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Samenvattinq 

Voor het meten van snelheidsprofielen bij een kanaalstroming over 
een stapvormige vernauwing is een opstelling gebouwd met een laser 
Doppler anemometer werkend volgens de referentiebundelmethode met 
voorwaartse verstrooiing van het licht. De metingen zijn verricht bij 
zowel stationaire (Re=660) als instationaire stroming. In dit laatste 
geval varieert het Re-getal, betrokken op de gemiddelde snelheid en de 
diameter van het kanaal, van ong. 300 tot 800. 
Uit de metingen blijkt dat profielen en recirculatiegebied nauwkeurig 
kunnen wonden vastgelegd. Bij de stationaire stroming treden er 
instabiliteiten op na de stap. Uit de instationaire metingen blijkt de 
stroming instabiel te worden in de vertragingsfase en weer te 
stabiliseren in de versnellingsfase. Ket gebied met terugstroming na 
de stap blijkt sterk te oscilleren. 

Met betrekking tot een numerieke benadering van het snelheidsveld, 
gebaseerd op de eindige elementenmethode, wordt de boetefunctie- 
methode uitgeweskt voor een instationaire incompresshbele stroming. 
Aan de hand van enkele testproblemen worden de nauwkeurigheid van deze 
methode en de convergentie orde in de tijd toegelicht. 
De berekende snelheidsprofielen in de situatie van de meetopstelling 
komen kwalitatief goed overeen met de gemeten profielen, zowel 

stationair als instationair, bij gebruik van een volledig impliciet 
tijddiscretisatie schema in het laatste geval. 
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1 .  Inleiding 

Dit afstudeerwerk vindt plaats in het kader van het 
'Atheroscleroseprojekt", een samenwerkingsverband tussen de afdelingen 
Natuurkunde en Werktuigbouwkunde. Doelstelling van het projekt is 
onderzoek te doen aan stromingsverschijnselen in een voor ongeveer 25% 

vernauwde halsslagader. Zowel met behulp van experimenteel als 
theoretisch (met name numeriek) onderzoek, wordt getracht woorspellin- 
gen te doen over genoemde verschijnselen. 
Bij dit onderzoek ligt de nadruk op het experimentele werk. Er is een 
opstelling gebouwd, waarmee met behulp van een laser Doppler 
anemometer in een vooralsnog eenvoudig model van een halsslagader, 
snelheidsprofielen zijn gemeten bij een zowel stationaire als 
instationaire, 2 dimensionale stroming over een vierkante stap. 
Daarnaast is aandacht besteed aan de numerieke analyse van de Nawier 
Stokes vergelijkingen voor incompressibele media. Hiertoe is gebruik 
gemaakt van het op de eindige elementenmethode gebaseerde AFEP-pakket, 
dat ontwikkeld is aan de TH Delft. Hiermee is gerekend aan een 2D 
stroming in een situatie, die gelijk is aan die van de meetopstelling. 
Eerst wordt: in hoofdstuk 2 de achtergrond van de toegepaste numerieke 
oplosrnethode toegelicht. 
De beschrijving van de opstelling, de meetmethode en de resultaten 
wordt gegeven in hoofdstuk 3 ,  

De resultaten van de berekeningen in vergelijking met de experimenten 
bij zowel stationaire als instationaire stroming worden in hoofdstuk 4 

gegeven. 

In hoofdstuk 5 worden tenslotte enkele conclusies uit het onderzoek 
getrokken en enkele aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek. 
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2 Eindige elementenmethode bij stromingsproblemen 

2.1 Inleiding 

Van de Navier Stokes vergelijkingen zijn verschillende 
formuleringen bekend, zoals de snelheid-druk formulering, de 
stroomfunctie-vorticiteit formulering en de stroomfunctie formulering. 
Iedere schrijfwijze heeft met betrekking t o t  de numerieke analyse zijn 
eigen voor- en nadelen. In geval van benadering met stroomfunctie en 
vorticiteit worden het aantal vergelijkingen en het aantal onbekenden 
in 2D teruggebracht van 3(u,v,p) naar 2 ( w , \ b )  ten opzichte van de 
snelheid-druk benadering. Wanneer uitsluitend van de stroomfunctie 
gebruik wordt gemaakt, resteert er slechts hen vierde orde 
differentiaalvergelijking met &en onbekende(*). Bij dit onderzoek is 
uitgegaan van de snelheid-druk formulering. Deze schrijfwijze is het 
meest inzichtelijk, omdat er met de relevante physische grootheden 
zelf wordt gewerkt. Nadeel is dat een gekoppeld stelsel. vergelijkingen 
moet worden opgelost, maar door invoering van een boetefunctie- 
parameter kan toch een zeer effectief rekenproces bewerkstelligd 
worden. Bovendien lijkt de aldus verkregen methode bruikbaar te zijn 
bij de overgang van 2 naar 3 dimensies, terwijl stroomfunctie en 
vorticiteit uitsluitend in het 2 dimensionale geval eenvoudig 
gedefinieerd zijn. In $ 2 . 2  worden de stationaire en in $ 2 . 3  de 
instationaire (Navier) Stokes vergelijkingen besproken. De afleiding 
van het matrixstelsel bij stationaire stroming is beknopt. Voor een 
**; u r ~ y c  &--5*-:Aa- LCJ.UF~L~ ariuizSC! -n51-r  wnra+ P~WLUI-  vcsvucscIan v- -" - -bsa n a a r  =--u- !\r. Steenh~yea, ?4-3! ~f 

(v.d. Vosse, 1982). 
Bij de behandeling van de vergelijkingen wordt uitgegaan van de 
volgende veronderstellingen: 
- laminaire, 2 dim. stroming 
- incompressibel 
- Newtonse media mek constante viscositeit. 
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2.2 Stationaire stroming 

2.2.1 Stokes vergelijkingen 

De stationaire Stokes vergelijkingen, met de snelheidscomponenten 
u en v en de druk p als onbekenden, worden dimensieloos als volgt 
geschreven: 

(2. la) - I  ( a u + q + b = f x  2 2  - -2 Re ax ay ax 

(2. Ibf  2 2  
*Y 

- 1 ( a v + q + b =  - -2 Re ax ay ari 

Hierin zijn f x  en f Y 
linkerlid van 2.la en 2.lb zijn ontstaan uit de divergentie wan de 
spanningstensor T, die gedefinieerd is als T=-gI+2qD met D de 
deformatie tensor, die gelijk is aan het symmetrische deel van 
snelheidsgradient tensor. Dimensieloos kan T worden geschreven als: 

de uitwendige krachten. De termen in het 

Voor de eenduidige oplossing van de vergelijkingen ( 2 . 1 )  zijn op elke 
rand twee randvoorwaarden noodzakelijk voor de snelheid of de 
spanning, waar de snelheid volgens (2.2) impliciet inzit. 
Bij numerieke oplosmethoden is het niet aan te bevelen de druk langs 
een of meerdere randen voor te schrijven. Meestal betekent dit dat dan 
niet meer voldaan kan worden aan de continuiteitsvergelijking (Leone 
en Gresho, 1981).  Wel is het zo dat door het voorkomen van de eerste 
afgeleide wan de druk in (2.1) de druk op een constante na bepaald is, 
indien alleen Dirichlet voorwaarden voorgeschreven zijn. Er is dan &ên 
lokale (rand)voorwaarde nodig om deze eenduidig vast te leggen. 
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Voor een toelichting van de diverse soorten randvoorwaarden kijken we 
naar het kanaal, waaraan in dit onderzoek gemeten en gerekend wordt 
(zie fig 2.1). 

I1 

I11 I 

IV 

Fig 2.1 Het kanaal dat bij dit onderzoek centraal staat 

Op rand I wordt de instroomsnelheid voorgeschreven, d.w.z. u=u(y) en 
v=O. Op de randen I1 en IV (vaste wanden) geldt, dat zowel de 
tangentiële als de normale snelheid nul moeten zijn, zodat hier u=v=O 
(homogene flirichlet rvw). Bij de uitstroming (rand 911) kunnen we bij 
een volledig ontwikkelde stroming v=û stellen. Wanneer we hier 
bovendien Txx nul kiezen, dan volgt uit (2.2): 

-0. 2 au 
Re ax 

T = -p + - -  
XX 

aU 

ax 
Voor een volledig ontwikkelde stroming geldt -=O (homogene Meumann 

voorwaarde), zodat hiermee tevens de drukco~s~a~te bepaald is op O.  

2.2.2 Galerkinvergelijkingen en matrixstelsel, directe methode 

Om het stelsel D.V. om te zetten in een stelsel lineaire 
vergelijkingen wordt de methode van Galerkin toegepast. Hiertoe worden 
de vergelijkingen 2.1af 2.lb en 2.lc vermenigvuldigd met de 
weegfuncties w, w en r. In principe zijn dit er oneindig veel en zij 
worden zo gekozen dat voldaan wordt aan de randvoorwaarden. Uit deze 
weegfuncties w en r worden N resp. W basisfuncties tp en $.  gekozen, 
waarna de vergelijkingen geïntegreerd worden over het 2D gebied R, 
waarop zij gedefinieerd zijn. Na partiële integratie, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van enkele stellingen uit de vektorwiskunde en 
toepassing van de stelling van Gauss (zie appendix A ) ,  ontstaat bij 
homogene Dirichlet randvoorwaarden het volgende equivalente stelsel: 

j 3 
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acpj 
f Lgrad uegrad cp.dxdy - Jp, dxdy = jf 'p. dxdy 
Q Re 3 a ax Q X 3  

acp j 
f Lgrad v.grad cp.dxdy - fp, dxdy = Jf i p .  dxdy 
Q Re 3 Q ay Q Y 3  

j=l, ..., N (2.3a) 

j=l N (2.3b) 

Om een benaderingsoplossing voor dit stelsel te construeren wordt 
aangenomen dat u,v en p te schrijven zijn als een lineaire combinatie 
van de basisfuncties 'pi en (ii volgens: 

M 
P(X,YI = E p.*.(x,y) 

i= 1 1 1  

(2.4a) 

(2.4b) 

(2.4~) 

Voor het gemak zijn we hierbij uitgegaan van homogene Dirichlet 
randvoorwaarden, zodat u 9 (x,y)=v ip (xfy)=O. Het getal N in (2.41 

kont overeen met het aantal snelheidsknooppunten, M met het aantal 
drukknooppunten. 

O 0  O 0  

De basisfuncties 'pi en Jli zijn zo gekozen dat geldt y . {  =O en 
ipi(xj)=6ij (aij= Kronecker delta), zodat de coëfficiënten ui, vi en 
p2 de gezochte onbekenden zijn. Door deze keuze van de basisfuncties 
ontstaat een stelsel vergelijkingen dat numeriek efficiënt kan worden 
opgelost. Invullen van de benaderingsoplossingen voor & en @ in ( 2 . 3 )  

geeft een stelsel Galerkin vergelijkingen set 2NiM vergelijkingen voor 
2NtM onbekenden: 

l r  

t 

N M * 
f ui f 1Igrad piegrad tp.)dxdy - I: pi f$i-3dxdy = 

3 i=1 Q ax i=l $2 Re 

ff cp.dxdy 
R X J  

j=lf-..,N (2.5af 
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N M 8ip 

i=? R Re 3 i=1 Q ay 
E vi f 1 (grad gisgrad ip.)dxdy - 1 pi fJli_jdxdy = 

J’f ip.dxdy j=l,...,N (2.5b) Y 3  8 

j=l,...,M (2.5~) 

Omdat in deze vergelijkingen eerste afgeleiden van de basisfuncties 
voor de snelheid voorkomen, moet als eis gesteld worden, dat deze 
basisfuncties per element minstens eenmaal continu differentieerbaar 
zijn en continu over st. De basisfuncties voor de druk worden niet 
gedifferentieerd. Voldoende is dan ook dat ze per element continu 
zijn. Over 12 mogen deze basisfuncties discontinu zijn, mits ze 
integreerbaar zijn. Wordt aan deze beide voorwaarden voldaan, dan heet 
de eindige elementenbenadering conform. 
In de (Navier) Stokes vergelijkingen worden 2e orde afgeleiden van de 
snelheid vergeleken met le orde afgeleiden van de druk. Om een goed 
evenwicht in de benaderingsoplossing te verkrijgen, wordt als 
vuistregel gehanteerd dat de basisfuncties voor de druk een orde lager 
moeten zijn dan die van de snelheid COlson,Tuann,?9?8). Daarnaast met 
het aantal basisfuncties voor snelheid en druk in een goede verhouding 
tot elkaar staan. We kijken daartoe naar het volgende voorbeeld. 

Fig 2.2 Voorbeeld van gebied 9. 

Het gebied Q (zie fig 2.2) bestaat uit 8 elementen die elk op de 
hoekpunten knooppunten hebben voor de snelheden u en v en i n  het 
zwaartepunt een knooppunt voor de druk. Dit betekent, gezien het 
aantal vrijheidsgraden, dat de basisfuncties voor de snelheden lineair 
zijn en dat de druk constant is over het element. Omdat de druk op een 
constante na te berekenen is, moet &in drnkcomponent gekozen worden, 
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zodat er nog 7 drukonbekenden overblijven. Wanneer de snelheden op de 
rand worden voorgeschreven, blijven er nog 2 onbekende snelheden over. 
Er zijn dus 2 basisfuncties 'pi en 7 basisfuncties (Ji. Met de 7 

basisfuncties $i hebben we als discretisatie voor de 
continuiteitsvergelijking 7 vergelijkingen voor 2 onbekenden. A l s  
discretisatie voor de bewegingsvergelijkingen zijn er 2 vergelijkingen 
voor 9 onbekenden. Het stelsel is dus singulier. Om deze problemen te 
voorkomen geldt algemeen dat W l ( 2 f N - L )  moet zijn, waarin L het aantal 
knooppunten op de rand is, waar Dirichlet voorwaarden voor de snelheid 
gelden. Door ook snelheidsknooppunten op de middens van de zijden te 
kiezen, kan het aantal vrijheidsgraden voor de snelheid sterk 
uitgebreid worden. De eisen betreffende conformiteit en verhouding 
tussen druk- en snelheidsknooppunten zijn noodzakelijke maar niet 
voldoende voorwaarden voor een toelaatbaar element. Een voldoende 
voorwaarde geeft de Brezzi-Babuska conditie. Deze conditie is erg 
abstract en in de praktijk is het moeilijk te verifiëren o£ een 
element hieraan voldoet. Fortin (1981) heeft een formulering gegeven 
die berust op de volgende bewering: een element voldoet aan de Brezzi- 
Babuska conditie, wanneer bij een gegeven continu differentieerbaar 
vektorveld g een discreet vektorveld 4 geconstrueerd kan worden 
zodanig Bat 

idridiv g dR = Jaidiv 6 dQ 
n n 

voor alle (Ji 

Een element dat voldoet aan de Babuska-Bnezzi conditie, is weergegeven 
in fig 2 . 3 .  

Y 

21 2 E2 
X -7 

Fig 2 . 3  Crouzeix Raviart element p+/p 
kwadratisch ( 7  knooppunten). Druk: lineair ( 1  in zwaartepuntt2 afgel.) 

Snelheid: uitgebreid 2 1 '  

De Vergelijkingen (2.5) zien er in matrixnotatie als volgt uit: 
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1 suu 
I 

O 

L 
PU 

Compacter 

O 

svv 

L 
P V  

kan het 

f -1 
T 

f -2 
- - T 

LUP 

o 0 

stelsel worden beschreven door: 

(2.6) 

waarin S (stijfheidsmatrix of co&fficiëntenmatrix) een 2Nx2N matrix is 
volgens : 

O 
met 

%v 

T waarin L = een 21xM matrix met T 
LW 

waarin de rechterlidvektor met lengte 2N met 

f = ff ipp.dxdy en fi = jf ip.dxáy -1 Q X 3  Q Y 3  

De integralen die in deze matrixvergelijkingen voorkomen, kunnen per 
element worden berekend met behulp van numerieke integratieregeïs en 
vervolgens gesommeerd op de juiste posities in SIL en F. Dit is 

Ne 
mogelijk aangezien Jfdxdy = f ekI waarin Ne het aantal elementen 

Q k= 1 
voorstelt en ek= ffdxdy. 

e 
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Snelheden en druk worden op deze wijze gekoppeld berekend en omdat er 
geen differentiatie nodig is zoals bij gebruik van de stroomfunctie, 
is er geen verlies aan nauwkeurigheid. Omdat de drukonbekenden niet in 
de continuiteitsvergelijking voorkomen, verschijnen er nullen op de 
hoofddiagonaal van de matrix in het linkerlid van ( 2 . 5 1 ,  waardoor het 
tijdrovende partial pivoting (rijverwisseling) moet worden toegepast 
om het stelsel d.m.v. LU decompositie te kunnen oplossen. Iteratieve 
methoden zijn dan ook niet geschikt doos de slechte conditie van de 
matrix. Door een hernummering van de onbekenden, door ze per knooppunt 
in plaats van per soort achter elkaar te zetten, wordt de rekentijd 
weer enigszins teruggebracht, maar is nog veel groter (ong. factor 10) 
dan bij de in de volgende paragraaf te bespreken methode. 
Het meenemen van andere dan homogene Dirichlet randvoorwaarden, levert 
geen probiemen op. Inhomogene randvoorwaarden leiden tot extra termen 
in de rechterlidvector in de vorm van randintegralen, terwijl een 
Robin voorwaarde nog een extra randintegraal geeft in de 
coëfficientenmatrix (v. Steenhoven,l982). 

2 . 2 . 3  Boetefunctiemethode 

Het principe van de boetefunctiemethode is om in het stelsel (2.1) 
de continuiteitsvergelijking te vervangen door een relatie tussen g en 
p met behulp van een zeer grote parameter o.  De vergelijkingen zien er 
dan als volgt uit: 

P 
dkv g = - - 

a 

(2. ? ?a) 

(2.14b) 

met g=O op í' en p=po op C&n plaats op de rand. 
Voor het bewijs dat de oplossing van het boetefunctiestelsel voor 
grote waarden van a convergeert naar die van het oorspronkelijke 
stelsel, wordt verwezen naar Temam (1977). Door deze aanname is het 
mogelijk de druk uit te drukken in de snelheid en te substitueren en 



-10- 

(2.11a). Hiermee zijn de vergelijkingen voor snelheid en druk 
ontkoppeld en wordt een aanzienlijke besparing in rekentijd behaald. 
Het matrixstelsel wordt nu: 

De druk wordt achteraf bepaald uit de relatie E = -aLg. 
Een nadeel van deze methode is de aanwezigheid van a in de 
vergelijkingen. Indien CJ te groot wordt gekozen, kan de matrix in het 
linkerlid van (2.12) singulier worden, terwijl bij een te kleine u 6e 
berekeningen onnauwkeurig worden omdat niet meer voldaan wordt aan de 
wet van behoud van massa. Meestal wordt voor a 10 10 gekozen. 5 6 

Een extra besparing in rekentijd, die overigens niet gebonden is 
aan de boetefunctiemethode, wordt verkregen door bij het Crouzeix- 
Raviart element uit fig 2.3 de snelheidsonbekenden en de druk- 
afgeleiden uit het zwaartepunt te elimineren, zodat er 6 knooppunten 
voor de snelheid en 1 voor de druk overblijven (v. Steenhoven, 1982). 
Dit element wordt wel het gemodificeerde Crouzeix-Raviart element 
genoemd en is standaard in het AFEP pakket ingebouwd. Omdat tijdens 
het eliminatieproces de benadering niet verslechtert, blijft de 
oorspronkelijke nauwkeurigheid behouden. 

2.2.4 Navier Stokes vergelijkingen 

Wanneer ook de niet-lineaire convectieve termen in rekening worden 
gebracht, luiden de vergelijkingen: 

(2.12a) 

(2. q2bI 
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Om de conwectieve ternen te fineariseren wordt gebruik gemaakt van het 
Newton iteratieproces: 

2 Door substitutie in (2.12) met verwaarlozen van de termen û(S ) 

ontstaat (in vektornotatie): 

I - u egrad U'-' i UI-legrad g1 + grad ps - 1 AU' = 
Re 

1-1 I- 1 
egrad 2 - f + g (2.13a) 

div g1 = O (2.13b) 

Het Newton iteratieproees convergeert kwadratisch. Als beginoplossing 
kan de oplossing van de Stokes vergelijking worden genomen. Ligt deze 
beginoplossing te ver van de werkelijke oplossing af en treedt er 
divergentie op, dan kan eerst bij een lager Re-getal gerekend worden, 
waarna (ev. stapsgewijze) ophoging plaatsvindt tot het gewenste Re- 
getal. De iteratie wordt afgebroken, wanneer het maximale verschil 
tussen twee QpvQlgende oplossingen kleiner is dan een te kiezen waarde 
E ( ~ ( î û - ~ j ~ .  
Vermenigvuldigen van (2.132 met de basisfuncties ip en $ j ,  integreren 
over SE, toepassen van Gauss en invullen van de benaderingsoplossing 
levert de Galerkin vergelijkingen. Hier wordt volstaan met het geven 
van het matrixstelsel. Bij de direkte methode luidt dit: 

j 

%v 

svv' 

L 
PV 

(2.14) 

Hierin is 
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allen voor i=1, ..., N 
j=1, - .  . ,N 

voor j=l, ... # N  

voor j=l,.-.fN 

Het stelsel kan schematisch worden weergegeven door: 

Nvu N =  

I 

en is een 2Nx2N matrix. 

N wordt de convectiematrix genoemd. 
Ook nu kunnen de integralen uit dit stelsef per element worden 
bepaald, waarna de vergelijkingen na hernummering van de onbekenden en 
partial pivoting numeriek opgelost kunnen worden. 

I Toepassen van de boetefunctiemethode met ~'=-ctLiJ geeft : 
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2.3 Instationaire stroming 

2.3.1 Parabolische PDV, algemeen 

Beschouw de lineaire parabolische PDV 

- au = Lu 
at 

OP (X,Y)E Q 

(2.16) 

(2.17) 

waarin L een elliptische diflerentiaaloperator is. De bijbehorende 
beginvoorwaarde wordt gegeven door u(x,y,Q) = u (x,y) voor t=Q. 
Wanneer van deze PDV een discretisatie in de plaats wordt gemaakt met 
karakteristieke lengtemaat Ax, ontstaat het stelsel gewone 
differentiaalvergelijkingen: 

O 

(2.18) 

Voor het numeriek oplossen van deze vergelijkingen zijn vercchlllende 
methoden bekend. Algemeen kunnen deze methoden worden beschreven door 
de relatie: 

n = GfAx,At)g ntl U - 
.. U o = g  
._ 

12-19 ]  

n Hierin stelt g de oplossing voor op het tijdstip n.At en is g een 
gegeven functie in Q .  De matrix G wordt de versterkingsmatrix genoemd. 
Voor het stabiel zijn van de oplossing van dit stelsel moet als eis 
gesteld worden: 

T De norm van een matrix A is gedefinieerd als [@(A 

@(A A )  de grootste eigenwaarde van de matrix A A. Q heet de spectraal 
Hierin is 

T T 
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radius en de bijbehorende norm wordt de spectrale norm genoemd, vaak 
genoteerd als 1 IA1 1,. Aan de bovengenoemde stabiliteitsvoorwaarde 
wordt dan en slechts dan voldaan, indien alle eigenwaarden Ai van C 

voldoen aan }Ail < 1 (Witche11,1969). Vooral bij grotere matrices is 
deze norm moeilijk of in het geheel niet te berekenen. Onder 
stabiliteit wordt verstaan dat bij een 'kleine' verandering wan de 
begin- of randvoorwaarden de verandering van de oplossing klein is en 
klein blijft voor At*O en Ax4. Stabiliteit is een noodzakelijke 
voorwaarde voor convergentie van de numerieke naar de exacte 
oplossing. Uiteraard is deze eis alleen zinnig indien de PDV en het 
systeem gewone DV goed gesteld zijn. 
Aangezien de matrix G afhankelijk is van de plaatsdiscretisatie Ax en 
van de tijdstap At, is het mogelijk dat de stabiliteits-eis 
beperkingen oplegt aan de grootte van de tijdstap bij een gegeven 
plaatsdiscretisatie. De oplosprocedure heet dan voorwaardelijk 
stabiel. Wanneer dit optreedt, is afhankelijk van de gebruikte 
tijddiscretiaatie-methode, waarvan er hier 3 besproken zullen worden. 

De meest eenvoudige is de expliciete Euler methode gegeven door: 

Of 

n ntl- 
- = L(Ax)& U - 

At 
(2.20) 

(2.21) 

Deze methode is le orde nauwkeurig in de tijd. 
Wanneer gn bekend is uit de vorige berekening, kan gn" door simpele 
matrix vector vermenigvuldiging berekend worden. De stabiliteits-eis 
luidt: 

IIGll = 1 1  I i- AtL 1 1  < 1 (2.22) 

Toegepast op bijvoorbeeld de eendimensionale warmtevergelijking leidt 
(2.22) tot de voorwaarde: 

(v. Kan,1982) 

2 indien L een (Ax) benadering is. 
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De expliciete Euler methode is dus voorwaardelijk stabiel. Op andere 
expliciete methoden (ze orde methode van Heun, ke orde methode van 
Runge Kutta) wordt hier verder niet ingegaan, aangezien ze niet van 
belang zijn bij de oplossing van de instationaire Mavier Stokes 
vergelijkingen. 

Impliciete tijddiscretisatie methoden leiden rneestal tot 
gunstigere stabiliteitseriteria. Een eveneens le orde impliciete 
methode is de impliciete methode van Euler gegeven door: 

of 

ntl nti n 
!A - 'I = E(Ax)p 

At 

-1 n untl= (I-AtE) g - 

(2.23) 

(2.24) 

Een tweede orde impliciete niethode is de op de trapeziumregel 
gebaseerde methoae van Crank-Nicholson: 

12.25) 

Van beide methoden kan worden bewezen, tenminste voor wat betreft de 
eendimensionale warmtevergelijking (v. Kan,1982), dat ze 
onvoorwaardelijk stabiel zijn en dus grote voordelen hebben ten 
opzichte van de expliciete methode. Nadeel is nu echter dat per 
tijdstap een stelsel van vergelijkingen moet worden opgelost, hetgeen 
veel rekentijd vergt. Bovenstaande stabiliteitseigenschappen gelden 
voor lineaire PDV. Indien de PDV niet-lineaire termen bevat of 

2 .  gedefinieerd is iìì R ' i5 het m e i l i j k  eez sluitende StUbifiteitS- 
analyse uit te voeren of een tijdsorde nauwkeurigheid te bepalen. 

Ten aanzien van de nauwkeurigheid van de oplossing kan nog 
toegevoegd worden, dat het niet zinvol is de tijdintegratie zeer 
nauwkeurig uit te voeren, indien een grove plaatsdiscretisatie is 
toegepast en er dus al een grote discretisatiefout in de plaats 
bestaat. De globale afbreekfout bij b.v. de tijdsafhankelijke Stokes 
vergelijking is een functie van (Ax)3 en van (At) 
uitgebreid kwadratische basisfuncties voor de snelheid zoals in het 
Crouzeix-Raviart element uit fig 2.3 en bij gebruik van een tweede 

2 bij gebruik van 
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orde tijddiscretisatie methode. Beide fouten moeten van dezelfde orde 
grootte zijn. Hiervoor zijn geen hanteerbare formules te geven. Wei 
kan men na een le berekening de tijdstap halveren en Ax constant 
houden. Vindt er geen reductie (zie $3.4) meer plaats t.o.v. de vorige 
oplossing, dan is de discretisatiefout in de plaats overheersend en 
moet Ax bijgesteld worden. Omgekeerd kan men vaststellen of At te grof 
is gekozen omdat een halvering van Ax geen effect meer heeft. 
Voor de benaderde snelheid kan dus geschreven worden: 

- i ì = u  -exact t C1(AxIm t C2(Atfn. 

met m en n de orde van de methode in de plaats resp. in de tijd. 
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2.3.2 Stokes vergelijkingen 

Beschouw de instationaire Stokes vergelijkingen: 

2 2  av - 1 (av + q + -E = fy - -2 - 
a t  Re ax ay ay 

& + & . = O  
ax ay 

(2.26b) 

(2.26~) 

met als beginvoorwaarde y(x,  y,O)=go in Q en randvoorwaarden fa(x,y, t)=Q 
op í'. Analoog aan de werkwijze in $2.2  zijn na partiële integratie Ete 
vergelijkingen t e  schnijven als: 

arp j 
f & cp.dxdy + f 1 ( s r a d  uegrad ipj)dxdy - Sp- dxdy = Jf cp. dxdy 
Q at n Re Q ax n x 3  

j=1 ,  ... ,M(2.27a) 

acPj 
f &J ip,dxdy i- J Lfgrad vograd cp.)dxdy - fp- dxdy = ff i p .  dxdy 
Q a t  ' Q Re 3 Q ay !ay3 

j = 1 ,  ... ,N(2.27b) 

f(& + &E)$. dxdy = O 
Q ax ay 3 

j=1, ...,Pif( 2.27~) 

De eindige elementendiscsetisatie vindt weer plaats met de Galerkin 
methode, waarbij snelheid en druk worden benaderd door: 

(2.28a) 

(2.28b3 

(2.28~) 
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met cpi(xiy)=O OP r en p(xoiyo)=po met (xO,yOe r ) .  
De randvoorwaarden op r zijn in deze benadering verwerkt, zodanig dat 
hier aan voldaan wordt voor willekeurige functies u.(t). Substitutie 
van de benaderingsoplossing in (2.27) geeft: 

1 

N e  N M acp j 
E u. Jip.cp.dxdy + E ui J 1(grad cpi*grad ip.)dxdy - I: pi J$,- dxdy = 
i=l 1 52 1 3  i=l B Re 3 i=l II ax 

Jf cp .dxdy 
Q X 3  

j=l,...,N (2.29a) 

N .  N M aip 
I: vi Jcp.ip.dxdy + E vi f l_(grad Viegrad ip.)dxdy - I: pi J$i-jdxdy = 
i=l B 1 3  i=l B Re 3 i=1 51 ay 

In matrixvorm geschreven: 

f €  cp .dxdy Y 3  Q 

De nieuwe term t.o.v. de stationaire vergelijking is 

j=l,...rN (2.29b) 

N 
Hierin is Muu(j,i)= Mvv(jri)= E f~,lp.dxdy. j=l,...,N 

i=i 52 1 3  

(2.3Oa) 
(2.31b) 

De massamatsix is een positief definiete matrix met afmetingen 2Nx2N. 
Evenmin als de matrices S, L en LI is M van de tijd afhankelijk en 
kan dus eenmalig met behulp van integratieregels per element berekend 
worden. Alleen de kolomvector I?, hoewel geen onbekende, kan wel 

T 
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tijdsafhankelijk zijn en moet in dit geval bij iedere tijdstap opnieuw 
berekend worden. 
De tijddiscretisatie wordt als volgt gekozen: 

At 
(2.32) 

De overige termen in (2.30) kunnen nu op het oude (Euler expliciet) of 
op het nieuwe niveau (Euler impliciet) gekozen worden. Dit levert; 

MEni1= Mg* t At(-S$- L T n  p f n 1 of (2.33) 

( 2  - 34) 

met als discretisatie van de continuiteitsvergelijking in beide 
gevallen Lgntl= O. De vergelijkingen (2.33 1 en (2.341 kunnen worden 
samengenomen tot: 

ntl T ntl- (M + Q6tS)U t BAtL 0 - 
( 2 . 3 5 )  [# - (I-Q)AtS]$ - (l-B)AtLTgn t At(l-Q)En + AteF nt-l 

zodat voor Q=O: Euler expliciet, 
voor Q=1: Euler impliciet, 

en voor e=-: Crank Nicholson. 1 
2 

De in de vorige paragraaf genoemde stabiliteitsvoorwaarde voor de 
expliciete Euler methode betekent in de praktijk dat de tijdstap zo 
klein moet worden genomen dat deze methode niet bruikbaar is bij de 
oplossing van (2.35). Sani en Eaton (1981) geven als schatting voor de 
tijdstap bij gebruik van de boetefunctiemethode O(l/a). Alleen een 
impliciete methode blijft dus over. 
Het stelsel (2.35) bevat de kolomvectoren u en 0, waarin de onbekenden 
ul,...,un,vI,...,v en plr...pm . Oplossen van dit gekoppelde stelsel 
heeft dezelfde bezwaren als in het stationaire geval. Ook hier geeft 
toepassen van de boetefunctiemethode een grote besparing in rekentijd. 

n 
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2 . 3 . 3  Navier Stokes vergelijkingen 

Bij de stationaire 
gelineariseerd door: 

NS vergelijking wordt de convectieve term 

( 2 . 3 6 )  I Iegrad U'-' - pl-!grad I- 1 
Y + u  

Dit iteratieproces wordt herhaald tot het maximale verschil tussen de 
I vektoren en p kleiner is dan E .  Eenzelfde procedure bij het 

oplossen van de instationaire vergelijkingen zou erg veel rekentijd 
vergen. Immers, bij iedere tijdstap moet dit iteratieproees worden 
uitgevoerd tot de gewenste nauwkeurigheid is bereikt. Het volledige 
Newton-iteratieproces wordt daarom vervangen door de zg. &en- 
stapsmethode. Voor het tijdstip ntl wordt dan gesteld: 

( 2 . 3 7 )  

De niet-lineaire term wordt aldus bij elke tijdstap in een slag 
bepaald met behulp van de oplossing van het vorige tijdniveau. Deze 
vereenvoudiging blijkt goed te voldoen en nauwelijks verschillende 
resultaten te geven in vergelijking met het volledige Newton proces, 
mits de verschillen in de oplossing op 2 achtereenvolgende tijdstippen 
'klein' zijn. Dit is het geval wanneer de tijdstap voldoende klein 
wordt genomen. De grootte hiervan is een empirische waarde en moet 
verkleind worden wanneer de oplossing blijkt te divergeren. 
Als beginoplossing wordt gekozen voor uo=Q. Indien het rekenproces 

1 - O divergeelt, ûiiidât het vsr3,chil ti?ssen en E t,P groot is, kan bij 
een lager Re-getal gerekend worden. Wanneer dit wel tot resultaat 
leidt, kan de oplossing hiervan op tijdstip t=nT (T: periodetijd, n=l 
of 2 etc) ingelezen worden als beginoplossing voor de berekening bij 
het oorspronkelijke Re-getal. De afleiding van de Galerkin 
vergelijkingen is geheel analoog aan die in $ 2 . 3 . 2  en $2.2.4. Bij 
gebruik van de boetefunctiemethode luidt het matrixstelsel (nog niet 
gelineariseerd): 
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[M - (l-û)At(S + aLTL)]gnt AtEe- (1-0)AtP?(B n n  )E (2.38) 

met E*= (l-Q)Fn. 

De term N(Unt1)tJnt1, die een discretisatie is wan gnS'qrad gn+' kan 

weer worden geschreven als K(!.f)$"- N t í J  n n  )g ,zodat het s t e l s e l  nu 
luidt: 

De druk wordt na elke tijdstap bepaald u i t  E'+'(= -oX.,Qn+'. 
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2.4 Testprobleem, nauwkeurigheid 

De discretisatie van de snelheidsverandering in de tijd, zoals 
aangegeven in $2.3, geeft reden een tweede orde convergentie te 
verwachten bij 8=1/2 bij lineaire vergelijkingen. Bij niet-lineaire 
vergelijkingen hoeft dit niet het geval te zijn. 
Om dit te verifiëren is aan twee testgroblemen gerekend met variërende 
tijdstappen bij verschillende meshes. Allereerst wordt gekeken naar de 
stroming boven een oscillerende plaat, vervolgens naar de stroming in 
een vierkant gebied. 

2.4.1 Snelheidsverdefing boven een oscillerende plaat 

Stel x de coordinaat evenwijdig aan de (oneindig lange) plaat en 

y de coordinaat loodrecht op de plaat. Voor de beweging van de plaat 
nemen we aan u(o,t)=llosin wt (y=O). De Navier Stokes vergelijkingen 
voor deze stroming reduceren , aangezien v(x,y,t)=û en u=u(y), tot de 
diffusievergelijking: 

2 - au = v-.* 
at ay 

(2.40) 

Van deze vergelijking met de genoemde randvoorwaarde is de exacte 
oplossing bekend en luidt: 

ui y t 1 =TJoe-kYsin(&-ky) (Sehlichting 1960) 

waarin k=(w/Zvt1’2. Het snelheidsprofiel heeft dus de vorm van een 
gedempte harmonische oscillatie met amplitude UOelky. Bij y=(w/Svf  

is de amplitude wan u met een factor e afgenomen. Per definitie heet 
tsV’(W/2V) -’I2 de viskeuze indringdiepte. 
Naast de tijdsorde convergentie is het bij dit probleem dus tevens 
mogelijk de relatieve fout in de benaderingsoplossing ten opzichte van 
de exacte oplossing aan te geven. Er is gerekend met het volledige 

-112 
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matrixstelsel (2.39) uit $2.3.3 met 8=1/2. Als randvoorwaarden zijn 
genomen, zie fig 2.4 : 

I1 

IV IV 

Rand I t/m 111: v=O 

Rand IV: 

d-d 

""=O 
an 

v=o 
u=sin(wt),(üo=i,w=2nf=2r) 
met beginvoorwaarde uo=O 

Fig 2 . 4 .  Randvoorwaarden oscillerende plaat 

A l s  maat voor de afwijking wordt gehanteerd de Euclidische norm, die 
in het 2-dimensionale geval gedefinieerd is als: 

= [ u; ... u' 1,  dan is de norm van T = u1..-un ] en u Wanneer gAt 
"At' "At/2 gedefinieerd als (ju,- u;] +..... {un- 
reductie in de snelheidsbenadering is gedefinieerd als R(~)=NAt/~At/2. 
Deze reductie is bepaald bij gebruik van resp. 8,  16 en 32 elementen. 

T 
-At[2 n 

)'". De 

Voor At is achtereenvolgens gekozen voor 0.2, 0.1, 0.05 en 0.025 s. Om 
inschakefverschijnselen uit te sluiten wordt eerst een volledige 
periode gerekend, zodat de getoonde resultaten gelden voor l<tL2. 
Tussen de tweede en derde periode werd geen verschil meer waargenomen. 
De norm wordt bepaald op de tijdstippen t=1.2,1.4,..,2.0 
gemiddeld over deze 5 tijdstippen. De resultaten staan in tabel 2.1 en 
voldoen aan tweede orde convergentie. Fig 2 . 5  geeft een vergelijking 
van de exacte met de benaderde oplossing voor wt is resp. 2 . 5 ~ ~  3r, 
3 . 5 ~  en 4n. Voor y=By en w=3x is de relatieve fout 3% bij gebruik van 
32 elementen en een At van 0.025s. 

en daarna 
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Fig 2.5 Vergelijking 
exacte met benaderde oplossing. 
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Tabel 2.4 Tijdsorde verificatie 

2 . 4 . 2  Fictieve stroming in een vierkant gebied 

Bij het voorbeeld van de oscillerende plaat zijn veel termen uit de 
bewegingsvergelijkingen en de continuiteitsvergelijking gelijk aan 
nul. Het volgende testprobleem is zo gekozen dat alle termen uit de 
Mavier Stokes vergelijkingen een bijdrage ongelijk nul geven. Een 
vergelijking met de exacte oplossing is nu echter onmogelijk. 
We bekijken de stroming in een vierkant gebied (zie fig. 2 . 6  1 met de 
volgende randvoorwaarden: randen I en IV vaste wanden met u=v=O, rand 

'-'", rand I11 II instroming met u=O en v=-sin(r(x -3x +3x))e 
'natuurlijke' uitstroming (bij gebrek aan beter): ---=--- , 
beghmorwasrde go=Q. 

3 2  

au av-, 
an an 

(031)  II ( I , ] )  

I I11 



-26- 

De uitdrukking voor de instroomsnelheid is ontleend aan een 
convergentie-studie betreffende eindige differentiemethoden van v. 
Ommen 119841 en is zo geconstrueerd dat in de punten (0,l) en (1'1) op 

rand I1 de instroomsnelheid gelijk aan nul is. At is gevarieerd als in 
het vorige voorbeeld. De resultaten gelden voor Ott<l. De 
tijdconstante 7 is bij dit probleem 1 s ,  zodat voor t=l de stroming 
nog niet stationair is. Om wiggles te voorkomen mest het aantal 
elementen 
en is van 
geeft dus 
beeld van 

opgehoogd worden tot 72. De reductie is vermeld in tabel 2.2 
de orde 2. Ook dit probleem met zijn niet lineaire termen 
een tweede orde convergentie te zien. Fig 2.7 geeft een 
het stromingsveld op t=ls. 

Tabel 2.2. Reductie 
testprobleem. 

Fig 2.7 Cnelheidsveld op t=ls, Re=250. 
Schaalfactor mesh in x-richting: 15, in y-richting: 10. 
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3. Laser Doppler experimenten aan een twee-dimensionale stroming 

3.1 Inleiding 

Met de opkomst van de laser Doppler anemometer (Yeh en Cummins, 
1964) is een belangrijk hulpmiddel ontstaan om snelheden van 
vloeistof- en luchtdeeltjes te bepalen. Pas de laatste jaren is deze 
techniek zover ontwikkeld, dat zij direkt bruikbare resultaten geeft 
bij de bestudering van stromingsverschijnselen. Experimenten van o.a. 
Denham en Patrick (1974) en Armaly, Durst e.a. (1983) hebben de 
voordelen en de grote meetnauwkeurigheid van deze methode laten zien. 
Tot ongeveer 12 jaar geleden werden als belangrijkste onderzoeks- 
methoden toegepast de flowvisualisatie door middel van het inbrengen 
van inkt of waterstofbellen in de stroming, het meten van warmte- en 
impulsoverdracht en de snelheidsmethg met behulp van de hete draad 
anemometer. De eerste twee methoden geven slechts een globaal inzicht 
in het stromingsgebeuren, de laatste methode heeft als nadeel dat de 
stroming ter plaatse van de draad verstoord wordt en dat de draad snel 
kan vervuilen. LD-anemometrie heeft deze nadelen niet. 
Om deze reden is in het atherosclerose-projekt gekozen voor een LDA 
opstelling. Verder is gekozen voor de stroming over een blokje met 
rechthoekige dwarsdoorsnede, dat de doorgang in het kanaal voor 25% 
belemmert. Zijn de meetresultaten en de numerieke resultaten 
bevredigend, dan wordt in een later stadium voor een geometrie van de 
stenose en van het meetkanaal gekozen, die beter overeenkomt met de 
Si tuà t i f  in de halsslagaller. 

Als voorbereiding op de meting van de instationaire stroming en 
als test van apparatuur en opstelling is een serie metingen verricht 
bij stationaire stroming voor Re =660. De definitie van het 
Reynoldsgetal, zoals hier gehanteerd wordt, wordt gegeven door: 

(3.1) U.D Re = 

waarbij U de gemiddelde snelheid van het gemeten profiel is. Omdat het 
Re getal in de halsslagader varieert van 400 tot 1200, was 
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aanvankelijk gekozen voor een waarde van ongeveer 1000. Later bleek 
het nodig, gezien de lage temperatuur van het water, de waarde van de 
kinematische viscositeit v aan te passen ( 1 , 3.10 
I , O .  

660. 
Bij de instationaire metingen varieert het getal van Reynolds van 300 
tot 800. Zowel wat snelheid aïs periodetijd betreft, is geschaald 
volgens de situatie in de halsslagader. Voor het getal van Strouhal 
geldt: 

-6 bij 10°C i. p.v. 
m2/s bij 2OoC ) , waardoor het Re getal gereduceerd werd tot 

Uit 3.1 en 3.2 volgt voor de verhouding van de frequenties in 
meetkanaal en halsslagader: 

'm 'h 'm --(-I .- 
fh Dm 'h 

( 3 . 3 )  

Met fh=l Hz, Dh=0.008 1, Dm=0.04 m, v,=~O-~ m2/s (watertemperatuur 
tijdens instationaire metingen is 20 C)  en vh=3,5. loe6 m2/s geeft 
dit: fm=l I , 43. IOd3 Hz, oftewel Tm=87,5 seconden. 
Omdat de stroming in de halsslagader slechts varieert over een periode 
van 0,4 s en daarna 0,6 s nagenoeg stationair is (Bahradvaj,l982), 
wordt hier gerekend met fh=2,5 Ez. Dit betekent dat de variatie van de 
flow een periodetijd van 3 5  s heeft. 
In $3.2 zal een beschrijving worden gegeven van de meetopstelling, de 
gebruikte meetapparatuur en de gevolgde meetprocedure. In $3.3 en $3.4 
worden de verkregen resultaten van de stationaire en instationaire 
meting vermeld. 

O 
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3.2 Meetapparatuur en meetopstelling. 

De gebruikte laser Doppler anemometer is ontworpen door Neven 
(1982) volgens de referentiebundelmethode met voorwaartse verstrooiing 
van het licht. Het optische gedeelte bestaat uit een 5 mW He-Ne laser 
met vaste lens, een roterend raster, twee verplaatsbare lenzen en een 
fotodiode (zie fig 3.1). Door het roterend raster wordt de bundel 
gesplitst in een hoofdbundel en een referentiebundel, die resp. 90% en 
2% van de lichtintensiteit van de oorspronkelijke bundel bevatten. De 

voorverschuiving die de referentiebundel meekrijgt, is evenredig met 

de omwentelingsfrequentie van het raster, het aantal aangebrachte 
etslijnen en de rasterconstante, en bedraagt in dit geval 819 kHz. De 
fotodiode is in staat deze voorverschuiving te detekteren, vermeerderd 

of verminderd met de Doppler-frequentie, afhankelijk van de 
snelheidsrichting. 

Fig 3.1 Optisch gedeelte van laseropstelling. 

Het optische gedeelte is in zijn geheel gemonteerd op een 3 
dimensionale traverseerinrichting, die in x,y en z richting op 0,Ol mm 
nauwkeurig kan worden ingesteld. Hierbij moet worden aangetekend dat 
de z-coordinaat van de boven- en onderwand slechts op 0.2 mm 
nauwkeurig bepaald kan worden. Wanneer het meetvolume (een ellipsoïde 
met lengte 0,5 mm en hoogte 0,05 mm) dichter bij de wand gebracht 
wordt, heeft dit een verstoring van het uitgangssignaal tot gevolg, 
waarschijnlijk door reflekties van de relatief dikke hoofdbundel aan 
de boven- en onderwand op de fotodiode. 
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In het blokdiagram van fig 3.2 wordt een overzicht gegeven van 
de verdere verwerking van het signaal van de fotodiode. De DISA 

frequency tracker is een frequentie naar spanning omzetter. Vervolgens 
gaat het signaal door een Low Pass filter, waarvan de kantelfrequentie 
bij alle metingen is ingesteld op 0,5 Hz. Omdat de maximale Doppler 
frequentie bij deze metingen slechts 13 d 14 kHz bedraagt op een 
ingestelde range van 1000 kHz van de tracker, wordt de kleine variatie 
in de uitgangsspanning van de tracker versterkt door middel van een 
verschilversterker. Met behulp van een meet- en verwerkingsprogramma 
kunnen de meetgegevens via een laboratoriumcomputer naar de PRIME 
computer worden doorgestuurd en omgerekend naar snelheden. 

30 t r a v e r a e e r  
i n r i c h t i n g  

frequency 
t racker  

p l o t t e r  p r i n t e r  
I 1 1  1 LP- 

f i l t e r  

ver -  
8 t e r k e r  

Terminal  LAM A/D 

volt met e r  

s c h r i j v e r  & 

Fig 3.2 Verwerking van het signaal van de fotodiode. 

Hiertoe wordt het analoge uitgangssignaal (spanning) omgezet in een 
digitaal signaal, dat in grootte varieert van O tot 4095. Het getal Gi 
(i duidt hier het i-de meetpunt van het profiel aan) dat zo wordt 
verkregen voor de bepaling van de snelheid Ui, is het resultaat van 
middeling over een te kiezen aantal herhalingen. De tijdsduur tussen 2 
herhalingen bij de stationaire meting bedraagt 0'25 s.  Een groter 



-31- 

aantal herhalingen dan 10 bleek niet nodig te zijn gezien de grote 
stabiliteit van het signaal van de fotodiode. 
Ui wordt berekend met de uitdrukking: 

Ui=C.(Gi-Go) 

waarin de waarde Go wordt verkregen uit de offsetmeting door het 
meetvolume in de wand te plaatsen (ui=O) en C (conversiefactor) gelijk 
is aan: 

(3.5) A Af 
2sin(y/2) (Gm-Go) c =  

Hierin is A de golflengte van het laserlicht (A=632,8 .lo-’ m), y de 
hoek tussen referentiebundel en hoofdbundel (y=14,5 

getalwaarde behorende bij de snelheid van een te kiezen meetpunt op 
het profiel (meestal bij Urnax) en Af het frequentieverschil behorende 
bij die punten, waarbij Gm en Go gemeten zijn (Neven, 1982). 
De waarden Gm , Go en Af worden bij elk profiel d.m.v. een ijkmeting 
bepaald, waarbij Gm en Go het resultaat zijn van een middeling over 
100 meetdata, die met een tussentijd van 250 microseconden warden 
ingenomen. 

O 
) ,  Gm de 

Bij metingen aan een inctationaire strming is het nodig bij 
iedere herhaling meerdere samples te nemen met een te kiezen 
tussenpoos, varierend van 250 micros. tot 7,5 s.  In de bovengenoemde 
periodetijd van 35 s worden zo 35 samples genomen met een tussentijd 
van 1 s .  Een triggersignaal van de flowregeling vormt de inleiding 
voor opnieuw 35 samples. Dit proces wordt hierna nog 8 maai herhaaid. 
Ook hier wordt voor het verkrijgen van de waarde Gi gemiddeld uit deze 
10 herhalingen. De 35 samples zijn ruim voldoende om het (ongeveer) 
sinusvormige verloop van de flow in de tijd vast te leggen. Met deze 
tussentijd is het bovendien mogelijk de 4@ harmonische nog te 
detekteren, hetgeen voor onze doeleinden voldoende is. De struktuur 
van de files, waarin de ruwe meetdata worden opgeslagen, is dan als 
volgt: 
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__t aantal samples 

I 

aantal 
herhalingen 

Het verwerkingsprogramma is met 
als funktie van de tijd en als funktie van de plaats te plotten 
(Corver, 9984). 

deze gegevens in staat de profielen 

Het meetkanaal waarvan bij dit onderzoek gebruik is gemaakt, 
wordt schematisch weergegeven in fig 3 . 3 .  Van de snelheden warden de 
componenten in x-richting gemeten door met de laser verticaal te 
traverseren in het vlak y=O (hart van het kanaal). Als medium is 
gekozen voor water. Via een diffusor komt het water in het 
middengedeelte van het buffervat. Dit gedeelte is voorzien van een 
gelijkrichter, waarvan de openingen 50x50 mm groot zijn. 

F i g  3 . 3  Heetsectie. 
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Hierna volgen 4 zeven met een maaswijdte van 0,75 mm en een draaddikte 
van 0,18 mm, die de aanwezige wervels verder moeten afbreken. Na een 
rustgebied passeert het water een drie dimensionale contractor met een 
inlaat- tot uitlaatoppervlak verhouding van 11,1:1.  De verbinding met 
het meetkanaal wordt tot stand gebracht door een twee dimensionale 
contractor (inlaat 120x120, uitlaat 120x40) die door middel van 
paspennen is gepositioneerd t.o.v. meetkanaal en buffervat. Het 
meetkanaal is geheel van perspexplaten vervaardigd en heeft, met het 
oog op het twee dimensionaal zijn van de stroming, een verhouding 
breedte : hoogte van 3 : 1. 

Op 60 cm na de instroming van het kanaal is een blokje gemonteerd met 
afmeting 1 0 x 1 0 ~ 1 2 0  mm. Voor deze afstand van 60 cm is gekozen, omdat 
het profiel over de breedte van 120 mm dan nog weinig ontwikkeld en 
vlak is. Schlichting (1955) geeft voor het volledig tot ontwikkeling 
komen van een profiel bij een stationaire stroming door een 
cirkelvormige buis als relatie voor de inlaatlengte L = 0.04 Re D. Dit 
levert voor de stationaire stroming met Re=660 en D=4 cm een 
iniaatlengte van ongeveer 1 meter. Het profiel zal dus niet volledig 
ontwikkeld zijn bij het bereiken van de vernauwing. 

L O I I 
1 

Fig 3.4 Schematisch overzicht gehele o ~ ~ t e ~ l i ~ ~ .  
O :voorraadvat, F: flowmeter, K: afsluiter, P: mech. regeling, A: 
buffervat, M: meetkanaal, U: overloopvat. 

1 ' 2  
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de meetsectie Fig 3.4 geeft een overzicht van de plaats van 
volledige opstelling. Het debiet is zo klein 
dat gedurende een profielmeting het niveau in 
4 meter) nagenoeg constant is. Dit voorraadva 

in de 
360 l/uur bij Re=660), 
voorraadvat O (diameter 
staat buiten, waardoor 

de temperatuursverschillen van het water tussen zomer en winter 
ontstaan. Dit bleek van groot belang i.v.m. de viscositeit. Het 
waterniveau van het overloopvat U staat enkele cm's boven het niveau 
van het buffervat, zodat voorkomen wordt dat zich hier lucht kan 
verzamelen. 
Om een tijdsaEhankelijke stroming te bewerkstelligen wordt de 
afsluiter K mechanisch bediend met behulp van een stangmechanisme. Een 
eenparig ronddraaiende motor (f=1/35 Hz) zorgt voor een op en neer 
gaande beweging van de spindel van de afsluiter. De maximale 
hoekverdraaiing van de spindel is hierbij ong. 60'. 
Om voldoende verstrooiing van het laser licht in de richting van de 
fotodiode te bewerkstelligen, wordt melk aan het water toegevoegd. 
Aanvankelijk werd hiervoor een latex emulsie gebruikt, doch hierdoor 
bleken bij voortduring de zeven in het buffervat verstopt te raken. 
Met behulp van melk wordt een goed signaal ontvangen. Nadeel is dat 
regelmatig het water in het systeem ververst moet worcten in verband 
met bederf. 
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3.3 Resultaten stationaire stroming 

Om inzicht te krijgen in de twee dimensionaliteit van de 
stroming, is het snelheidsprofiel gemeten in het vlak z=20 mm, 9 cm 
voor het blokje. Door de beperkte brandpuntsafstand van de laatste 
lens kon slechts tot aan het hart van het kanaal gemeten worden 
(afstand 60 mmf. Uit deze meting blijkt (zie fig 3 . 5 )  dat de snelheden 
over een afstand van 36 mm minder dan 1% onderling verschillen. Omdat 
een profiel met i)=’r%û mm zich slechts weinig ontwikkelt GVSZ het 

totale meetbereik van 30 cm in axiale richting, kunnen we stellen dat 
de stroming v& het blokje een duidelijk twee dimensionaal karakter 
heeft. 

O 

s 
6 

De gemeten snelheidsprofielen bij Re=660 staan in fig 3.6. Hierbij 
vallen de volgende punten op: 
- tot ong. 11 cm na het blokje liggen de meetpunten van elk profiel 
op een gladde kromme. De blokjes die per meetpunt het 95% 
betrouwbaarheidsinterval aangeven (berekend uit de 10 herhalingen 
waaruit Gi is afgeleid) zijn nauwelijks zichtbaar. Deze intervallen 

varieren in grootte van 0.07% voor het blokje tot 0,38% bij x=ll  cm, 
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Fig 3.6 Gemeten snelheidsprofielen bij Re=660 
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betrokken op de gemiddelde snelheid. Dit betekent dat over het 
genoemde traject zowel de stroming als het signaal van de fotodiode 
erg stabiel zijn. 
de lengte van het primaire recirculatiegebied is 13 cm. Vlak vobr 
dit punt ontstaat een instabiliteit, waarvan de amplitude 
stroomafwaarts groeit en die zich geleidelijk uitbreidt naar het 
midden van het profiel. De betrouwbaarheidsintervallen van Gif die 
hier oplopen tot ong I%, zijn hier het bewijs van. 
na het blokje wordt de stroming duidelijk 3 dimensionaal, hetgeen 
tot uitdrukking komt in een afname van de gemiddelde snelheid in het 
meetvlak na het blokje. Ook boven het blokje is de snelheidstoename 
minder dan op grond van de wet van behoud van massa (in 2 dimensies) 
zou worden verwacht. Fig 3.7 geeft hiervan een beeld. Het profiel 
met D=120 mm is gemeten in het vlak z=20 mm, 5 cm na het blokje. In 
vergelijking met fig 3.5 valt op dat het profiel minder vlak is en 
een grotere gradiënt langs de wand heeft. 

3.7 Profiel met D=lSO na het blokje. 

aan de overzijde van het blokje, op x=9 en I1 cm, vertoont de 
stroming een neiging tot recirculatie. De kromming is hier 
tegengesteld aan die van de voorgaande en latere profielen. 

Om een indruk te geven van de ruimtelijke instabiliteit i s  in fig 3.9a 
en 3.9b de amplitude van het gemeten signaal als functie van de tijd 
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uitgezet. Alle metingen zijn verricht bij 2=3 cm, dus ter hoogte van 
de bovenkant van het blokje. Tijdens de meting van de profielen kon 
uit het signaal van de schrijver al afgeleid worden dat er een 
dominante frequentie van ong. 0,25 Hz aanwezig moest zijn. Daarom zijn 
met een samplefrequentie van 10 Hz 100 meetdata ingenomen tijdens 1 

herhaling. De filterfrequentie is ingesteld op 5 Hz. De frequentie van 
0,25 Hz is voorbij het recirculatiegebied duidelijk waarneembaar. 

W I , .  . * , . , , 

x - 1 m  x-3 cn x-5 cn 

? 

cEI(. uIpL.-83 

x-8 cn x-I1 cn 

Fig 3.9a Amplitude van ruwe meetdata als functie van de tijd. 
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Fig 3.9b Idem. 

Dis kus s ie 

Een vergelijking van deze resultaten, met name de lengte van het 
g e ~ e t e : :  recirculatiegehied, met ~ n & x z o e k e n  vermeld in de literatuur 

is erg moeilijk. Experimentele gegevens van een stroming over een 
vierkant blokje zijn niet gevonden, wel van een stroming over een 
stapvormige verwijding. We kunnen deze situatie benaderen door de 
stroming slechts te beschouwen vanaf x=-1 cm. De lengte van het 
recirculatiegebied Lr blijkt sterk afhankelijk te zijn van het Re- 
getal, betrokken op de staphoogte h en van de expansieverhouding E, 
die gedefinieerd is als (Dth)/D. Reh is bij deze meting gelijk aan 
190. Een blik op fig 3.10 maakt duidelijk dat er belangrijke 
onderlinge verschillen zijn. De metingen uit de literatuur zijn 
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Arme iy 
Denham 
Goldeteln 

Sinhs 

verricht bij Re 
vorm van ons profiel kan voor het verschil verantwoordelijk zijn. 
Goldstein (1970) heeft in dit verband de betekenis van de 
verplaatsingsdikte voor de lengte van het recirculatiegebied 
benadrukt. De verplaatsingsdikte heeft hij (v60r de stap) gedefinieerd 
als : 

= 250 en een volledig ontwikkeld profiel. Dus ook de h 

E L r/h 

t ,94 10.5 

1. , 5  10 

i 8 $2 
1 11 

Uit fig 3.11 volgt de betekenis van deze verplaatsingsdikte. De 
oppervlakte van de gearceerde stukken is gelijk. De li 
hankelijk van de vorm van het profiel en is een maat voor de 
hoeveelheid vloeistof die er minder door het kanaal stroomt ten 

gevolge van het niet vlak zijn van het profiel. 

* 
is dus af- 

ROh't .h/r 

E- ( DI h )/O 

Fig 3.10 Vergelijking van Lr met literatuurgegevens. 

Zoals eerder vermeld, is bij een stabiele stroming de fout in Gi 
erg klein (0'1 a 0,2%). Er blijkt echter een grotere systematische 
fout gemaakt te worden bij de bepaling van de conversiefactor C, 
waarvoor de gegevens uit de ijkmeting ontleend worden. Zoals gezegd 

wordt deze grootheid voor elk profiel opnieuw bepaald. Na 9 

ijkmetingen op nagenoeg dezelfde positie op de x-as werd een 
betrouwbaarheidsinterval voor C bepaald van 1,2% van zijn gemiddelde 
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waarde. Er ontstaan zo dus verschillen van profiel tot profiel. 
Fysisch gezien is er echter geen aanwijsbare oorzaak aan te geven voor 
de verschillen in C. De term Af/(Gm-Go) uit 3.5 moet constant blijven, 
zolang de instelling van de verschilversterker met aangesloten 
spanningsbron niet veranderd wordt en er geen zero-drift plaatsvindt. 
Op deze manier wordt dus een extra stochastische grootheid 
geintroduceerd. Na afsluiting van de stationaire metingen werd 
ontdekt, dat de spreiding in de conversiefactor een gevolg is van het 
feit dat de waarde van Go bepaald wordt door het meetvolume in de wand 
te plaatsen. Deze methode levert geen reproduceerbaar resultaat. 
Daarom is bij de instationaire metingen overgegaan tot het bepalen van 
Go door het meetvolume in stilstaande vloeistof te plaatsen. Dit 
blijkt een veel nauwkeuriger en goed reproduceerbare methode te zijn. 
Bovendien worden nu de 100 meetdata, waaruit de offsetwaarde verkregen 
wordt door middeling, over een langere periode verspreid (tussentijd 
0.1 s in plaats van 250 micros). De verschillen in de gemeten 
conversiefactoren zijn nu te verwaarlozen klein. 

y=D 

Ten aanzien van het 3 dimensionaal worden van de stroming moet 
opgemerkt worden, dat de verhouding breedte:hoogte van het meetkanaal 
bij deze meting erg klein is in verhouding tot de in de literatuur 
vermelde waarden. Denham en Patrick hebben een verhouding van 10:1 

vóor de stap en vermelden geen 3 dimensionaal worden van de stroming 
bij het door hen onderzochte bereik van Re van 73 tot 229. 
Armaly en Durst hebben een verhouding van 36:1. Zij melden een 2 
dimensionaal blijven van de stroming voor Re<200 en Re>3000. Bij de 
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tussenliggende Re-getallen werd de stroming sterk 3 dimensionaal (EB: 
als bovengrens voor de laminaire stroming geven zij aan: Re=600, voor 
het overgangsgebied: 600<Re<3300 en voor een volledig turbulente 
stroming: Re>3300). Hoewel het wenselijk is de genoemde verhouding in 
onze opstelling te vergroten, geeft dit dus nog geen garantie voor het 
2 dimensionaal blijven van de stroming. 

Armaly en Durst melden een tweede en derde recirculatiegebied 
achter de stap. Het tweede werd gevonden bij Re-waarden tussen 250 en 
3300 aan de overzijde van de stap. De lengte hiervan loopt op tot 22 
cm, afhankelijk van het Re-getal (bij Re=660 is dit 20 cm>. Dit gebied 
ontstaat door een positieve drukgradient als gevolg van de plotselinge 
expansie na de stap. De expansieverhouding is bij Armaly erg hoog, 
n.1. 1,94 tegenover 1,25 bij deze meting. Dit zal de belangrijkste 
oorzaak zijn voor het niet volledig tot ontwikkeling komen van deze 
terugstroming bij deze meting en bij de andere in de literatuur 
vermelde onderzoeken (zie fig 3.10). 
Het derde recirculatie gebied vinden zij voor Re-waarden tussen 600 en 
1150 achter het eerste. #et bestaan van dit gebied is in onze 
opstelling niet te verifieren, omdat het meetbereik hiertoe niet 
toereikend is. 

Zoals uit fig 3.12 uit de metingen van Armaly blijkt, is de 
lengte van het prinaaire recirculatiegebied maximaal bij een Re-waarde 
die overeenkomt met de onze (NB: door de door Armaly gehanteerde 
definitie van het getal van Re geldt: ReA=2ReonZe meting). Bij een 
iets grotere waarde volgt een snelle afname van xlf waarschijnlijk 
omdat er wervelafschudding plaatsvindt aan de bovenrand van de stap 
(Cherdrûtl, ? 9 ? t 3 f .  Yeur wervels, die m g  eens extra versterkt worden 
door de aanwezigheid van een blokje i.p.v. een stag, bewegen naar de 
zijde van het kanaal, waar het blokje gemonteerd is en zijn bij x=ll 
mogelijk verantwoordelijk voor de plotseling sterk groeiende 
instabiliteit in de buurt van het "re-attachmentpoint". 
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Fig 3.12 Positie van recirculatiegebieden (Armaly, 1983). 
S=staphoogte=0,5 cm. 
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3.4 Resultaten instationaire stroming 

Alvorens in te gaan op de meetresultaten zullen eerst enkele 
grootheden nader bekeken worden, die karakteristiek zijn voor een 
instationaire stroming. 
De instationaire grenslaagdikte wordt door v. Dongen en v. 
Steenhoven ( 1 9 8 2 )  bij stroming door een cirkelvormige buis gegeven als: 

waarin w=Sn€ de hoekfrequentie voorstelt en k een constante, die 
gewoonlijk gelijk wordt genomen aan 6 . 5 .  Zoals vermeld is gemeten aan 
een pulserende stroming met een periodetijd van 35s. Dit betekent voor 
de situatie in het meetkanaal een grenslaagdikte van bij benadering 15 

mm. 
Een andere karakteristieke grootheid die verband houdt met de 
instationaire grenslaagdikte, is de Womersley parameter, gedefinieerd 
als : 

In onze situatie is a gelijk aan 8.5. In de meeste fysiologische 
toepassingen h e e f t  a een waar& varierend ven 2 tot 20. Dit b d x k s n t  

dat over een groot deel van de doorsnede de viskeuze krachten een rol 
van betekenis spelen. 
Voor de inlaatlengte voor een volledig ontwikkelde instationaire 
stroming wordt door dezelfde schrijvers als ruwe schatting gegeven: 

'm Lt 3.4 - 
w 

waarin u de maximaal optredende snelheid is. Bij een maximale 
snelheid van 3 cm/s, wordt zo een inlaatlengte van 57 cm gewonden. Dit 

m 
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betekent dat de stroming redelijk ver ontwikkeld is bij het bereiken 
van het blokje. 
In de figuren 3.13a en 3.13b wordt een situatieschets gegeven van de 
stroming achter de stap b i j  zowel een stationaire als een 
instationaire stroming. 

Fig 3.13~1. Stationaire 
stroming 

Fig 3.13b. Instationaire 
stroming 

Zn de stationaire stabiele situatie is er sprake van een recirculatie- 
gebied met vaste begrenzing. Er vindt geen vloeistof uitwisseling 
plaats mek de hoofdstroming. De begrenzing van het recirculatiegebied 
wordt gevormd door de stroomlijn $=O, waarlangs loslating plaatsvindt. 
Bij de instationaire stroming is de situatie anders. In de 
versnellingsfase groeit het gebied met terugstroming aan doordat 

In de vertragingsfase is dit juist andersom. Er is dus geen Qin%it * 

sprake van een vast afgebakend recirculatiegebied met een grenslijn 
waarlangs loslating plaatsvindt. Voor het "recirculatiegebied" geldt : 

dv = 9' o . _  dt in - "uit 

Om de volumeverandering van dit gebied enigszins zichtbaar te maken, 
kunnen de punten met axiale snelheid nul verbonden worden. fn de 
figuren 3.13 wordt deze u-O lijn aangegeven door de streeplijn. Om 
verwarring te voorkomen wordt in het vervolg in de instationaire 
situatie gesproken over "gebied met terugstroming" i.p.v. over 
'recirculatiegebied". 
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In fig 3.14 is het getal van Re, afgeleid uit de gemiddelde 
snelheid van elk profiel aan de inlaat op x=-IO, uitgezet als functie 
van de tijd en het varieert van 316 tot 836. De versnellingsfase vindt 
plaats van O tot 14 s en van 31 tot 35 s,  de vertragingsfase van 14 
tot 31 S. 

Pulserende stroming 

Re 

X l 0 l  
85 

70 

65 

\ I 

35 

30 

20 
0 5 10 15 20 25 30 35 

T i  jdCs) 

’ 3.14 Getal van Re als functie van de tijd. 

De profielen op x=-10 zijn uitgezet in fig 3.15a en komen overeen met 
Ue tijdstippen 1,3,5,..,33. Ee vertrugingsfase is l_zngegeven a n n r  een 
streep boven de desbetreffende tijdstippen. Op de snelheidsas komen 10 

eenheden overeen met een snelheid van 10 mm/s. Dit inlaatprofiel komt 
kwalitatief overeen met het profiel bij een volledig ontwikkelde 
oscillerende stroming, gesuperponeerd op een parabolisch profiel van 
een stationaire stroming. De stationaire component in de stroming 
heeft daarbij een zodanige grootte, dat er geen terugstroming optreedt 
in de vertragingsfase. DOOE de viskeuze krachten blijft de snelheids- 
verandering dicht bij de wand achter bij de snelheidsverandering in de 
hoofdstroming, waardoor een buigpunt in het profiel ontstaat, De 



-47- 

storing bij z=10 mm is waarschijnlijk een gevolg van het bijsturen van 
de omwentelingsfrequentie van het raster door de motorsturing, omdat 
bij de profielen op latere posities deze verstoring ontbreekt. 
In de figuren 3.15b t/m 3.151 worden de profielen op enkele andere 
posities in het kanaal weergegeven. Vanaf x=5 is de schaal van de 
snelheidsas aangepast om door elkaar lopen van de profielen te 
voorkomen. 
Bij x=-6 valt op dat de aanwezigheid van de stap hier al merkbaar is, 
wat tot uitdrukking komt in de terugstroming aan de zijde van de stap 
(bovenzijde van figuur). Deze terugstroming is al relatief ver voor de 
stap merkbaar in vergelijking met de stationaire stroming waar er voor 
de stap geen terugstroming is tot op 1 cm van het blokje. De 
terugstroming ontstaat bij t=19s, dus bij afnemende flow en verdwijnt 
weer bij toenemende flow (t=31s). De betrouwbaarheidsintervallen ter 
hoogte van het buigpunt zijn hier al aanmerkelijk hoger dan in de 
overige meetpunten van het profiel. Ditzelfde beeld wordt waargenomen 
bij x=-2. De terugstroming is hier echter iets sterker, begint eerder 
(t-17s) en eindigt later (t=33sf. Bovendien is het profiel hier 
verschoven bij het naderen van het blokje. 
Voor x=l is de terugstroming na de stap nagenoeg stationair. In de 
vertragingsfase (t=17 tlm 27s) is dichtbij de wand in het gebied met 
terugstroming neiging tot voorwaartse stroming. De wervel is hier iets 
naar het centrum van het kanaal verplaatst. De snelheidsgradienten aan 
weerszijden van de hoofdstroming zijn groot als gevolg van de 
vernauwing. 
Bij x=3 is aan de vorm van de profielen en aan de grootte van de 
b~tïûi;nbaarheidsintervulien b i j  sfll.e%!ell.de fl^Y (by t=27 en 29 SI al 
een instabiliteit merkbaar. In de versnellingsfase is het 
gebied met terugstroming in z-richting kleiner dan in de 
vertragingsfase. De omslag vindt plaats voor t=29s. Dit is nog 
duidelijker te zien op x=5, waar in het midden van de vertragingsfase 
(t=23) de afmeting in z-richting maximaal is, terwijl de terugstroming 
op dit tijdstip geheel verdwijnt. Voor t>23 wordt het 
gebied met terugstroming weer kleiner. Dit omkeerpunt schuift bij 
toenemende x op naar eerdere tijdstippen. Bij x=7 en x=9 is dit het 
geval voor t=15s. Op deze tijdstippen is de axiale snelheid in het 

http://sfll.e%!ell.de
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gebied met terugstroming eveneens nul. Op x=ll ondergaat het 
snelheidsprofiel tijdens de vertragingsfase een grote verandering. Het 
klapt in, hetgeen gepaard gaat met grote betrouwbaarheidsintervallen. 
De positie hiervan valt samen met het einde van het (primaire) gebied 
met terugstroming achter de stap (zie ook fig 3.17). Bovendien is hier 
terugstroming waarneembaar aan de overzijde van de stap. De 
stationaire profielen vertoonden op deze plaats een neiging tot 
terugstroming. 
In de figuren 3.15g t/m 3.15k valt op op dat de stroming weer stabiel 
wordt bij toenemend debiet [zie het profiel voor t=3 resp 11s) en 
instabiel bij een afnemend debiet (t>15s). Op x=23 lijken ook de 
profielen tijdens de vertragingsfase geleidelijk aan weer stabiel te 
worden en te gelijken op die voor de stap (x=-IO). 
Een overzicht van de situatie in het gehele kanaal na de stap geven de 
fig 3.16a t/m 3.161 ,waarin de proEielen als functie van de plaats 
worden weergegeven op een vast tijdstip. De profielen zijn gegeven 
voor x=1,3,5,7,9,11,13,17 en 23 cm na het blokje en hebben alle 
dezelfdle snelheidsschaal. De plaatsen op het profiel waar de snelheid 
nul is, zijn door een stippellijn verbonden. Het stabiliseren van de 
stroming bij toenemende flow is duidelijk zichtbaar (zie t=lQs) 
evenals de groei van de instabiliteit bij afnemende flow (met name 
voor t=16s). Juist in de buurt van het "re-attachmentpoint" van het 
primaire gebied met terugstroming (x=13) ontstaat op t=16 een 
verstoring met grote amplitude. Ook bij de stationaire metingen deed 
zich dit verschijnsel voor op de plaats waar de schuiflaag de wand 
bereikt. 
n- --,L- --.... ut= li-riyce v a u  het y e b i d  zet  t ~ r i l g ~ t r ~ m i n g  EZ het blokje Varieert van 
1 à 2 cm op t=34 tot 11 à 13 cm bij t=16s en neemt dus toe bij 
toenemende flow. Van t=28 t/m t=31 vertonen enkele profielen 2 
buigpunten. In het gebiedje links boven is de snelheid positief, 
terwijl in het door stippellijnen omgeven gebied de snelheid negatief 
is. Het gebied met terugstroming aan de overzijde van de stap (het zgn 
secundaire gebied met terugstroming) is voor het eerst zichtbaar op 
t=16s. De positie en de lengte van dit gebied (voor t=22 zijn er 
twee!) zijn erg wisselend. Dit gebied met terugstroming ontstaat en 
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neemt in lengte toe bij afnemende flow. De gebieden met terugstroming 
oscilleren zowel in x- als in z-richting. 
Fig 3.17 geeft de positie weer van de u=O-lijn achter de stap als 
functie van de tijd. De aangegeven punten van deze lijn zijn afgeleid 
uit de figuren 3.15. Door de wandpunten van een profiel te verbinden, 
wordt een snijpunt met de schuiflaag (u=O lijn) gevonden. Op de 
verticale as kan de z-coordinaat van het snijpunt op een bepaald 
tijdstip worden afgelezen. Opvallend in deze figuur is de positie van 
de schuiflaag ten tijde van t=17s. Na een geleidelijke groei t/m t=13 
lijkt de wervel op x=9 in 2 delen te worden Opgesplitst. Op t=21 is 
deze golfbeweging minder sterk, maar in het eerste gedeelte van het 
gebied met terugstroming is de opslingering iets hoger. Vanaf t=S5 
neemt de schuiflijn weer zijn "normale" gedaante aan, al is in het 
eerste gedeelte nog wel een bolling te constateren. 

Discussie 

De getoonde snelheidsprofielen gewen een goed beeld van de axiale 
snelheidscomponent in het meetkanaal. Door de vele wervels die er met 
name tijdens de vertragingsfase ontstaan, zullen er ook verticale 
snelheden van betekenis optreden. Omdat deze niet gemeten zijn, is het 
niet mogelijk een volledig beeld van de stroming te geven. Toch zijn 
er enkele opmerkelijk verschijnselen aan het licht gekomen. De 
belangrijkste zijn: 
- de grote verandering in het profiel tijdens de vertragingsfase in 

het pust waar h==fdst-=p,iny en +a*ri-=C*-m:-- L G A U ~ S L A V U ~ I I I I ~  h:& WIJ -TL--- c A h a a . L  I----- nuiutzii aaii --- uc: 2-  

wand ; 
- het nul zijn van de axiale snelheid op een bepaalde plaats in het 
gebied met terugstroming op het tijdstip waarop dit gebied zijn 
grootste afmeting in verticale richting aanneemt en de opsplitsing 
in twee wervels; 

- het oscilleren van het primaire gebied met terugstroming; 
- het stabiliseren van de stroming in het gehele kanaal tijdens de 
vercnellingcfase en het instabiel worden tijdens de vertragingsfase; 
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- de groei van het primaire gebied met terugstroming in de 
versnellingcfase, het kleiner worden in de vertragingsfase en het 
omgekeerde proces voor de gebieden met terugstroming aan de 
overzijde van de stap en v6Ór de stap. 

Het is niet eenvoudig, zo niet onmogelijk, voor deze verschijnselen 
een sluitende verklaring te geven. Een beschouwing over het a1 of niet 
ontstaan van instabiliteiten en het groeien of dempen ervan, zou aan 
de basis voor zo'n analyse moeten staan. 
Er zijn echter in de situatie van het meetkanaal een aantal faktoren 
die zo'n analyse bemoeilijken. Op de eerste plaats wordt in de 
stabiliteitsanalyse, juist vanwege de complexiteit van het probleem, 
uitgegaan van een 2-dimensionale stroming. Bij de stationaire metingen 
is al vast komen staan, dat de stroming boven en na het blokje 3- 

dimensionaal wordt. üit integratie van de profielen boven het blokje 
blijkt dat dit verschijnsel bij de instationaire stroming niet minder 
is. Op de tweede plaats zijn de in de literatuur vermelde resultaten 
uit de stabiliteitstheorie verkregen door uit te gaan van een stroming 
met wanden op oneindige afstand. Om deze redenen wordt hier volstaan 
met het gewen van enkele factoren, die naar alle waarschijnlij~he~d 
een belangrijke rol spelen in het ontstaan van de gemeten profielen. 
Volgens het theorema van Raleigh, geldig voor een niet-visceus medium 
in de lineaire theorie, is een noodzakelijke voorwaarde voor het 
ontstaan van een instabiliteit, dat het snelheidsprofiel een buigpunt 
vertoont, dus dat 

32.. 

Ì3Z 
v u  - -  - o. 

Bestaat er een onstabiele verstoring dan moet het profiel een buigpunt 
hebben. Tolmien heeft voor symmetrische profielen en grenslagen 
bewezen, dat als het profiel een buigpunt vertoont, er een onstabiele 
cq neutrale verstoring bestaat (voldoende voorwaarde). Voor een 
overzicht van deze theorie, zie C.C. Lin (1967)  of het college 
Bijzondere Onderwerpen uit de Stromingsleer van prof. Vossers. Het zal 
duidelijk zijn dat aan deze voorwaarden voldaan wordt. Vabr de stap 
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(zie fig 3.15a) zijn al buigpunten in de profielen aanwezig. In deze 
punten zijn de betrouwbaarheidsintervallen t.o.v. andere meetpunten 
relatief groot, zodat geconcludeerd kan worden, dat de eerste 
instabiliteiten hier reeds ontstaan. 
Verder zal de opwaartse stuwing over het blokje met zijn scherpe 
hoekpunten eveneens verstoringen inleiden en tenslotte is de 
schuiflaag na de stap een bron van instabiliteiten. Door reflecties 
van verstoringen tegen de wanden kunnen er bovendien wisselwerkingen 
ontstaan. Het instationair zijn van de stroming zorgt er mogelijk voor 
dat tijdens de versnellingsfase wel en tijdens de vertragingsfase niet 
aan de stabiliteits eis wordt voldaan, gezien de vorm van de 
profielen. 
De profielen op x=23 doen vermoeden dat op grotere afstand van de stap 
alle instabiliteiten zullen uitdempen. 
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Fig 3.15k 
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4. Numerieke resultaten, vergelijking met gemeten waarden. 

4.1 Stationaire stroming 

4.1.1 Resultaten 

Voor de berekening van de snelheden bij stationaire stroming is 
gebruik gemaakt van de boetefunctiemethode (zie $2.2). 
Hiertoe is een mesh gemaakt volgens fig 4.1. De mesh bestaat uit 386 
elementen en telt 1233 knooppunten. Vooral vlak voor het blokje moest 
tot verfijning van de mesh worden overgegaan om convergentie van het 

. iteratieproces te bereiken. 

Fig 4.1 Mesh. Schaalfactor in x-richting: 0,3. In a-richting 1 , 5 .  

Voor het inlaatprofiel op x=-6 cm zijn de gemeten axiale waarden 
ingevoerd, tesamen met w=O (zie assenstelsel fig 3.3 met snelheden 
resp. u,v en w) . Aan de uitlaat (x=43 cm) wordt aangenomen 3u=w=0, 
terwijl. op alle andere wanden u=w=O wordt gesteld. Bij de diskussie 
wordt op deze aannames teruggekomen. De berekening van snelheden, druk 
en stroomlijnen vergt een CP-tijd van 7 min. en 1 1  s (PRIME 750). In 
fig 4.2 worden de berekende snelheidsprofielen weergegeven, fig 4.3 
geeft een beeld van de stroomlijnen in het recirculatie gebied. Uit de 
berekende waarden blijkt dat het recirculatiegebied een lengte van 14 

ax 
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cm heeft tegenover een gemeten lengte van 13 cm. Relatief veel groter 
zijn de verschillen in snelheid boven en na de stap. 

-6 -2 1 3 5 7 9 1 1  13 17 2 3  X(CM) 

Fig 4 . 2  Berekende snelheidsprofielen bij stationaire stroming 

Fig 4.3 Het berekende recirculatiegebied na het blokje. 

net 3 dimensionaal worden van de stroming in àe meeiopsteiiing is nier 
de oorzaak van. Hierdoor is de snelheidstoename boven de stap bij de 
berekeningen aanzienlijk groter dan bij de metingen. 
Ook de berekende profielen vertonen een neiging tot terugstroming aan 
de overzijde van het blokje, doch dit begint pas bij x=13 en blijft 
over een grotere afstand aanwezig. 
Voorbij het punt x=13 is het de vraag of een stationaire berekening 
wel op zijn plaats is gezien de optredende instabiliteit. 
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Dis kus si e 

De randvoorwaarde w=O aan de inlaat is niet juist omdat het profiel 
hier niet volledig ontwikkeld is. De invloed van deze voorwaarde op de 
resultaten is niet onderzocht. Een mogelijkheid om deze fout te 
herstellen is het optische gedeelte van de opstelling 90' te draaien, 
waardoor de snelheidscomponenten in de z-richting gemeten kunnen 
worden. 
Uit de berekeningen blijkt dat recirculatiegebied en neiging tot 
terugstroming aan de overzijde van de stap juist voorspeld worden. Een 
kwantitatieve vergelijking is niet zinvol gezien het verschil in 
dimensie tussen gemeten en berekende stroming. 

4.1.2. Instationaire berekening met stationaire randvoorwaarden 

Naar aanleiding van de instabiliteiten die tijdens de stationaire 
metingen aan het licht zijn gekomen, is besloten het probleem 
instationair door te rekenen. In de eerste plaats om te kijken o f  er 
tijdsafhankelijke effecten zichtbaar zijn, op de tweede plaats om een 
vergelijking met de stationaire berekeningen te maken, indien dit niet 
het geval is. 
dezelfde randvoorwaarden aan de inlaatzijde opgegeven. De overige 
randvoorwaarden zijn gelijk aan de stationaire berekening. 
In eerste instantie is gerekend met een tijdstap van 0.5s en Q=l. Deze 
keuze van Q berust op de ervaringen, opgedaan met de berekening van de 
inatetiûnâiïr stïûriting en wordt toëgëiicht in hoof~stuk 4 . 2 .  Na enkele 
tijdstappen (vanwege inschakelverschijnselen) worden geen verschillen 
meer waargenomen in de profielen tussen opeenvolgende tijdstippen. Er 
zijn dus geen tijdsafhankelijke effecten merkbaar. 
Een vergelijking met de profielen uit $4.1.1 leert dat er slechts 
kleine verschillen bestaan na de stap aan weerszijden van de 
buigpunten in de profielen op x=l t/m 13. De snelheden uit de 
instationaire berekening blijven in het recirculatie gebied iets 
achter, terwijl dit in het midden van het kanaal omgekeerd is. De 
berekening is opnieuw uitgevoerd met een tijdstap van 0.1s. Ook nu 

Bij deze berekeningen worden bij iedere tijdstap 
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worden geen fluctuaties in de profielen waargenomen tussen 
opeenvolgende tijdstippen. Het is niet onderzocht of de oorzaak 
hiervan in het rekenprogramma ligt (keuze van o, €i, RVW) of dat juist 
de 3-dimensionale effecten in het meetkanaal verantwoordelijk zijn 
voor de instabiliteiten. 

4.2 Instationaire stroming 

in eerste instantie is bij de berekeningen gebruik gemaakt van de 
mesh uit $4 .4 .1 .  Aan de inlaatzijde (x=-10 cm) worden de gemeten 
axiale snelheden als randvoorwaarde opgegeven bij een At van 1s. Langs 
de vaste wanden geldt weer u=v=O, aan de uitlaatzijde 1 ~ 4 3  cm) wordt 
een spanningsvrije uitstroming aangenomen. De berekeningen met 8=1 

blijken stabiel te zijn: er zijn geen verschillen meer waarneembaar 
tussen de profielen op overeenkomstige tijdstippen van verschillende 
perioden. Indien 0 kleiner wordt genomen, ontstaan er verschillen en 
deze worden groter naarmate B dichter tut 0.5 nadert. Bovendien 
ontstaan dan ~on~e~gentie-problemen dooz de beginvoorwaarde g"=Q, die 
niet correspondeert met een pulserende stroming. Dit laatste probleem 
is overigens eenvoudig op te lossen door eerst net een lager Re getal 
te rekenen en de oplossing aan het eind van een periode in te lezen 
als go voor de berekening bij een hoger Re getal. In de berekende 
profielen bleken echter onregelmatigheden voor te komen, die 
noodzaakten tot een (uiteindelijk] verregaande meshverfijning. Het 
aantal elementen bedraagt nu 1306, het aantal knooppunten 4063 en het 

. .  . aantal snelheiiisû~bekende~ 5514. tYâ de i ì ì tesk~teïf i jnin~ is âlleeïì EVY 

met B=1 gerekend en een At van 0.5s (vereiste CPU tijd: 6.5 uur voos 1 

periode = 70 tijdstappen). Om tijdstappen van een halve seconde te 
kunnen maken, zijn de meetgegevens van x=-10 cm gehterpoleerd in de 
tijd. Door inschakelverschijnselen in de eerste periode (go=O> is een 
tweede periode doorgerekend. 

De resultaten (profielen) worden gegeven in de figuren 4.4a t/m 
4.4m. De u=O lijnen zijn weer aangegeven met stippellijnen. Het gebied 
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met terugstroming achter de stap blijkt te groeien tot t=16s. Hierbij 
valt op dat zich achter in dit gebied een sterke wervel bevindt, die 
verantwoordelijk is voor relatief hoge negatieve snelheden ter plaatse 
(zie b.v. t=lû t/m 16). In de vertragingsfase blijft de lengte van dit 
terugstroomgebied lange tijd constant (tot t= 28s), de vorm verandert 
echter. Er ontstaan profielen met 2 buigpunten en een gebiedje met 
voorwaartse stroming. Op t=31s lijkt het of dit gebiedje is uitgebreid 
tot de hoofdstroming, waardoor het gebied met terugstroming 
opgesplitst wordt in 2 wervels, Voor t>31s (versnellingsfase) neemt: 
dit tweede gebied met terugstroming snel in grootte af. Ook het 
primaire gebied neemt nog in grootte af tot t=ls, dus terwijl de 
versnellingsfase al ongeveer 5s duurt. 
Het gebied met terugstroming aan de overzijde van de stap wordt 
zichtbaar bij t=13s. In de vertragingsfase neemt het in grootte toe 
tot t=28 31s en verdwijnt weer in de versnellingsfase. Bovendien 
voorspelt het programma een gebied met terugstroming bij x=23 cm, dat 
ontstaat bij t=2Ss, sterk in grootte toeneemt in de vertragingsfase 
tot t=31s en dan snel kleiner wordt in de versnellingsfase. Uit de 
figuren 4.5a t/m 4 . 5 ~ ~  die de stroomlijnen op de overeenkomstige 
tijdstippen weergeven, blijkt verder dat zich in de gebieden met 
terugstroming op bepaalde momenten meerdere wervels bevinden. 

Di sktis sie 

Ondanks het feit dat de gemeten en berekende snelheden kwantitatief 
niet vergelijkbaar zijn door het 3 dimensionaal worden van de stroming 
in 4e meetopsteiiing, zijn er toch kwaìitatiëf öpmerkeìijke ovër- 
eenkomsten te signaleren. De belangrijkste punten zijn: 
- het aangroeien van het gebied met terugstroming direkt na de stap in 
de versnellingsfase, het kleiner worden in de vertragingsfase en het 
omgekeerde proces voor de wervel aan de overzijde van de stap; 

- het opsplitsen van het primaire gebied met terugstroming in 2 delen 
tijdens de vertragingsfase; 

- het herstel van de profielen tot een min of meer parabolische vorm 
in de versnellingsfase (zie x=17 en 23 cm voor t=lOs en t=13sf. 

De belangrijkste verschillen zijn: 
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e 

x=23 cm dat bij de metingen niet werd aangetroffen; 
- de aanwezigheid van een 3 gebied met terugstroming ter hoogte van 

- het programma voorspelt slechts weinig terugstroming voor de stap 
(alleen bij x=-2 cm in de vertragingsfase); 

- de berekende stroming is, evenals in het stationaire geval, 
stabieler dan de gemeten stroming; 

- de berekende stroming lijkt in fase achter te lopen ten opzichte van 
de gemeten stroming als we kijken naar het ontstaan van effecten 
zoals de opsplitsing van het terugatroomgebied achter de stap en het 
kleiner worden van dit gebied in de vertragingsfase. 

t=4s 

Fig 4.4a en b. Berekende profielen instationaire stroming. 
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l o s  

Fig 4.4c,d en e. Berekende profielen bij instationaire stroming 
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Fig 4.4f,g en h. Berekende profielen bij instationaire stroming. 
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t=3 1 

Fig 4.4i,j en k. Berekende profielen bij instationaire stroming. 



Pg 4.41 Berekende profielen bij instationaire stroming. 

Fig 4.5a en b. Stroomlijnen voor t=l resp. 4. 
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Fig 5.4c,d,ef€,g en h. Stroomfijnen op t = 7 ,  I O ,  13, 16, 1 9  en 22s.  
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Fig 4.5i,jfk,l em m. Stroomlijnen op t= 25, 28, 31, 34 en 36s. 
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5 .  Conclusies en voortgang van het onderzoek 

5.1 Experimenteel 

Zowel bij de stationaire als de instationaire stroming is de 
nauwkeurigheid van de toegepaste meetmethode zeer groot gebleken bij 
een stabiele laminaire stroming. De vorm van de profielen, de 
terugstroming en het optreden van instabiliteiten kunnen nauwkeurig 
worden vastgelegd. De belangrijkste wijzigingen in de opstelling ten 
opzichte van vroegere onderzoeken (v.d. Vosse, 1982 en P. Bovendeerd, 
1983) die hiertoe hebben bijgedragen, zijn: 
- verbeterde condities aan zowel in- als uitlaatzijde; 
- de constante deeltjes concentratie tijdens de metingen door het 
gehele systeem hiermee te vullen i.p.v. lokale inspuiting; 

- de aanwezigheid van een traverseerinrichting; 
- verbeterde motorsturing van het rasten, waardoor de omwentelings- 
frequentie van het raster stabiel blijft en er geen drift meer 
optreedt in het uitgangssignaal. 

Uit de stationaire metingen is gebleken dat de stroming na het blokje 
3 dimensionaal en instabiel wordt. 
een aantal opmerkelijke verschijnselen waargenomen, uaarvan de 
belangrijkste zijn: 
- het stabiliseren van het profiel in de versnellingsfase en het 

Bij de instationaire metingen zijn 

instabiel worden tijdens de vertragingsfase, met name dichtbij het 
punt achter de stap waar het gebied met terugstroming eindigt; 

- het oscilleren van de u=O lijn na de stap. 
Nu de meetmethode goede resultaten geeft, kan bij het vervolg 
onderzoek een realistischer 2D model van de halsslagader met 
vertakking worden ingebouwd, waarbij tevens rekening wordt gehouden 
met het reduceren van het 3 dimensionaal worden van de stroming door 
de verhouding breedte/hoogte van het kanaal groter te kiezen. Tevens 
is het van belang een mogelijkheid tot gebruik van visualisatietech- 
nieken in te bouwen, waardoor globaal een ruimtelijk beeld van de 
stroming verkregen kan worden. Om deze reden is het ook gewenst de 
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verticale snelheidccomponenten te meten, hetgeen mogelijk is door het 
optisch gedeelte over een hoek van 90' te draaien. 

5.2 Numeriek, theoretisch 

Het instationaire rekenprogramma geeft voor testproblemen een 
1 convergentie-orde in de tijd van 2 bij e=? en snelheden die goed 

overeenkomen met de exacte oplossing, voor zover bekend. De 
implementatie van de drukberekening is bij dit onderzoek niet 
betrokken. Bij de berekeningen van de snelheden in de situatie van het 
meetkanaal, is een kleine instabiliteit in de tijdintegratiemethode 
geconstateerd voor -=< El < 1 .  Mogelijk geldt door de aanwezigheid van 
de niet-lineaire convectieve term en de de grote boeteparameter a toch 
een stabiliteitsvoorwaarde. De oplossing op overeenkomstige 
tijdstippen van verschillende perioden vertonen namelijk verschillen 
voor deze waarden van 8.  Bij 8=1 (volledig impliciete schema) is de 
oplossing stabiel. Voor verder onderzoek is het dan ook van belang 
beter inzicht te krijgen in de numerieke stabiliteit van 
vergelij~ingen met niet-lineaire termen en in de convergentie van de 
toegepaste linearisatie methode. De rekentijd is bij de berekening van 
de snelheden in de situatie van het meetkanaaf erg groot, hetgeen een 
bezwaar is bij het maken van analyses waarbij b.v. een parameter 
gevarieerd wordt. Het verdient aanbeveling in dit verband te zoeken 
aan andere methoden, die goedkoper zijn dan de boetefunctiemethode en 
naar mogelijkheden tot lokale meshverfijning. 

1 
2- 

Een. kwâatitäi;ieve vergeiijking tussen gemeten en berekenàe waarden 
is evenals in de stationaire situatie niet zinvol door tekortkomingen 
in het model, waardoor de stroming na de stap 3 dimensionaal wordt. 
Kwalitatief zijn de overeenkomsten in de stationaire en instationaire 
situatie redelijk te noemen. Verschijnselen als terugstroming na de 
stap en aan de overzijde van de stap, het groeien en kleiner worden 
van de gebieden met terugstroming en de aanwezigheid van profielen met 
2 buigpunten worden door het rekenprogramma juist voorspeld. De 
instationaire effecten (instabiliteiten) die volgen uit de stationaire 
metingen, volgen niet uit instationaire berekeningen met stationaire 
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randvoorwaarden. Een nader onderzoek naar de mogelijkheden van het 

rekenprogramma om instabiliteiten te beschrijven is dan ook gewenst. 
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Appendix A 

)S 

veraeliikinaen. 

Uitgaande van vergelijkingen ( 2 . 1 )  geldt na vermenigvuldiging met de 
weegfuncties w en r en integratie over Q :  

(2.1b) 2 2  f( - 1 (av i -3 + &)w dxdy = ffYw dxdy 
Q Re ax ay ay 8 

f(h + &)r dxdy = O 
R ax ay 

(2. I C )  

met w=O op r. 
Partiele integratie met behulp van de relaties: 

Au.w = div(gradu.w)-gradu-graäw 

en vervolgens toepassen van Gauss met 

fdiv dxdy = J(a.a)ds (n: buitennormaal) 
Q f 

met achte~eenvolgens 
& = w.grad u 

g = w.grad v 
& = (pw,O) 

en a = (o,pw) levert: 

bW 
f Lgrad u.grad w dxdy - Jp- dxdy = S f x w  dxdy j. 

Q Re Q ax Q 
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+ #(grad u.g)w ds - #pwnl ds. 
Re r r 

aW 
j Lgrad v.grad w dxdy - Jp- dxdy = Jfyw dxdy 
Q Re Q ay 8 

1 
t - $(grad v.~)w ds - #pwns ds + 

Re r r 

+ &)r dxdy = 0 -  
Q ax ay 

Invullen van w=O op r en vervangen van w en r door resp. c p .  en aj 
levert de vergelijkingen (2.3). 

3 



-80- 

Literatuur: 
- Armaly B.F., Durst F., Pereira J . C . F .  en Schoning B.: 

"Experimental and theoretical investigation of backward-facing 
step flow". 
J. Fluid Mech., 127, p473-496 (1983) 

- Bharadva) B.K.,Mabon R.F. en Giddens D.P.: 
"Steady flow in a mod.el of t h e  human carotid bifurcation part 1: 

Flowvisualisation" 
J. Biomech. 15 ,  p349-362 (1982). 

- ~ovendeerd~ P.H.M. 
"Laser Doppler sn~lhei~~meti~gen in een 2 ~ i m ~ ~ ~ i o n a l e  
kanaalstroming bij een stapvormige verwijding en een ~lokvormi~e 
obstructie" 
stage verslag THE, i,terafdelingsprojekrt "Ath~rosc~e~ose" 

- Chien Tung Yang and Satya W. Atluri: 

"An assumed deviatoric stress-gressure-velcci~y mixed finite 
element method for unsteady, convective, ~n~om~ressibl~ viscous 
flow: part 2: computational studies". 
Int. J. for Num. Meth. in Fluids, vol 4, p43-69 (1984) .  

- COPver, J: 
" ~ a ~ ~ ~ e i d i ~ ~  voor h e t  meten en verwerken van LDC metingen" 
THE !'!984f. 

- Denham N . K .  en Batrick M.A.: 
"La~inai~ flow over a ~o~nstrea~-fa~~ng step in 
imensional flow channel". 

Trans. Inst. Chem. Engrs., 52, p361-367 (1974) 
- Dongen, M.E.H. v; Cteenhoven, A . A .  v .  

"Come Fluid ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ a l  Aspects of Arterial Flow" 
uit Reneman, R.S.: Woeks.A.P.G. 
"Doppler ~ l ~ r a s o u ~ ~  in the diagnosis of Cerebrovascular 
Disease" , John Wiley & Sons Ltd, 1982 - 

- Fortin, M. 
"Old and new finite elements for incompressible flows" 
Int. J. for Num. Meth. in Fluids, vol 1 ,  p347-364 (1981)  



-81- 

- Goldstein R.J. e.a. 
"Laminair seperation, reattachment and transition o f  the flow 
over a downstream-facing step". 
J. Basic. Eng.,92,(asme) (1970) 

- Gresho, P.M. and Lee, R.L. 
"On the time dependent solution of the incompressible Wavier 
Stokes equations in two and three dimensions" 
in "Recent advances in numerical methods in fluids", vol 1 ,  
Taylor, C. and Morgan, K. 
Pineridge Press, Swansea (UK) (1980)  

- Kan, J. v., Praagman, N. en Segal, A. 
"Numerieke analyse C II/B 111" 
Diktaat TH Delft, Onderafdeling der W ~ s ~ u n d ~  en Informatica, 
deel 1 en 2 

- Leone,J.M. and Gresho, P.M. 

"Finite element simulations of steady, two-dimensional, viscous, 
incompressible flow over a step" 
J. of comp. physics 41, p167-194 (1981)  

.- Lin, C.C. 
"The Theory of h ~ ~ r ~ d ~ n a m i c  stability", 
~ a ~ ~ r i d g ~ ,  1955 

- Mitehell, W.R. 
"Comput~~iQnal Methods in Partial Di~fere~tial Equations", 
John Wiley & Sons, 1969 

- Neven J.K.M. 
"Een analyse van de toepassingsmogelijkheden van een laser 
~ ,ppjpx  cneipi&meter in een kanaaistroii~ny". 

afstudeerverslag TW Eindhoven, ~nterafdelingsprQjest 
"Atherosclerose" ( 1982) . 

- Olson, lui. and Tuann, S. 
"Finite elements in fluids" 
Vol 3 ,  p73-89, Wiley, New York (1978) 



-82- 

- Ommen, A. v.: 
"Tweede orde eindige difzerentiemethode voor de 
tbjdsafhankelijke Navier Stokes vergelijkingen voor n i e t -  

samendrukbare fluida" 
afstudeerverslag TN Delft, jan. 1984 

- Sani,R.L. en Eaton, B.E. 
"On the solution af the the-dependent incompressible Navier- 
Stokes equations via a penalty galerkin finite element method" 
1984 

- Schlichting,B. 
I' Bounderay Layer Theory" . 
Mc~~a~-Bill, New Pork, 1960 

- Schram, 
"Fysische transportverschijnselen" 
Diktaat TH Eindhoven nr. 3.322 

- Cegal, A 
"Numerical solution of the Navier Stokes equations by means of 
the finite element method, part I" 

Onderafdeling der ~ ~ s k u n d ~  en Informa%ica, TND, 1981 

- Sinha C.N., Cupta  A.K., Oberai M.M.: 
"Laminair seperating flow over backsteps and cavities part 1: 

backsteps 
AIAA Journal, vol. 19, no. 12, p1527-1530 (1981) .  

- Steenhoven, A.A. van: 
"De toepassing van de eindige ele~ente~me~~ode bij 
~trom~ngs~~oblem~n~. 
ciiktaat TH Eindiaoven il382j. 

- Temam, R. 
"Havier Stokes equations" 
North Holland Publishing comp, A'dam 



- 8 3 -  

- Veltkamp, C.W. en Geurts, A.J. 
Numerieke methoden 'I 

Diktat TH Eindhaven nr. 2.211 
- Vosse F.N. van de: 

"Tweedimensionale kanaalstromingen achter een vernauwing". 
afstudeerverslag TH Eindhoven, interafaelingsproject 
"Atherosclerose" (1982) .  



Met dank aan: Frans v.d. Vosse 
Anton v. Steenhoven 
Louis Wasser 
The0 v. Duppen 
Jacques Cauwenberg 


