dat het resultaat verkregen met dit raster toont als een betrouwbaar resultaat, 

vanwege de overeenkomsten met de waarnemingen in de testruimte. Ook raster 5 lijkt een betrouwbaar 

resultaat te geven, maar is niet gekozen vanwege de grote benodigde rekencapaciteit en rekentijd in 

verhouding tot raster 2. 

 

 

6.2 Vergelijking visualisatiebeelden en CFD-resultaten testruimte 

 

Omdat er enkel beelden als meetresultaat beschikbaar zijn kan er geen kwantitatieve validatie van het 

CFD-model van de testruimte worden uitgevoerd. Wel kunnen beelden van de CFD-resultaten vergeleken 

worden met de beeldresultaten van de metingen en op basis daarvan een kwalitatieve beoordeling van 

de CFD-simulatie worden gegeven. In deze paragraaf is deze beoordeling uitgevoerd voor een aantal 

verschillende configuraties van de testopstelling. De beoordeling van de CFD-resultaten heeft 

plaatsgevonden op basis van de filmopnames van de metingen in bijlage B. In deze paragraaf is enkel 

een momentopname van deze filmopnames getoond.  

 

6.2.1 CFD-resultaten testruimte 

Van de elf configuraties zoals in hoofdstuk 3 besproken (zie tabel 3.1), is getracht een CFD-simulatie te 

maken met behulp van de drie modellen zoals deze in hoofdstuk 5 besproken zijn: het RANS realizable 

k-ε model, het URANS realizable k-ε model en DES. Bij de lage Reynoldsgetallen tot en met 2000 bleek 

convergentie bij het gebruik van RANS niet mogelijk. Bij het gebruik van URANS en DES bij deze 

simulaties bleek wel een geconvergeerde oplossing bereikt te worden. Het eerder in dit hoofdstuk 

besproken resultaat van Lasher en Sonnenmeier (2008) lijkt ook hier van toepassing: ‘Since the flows 

are unsteady, a steady-state solution really does not exist, which means that a sufficiently accurate 

steady-state simulation will not converge.’ Bij simulatie bij hogere Reynoldsgetallen is convergentie van 

de stationaire simulatie wel mogelijk. Dit duidt erop dat bij de lagere Reynoldsgetallen, welke zich op 
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basis van de meetresultaten waarschijnlijk in het transitionele regiem bevinden, er mogelijk meer 

instabiliteit aanwezig is. Voor dit transitionele regiem zou het rekenraster grover moeten zijn om 

convergentie van een stationaire simulatie wel mogelijk te maken.  

Bij de Reynoldsgetallen waarbij convergentie voor zowel RANS als URANS wel mogelijk is, geven beide 

modellen gelijke resultaten en blijkt ook hier het transiënte karakter van de stroming in de testruimte 

niet tot ontwikkeling te komen met behulp van URANS. Zoals dit ook in hoofdstuk 5 en door Fadai-

Ghotbi et al. (2008) eerder omschreven is. Dit betekent dat bij het gebruik van URANS de grootte en 

richting van de snelheden in de ruimte op elk moment in de tijd dezelfde waarde geven (σ = 0). Bij DES, 

waar de transiënte stroming wel tot ontwikkeling komt variëren de grootheid en richting op elk moment 

in de tijd. Zo is in een punt in het midden van de ruimte, dicht bij de bodem gelegen, de snelheid 

bijvoorbeeld gemiddeld in de tijd 0.024 m/s en de bijbehorende standaarddeviatie 0.0014 (configuratie 

H20Re4300).  

 

Om een vergelijking te kunnen maken tussen simulatieresultaten en metingen zijn voor elk van de 

simulaties twee plots gemaakt. Eén toont snelheidsvectoren in de langsdoorsnede door het midden van 

de ruimte, waarbij de grootte van de vector staat voor de grootte van de snelheid. De andere plot toont 

stroomlijnen in de langsdoorsnede door het midden van de ruimte, welke de richting van de stromende 

deeltjes aangegeven. Beide plots zijn een momentopname en geen gemiddelde in de tijd, doordat het 

maken van deze plots bij het gebruik van Fluent 6.3.26 niet mogelijk is. Omdat een kwalitatieve 

vergelijking uitgevoerd wordt en geen kwantitatieve vergelijking tussen metingen en simulaties, is dit 

niet problematisch. Vooral niet doordat kwalitatief gezien de beelden in de tijd nauwelijks veranderen. 

Dit is te zien in figuur 6.3 welke de snelheidsvectoren en de stroomlijnen van een zelfde DES-simulatie 

op drie tijdstippen met een tussenstap van 3.5 seconden toont. Het tijdstip van het eerste resultaat is 90 

minuten na het starten van de simulatie. Bij de snelheidsvectoren is kwalitatief gezien geen verschil 

waar te nemen (kwantitatief uiteraard wel, zoals hierboven vermeld is!). De stroomlijnen tonen kleine 

verschillen in de richting van de stroming, vooral waar te nemen in het hart van de stroming. Voor een 

kwantitatieve vergelijking zijn deze echter verwaarloosbaar klein en wordt volstaan met een vergelijking 

op basis van een momentopname in plaats van een gemiddelde in de tijd.  

 

 

 

  

 
figuur 6.3: snelheidsvectoren en stroomlijnen H20Re4300 met een tussenstap van 3.5 seconden 
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DES-resultaat 

figuur 6.4: Meetresultaat en CFD-resultaten H20Re1000 
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URANS-resultaat 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
DES-resultaat 

figuur 6.5: Meetresultaat en CFD-resultaten H20Re2000 
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URANS-resultaat 

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DES-resultaat 

figuur 6.6: Meetresultaat en CFD-resultaten H20Re3200  
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DES-resultaat 

figuur 6.7: Meetresultaat en CFD-resultaten H20Re4300  
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DES-resultaat 

figuur 6.8: Meetresultaat en CFD-resultaten H10Re1000  
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figuur 6.9: Meetresultaat en CFD-resultaten H5Re1000  
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6.2.2 Resultaat vergelijking 

Figuur 6.4 tot en met 6.9 tonen de resultaten van de CFD-simulaties en metingen van de configuraties 

H20Re1000 tot en met H20Re4300, H10Re1000 en H5Re1000. Uit de vergelijkingen van deze CFD-

resultaten met de filmfragmenten zijn een aantal bemerkingen te noteren.  

Zoals eerder vermeld, is voor de simulaties met een slot-Reynoldsgetal van 2000 en lager geen 

geconvergeerde stationaire oplossing mogelijk.  Bij de simulaties met een hoger slot-Reynoldsgetal, 

waarbij een geconvergeerde stationaire oplossing wel is verkregen, is het resultaat van de simulaties 

met behulp van RANS en URANS nagenoeg gelijk, zoals ook bleek in hoofdstuk 5.  

 

De resultaten van de simulaties met behulp van URANS vertonen weinig gelijkenis met de experimentele 

beelden. Kort samengevat is in de experimentele beelden in elk van de configuraties duidelijk waar te 

nemen dat de stroming transiënt is. Bij toenemend slot-Reynoldsgetal – en dus bij een toenemende 

inlaatsnelheid - verandert de stroming van een transitionele stroming in een turbulente. Hoe hoger het 

Reynoldsgetal, hoe sneller en vollediger de menging in de ruimte is. Wanneer de stroming met eenzelfde 

Reynoldsgetal, maar verschillende inlaatsnelheden bekeken wordt, blijkt de aard van het 

stromingsregime in verschillende gebieden van de stroming niet alleen afhankelijk van het slot-

Reynoldsgetal, maar vooral ook afhankelijk van de inlaatsnelheid bij dit slot-Reynoldsgetal. In elk van de 

configuraties is een stromingspatroon waar te nemen met een horizontaal gerichte jet, welke afbuigt 

wanneer de invloed van de tegendruk van de wand sterker wordt dan de invloed van de snelheid van de 

jet. Een deel van de stroming buigt af richting de bodem van de ruimte. Een klein gedeelte buigt af naar 

boven en vormt een wervel in de linkerbovenhoek van de ruimte. Het naar beneden stromende deel 

verlaat deels direct de ruimte via de uitlaat, het andere deel vormt een grote centrale wervel in het 

midden van de ruimte en vermengt zich met het al in de ruimte aanwezig water. 

 

Wanneer gekeken wordt naar de resultaten van de simulaties met behulp van (U)RANS, waarin het 

transiënte stromingsfenomeen niet tot ontwikkeling komt, is dit resultaat ver verwijderd van de werkelijk 

optredende stroming in de testruimte. Er is geen duidelijk horizontale jet te onderscheiden en ook de 

grote centrale wervel is niet zichtbaar. Mogelijk is dit het gevolg van het niet tot ontwikkeling komen van 

de transiënte stroming.  

 In de DES-resultaten is het stromingspatroon zoals deze in de experimentele situatie waargenomen is 

wel terug te vinden. Er is een duidelijk horizontale jet, welke afhankelijk is van de inlaatsnelheid. Bij 

hoge inlaatsnelheden is de invloed van de begrenzing (de achterwand) minder overheersend en buigt de 

jet pas op een later punt in de ruimte af richting de bodem. Een gedeelte van de jet buigt zich af naar 

boven en vormt een kleine wervel in de linkerbovenhoek van de ruimte. Ook is de grote centrale wervel 

met in het midden een hart waarin een zeer lage stromingssnelheid heerst, duidelijk terug te vinden.  

Toch zijn ook in de DES-resultaten tekortkomingen te vinden. De resultaten bij de slot-Reynoldsgetallen 

1000 en 2000 vertonen de hierboven omschreven eigenschappen, maar deze komen minder goed 

overeen met de experimentele resultaten als de resultaten van de simulaties met hogere slot-

Reynoldsgetallen. Daarnaast is in alle resultaten het transiënte karakter van de stroming in de simulatie 

niet zo duidelijk aanwezig als tijdens de metingen gesignaleerd is. Het verschuivende hart van de grote 

centrale wervel (vermeld in subparagraaf 3.2.2) is niet duidelijk terug te vinden in de 

simulatieresultaten. Ook de jet, net voorbij de inlaat, wordt niet als in de werkelijkheid gesimuleerd. De 

jet in de DES-resultaten in figuur 6.4 tot en met 6.9 is stationair en laminair, terwijl de filmopnames bij 

de lagere Reynoldsgetallen een transiënte wervelstraat tonen en bij hoge slot-Reynoldsgetallen een zeer 

turbulente jet.  

Dit verschil in gedrag van de jet in simulatie en metingen kan waarschijnlijk grotendeels verklaard 

worden door de vereenvoudiging van de geometrie en randvoorwaarden in de simulaties. In 

werkelijkheid passeert de stroming eerst honingraten, schermen en de contractie, waardoor meteen na 

het passeren van de inlaat een transiënte en instabiele stroming op gang komt, waardoor wervels 

gevormd worden. In de simulatie wordt er een uniform inlaatprofiel opgelegd op de plaats waar de 

stroming de inlaat passeert. In de simulatie heeft de stroming hierdoor geen kans om al voor het 
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passeren van de inlaat tot ontwikkeling te komen tot een transiënte en instabiele stroming. 

Waarschijnlijk is de invloed van deze vereenvoudiging het grootst bij de simulaties bij een laag 

Reynoldsgetal, wanneer de stroming het meest instabiel is, waardoor deze een mindere overeenkomst 

toont tussen simulatie en meting. 

 

 

6.3 Toepassing van de CFD-simulaties van de testruimte 

 

In eerste instantie was één van de doelen van dit afstudeeronderzoek het beoordelen van de ventilatie-

efficiëntie als functie van het slot-Reynoldsgetal. Op basis van CFD-resultaten van de testruimte kan o.a. 

een beoordeling van deze ventilatie-efficiëntie gegeven worden. Het effect van de verschillende 

configuraties van de opstelling kan in kaart gebracht worden en mogelijk kan met behulp van CFD-

simulaties een meest effectieve situatie bepaald worden.  

 

Er zijn echter enkele reden waarom besloten is deze evaluatie hier niet toe te lichten. Ten eerste is een 

kwantitatieve validatie van de CFD-simulaties niet mogelijk, aangezien kwantitatieve meetdata nog niet 

beschikbaar is. Daarnaast toont de rastergevoeligheidsanalyse in paragraaf 6.1 aan dat de CFD-

resultaten afhankelijk zijn van het gekozen raster.  

Een beoordeling van de werking ten opzichte van de verschillende configuraties is met de niet 

gevalideerde simulaties wel mogelijk. Uit de vergelijkingen in de vorige paragraaf blijkt echter dat bij 

lage Reynoldsgetallen nog geen bevredigende overeenkomsten waarneembaar zijn tussen de 

experimentele situatie en de CFD-simulaties, waardoor het stromingspatroon in de simulatie niet 

realistisch lijkt te zijn.  

 

Met deze onzekere CFD-simulaties van een testruimte op kleine schaal met behulp van water lijkt het 

niet zinvol te zijn een vertaalstap te maken naar een situatie op werkelijke schaal met behulp van lucht. 

Bij het maken van deze stap worden nog een groot aantal onzekerheden aan de resultaten toegevoegd: 

is verschaling op basis van het slot-Reynoldsgetal wel juist, aangezien de stroming in het schaalmodel 

tevens sterk afhankelijk lijkt van de snelheid bij dit slot-Reynoldsgetal? 

Deze optelsom van onzekerheden en het tot nu toe fundamenteel gerichte onderzoek leidt ertoe dat 

besloten is met de verkregen resultaten geen vertaalstap te maken richting praktische toepassingen, 

aangezien deze stap op dit moment nog een stap te ver lijkt.  

 

 

6.4 Conclusie 

 

In dit hoofdstuk zijn de CFD-simulaties van de testruimte toegelicht. De resultaten van deze simulatie 

met behulp van RANS, URANS en DES zijn voor een aantal configuraties van de testruimte vergeleken 

met de experimentele resultaten. Het stromingspatroon in meting en simulatie met behulp van DES 

lijken voor de slot-Reynoldsgetallen hoger dan 2000 goed overeen te komen. Slot-Reynoldsgetallen 

lager dan 2000, ogenschijnlijk het transitionele regiem, vertonen nog geen geheel bevredigende 

overeenkomst met de experimentele resultaten. Tussen de resultaten van de simulaties met behulp van 

RANS en URANS is weinig overeenkomst te vinden met de experimentele resultaten.  

Aangezien de CFD-simulaties nog niet gevalideerd zijn, de CFD-simulatie bij lagere slot-Reynoldsgetallen 

nog geen nauwkeurige voorspelling geven van het stromingspatroon in de testruimte en vanwege de 

onzekerheid of het slot-Reynoldsgetal een goede schaalfactor is in deze situatie worden er geen 

uitspraken gedaan over de ventilatie-efficiëntie in de testruimte. Er zijn hiervoor te veel onzekerheden 

aanwezig. 
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7 CONCLUSIE, DISCUSSIE & AANBEVELINGEN 
 

 

 

In dit hoofdstuk wordt teruggeblikt op de hoofdvraag van dit onderzoek. Tevens worden de gestelde 

doelen kort herhaald en beantwoord met behulp van de ontwikkelde inzichten in de vorige hoofdstukken. 

Aan het eind van het hoofdstuk worden aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek voortvloeiend uit 

de bevindingen tijdens dit afstudeeronderzoek. 

 

 

7.1 Terugblik 

De vraag die centraal is gesteld tijdens dit onderzoek: 

 

In hoeverre is de werking van gedwongen isotherme mengventilatie bij verschillende slot-

Reynoldsgetallen in een testruimte te voorspellen met behulp van stationaire en transiënte CFD-

simulatie?  

 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het onderzoek opgesplitst in twee afzonderlijke onderdelen: 

- het ontwikkelen van een testruimte waarin een nauwkeurige experimentele dataset, 

geschikt voor CFD validatie, kan worden samengesteld, 

- het analyseren van de mogelijkheden van CFD bij de voorspelling van ventilatie bij 

verschillende slot-Reynoldsgetallen met betrekking tot de bestaande turbulentiemodellen 

en stationaire versus transiënte simulaties. 
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In de volgende paragraaf zal per onderdeel een conclusie gegeven worden aan de hand van het in dit 

verslag gerapporteerde onderzoek. Deze conclusie wordt bediscussieerd en waar verder onderzoek nodig 

is zal dit in de vorm van aanbevelingen worden gerapporteerd. 

 

 

7.2 Conclusie en discussie 

 

Het eerste doel van dit onderzoek is gerealiseerd in de vorm van een schaalmodel van de flowbox, 

waarin gebruik gemaakt wordt van water. Het ontwerp (zie figuur 2.2) is gebaseerd op de afmetingen 

van deze flowbox en informatie uit literatuurbronnen. Bij de uitvoering van het ontwerp en de opbouw 

van de opstelling zijn een aantal tegenslagen ondervonden, waardoor de realisatie veel vertraging opliep 

en de in dit onderzoek te behalen doelen enigszins zijn aangepast. Het verkrijgen van een nauwgezette 

experimentele dataset geschikt voor CFD-validatie, in eerste instantie een van de doelstellingen van dit 

onderzoek, was hierdoor niet mogelijk. Deze doelstelling is aangepast naar het ontwerpen en 

ontwikkelen van de experimentele opstelling en het gebruiksklaar maken voor het ontwikkelen van een 

experimentele dataset met behulp van LDA. Op basis van testmetingen is de werking van de opstelling 

beoordeeld en zijn in dit verslag de benodigde aanpassingen opgenomen die nog uitgevoerd dienen te 

worden voor een voor de LDA-metingen gebruiksklare testopstelling. 

Met behulp van stromingsvisualisatie is een eerste analyse gemaakt van de stroming in de testruimte. 

De verkregen filmopnames geven een goed beeld van de stroming die optreedt in een verticale 

langsdoorsnede door het midden van de ruimte. Wat hiermee echter niet geanalyseerd kan worden is, in 

hoeverre de inlaat zich uniform over de breedte van de ruimte gedraagt, of de inlaat zich constant in de 

tijd gedraagt en of de stroming symmetrisch is ten opzichte van de verticale langsdoorsnede. 

Met behulp van de verkregen beelden zijn een aantal verschijnselen opgemerkt. De stroming is 

veranderlijk in de tijd en dus transiënt. Wanneer het slot-Reynoldsgetal bij een constante inlaat 

toeneemt, verandert het stromingspatroon in de ruimte: van een gedeeltelijke ogenschijnlijk 

transitionele stroming naar een geheel turbulente stroming. Wanneer de turbulentie toeneemt, vindt de 

menging in de ruimte sneller en ook vollediger plaats. De vraag is echter of deze 

stromingseigenschappen enkel afhangen van het slot-Reynoldsgetal. Wanneer situaties met een gelijk 

slot-Reynoldsgetal maar met verschillende inlaathoogten en dus verschillende inlaatsnelheden 

vergeleken worden, lijkt het stromingspatroon sterk af te hangen van de inlaatsnelheid. Een stroming 

typeren met behulp van het slot-Reynoldsgetal, iets wat in de literatuur veel voorkomend is, lijkt hier 

niet op zijn plaats. Er dient dus gezocht te worden naar een typering van de stroming met behulp van 

het slot-Reynoldsgetal in combinatie met de inlaatsnelheid, of mogelijk zelfs in combinatie met andere 

parameters. Als gevolg hiervan kunnen vraagtekens gezet worden bij de bepaling van de dynamische 

gelijkvormigheid van het schaalmodel. De testruimte is op basis van een gelijkblijvend slot-

Reynoldsgetal verschaald ten opzichte van de flowbox. Wanneer echter ook de inlaatsnelheid en 

mogelijk andere parameters het stromingspatroon beïnvloeden zou een dergelijke verschaling wel eens 

gecompliceerder kunnen zijn dan aangenomen.  

 

Voor het analyseren van de mogelijkheden van CFD bij de voorspelling van ventilatie bij verschillende 

slot-Reynoldsgetallen is gebruik gemaakt van de validatiestudie van een vlakke wandinlaat op basis van 

data uit de literatuur en van de metingen en CFD-resultaten van de testruimte. 

 

Met behulp van de experimentele data uit het artikel ‘An experimental study of a two-dimensional plane 

turbulent wall jet’ van Eriksson et al. (1998) is een validatiestudie uitgevoerd voor een vlakke 

wandinlaat met een slot-Reynoldsgetal van 9600. Stationaire CFD-simulaties met behulp van zeven 

veelgebruikte stationaire turbulentiemodellen (RANS) tonen aan dat het realizable k-ε model zorgt voor 

de meest nauwkeurige overeenkomsten tussen simulaties en experimentele data. Wanneer gebruik 

gemaakt wordt van URANS blijken de CFD-resultaten niet te veranderen doordat de transiënte stroming 

tijdens de simulatie niet tot ontwikkeling komt. Wanneer een transiënte simulatie uitgevoerd wordt met 

behulp van DES blijkt dit op grotere afstand van de wand tot een nauwkeurigere voorspelling van de 

werkelijkheid te leiden. Dichter bij de wand, daar waar DES gebruik maakt van het realizable k- ε model 
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presteert DES echter niet beter dan URANS, maar ook niet gelijk aan URANS terwijl gelijke 

turbulentiemodellen gebruikt worden. 

 

Voor de transiënte stroming in de testruimte blijkt convergentie bij stationaire simulaties van de ruimte 

niet mogelijk voor de slot-Reynoldsgetallen van 2000 en lager. Lasher en Sonnenmeijer (2008) geven 

aan dat transiënte stromingen niet convergeren in een stationaire simulatie met een fijn raster. 

Resultaten met behulp van een transiënte geconvergeerde CFD-simulatie zijn wel mogelijk. Wanneer het 

stromingsbeeld op een tijdstip van de CFD-simulatie vergeleken wordt met de experimentele resultaten 

blijkt DES een nauwkeurigere voorspelling te geven dan URANS dit doet, maar de overeenkomsten zijn 

nog niet bevredigend.  

Bij Reynoldsgetallen hoger dan 2000 zijn zowel stationaire als transiënte oplossingen mogelijk. Het 

gebruik van DES zorgt voor een duidelijk nauwkeurigere voorspelling van het stromingspatroon in de 

testruimte. 

 

In antwoord op de hoofdvraag kan gesteld worden dat wanneer de resultaten van stationaire en 

transiënte CFD-simulatie naast elkaar worden gezet, er niet eenduidig vast te stellen is welk van de twee 

simulaties zorgt voor een nauwkeurigere voorspelling van de stroming in het binnenmilieu. Bij het 

gebruik van RANS is er in de in dit onderzoek onderzochte situaties geen verschil in resultaat tussen 

stationaire en transiënte CFD-simulatie, beide geven dezelfde, stationaire resultaten. De in werkelijkheid 

transiënte stromingen in de beide binnenmilieusituaties komen in een transiënte simulatie niet tot 

ontwikkeling, waardoor een stationair resultaat verkregen wordt, zoals ook Ghotbi et al. (2008) 

waarnemen. Bij het gebruik van het transiënte DES daarentegen worden wel tijdsafhankelijke resultaten 

verkregen. Deze resultaten vertonen in beide onderzochte situaties een nauwkeurigere voorspelling van 

de werkelijkheid. Toch ontbreekt ook in de voorspelling bij het gebruik van DES een gedeelte van de in 

werkelijkheid waargenomen stroming. Zoals de in de testruimte waargenomen wervelstraat bij o.a. 

meting H20Re1000 en het verplaatsende niet gemende hart van de grote centrale wervel. De reden 

hiervan kan mogelijk gevonden worden in de vereenvoudiging van de geometrie en randvoorwaarden in 

de simulaties.  

 

 

7.3 Aanbevelingen 

 

Dit afstudeeronderzoek naar gedwongen isotherme mengventilatie bij verschillende slot-

Reynoldsgetallen is zeker nog geen afgesloten geheel. Het is een eerste verkenning naar de 

mogelijkheden tot verder onderzoek. De aanbevelingen voorvloeiend uit de bevindingen tijdens dit 

onderzoek zijn dus een belangrijk onderdeel en tevens opgenomen in de hoofdstukken zelf.  

 

De opstelling van de testruimte is opgebouwd en werkt. Toch zijn er nog een aantal zaken die 

geoptimaliseerd dienen te worden alvorens de testruimte geschikt is voor het samenstellen van een 

nauwkeurige experimentele dataset met behulp van LDA. Deze praktische aanpassingen aan de 

opstelling betreffen zaken als het plaatsen van een nieuwe flowmeter en het toevoegen van een 

nauwkeurig regelbare weerstand achter de uitlaat, zoals besproken in paragraaf 2.5.2 van dit verslag. 

Naar aanleiding van de metingen uitgevoerd in de testruimte is het aan te bevelen het in hoofdstuk 2 

gepresenteerde meetplan te wijzigen. Belangrijk is om nauwkeuriger op zoek te gaan naar de grenzen 

van het transitionele stromingsregiem door te meten bij meerdere Reynoldsgetallen, die liggen tussen de 

slot-Reynoldsgetallen van 0 tot ongeveer 2000, met bijvoorbeeld tussenstappen van 200. Dit dient niet 

alleen uitgebreid plaats te vinden bij een inlaathoogte van 20 mm, maar ook bij de andere inlaathoogten 

van 5 en 10 mm. Dit omdat de grenzen van het transitionele gebied niet alleen samen lijken te hangen 

met het slot-Reynoldsgetal, maar ook met de inlaatsnelheid bij dit slot-Reynoldsgetal. Om dit grote 

aantal metingen binnen een beperkte tijd mogelijk te maken is het aan te raden het aantal meetpunten 

in het 2-dimensionale meetvlak sterk te reduceren. 
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Meer onderzoek is vereist naar de relatie tussen het slot-Reynoldsgetal, de inlaatsnelheid en eventuele 

andere parameters op het stromingspatroon in de testruimte. En ook naar de grenzen van het 

transitionele stromingsregiem. De juistheid van het slot-Reynoldsgetal als constante voor het verkrijgen 

van dynamische gelijkvormigheid tussen de testruimte en de flowbox is zeer interessant om te 

analyseren. Mogelijk dient niet enkel het slot-Reynoldsgetal constant te blijven, maar is het tevens de 

verschaling van de inlaatsnelheid van belang om een goed model met behulp van water op kleine schaal 

van complexe ventilatieontwerpen mogelijk te maken.  

 

Meer diepgaand onderzoek wordt aanbevolen voor de werking van DES bij de voorspelling van 

stromingen in het binnenmilieu. DES lijkt na een eerste beoordeling de werkelijkheid nauwkeurig te 

kunnen voorspellen voor zowel transitionele als turbulente stromingen, maar dient nog zeker 

geoptimaliseerd te worden. Ook de exacte werking van DES nabij de wand, waar DES gebruik maakt van 

URANS dient beter bekeken te worden.  

In dit onderzoek is de werking van DES (en de overige CFD-simulaties) uitgevoerd aan de hand van een 

model met water als medium. Er wordt verondersteld dat wanneer de gevalideerde CFD-simulaties met 

behulp van DES in staat zijn een nauwkeurige voorspelling te geven van de stroming in de testruimte, 

dit ook mogelijk is bij het gebruik van de CFD-simulaties met lucht als medium voor voorspelling van de 

stroming in de flowbox. En er wordt verondersteld dat deze CFD-simulaties tevens een nauwkeurige 

voorspelling kunnen geven van (nog) niet geteste configuraties van de meetopstelling. Dit alles dient 

echter nagegaan te worden met toekomstige metingen.  

 

Wanneer DES na nauwkeuriger onderzoek de werkelijkheid nauwkeurig blijkt te voorspellen kan ook het 

gebruik van CFD voor ventilatie-efficiëntie en comfort een rol gaan spelen. Met behulp van een CFD-

simulatie kan de werking van een complex ventilatieontwerp dan op voorhand voorspeld worden, zodat 

o.a. het comfort in de ruimte beoordeeld kan worden aan de hand van de voorspelling van 

stromingspatronen en optredende luchtsnelheden. Daarnaast kan de efficiëntie van het ontwerp 

voorspeld worden aan de hand van de hoeveelheden verse lucht die werkelijk gaan mengen met de al in 

de ruimte aanwezig lucht en met behulp van grootheden als de gemiddelde leeftijd van de lucht in de 

ruimte.  
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BIJLAGE A 
 

 

Specificaties meetapparatuur 
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Digitale videocamera 

Merk Panasonic 

Type NV-GS180EG 

Serienummer J6HC4576R 

 

Flowmeter 

Merk Ultrasonic liquid flowmeter 

Type DF868 

Serienummer DF-415E 

 

Druksensor 

Merk Huba Control 

Type 18-33VDC 

Serienummer  

 

Logger 

Merk Grant Instruments Ltd. 

Type Grant 1600 

Serienummer KK9828026 

 

Laptop 

Merk Toshiba 

Type S320 CDT 

Serienummer 78605314E 

 

Software 

Versie Squirrelview 3.3.2 

 

Diaprojector 

Merk Ernst Leitz GMHB Wetzlar 

Type Prado Universal 31047500 

Serienummer 331889 
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BIJLAGE B 
 

 

Specificaties stromingsvisualisatie 
 
 
 

In de volgende tabel is een overzicht gegeven van de uitgevoerde metingen met behulp van 

stromingsvisualisatie. De filmopnames, het resultaat van de metingen, zijn terug te vinden op de CD 

achter in dit verslag, onder de naam die in de laatste kolom van onderstaande tabel vermeld is. 
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Slot-

Reynoldsgetal 

[-] 

Inlaatsnelheid 

 

[m/s] 

Inlaathoogte 

 

[mm] 

Druk 

 

[Pa] 

Watertemperatuur 

 

[°C] 

Naam meting 

1000 0.05 20 107 ± 26 22.2 ± 0.1 H20Re1000 

2000 0.10 20 1155 ± 57 20.8 ± 0.1 H20Re2000 

3200 0.16 20 1352 ± 36 19.4 ± 0.1 H20Re3200 

4300 0.22 20 2543 ± 54 21.8 ± 0.1 H20Re4300 

5200 0.26 20 5022 ± 169 19.4 ± 0.1 H20Re5200 

1000 0.10 10 225 ± 30 19.4 ± 0.1 H10Re1000 

1600 0.16 10 1418 ± 36 16.5 ± 0.1 H10Re1600 

1900 0.19 10 2562 ± 43 17.0 ± 0.1 H10Re1900 

3200 0.32 10 5466 ± 36 18.4 ± 0.1 H10Re3200 

1000 0.20 5 281 ± 50 18.7 ± 0.1 H5Re1000 

1200 0.24 5 1436 ± 39 18.9 ± 0.1 H5Re1200 
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BIJLAGE C 
 

 

Simulatieparameters H5 
 
 
 

In de volgende tabellen is een overzicht weergegeven van simulatieparameters gebruikt bij de diverse 

uitgevoerde simulaties. Aangezien Fluent 6.3.26 Engelstalig is, is in het overzicht gebruik gemaakt van 

de Engelstalige benaming zoals deze in de code gebruikt wordt. 
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CFD-SIMULATIEMODEL: 

RANS4 (2-dimensionaal, RANS, realizable k-ε) 

 

Domein en raster  Pressure outlet  

dimensie 2d  gauge pressure 0 Pa 

hoogte domein 0.9 m 

lengte domein 5.0192 m 

 backflow direction 

specification method 

normal to boundary 

breedte domein  - 

rastertype gestructureerd 

 turbulence specification 

method 

intensity and 

hydraulic diameter 

rastervorm vierhoek  backflow turbulent intensity  1 % 

aantal cellen 27053  backflow hydraulic diameter 0.0096 m 

     

Fluid   Solver  

fluid water-liquid  formulation implicit 

density 998.2 kg/m3  time steady 

viscosity 0.001003 kg/m·s  unsteady formulation  -  

     

Viscous Model   Solution controls  

type realizable k-ε   solved equations flow, turbulence 

near-wall treatment enhanced wall   pressure-velocity coupling SIMPLEC 

 treatment  under relaxation factors  

model constants       pressure 0.15 

    C2-epsilon 1.9      density 0.5 

    TKE Prandtl number 1      body forces 0.5 

    TDR Prandtl number 1.2      momentum 0.35 

           turbulence kinetic energy 0.4 

Boundary conditions        turbulence dissipation        0.4 

inlet velocity inlet      rate  

outlet pressure outlet      turbulent viscosity 0.5 

   discretisation  

Velocity Inlet       pressure 2nd order 

    momentum 2nd order upwind velocity specification method magnitude, normal 

to boundary 

 

    turbulence kinetic energy 2nd order upwind 

velocity 1.0 m/s      turbulence dissipation  2nd order upwind 

    rate turbulence specification 

method 

intensity and 

hydraulic diameter 

 

 

 

    turbulence intensity     1 %  Iterate  

    hydraulic diameter 0.0096 m  time step size  - 

     

Operating conditions     

operating pressure 101325 Pa    

 

Varianten Viscous model – type 

RANS1 - Spalart-Allmaras, RANS2 - standard k-ε, RANS3 – RNG k-ε, RANS5 – standard k-ω, RANS6 -  

SST k-ω, RANS7 – Reynolds stress. 

Variant Domein en raster – alle parameter 

RANS43d – RANS4 met 3-dimensionaal domein en raster als omschreven bij DES 
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CFD-SIMULATIEMODEL: 

URANS (2-dimensionaal, URANS, realizable k-ε) 

 

Domein en raster  Pressure outlet  

dimensie 2d  gauge pressure 0 Pa 

hoogte domein 0.9 m 

lengte domein 5.0192 m 

 backflow direction 

specification method 

normal to boundary 

breedte domein  - 

rastertype gestructureerd 

 turbulence specification 

method 

intensity and 

hydraulic diameter 

rastervorm vierhoek  backflow turbulent intensity  1 % 

aantal cellen 27053  backflow hydraulic diameter 0.0096 m 

     

Fluid   Solver  

fluid water-liquid  formulation implicit 

density 998.2 kg/m3  time unsteady 

viscosity 0.001003 kg/m·s  unsteady formulation 2nd order implicit 

     

Viscous Model   Solution controls  

type realizable k-ε   solved equations flow, turbulence 

near-wall treatment enhanced wall   pressure-velocity coupling PISO 

 treatment  under relaxation factors  

model constants       pressure 0.15 

    C2-epsilon 1.9      density 0.5 

    TKE Prandtl number 1      body forces 0.5 

    TDR Prandtl number 1.2      momentum 0.35 

           turbulence kinetic energy 0.4 

Boundary conditions        turbulence dissipation        0.4 

inlet velocity inlet      rate  

outlet pressure outlet      turbulent viscosity 0.5 

   discretisation  

Velocity Inlet       pressure 2nd order 

    momentum 2nd order upwind velocity specification method magnitude, normal 

to boundary 

 

    turbulence kinetic energy 2nd order upwind 

velocity 1.0 m/s      turbulence dissipation  2nd order upwind 

    rate turbulence specification 

method 

intensity and 

hydraulic diameter 

 

 

 

    turbulence intensity     1 %  Iterate  

    hydraulic diameter 0.0096 m  time step size 0.06 

     

Operating conditions     

operating pressure 101325 Pa    

 

Variant Velocity inlet - Turbulence specification method 

URANSke – K and epsilon  

Variant Domein en raster – Lengte domein 

URANS2(ke) – zonder inlaatkanaal, lengte 3.0 m (ook met turbulence specification meth. K and epsilon)  

Variant Domein en raster – alle parameters 

URANS3d – URANS4 met 3-dimensionaal domein en raster als omschreven bij DES 



 

 

 

 

 

 

- 96 - 

CFD-SIMULATIEMODEL: 

DES (3-dimensionaal, DES m.b.v. realizable k-ε) 

 

Domein en raster  Pressure outlet  

dimensie 3d  gauge pressure 0 Pa 

hoogte domein 0.9 m 

lengte domein 3.0192 m 

 backflow direction 

specification method 

normal to boundary 

breedte domein  - 

rastertype gestructureerd 

 turbulence specification 

method 

intensity and 

hydraulic diameter 

rastervorm zesvlakkig (balk)  backflow turbulent intensity  1 % 

aantal cellen 67128  backflow hydraulic diameter 0.0096 m 

     

Fluid   Solver  

fluid water-liquid  formulation implicit 

density 998.2 kg/m3  time unsteady 

viscosity 0.001003 kg/m·s  unsteady formulation 2nd order implicit 

     

Viscous Model   Solution controls  

type DES   solved equations flow, turbulence 

URANS model realizable k-ε  pressure-velocity coupling PISO 

model constants   under relaxation factors  

    Cdes 0.61      pressure 0.15 

    C2-epsilon 1.9      density 0.5 

    TKE Prandtl number 1      body forces 0.5 

    TDR Prandtl number 1.2      momentum 0.35 

       turbulence kinetic energy 0.4 

Boundary conditions        turbulence dissipation        0.4 

inlet velocity inlet      rate  

outlet pressure outlet      turbulent viscosity 0.5 

   discretisation  

Velocity Inlet       pressure 2nd order 

    momentum 2nd order upwind velocity specification method magnitude, normal 

to boundary 

 

    turbulence kinetic energy 2nd order upwind 

velocity 1.0 m/s      turbulence dissipation  2nd order upwind 

    rate  turbulence specification 

method 

intensity and 

hydraulic diameter 

 

  

    turbulence intensity     1 %  Iterate  

    hydraulic diameter 0.0096 m  time step size 0.06 

     

Operating conditions     

operating pressure 101325 Pa    

 

Variant Velocity inlet - Turbulence specification method 

DESke – K and epsilon  

Variant Domein en raster – lengte domein 

DES2(ke) – zonder inlaatkanaal, lengte 3.0 m (ook met turbulence specification method K and epsilon)  
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BIJLAGE D 
 

 

Simulatieparameters H6 
 
 
 

In de volgende tabellen is een overzicht weergegeven van simulatieparameters gebruikt bij de diverse 

uitgevoerde simulaties. Aangezien Fluent 6.3.26 Engelstalig is, is in het overzicht gebruik gemaakt van 

de Engelstalige benaming zoals deze in de code gebruikt wordt. 
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CFD-SIMULATIEMODEL: 

RANSH20Re4300 (RANS, realizable k-ε, inlaathoogte 20 mm, slot-Reynoldsgetal 4300) 

 

Domein en raster  Pressure outlet  

dimensie 3d  gauge pressure 0 Pa 

hoogte domein 0.3 m 

lengte domein 0.3 m 

 backflow direction 

specification method 

normal to boundary 

breedte domein 0.3 m 

rastertype gestructureerd 

 turbulence specification 

method 

intensity and 

hydraulic diameter 

rastervorm zesvlakkig  backflow turbulent intensity  4 % 

aantal cellen 187278  backflow hydraulic diameter 0.02 m 

     

Fluid   Solver  

fluid water-liquid  formulation implicit 

density 998.2 kg/m3  time steady 

viscosity 0.001003 kg/m·s  unsteady formulation  -  

     

Viscous Model   Solution controls  

type realizable k-ε   solved equations flow, turbulence 

near-wall treatment enhanced wall   pressure-velocity coupling SIMPLEC 

 treatment  under relaxation factors  

model constants       pressure 0.3 

    C2-epsilon 1.9      density 1 

    TKE Prandtl number 1      body forces 1 

    TDR Prandtl number 1.2      momentum 0.7 

           turbulence kinetic energy 0.8 

Boundary conditions        turbulence dissipation        0.8 

inlet velocity inlet      rate  

outlet pressure outlet      turbulent viscosity 1 

   discretisation  

Velocity Inlet       pressure 2nd order 

    momentum 2nd order upwind velocity specification method magnitude, normal 

to boundary 

 

    turbulence kinetic energy 2nd order upwind 

velocity 0.22 m/s      turbulence dissipation  2nd order upwind 

    rate turbulence specification 

method 

intensity and 

hydraulic diameter 

 

 

 

    turbulence intensity     4 %  Iterate  

    hydraulic diameter 0.02 m  time step size  - 

     

Operating conditions     

operating pressure 101325 Pa    

 

Varianten Velocity Inlet – velocity hydraulic diameter & hydraulic diameter 

RANSh10Re1000 – velocity 0.1 m/s & hydraulic diameter 0.01 m 

Zo ook: RANSh20Re1000, RANSh20Re2000, RANSh20Re3200, RANSh20Re5200, RANSh5Re1000  
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CFD-SIMULATIEMODEL: 

URANSH20Re4300 (URANS, realizable k-ε, inlaathoogte 20 mm, slot-Reynoldsgetal 4300) 

 

Domein en raster  Pressure outlet  

dimensie 3d  gauge pressure 0 Pa 

hoogte domein 0.3 m 

lengte domein 0.3 m 

 backflow direction 

specification method 

normal to boundary 

breedte domein 0.3 m 

rastertype gestructureerd 

 turbulence specification 

method 

intensity and 

hydraulic diameter 

rastervorm zesvlakkig  backflow turbulent intensity  4 % 

aantal cellen 187278  backflow hydraulic diameter 0.02 m 

     

Fluid   Solver  

fluid water-liquid  formulation implicit 

density 998.2 kg/m3  time unsteady 

viscosity 0.001003 kg/m·s  unsteady formulation 2nd order implicit 

     

Viscous Model   Solution controls  

type realizable k-ε   solved equations flow, turbulence 

near-wall treatment enhanced wall   pressure-velocity coupling PISO 

 treatment  under relaxation factors  

model constants       pressure 0.3 

    C2-epsilon 1.9      density 1 

    TKE Prandtl number 1      body forces 1 

    TDR Prandtl number 1.2      momentum 0.7 

           turbulence kinetic energy 0.8 

Boundary conditions        turbulence dissipation        0.8 

inlet velocity inlet      rate  

outlet pressure outlet      turbulent viscosity 1 

   discretisation  

Velocity Inlet       pressure 2nd order 

    momentum 2nd order upwind velocity specification method magnitude, normal 

to boundary 

 

    turbulence kinetic energy 2nd order upwind 

velocity 0.22 m/s      turbulence dissipation  2nd order upwind 

    rate turbulence specification 

method 

intensity and 

hydraulic diameter 

 

 

 

    turbulence intensity     4 %  Iterate  

    hydraulic diameter 0.02 m  time step size 0.07 

     

Operating conditions     

operating pressure 101325 Pa    

 

Varianten Velocity Inlet – velocity hydraulic diameter & hydraulic diameter 

URANSh10Re1000 – velocity 0.1 m/s & hydraulic diameter 0.01 m 

Zo ook: URANSh20Re1000, URANSh20Re2000, URANSh20Re3200, URANSh20Re5200, URANSh5Re1000  
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CFD-SIMULATIEMODEL: 

DESH20Re4300 (DES, realizable k-ε, inlaathoogte 20 mm, slot-Reynoldsgetal 4300) 

 

Domein en raster  Pressure outlet  

dimensie 3d  gauge pressure 0 Pa 

hoogte domein 0.3 m 

lengte domein 0.3 m 

 backflow direction 

specification method 

normal to boundary 

breedte domein 0.3 m 

rastertype gestructureerd 

 turbulence specification 

method 

intensity and 

hydraulic diameter 

rastervorm zesvlakkig  backflow turbulent intensity  4 % 

aantal cellen 187278  backflow hydraulic diameter 0.02 m 

     

Fluid   Solver  

fluid water-liquid  formulation implicit 

density 998.2 kg/m3  time unsteady 

viscosity 0.001003 kg/m·s  unsteady formulation 2nd order implicit 

     

Viscous Model   Solution controls  

type DES   solved equations flow, turbulence 

URANS model realizable k-ε  pressure-velocity coupling PISO 

   under relaxation factors  

model constants       pressure 0.3 

    C2-epsilon 1.9      density 1 

    TKE Prandtl number 1      body forces 1 

    TDR Prandtl number 1.2      momentum 0.7 

           turbulence kinetic energy 0.8 

Boundary conditions        turbulence dissipation        0.8 

inlet velocity inlet      rate  

outlet pressure outlet      turbulent viscosity 1 

   discretisation  

Velocity Inlet       pressure 2nd order 

    momentum 2nd order upwind velocity specification method magnitude, normal 

to boundary 

 

    turbulence kinetic energy 2nd order upwind 

velocity 0.22 m/s      turbulence dissipation  2nd order upwind 

    rate turbulence specification 

method 

intensity and 

hydraulic diameter 

 

 

 

    turbulence intensity     4 %  Iterate  

    hydraulic diameter 0.02 m  time step size 0.07 

     

Operating conditions     

operating pressure 101325 Pa    

 

Varianten Velocity Inlet – velocity hydraulic diameter & hydraulic diameter 

DESh10Re1000 – velocity 0.1 m/s & hydraulic diameter 0.01 m 

Zo ook: DESh20Re1000, DESh20Re2000, DESh20Re3200, DESh20Re5200, DESh5Re1000  

 


