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Samenvatting 

Het onderzoek naar de stroming in taps toe lopende buizen is uitgevoerd in 
het kader van het samenwerkingsproject 'Atherosclerose'. Atherosclerose is 
een ziekte, die zich openbaart door een vernauwing en verharding van de 
aders. Het onderzoek richt zich hierbij op de halsslagadervertakking. Bloed- 
vaten worden over het algemeen beschouwd als zijnde cylindrische buizen, 
maar in werkelijkheid lopen ze taps toe. In de halsslagadervertakking is de 
halve taperhoek ongeveer 1.5". Plaatselijk kan echter ook een sterke verwij- 
ding optreden met een halve taperhoek die kan oplopen tot 10". Reeds kleine 
hoeken blijken een grote invloed te hebben op de stromingseigenschappen. 
Kennis van de stromingspatronen en de wandschuifspanning kan het inzicht in 
het ontstaan en de detectie van atherosclerose vergroten. 
In het afstudeerproject is de convergerende en divergerende stroming in een 
buis met een halve taperhoek van 1 .5"  nader onderzocht. Het Reynoldsgetal, 
gebaseerd op de grootste diameter, varieert in de buis tussen de 30 en 500. 
Uit de visualisatie van de stroming met de waterstofbelletjes-techniek zijn 
kwalitatief de snelheidsprofielen bepaald en is loslating, instabiliteit 
en vervolgens turbulentie waargenomen. Voor de kwantitatieve analyse zijn 
laser-doppler snelheidsmetingen en een numerieke analyse uitgevoerd. De 
snelheidsprofielen in de tapse buis zijn experimenteel en numeriek nauwkeu- 
rig bepaald en stemmen tot Re=270 goed met elkaar overeen. Boven een Rey- 
noldsgetal van 110 treedt in de divergerende buis loslating aan de wand op. 
Het loslaatgebied stemt overeen met de literatuurgegevens. Boven een Rey- 
noldswaarde van 240 treden in de divergerende buis bovendien instabiliteiten 
op. De frequentieband van de verstoringen ligt tussen de O en 100 Hz. Ook 
uit literatuurgegevens blijkt dat het bestaan van buigpunten en terugstro- 
ming aan de wand, het kritische Reynoldsgetal voor instabiliteiten sterk 
doet afnemen. 
In de halsslagader treedt echter geen stationaire maar een instationaire 
stroming op. Het project zal dan ook moeten worden voortgezet met een onder- 
zoek naar de instationaire stroming in tapse buizen. Daarnaast moet de af- 
hankelijkheid van de taperhoek onderzocht worden. Parallel aan het experi- 
mentele onderzoek, dient tenslotte een numerieke analyse te worden uitge- 
voerd. Met de eindige elementen methode blijken vloeistof-instabiliteiten en 
turbulentie moeilijk te voorspellen zijn. De nog te ontwikkelen spectraal 
elementen methode zou hiervoor beter geschikt kunnen zijn. 
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1. Inleiding 
1.1 Probleemstelling 

Het onderzoek naar de stroming in tapse buizen, is uitgevoerd in het kader 
van het samenwerkingsproject 'Atherosclerose' van de medische faculteit van 
de Rijksuniversiteit Limburg en de faculteiten Werktuigbouwkunde en Techni- 
sche Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Atherosclerose 
is een ziekte die zich openbaart door vernauwing en verharding van de 
aders. Binnen het project 'Atherosclerose' wordt de mogelijkheid van vroeg- 
tijdige detectie van een vernauwing in de ader nader onderzocht. Voor de 
detectie van atherosclerose kunnen ultrageluid technieken worden toegepast, 
waarmee veranderingen in het stromingsgebeuren kunnen worden gesignaleerd. 
Onderzoek naar de te verwachten veranderingen is daarbij nodig, waarbij 
enerzijds stromingsverschijnselen experimenteel in kaart worden gebracht, 
terwijl anderzijds geprobeerd wordt de beschrijvende vergelijkingen nume- 
riek op te lossen. 
De halsslagader heeft een gecompliceerde geometrie. Op basis van een groot 
aantal röntgenfoto's is door Bharadvaj [i] een model van de halsslagader- 
vertakking geconstrueerd. In figuur 1.1 is deze te zien. De halsslagader- 
vertakking bestaat uit een hoofdtak (communis), die zich splitst in twee 
takken, de interna en externa. Het begin van de interna wordt gekenmerkt 
door een verwij ding, de bulbus. 

figuur 1.1: Model van de halsslagadervertakking naar Bharadvaj [i]. 
De cijfers in de figuur corresponderen met bepaalde 
afstanden. Ter oriëntatie: 1 5 ~ 8 . 0  mm 6 ~ 5 . 6  mm 9 ~ 4 . 7  mm. 

Bloedvaten worden over het algemeen beschouwd als zijnde cylindrische bui- 
zen, maar in werkelijkheid lopen de bloedvaten taps toe. De halve taperhoek 
Q varieert in de bloedvaten tussen de 0.5 en 2.5 graden [2,3]. De vaten in 
de halsslagadervertakking lopen ook taps toe, met een waarde voor a! van 
ongeveer 1 .5"  voor en na de vertakking. Op de plaats van de vertakking zelf 
en ook in de bulbus, treedt evenwel een sterke verwijding op. De halve 
taperhoek kan dan oplopen tot 10" 
(stenose) is er sprake van tapering. De taperhoek hangt hier helemaal van 
de stenosegeometrie af. 
In de halsslagader treedt een pulserende stroming op, waarbij het Reynolds- 
getal, betrokken op de communis-diameter, maximaal 1200 is en de gemiddelde 
waarde gedurende een cyclus is 380. Bij de modelvorming gaan we over het 
algemeen uit van een convergerende starre buis. Zoals gesteld treedt echter 
in bepaalde gedeelten van het bloedvat een verwijding op. In die gevallen 

[4]. Ook in het geval van een vernauwing 
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is er dus sprake van een divergerende geometrie. Binnen dit onderzoek is 
daarom naar beide geometrieën gekeken. 
Aanleiding voor het onderzoek naar de stroming in tapse buizen vormde een 
artikel van Buss et al. [13], die reeds voor a=1.37" grote veranderingen 
in de instationaire stromingsverschijnselen constateert. Boven een kriti- 
sche waarde van het Reynoldsgetal treedt in een divergerende buis losla- 
ting op en kunnen zich wervels vormen. De gemiddelde wandschuifspanning 
neemt in de divergerende buis af en verandert van teken in het loslaat- 
gebied. Voor een convergerende buis neemt de wandschuifspanning juist sterk 
toe. Kennis van de stromingspatronen en de wandschuifspanning in tapse 
buizen, kan het inzicht in het ontstaan en de detectie van atherosclerose 
vergroten [ 5 , 6 , 7 ] .  

1.2 Literatuuronderzoek naar de stationaire stroming 

In deze paragraaf wordt een samenvatting gegeven van het literatuuronder- 
zoek naar de stroming in taps toe lopende buizen dat betrekking heeft op de 
stationaire stroming. Voor een uitgebreidere behandeling van de literatuur 
wordt verwezen naar deel I van het afstudeerverslag. 
Om een analytische beschrijving te kunnen geven van de stroming in taps toe 
lopende bloedvaten moeten eerst een aantal aannames worden gemaakt. Aller- 
eerst wordt bloed beschouwd als een incompressibele Newtonse vloeistof, de 
stroming wordt laminair verondersteld, de gravitatiekracht wordt verwaar- 
loosd en de wanden zijn starre getaperde rechte buizen. Het stelsel verge- 
lijkingen dat moet worden opgelost bestaat uit de continuïteits vergelij- 
king en de Navier-Stokes vergelijking in de volgende vorm: 

p ( x . V ) x  = -vp + qv 2 y 

waarin: = snelheidsvector 
p = druk 
p = massadichtheid 
97 = dynamische viscositeit 

Onze aandacht gaat vooral uit naar de grote bloedvaten met een tapering van 
1 tot 2 graden en een gemiddeld Reynoldsgetal van 200 tot 800. Hierdoor 
ontstaat een niet-lineaire convectieve term, die tenminste van dezelfde 
orde van grootte is als de druk-en visceuze termen. Door het bestaan van 
deze convectieve term verandert de vorm van het snelheidsprofiel als funk- 
tie van de axiale afstand en ontstaat er in een divergerende buis boven 
een kritische waarde van het Reynoldsgetal loslating en terugstroming aan 
de wand. 
Verscheidene mensen hebben reeds geprobeerd een analytische of numerieke 
oplossing te vinden voor het stelsel vergelijkingen. Dit zijn achtereen- 
volgens : 
- Nishimaru en Oka [ 8 ] :  De vergelijkingen 1.1 en 1.2 worden uitgeschreven 
in bolcoördinaten en er wordt verondersteld dat de snelheid ontwikkeld 
kan worden in een serie van l/rk. De oplossing wordt berekend tot en met 
de term l/r3. De geometrie van de buis bestaat alleen uit een conisch 
gedeelte en aan het begin van de conus treedt meteen loslating op. Na een 
bepaalde afstand vindt aanhechting plaats. De axiale afstand van het 
aanhechtingspunt is evenredig met het Reynoldsgetal, maar slechts weinig 
afhankelijk van de taperhoek. 

stroming door een buis met een milde vernauwing. De configuratie is te 
beschouwen als een buis met een aansluitend convergerend en divergerend 

- Forrester en Young [ 9 ] :  De theoretische analyse wordt uitgevoerd voor een 
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deel. De vergelijkingen worden opgelost met behulp van de geïntegreerde 
impulsvergelijking in de grenslaagbenadering, waarbij Re kleiner is dan 
de kritische waarde voor loslating. In het convergerende deel wordt het 
snelheidsprofiel vlakker en in het divergerende deel treedt boven een 
bepaalde waarde van QRe loslating op. De axiale afstand van het aanhech- 
tingspunt is evenredig met aRe. In de buis met een vernauwing zijn ook 
enkele experimenten uitgevoerd, maar de hieruit bepaalde loslaatgebieden 
verschillen aanzienlijk met de theorie. 

- Morgan en Young [lo]: Zij breiden de theorie van Forrester en Young voor 
de milde vernauwing uit tot Reynoldsgetallen waarbij wel loslating, maar 
geen turbulentie optreedt. De vergelijkingen worden opgelost met behulp 
van de geïntegreerde impulsvergelijking en energievergelijking in de 
grenslaagbenadering. Er wordt nu een betere aanname voor het snelheids- 
profiel gemaakt en theorie en experiment komen beter met elkaar overeen. 
De vergelijkingen voor de axiale snelheid en de wandschuifspanning zijn 
alleen numeriek opgelost voor de vernauwing, en kunnen daarom niet met 
andere resultaten vergeleken worden. 

Reynoldsgetal groot is. De stroming in de kern van de buis wordt invis- 
ceus verondersteld. De stroming in de visceuze grenslaag wordt beschre- 
ven door de klassieke grenslaagvergelijkingen. De vergelijkingen worden 
numeriek opgelost. In de convergerende buis neemt de wandschuifspanning 
sterk toe. In de divergerende buis treedt aan de wand na een bepaalde 
axiale afstand loslating op. Deze axiale afstand blijkt evenredig te zijn 
met 

- Buss et al. [ 1 2 , 1 3 ] :  In twee artikelen wordt ingegaan op experimenten die 
zijn uitgevoerd in een getaperde buis ( a = 1 . 3 7 " )  en een pulserende stro- 
ming. Speciale aandacht is er voor de fase waarin het debiet naar de 
grote doorsnede is gericht. Voor grote Reynoldsgetallen ontstaan er 
wervelringen in de buis, die eventueel turbulent worden. Er wordt ook 
een vergelijking met numerieke berekeningen gemaakt. Bovendien is voor de 
stationaire divergerende stroming het loslaatpunt bepaald door middel van 
het plaatselijk inspuiten van inkt aan de wand. 

- Smith [ll]: In de theoretische analyse wordt er vanuit gegaan dat het 

Uit de hiervoor beschreven artikelen zijn de volgende algemene conclusies 
te trekken. 
a. Voor de stationaire stroming in een convergerende buis geldt dat in de 

richting van de kleine doorsnede: 
- de gemiddelde snelheid over de doorsnede van de buis toeneemt 
- het snelheidsprofiel vlakker wordt 
- de grenslaag steeds dunner wordt 
- de wandschuifspanning sterk toeneemt 

b. Voor de stationaire stroming in een divergerende buis geldt dat in de 

- de gemiddelde snelheid over de doorsnede van de buis afneemr. 
- het snelheidsprofiel een steeds uitgerektere vorm krijgt, waarbij de 
snelheid op de as steeds groter wordt in verhouding met de snelheid 
aan de wand 

de wand optreedt. Het loslaatgebied wordt groter met zowel toenemen- 
de Re als taperhoek Q 

- de grenslaag steeds dikker wordt 
- de wandschuifspanning steeds kleiner wordt en van teken kan wisselen 

richting van de kleine doorsnede: 

- boven een kritische waarde van het Reynoldsgetal terugstroming aan 

Om de verschillen nog eens duidelijk weer te geven is het theoretische 
loslaatgebied voor een divergerende buis, zoals dat bepaald is door de 
verschillende auteurs in figuur 1.2 uitgezet. Hierin is een vaste waarde 
voor a aangenomen ( a = 0 . 0 2 5  rad), zodat alleen de afhankelijkheid van Re te 

5 



vergelijken is. Op de verticale as staat de relatieve axiale afstand 
(axiale afstand/maximale doorsnede) tot de grootste doorsnede uitgezet en 
op de horizontale as aRe. 

figuur 2.1: Loslaatgebied voor een divergerende buis (a=0.025 rad) 
zoals dat in de verschillende artikelen is bepaald. 
GL: geen loslating L: loslating 
Buss: O aanhechting en o loslating 
Nishimaru en Oka: aanhechting 
Forrester en Young: aanhechting 
Smith: loslating 

De theoretisch bepaalde loslaatgebieden verschillen aanzienlijk met het 
experimenteel bepaalde loslaatgebied van Buss. Nishimaru en Oka gaan bij de 
berekeningen uit van een conische buis zonder een aanstroomgedeelte. Aan 
het begin van de conus treedt dan meteen loslating op. Bovendien berekenen 
zij de oplossing slechts tot en met de term 1/r . Forrester en Young geven 
een theoretische analyse op basis van kleine waarden voor Re, waarbij Re 
niet groter is dan de kritische waarde voor loslating. De waarden voor Re 
in figuur 1.2 liggen echter veel hoger, en de resultaten wijken daardoor 
aanzienlijk af van de experimenten van Buss. De theorie van Smith is geldig 
voor grote Reynoldsgetallen en voor grote waarden van Re stemmen theorie 
en experiment dan ook met elkaar overeen. Het voor ons meest bruikbare on- 
derzoek vormen de experimenten van Buss, die voor ongeveer dezelfde waarden 
voor Re en een nagenoeg gelijke buis het loslaatgebied heeft bepaald. 

3 

1.3 Overzicht van het afstudeerproiect 

Aan het begin van het afstudeerproject is een literatuuronderzoek verricht 
naar de stationaire en instationaire stroming in taps toe lopende buizen. 
Dit literatuuronderzoek vormt deel I van het afstudeerverslag. In paragraaf 
1.2 is alleen nog een samenvatting van de literatuur over de stationaire 
stroming gegeven. Vervolgens is begonnen met het visualiseren van de stro- 
ming in een buis met een halve taperhoek van 1.5". Dit is uitgevoerd met de 
waterstofbelletjes-techniek. De visualisatiestudie wordt beschreven in 
hoofdstuk 2. Bij de visualisatie van de stroming is naar voren gekomen dat 
de stationaire divergerende stroming reeds complexe stromingssituaties 
geeft. Bij deze stroming treden namelijk instabiliteiten op, die in de 
artikelen van Buss niet worden vermeld. Het onderzoek heeft zich daarom 
toegespitst op de stationaire stroming. Wanneer de stationaire stroming 
voldoende beschreven is, kan het onderzoek naar de nog complexere instatio- 
naire stroming worden voortgezet. 
De stationaire stroming in de tapse buis is nader onderzocht, door het 
nauwkeurig bepalen van snelheidsprofielen. Hierbij is gebruik gemaakt van 
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Laser Doppler Anemometrie. De metingen zijn uitgevoerd voor zowel een 
convergerende als divergerende stroming en het Reynoldsgetal is gevarieerd 
tussen de 30 en 500. Deze metingen worden beschreven in hoofdstuk 3 .  Paral- 
lel aan het experimentele onderzoek is ook een numerieke analyse uitge- 
voerd. De beschrijvende vergelijkingen voor de stationaire stroming zijn 
met behulp van de eindige elementen methode opgelost. Een beschrijving van 
de berekeningen wordt gegeven in hoofdstuk 4 .  Om een beter beeld te krijgen 
van de instabiliteiten die in de divergerende buis optreden, is in eerste 
instantie gekeken naar de verstoring van de snelheid als funktie van de 
tijd. Daarna is met een fourier analyser het frequentiespectrum bepaald. De 
metingen kunnen globaal worden vergeleken met de stabiliteitsberekeningen 
van Eagles et al. [26 -291 .  Deze theorie en de metingen worden beschreven in 
hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 volgen tenslotte de conclusies en enkele sug- 
gesties voor verder onderzoek. 
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2. Visualisatie van de stroming in een taps toe lopende buis 

2.1 Inleiding 

Voor het onderzoek naar de stroming in taps toe lopende buizen zijn eerst 
enkele visualisatie-experimenten uitgevoerd. Voor het visualiseren is 
gebruik gemaakt van de waterstofbelletjes-techniek. De in de buis gepro- 
duceerde belletjeslijnen worden met de stroming meegevoerd en kunnen 
enkele seconden worden gevolgd. Deze techniek is ook geschikt voor het 
visualiseren van instationaire stromingen. In paragraaf 2.2 wordt de 
waterstofbelletjes-techniek nader beschreven. In paragraaf 2.3 volgt een 
beschrijving van de opstelling. De meetsectie bestaat uit een tapse buis 
met een halve taperhoek van 1 . 5 " .  In paragraaf 2 . 4  worden tenslotte de 
resultaten voor de stationaire divergerende en convergerende stroming 
gegeven. 

2.2 De waterstofbelleties-techniek 

Algemene - beschrijving - van de waterstofbelleties-techniek 
Bij de waterstofbelletjes-techniek [ 14 - 181  wordt gebruik gemaakt van de 
elektrolyse-reaktie in geleidend water. Wanneer twee elektrodes in de 
vloeistof zijn geplaatst en hiertussen een spanningsverschil wordt aange- 
bracht, zullen zich bij de kathode waterstofbelletjes vormen en bij de 
anode zuurstofbelletjes. Aangezien de waterstofbelletjes veel kleiner zijn 
dan de zuurstofbelletjes worden deze deeltjes gebruikt voor de visualisa- 
tie. Een platina draad met een diameter van 20 pm, wordt over de doorsnede 
van de buis gespannen en vormt de kathode. In de opstelling wordt een 
andere draad gebruikt als anode. Deze is zo ver mogelijk van de kathode 
verwijderd, om de aldaar geproduceerde zuurstofbelletjes de stroming zo 
weinig mogelijk te laten beïnvloeden. Wanneer nu een korte elektrische 
p u l s  wordt gegeven, vormt zich aan de kathode-draad een rij van belletjes. 
De belletjeslijn wordt meegenomen door de stroming en deformeert ten 
gevolge van het lokale snelheidsprofiel (zie figuur 2.1). 

figuur 

Dit systeem 

2.1: Foto van belletjeslijnen bij de stroming door 
een buis [ 1 6 ] .  

van belletjeslijnen geeft echter geen informatie over de deel- 
tjesbanen, omdat niet bekend is welke twee punten van twee opeenvolgende 
lijnen met elkaar corresponderen. Een verbetering van deze techniek is het 
gebruik van lokaal geïsoleerde draden [ 1 4 ] .  Zo ontstaan gecombineerde tijd- 
strijklijnen, die een vollediger beeld van het stromingsveld geven. 
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De produktie van waterstofbelletjes 
De aard van de stromingsvloeistof waarin gevisualiseerd wordt, blijkt van 
invloed te zijn op de vorming van waterstofbelletjes aan de kathode. Door 
het toevoegen van een elektrolyt aan de stromingsvloeistof beïnvloedt men 
niet alleen de geleidbaarheid, maar ook de oppervlaktespanning van de 
vloeistof. Een zo hoog mogelijke oppervlaktespanning van de vloeistof 
(weinig elektrolyt) is gunstig voor de vorming van kleine afzonderlijke 
belletjes. Uit experimenten van Vegt [ 1 8 ]  is gebleken dat gedeminiraliseerd 
water met 1.5% azijnzuur een geschikte stromingsvloeistof is, welke dan ook 
in de opstelling gebruikt is. 
Onder invloed van de opwaartse kracht stijgen de belletjes naar boven, mede 
waardoor het produceren van kleine belletjes erg belangrijk wordt. Als 
vuistregel geldt dat de belletjesdiameter de helft tot één maal de grootte 
van de draaddiameter is. De belletjesdiameter hangt echter ook nog af van 
de spanning tussen de elektroden, de pulsduur, de frequentie en de stroom- 
snelheid van de omringende vloeistof. Ook moet het elektrisch circuit een 
scherpe blokspanning geven en gedurende de pulsduur uniforme belletjes pro- 
duceren over de gehele lengte van de draad. 
Voor de experimenten is een geschikt elektrisch circuit gebruikt waarvan de 
spanning, pulsduur en frequentie nauwkeurig instelbaar zijn (zie appendix 
A). Zij kunnen gevarieerd worden tussen respectievelijk O en 150 Volt, 5 en 
200 msec en tenslotte 0.05 en 10 Hz. Voor het produceren van kleine belle- 
tjes is het van belang dat de spanning, de pulsduur en de frequentie zo 
laag mogelijk zijn. De belletjes moeten echter nog wel zichtbaar zijn, 
waardoor bij grotere stromingssnelheden hogere waarden gebruikt moeten 
worden. Bij zeer lage snelheden (<0.5 sec/cm) kan niet worden voorkomen dat 
de belletjes te langzaam van de draad weggevoerd worden waardoor de kleine 
belletjes samen gaan tot grotere. Bij bijvoorbeeld een stroomsnelheid op de 
buisas van 1 cm/sec en een afstand tussen de kathode- en anodedraad van 8 
cm zijn de waarden voor de spanning, puls en frequentie respectievelijk: 60 
Volt, 20 msec en 0.5 Hz. 
De kwaliteit van de belletjes neemt echter af nadat er enkele minuten 
belletjes bij een draad zijn geproduceerd. Dit is het gevolg van neerslag 
van verontreinigingen op de kathode. Door het omdraaien van de polariteit 
tussen de elektroden gedurende ongeveer 30 msec, wordt een gedeelte van de 
aanslag verwijderd. Bij langdurig gebruik wordt de kwaliteit van de draad- 
jes echter slechter, waardoor ze vervangen moeten worden. 

Het vast1eE;lien van de experimenten 
De beweging van de belletjes wordt opgenomen op video. Voor het vastleggen 
van de experimenten op video moet de belichting van de belletjes goed 
ingesteld worden. Een sterke lamp met gebundeld licht schijnt onder een 
hoek van 65-75 graden op de buis ten opzichte van de kijkrichting (zie 
figuur 2.2). Om het contrast te vergroten wordt de rest van de ruimte 
verduisterd. De belichting geeft echter veel problemen waardoor de 
belletjes s o m s  slecht zichtbaar zijn, zeker wanneer het video-beeld stil 
wordt gezet. Vooral de belletjes onder in de buis en aan de wanden zijn 
slecht te zien. Ook reflecties aan de ronde buiswand en het verschil in 
brekingsindex verstoren het beeld. Om de reflecties te verkleinen is voor 
de camera een polarisatiefilter aangebracht. De vergrotingsfactor van het 
uiteindelijke beeld is 5.2. 
De tijd die de belletjeslijnen gevolgd kunnen worden is beperkt, doordat de 
belletjes in de vloeistof oplossen. De observatie-tijd in water is ongeveer 
drie seconden, welke echter kleiner wordt in een turbulente stroming t.g.v. 
de snelle turbulente diffusie van de belletjes. De belletjes bewegen in de 
zogstroming van de kathodedraad, en de hoogst mogelijke meetsnelheid wordt 
bepaald door het Reynoldsgetal waarbij de zogstroming instabiel wordt. Deze 
methode is dan ook alleen geschikt voor snelheden kleiner dan 30 cm/s [ 1 4 ] .  
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Om de tijd te bepalen die bij de lokatie van een belletjeslijn hoort, wordt 
tegelijk met de opnamen van de belletjes een tijdteller mee opgenomen. Bij 
eventuele instationaire metingen wordt met behulp van een microswitch de 
teller op een vast punt in de cyclus op nul teruggezet en weer gestart. 

strcmi 

camera 

figuur 2.2: De belichting en de stand van de camera voor de opnamen 
van de belle tj es 1 ij nen . 

Onnauwkeurigheden die optreden bii de metingen 
Een nauwkeurige bepaling van de foutenbronnen en de onnauwkeurigheden in de 
waterstofbelletjes-techniek wordt gegeven door Schraub et al [15]. De 
lokale stromingssnelheden worden bepaald door de gemeten afgelegde weg te 
delen door het bijbehorende tijdsinterval en de schaalfactor. De grootste 
fouten worden gemaakt bij de bepaling van de afstand Ax. De belangrijkste 
factoren die hiertoe bij kunnen dragen worden achtereenvolgens aangehaald. 
a. Een onnauwkeurigheid in Ax ontstaat als het gevolg van een meetfout, de 

optische vervorming, de beperkte resolutie van de film en het soms 
slecht zichtbaar zijn van de belletjes. 

b. Fluctuaties van de snelheid, die binnen de afstand en de tijd waarover 
wordt gemeten optreden, worden niet gedetecteerd. 

c. De stijgsnelheid ten gevolge van de opwaartse kracht voor een bolvormig 
deeltje kan benaderd worden door gebruik te maken van de vergelijking 
van Stokes, aangezien het Reynoldsgetal gebaseerd op de belletjesdiame- 
ter kleiner is dan 1. De stijgsnelheid wordt dan gegeven door [15]: 

waar in : vs = stijgsnelheid 
Pb = dichtheid van de belletjes 
pv = dichtheid van de vloeistof 
g = valversnelling 
Db = diameter van de belletjes 

= dynamische viscositeit van de vloeistof 

Wanneer de belletjes een diameter hebben die maximaal 1.5 maal de diame- 
ter van de kathodedraad (20pm) is, wordt hiermee de stijgsnelheid 2 0.5 
mm/sec. Doordat de belletjes zich ten gevolge van de opwaartse kracht 
verplaatsen, zullen fouten ontstaan in de bepaling van Ax, wanneer in 
die richting grote snelheidsgradiënten voorkomen, zoals aan de wand. 

d. De beginsnelheid van de belletjes bij loslating van de elektrode is nul. 
De responsietijd van de waterstofbelletjes op de stromingssnelheid is 
echter kort ten gevolge van de kleine soortelijke massa van de belle- 
tjes. Na ongeveer 0.1 msec is de snelheid van de waterstofbelletjes 
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nagenoeg gelijk aan de stromingssnelheid. 

vindt de bovenkant van het deeltje een andere vloeistofsnelheid dan de 
onderkant, waardoor het gaat roteren. Het resultaat is een liftkracht, 
welke in de richting van de toenemende snelheid staat, dus gericht naar 
het centrum van de buis. De liftkracht is echter verwaarloosbaar bij een 
kleine diameter van de belletjes, maar kan van grote invloed zijn in de 
buurt van grote snelheidsgradiënten zoals aan de wand. 

f. Alhoewel het gehele stromingsveld niet merkbaar wordt beïnvloed door de 
draden, kan de lokale verstoring ten gevolge van het zoggebied achter de 
draad van grote invloed zijn. Bij een laminaire zogstroming achter de 
draad geldt dat op een afstand van ongeveer 70 maal de draaddiameter de 
belletjessnelheid de snelheid van de vrije stroming benadert. De versto- 
ring ten gevolge van de draad zal echter versterkt worden wanneer er 
belletjes op de draad achter blijven, wat het geval is wanneer de belle- 
tjesproduktie is verslechterd bij een verontreiniging van de draad. 

e. Wanneer er in de vloeistof een snelheidsgradiënt bestaat, dan onder- 

Schraub et al. hebben de verschillende bijdragen nauwkeurig geanalyseerd 
voor een tijdsafhankelijke drie-dimensionale verstoring met grote snel- 
heidsgradiënten. De belangrijkste bijdragen voor de totale onnauwkeurigheid 
in A x  zijn die in de meetfout (ca 2.5%), door middeling over de observatie- 
tijd (ca 1.1%) en ten gevolge van de stijgsnelheid (ca 2.5%). Hiermee komt 
de totale onnauwkeurigheid in A x  op 3.8%. Dit is tevens een indicatie voor 
de fout in de snelheid die onstaat bij een moeilijke stromingssituatie. 

2.3 De meetopstellinE en meetprocedure 

De opstelling 
De gebruikte opstelling is in figuur 2 3 schematisch weergegeven 

r----- 1 - 
overloop I i overloop 

I vat 2 vat 1 

L.!W--L meetsectie 
regelkleppen buffe-rvat 

Y overloopvat 3 

If 

reservoir 
, 

figuur 2.3: Schematische weergave van de gebruikte opstelling 

Wanneer in de meetsectie het debiet gericht is van de kleine naar de grote 
doorsnede, spreken we van een divergerende stroming en een negatief debiet. 
Het water stroomt dan van overloopvat 2 naar overloopvat 3 en passeert 
daarbij regelklep 2. Klep 2 regelt de debietwaarde van de stationaire 
divergerende stroming en tevens het stationaire deel in het geval van een 
instationaire stroming. Wanneer in de meetsectie het debiet gericht i s  van 
de grote naar de kleine doorsnede, spreken we van een convergerende stro- 
ming en een positief debiet. Het water stroomt dan van overloopvat 1 naar 
overloopvat 2 en passeert daarbij regelklep 1. Klep 1 regelt de debiet- 
waarde van de stationaire convergerende stroming en tevens die van de 
eventuele instationaire stroming. Het debiet kan verder nog geregeld worden 
door de overloopvaten hoger of lager te zetten. Vervolgens komt het water 
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tot rust in een buffervat. Dit bevat een aantal lamellen en zeven om 
eventuele wervels uit te dempen. 
Om de stroming volledig te laten ontwikkelen is aan weerszijden van de 
meetsectie een aanstroombuis gemonteerd. Daarbij is gebruik gemaakt van de 
volgende vuistregel voor de intreelengte bij een stationaire stroming [ 1 9 ] :  

Linl,st = 0.04 Re D 

met D de diameter van het kanaal. Bij de grote doorsnede heeft de aan- 
stroombuis een lengte van 2000 nun en een diameter van 40.0 mm. De maximale 
waarde voor het Reynoldsgetal is hier 400. Bij de kleine doorsnede heeft de 
aanstroombuis een lengte van 700 mm en een diameter van 10.2 mm. De maxi- 
male waarde voor het Reynoldsgetal is hier 1600. Zowel voor de stationaire 
convergerende als divergerende stroming is de lengte van de aanstroombuis 
voldoende om de stroming volledig te laten ontwikkelen. 
De meetsectie bestaat uit een taps toe lopende buis met een taperhoek van 
1.5", een begindiameter van 40.0 mm en een lengte van 570 nun. H i j  bestaat 
uit vijf onderdelen die nauwkeurig in elkaar gezet kunnen worden. De over- 
gang van recht naar taps is afgerond. Voor het aanbrengen van de draadjes 
zijn in de buis gaatjes van 1 mm doorsnede geboord. In figuur 2 . 4  zijn de 
plaatsen van de draden aangegeven. 

figuur 2 . 4 :  De meetsectie, het tapse deel van de opstelling. 

Vanuit de overloopvaten komt het water tenslotte in het reservoir, van 
waaruit het weer naar overloopvat 1 en 2 wordt gepompt om deze op een 
constant niveau te houden. Het vastleggen van de experimenten op video is 
reeds in paragraaf 2 . 2 .  beschreven. 

Instelling van de parameterwaarden 
Bij de schaling van de opstelling is uitgegaan van de geometrie van de 
halsslagadervertakking en de waarden van het Keynoidsgetal die hierin 
voorkomen [ 1 , 2 ] .  De vaten in de halsslagadervertakking lopen taps toe, met 
een waarde voor de taperhoek van 1 . 5 " .  Plaatselijk treedt echter ook een 
verwijding op en ook in het geval van een stenose is er sprake van een 
opeenvolgende convergerende en divergerende geometrie. Vandaar dat ook naar 
beide geometrieën wordt gekeken. 
In de halsslagader treedt een pulserende stroming op, maar in eerste in- 
stantie is gekeken naar de effecten die optreden bij een stationaire 
stroming. Het debiet door de communis is gedurende de helft van de cyclus 
vrij konstant met een waarde voor het Reynoldsgetal van ongeveer 380.  De 
stroming wordt gevisualiseerd bij zowel een positief als negatief debiet, 
met een maximale waarde voor Re van 380. De instelling en de definitie van 
de parameters staan nog eens vermeld in tabel 2 . 1 .  
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I definitie I model I communis 

I 1.5" 
I 

I 1.5" 
I 

tap e rho ek I a  
I 

I I 
einddiameter I Deind I 10.2 mm I 

I 

I I I 
I Reynoldsgetal bij I I 

I I I 
gem. snelheid I I I 

I I I 

I 40.0 mm I 8.0 mm begindiameter I Dbegin 

I 380 begindiameter I Rebegin=4Q/nDu I 380 

bij begindiameter I Ubegin =Reu/D I 0.95  cm/sec I 16.6 cm/sec 

kinematische I 
viscositeit I V  

I I 
I 0.01 cm2/sec I 0.035 cm2/sec 

tabel 2.1: Schaling van het model. 

2.4 Resultaten van de visualisatie 

In de figuren 2.5 tot en met 2.9 is de positie van een belletjeslijn als 
funktie van de tijd weergegeven, zoals die bij de experimenten te zien is 
nadat die is geproduceerd bij de draad. Het tijdstip t=O komt overeen met 
de eerste belletjeslijn na de draad. Op verschillende plaatsen in de buis 
zijn opnamen gemaakt en deze gedeelten van de buis komen overeen met de 
gearceerde delen boven in de figuur. De videobeelden zijn overgetrokken op 
overheadsheats, waaruit vervolgens de figuren zijn samengesteld. Bij een 
divergerende stroming, die gericht is naar de grote doorsnede, is er sprake 
van een verwijding van de buis. Boven een bepaalde waarde van het Reynolds- 
getal zal er dan aan de wand een loslaatgebied ontstaan. In figuur 2.5, 2.6 
en 2.7 is het debiet negatief en de waarden voor Rebegin zijn respectieve- 
lijk 53, 240 en 373. In figuur 2.8 en 2.9 is het debiet positief en is er 
sprake van een convergerende buis. De waarden voor Rebegin zijn respectie- 
velijk 80 en 293. 
In figuur 2.5 is duidelijk te zien dat de stroming niet symmetrisch is, 
waarbij het maximum onder het midden ligt. Voor grotere waarden van het 
Reynoldsgetal en bij een positief debiet neemt de a-symmetrie af. De ver- 
klaring voor de gevonden a-symmetrie moet waarschijnlijk gezocht worden in 
de belletjes die boven in de buis aan de wand liggen. Bij het produceren 
van de belletjeslijnen komen soms grote bellen vrij die snel opstijgen en 
niet oplossen in het water. Ook bij langdurig gebruik van de visualisatie- 
opstelling komen steeds meer belletjes boven in de buis terecht die niet 
verdwijnen. Zij verstoren daar de stroming en er ontstaat een grotere 
wandruwheid. Hierdoor wordt de stroomsnelheid onder in de buis groter dan 
bovenin. Bij grotere waarden van het Reynoldsgetal en bij een positief 
debiet, waarbij grotere wandschuifspanningen optreden, wordt de invloed van 
de belletjes aan de wand kleiner en vermindert de a-symmetrie. 
Verder is in de figuren 2.5 t/m 2.7, waar het debiet negatief is, te zien 
dat er terugstroming aan de wand optreedt. Het loslaatgebied wordt groter 
wanneer het debiet toeneemt. Het loslaatpunt, waarbij de wandschuifspanning 
gelijk is aan nul, verschuift meer in de richting van de kleine doorsnede 
voor grotere waarden van Rebe in. Het aanhechtingspunt, waarbij de wand- 

snede en verschuift slechts weinig. Wel is moeilijk te zeggen, zoals 
blijkt uit figuur 2.5, welke effecten precies door de a-symmetrie veroor- 
zaakt worden. Aan de bovenkant van de buis treedt er duidelijk terugstro- 

schuifspanning opnieuw van te a en verandert, ligt dicht bij de grote door- 
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ming op, terwijl dit aan de onderkant niet het geval is. 
Er treden echter bij deze stationaire divergerende stroming niet alleen 
loslaatverschijnselen op, maar ook instabiliteiten. Deze instabiliteiten 
treden over de gehele dwarsdoorsnede van de buis op, en zijn voor het eerst 
te zien in figuur 2 . 6 .  Er is ook geen sprake van echte wervelvorming, maar 
van een volledig willekeurige stroming die elke keer anders is. De instabi- 
liteiten beginnen pas nadat er tevens loslating is opgetreden, en nemen toe 
in de richting van de grote doorsnede. Bij een groter debiet, figuur 2.7, 
is het gebied waar deze instabiliteiten optreden, toegenomen. De instabili- 
teiten beginnen daar meer in de richting van de kleine doorsnede. De insta- 
biliteiten zijn het gevolg van de divergerende stroming, maar worden even- 
tueel wel versterkt door de gespannen draadjes, de achtergebleven belletjes 
en de gaatjes die in de buis zijn geboord. 
Bij een positief debiet, figuur 2.8 en 2.9, is te zien dat hier geen insta- 
biliteiten optreden. Het profiel is slechts licht a-symmetrisch bij de 
grote doorsnede. Verder wordt het profiel in de richting van de kleine 
doorsnede vlakker en neemt de snelheidsgradiënt aan de wand toe. In deze 
figuren is duidelijk de invloed van de opwaartse kracht te zien; de stijg- 
snelheid is ongeveer gelijk aan 0.5 mm/sec. 
Als laatste moet nog vermeld dat de nauwkeurigheid,waarmee de belletjes op 
de video gevolgd kunnen worden, niet groot genoeg is om kwantitatief de 
snelheid te bepalen. Aan de onderkant van de buis zijn de belletjes slecht 
te zien en ook reflecties verstoren het beeld aan de wand. Ook door de ver- 
schillen in brekingsindex en de ronde buis wordt het beeld vervormd, wat 
nog eens versterkt wordt door het afgeronde beeldscherm, waarvan de belle- 
tjeslijnen overgenomen moeten worden. 
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figuur 2.5: Positie van een belletjeslijn a l s  funktie van de tijd. 
Divergerend: Rebegin=53 Reeind=212. 

15 



N 
r- 
-I 

r-in d o  . .  
- 4  

m m  
T I D  

O 0  

- i4  
m m  
O 0  

O 0  
II li 
.lJU 

. .  

. .  

I I /  

q 
N 

O 

m 

O 

d< 
O 

O 

O 

u 

N 
u- 

O 

e 
O 

3 

m 
N 

O 

4 
d 

O 

O 
II u 

I 

ID a 

Ln a 

N 
O 

r- 

O 

r- 
O 

O 

O 

u 

e 

m 
a 

r- 
m 
O .  
Ln 
N 

O 

N 
-i 

O 

in 
O 

O 

O 
II u 

4 

a 

O 

r- a 

figuur 2.6: Positie van een belletjeslíjn als funktie van de tijd 
Divergerend: Rebegin=24û Reeínd=96û. 
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3. Laser-DoDpler snelheidsmetingen in een tapse buis 

3 . 1  Inleiding 

Voor het nauwkeurig bepalen van de snelheidsprofielen in de tapse buis is 
gebruik gemaakt van de LDA-meting (Laser Doppler Anemometrie) volgens de 
referentiebundelmethode. Deze methode onderscheidt zich van de meeste 
andere methoden, doordat zij de mogelijkheid biedt zowel de grootte als 
richting van snelheden te meten binnen een zeer klein meetvolume, waarbij 
bovendien de stroming niet verstoord wordt. In paragraaf 3.2 wordt het 
principe van deze meetmethode aangegeven. In paragraa£ 3 . 3  wordt de meet- 
opstelling en meetmethode besproken. De tapse buis in de meetsectie is 
vervaardigd van perspex en als meetvloeistof is gebruik gemaakt van een 
mengsel van olie en kerosine. De halve taperhoek is 1.5". In paragraaf 3 . 4  
worden de voornaamste foutenbronnen behandeld. In paragraaf 3.5 worden 
tenslotte de resultaten van de snelheidsmetingen gegeven. Eerst zijn enkele 
testmetingen uitgevoerd en hierna zijn voor verschillende waarden van het 
Reynoldsgetal axiale en secundaire snelheidsprofielen bepaald, bij zowel 
een convergerende als divergerende stroming. Het Reynoldsgetal varieert bij 
de metingen tussen de 35 en 500 en komt hiermee overeen met de visualisatie 
experimenten. 

3.2 LDA-metingen volgens de referentiebundelmethode 

In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de principes van LDA-metingen met 
het DISA-LDA systeem. Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar 
Corver[20] en Bovendeerd[21]. 

1" 

figuur 3.1: De loop van de laserbundels bij LDA metingen. 

De referentiebundelmethode 
De loop van de laserbundels is geschetst in figuur 3.1. Twee laserbundels 
snijden elkaar onder een hoek û in het meetvolume. De hoofdbundel heeft een 
frequentie f, en de referentiebundel een frequentie fl=fo+fv, met fv de 
zogenaamde voorverschuivingsfrequentie. Door het meetvolume bewegen zich 
deeltjes met een snelheid Vd, die gelijk is aan de vloeistofsnelheid. Ten 
gevolge van deze deeltjessnelheid heeft het door de deeltjes verstrooide 
licht van de hoofdbundel een frequentieverschuiving fd: de zogenaamde 
Dopplerverschuiving. Het verstrooide licht valt samen met het onverstrooi- 
de licht van de referentiebundel op de detector. De detector levert vervol- 
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gens een fotostroom die evenredig is met de intensiteit van het opvallende 
licht. De fotostroom blijkt de volgende vorm te hebben [21]: 

met: 
vdx 

fv - fd = fv - 2f0 - sin(8/2) 
C 

(3.2) 

waarbij Vdx de snelheidscomponent in de x-richting van het deeltje is. De 
detector kan de intensiteitsvariaties met frequenties van de grootte-orde 
van het laserlicht niet volgen en levert ten gevolge van deze bijdrage een 
constante fotostroom. Met deze methode wordt dus de snelheidscomponent in 
het vlak van de laserbundels, loodrecht op de bisectrice van de scherpe 
hoek van de bundels gemeten. Door het gebruik van een voorverschuivings- 
frequentie kan tevens de richting van de snelheidscomponent bepaald worden. 

De optica van het DISA-LDA systeem 
Een 5 mW He-Ne-laser (X=632.8 nm) produceert een monochromatische licht- 
bundel, die wordt gesplitst in twee bundels van gelijke intensiteit en 
onderling loodrechte polarisatierichting. Een van de bundels ondergaat in 
een Braggcel een frequentieverschuiving van 40 MtIz. De andere bundel wordt 
door een glazen staaf geleid om de optische weglengte gelijk te maken. 
Beide bundels worden vervolgens evenwijdig verschoven, zodat ze symmetrisch 
ten opzichte van de optische as door de lens (brandpuntsafstand 80 mm) 
gaan. Na deze lens zouden de bundels elkaar in lucht onder een hoek van 
25.5" snijden. In het perspex model neemt deze hoek echter, ten gevolge 
van breking op de overgang lucht-perspex, af tot 17.1" (van den Brand 
[22]). Volgens de specificaties van de fabrikant (DISA) is het meetvolume 
dan 0 . 4  mm lang en heeft een diameter van 0.06 mm. 
De totale intensiteit van het licht in de richting van de referentiebundel 
wordt gemeten met een fotodetector. Het licht dat op de detector valt, 
bevat twee orthogonale componenten: 
- het verstrooide licht van de hoofdbundel met frequentie fo + fd 
- het onverstrooide licht van de referentiebundel met frequentie 
Door een instelbaar polarisatiefilter in de detector worden beide compo- 
nenten met een gelijke intensiteit doorgelaten. De optimale stand wordt 
gevonden door het signaal van de detector weer te geven op een oscillos- 
coop. Het uiteindelijke detectorsignaal bestaat uit een stroom die vari- 
eert met de frequentie fv - fd. Aangezien fv constant is en fd evenredig 
met de snelheid van de vloeistof, is de frequentie van dedetectorstroom een 
direkte maat voor de snelheid. 

fo + fv 

De signaalverwerking en besturing 
In figuur 3.2 is een schematische weergave van het optisch en elektronisch 
gedeelte van het DISA-LDA systeem gegeven. Het fotodiodesignaal fpd is 
gelijk aan: 

fpd fv - fd 

In de mixer unit wordt het fotodiodesignaal vermenigvuldigd met de 
frequentie fLO van de frequency shifter. Voor de frequentie fLO geldt: 

£LO = fv - fs 

( 3 . 3 )  

( 3 . 4 )  

De frequentie shift fs is instelbaar tussen de 10 kHz en 9 MHz. De grootte 
van de frequentie wordt gekozen met betrekking tot het gewenste meetbereik. 
Het uitgangssignaal fT van de mixer unit gaat naar de tracker. Voor dit 
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signaal fT geldt nu: 

(3.5) 

Bij de tracker wordt het meetbereik van de snelheidsmeting ingesteld. De 
tracker vergelijkt het signaal fT met een inwendig gegenereerd signaal en 
bepaalt zo de frequentie van het meetsignaal. Volgens de fabrikantspecifi- 
caties kunnen snelheidcvariaties tot een frequentie van 5 kHz gevolgd 
worden. Evenredig met de frequentie van het meetsignaal geeft de tracker 
een analoge spanning udc af tussen de 1 en 10 Volt. Deze gelijkspanning 
wordt vertaald naar een snelheid door het hierna beschreven PCM2 meetsys- 
teem. 

M EETSY STEEM 

figuur 3.2: Een schematische weergave van het optisch en 
elektronisch gedeelte van het DISA-LDA systeem. 

Met het PCM2-LDA meetsysteem (Personal Computer Measurement 2 Laser Doppler 
Anemometrie) worden na een ijking de gemeten snelheden in de datafiles 
ingelezen. Voor een uitgebreide handleiding van PCM2 wordt verwezen naar 
Massuger [23]. Alvorens te meten worden eerst de specificaties ingesteld: 
de samplefrequentie, het aantal samples en de low-pass filterfrequentie. De 
meetprocedure begint met een testmeting. Door een instelbare gain en offset 
wordt het meetsignaal aangepast aan het meetbereik van -5 tot +5 Volt. 
Hierna volgt de calibratie door bij twee meetsignalen de grootte van de 
meetsignalen in te voeren. Hierna kan de eigenlijke meting beginnen. De 
meetdata worden ingelezen en weggeschreven naar de meetfiles. Vervolgens 
kan het gemiddelde over het aantal samples en de bijbehorende standaard- 
deviatie bepaald worden. Voor het meten van de snelheid op een andere 
plaats in het model, wordt het model getraverseerd met behulp van een 
drietal stappenmotoren. De traversering wordt uitgevoerd door de gewenste 
verplaatsing in het meetprogramma in te voeren. 
Voor het direct verwerken van de metingen is het programma BIASCO geschre- 
ven dat de binaire meetfiles omschrijft naar een door het plotprogramma 
SLIDE leesbare file. Op deze manier kunnen zowel figuren met snelheids- 
profielen, als figuren waarin het signaal als funktie van de tijd staat 
uitgezet, worden gemaakt. 
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3.3 De meetopstellinE - en meetprocedure 

De meetopstelling 
Het stromingscircuit is schematisch weergegeven in figuur 3.3. 

thermometer 

n-, 

. - 
olie-kerosine 

thermostaatbak 

I I  
fotodiode 
I-l 

tandradpomp 

He-Ne-laser 

figuur 3.3: Schematische weergave van het stromingscircuit 

Om de meetvloeistof op een constante temperatuur van 40°C te houden is het 
voorraadvat met de meetvloeistof (olie-kerosine) in een bak met water 
gehangen. Een Verder-tandradpomp met debietregeling zuigt de oplossing uit 
het voorraadvat aan en voert de vloeistof via geïsoleerde flexibele slangen 
en de instroombuis naar de meetsectie. Door het op de juiste manier aan- 
sluiten van de slangen kan gekozen worden voor een convergerende of diver- 
gerende stroming in de meetsectie. Zowel de instroombuis met de grote 
doorsnede van 8.0 mm als de instroombuis met de kleine doorsnede van 2.1 mm 
hebben een lengte van 400 mm. Het Reynoldsgetal, gebaseerd op de grote 
diameter, varieert bij de metingen tussen de 3 5  en 500. Hieruit volgt met 
formule 2.2 dat de stroming aan het eind van de instroombuis volledig 
ontwikkeld is. Vervolgens komt de vloeistof via een flowmeter weer in het 
voorraadvat. De instroming is op halve hoogte van het vat geplaatst om een 
goede circulatie in het vat te waarborgen. De plaats in de meetsectie, waar 
de snelheid wordt gemeten, wordt bepaald door de plaats van het snijvolume 
van de lasersbundels. Dit snijvolume kan op elke gewenste plaats in de 
meetsectie worden gebracht met de eerder beschreven traversering van het 
model. 

De meetvloeistof 
De meetvloeistof is een mengsel van "Shellflex"-olie en kerosine. De 

I 

meetsectie is vervaardigd van perspex, en daarin is ook de reden gelegen 
voor het gebruik van dit mengsel als meetvloeistof. Door namelijk een 
geschikte verhouding van deze componenten te kiezen, kan de brekingsindex 
van het medium gelijk gemaakt worden aan die van perspex (n=1.493). De 
meetvloeistof bestaat dan voor 79.3% uit olie en voor 20.7% uit kerosine. 
De brekingsindex wordt regelmatig gecontroleerd, waarbij eventueel kerosine 
wordt toegevoegd om verdamping te compenseren. Correcties bij de snelheids- 
metingen vanwege niet loodrechte overgangen tussen de meetvloeistof en 
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perspex kunnen daardoor achterwege blijven. 
De meetvloeistof wordt op een constante temperatuur van 40°C gehouden. 
Daardoor worden enerzijds schommelingen in de omgevingstemperatuur geëlimi- 
mineerd, terwijl anderzijds de kinematische viscositeit van olie-kerosine 
zo tot een (met het oog op de benodigde snelheden) acceptabele waarde van 
8.8 5 0 . 2 . 1 0 -  6 2  m /sec wordt terug ebracht. De soortelijke massa van het 
mengsel is 0.883 k 0.003.103 kg/m . Voor de bepaling van de viscositeit en 
de soortelijke massa wordt verwezen naar appendix B. 
Het olie-kerosine mengsel is optisch helder, waarbij als lichtverstrooien- 
de deeltjes silica gel (Lichosorp) wordt gebruikt. De deeltjes hebben een 
geschatte diameter van 10 pm en een soortelijke massa van 2.103 kg/m3. 
Doordat de vloeistof constant wordt rondgepompt blijven de deeltjes goed 
over het mengsel verdeeld en zullen de deeltjesbanen voor het deeltje en de 
vloeistof samenvallen. De snelheidsvariaties die de deeltjes in het mengsel 
kunnen volgen zijn afhankelijk van de diameter en de soortelijke massa van 
de deeltjes. Wanneer we uitgaan van sinusvormige snelheidsvariaties wordt 
de maximale frequentie, waarbij de deeltjes de stroming nog goed kunnen 
volgen, gegeven door [24]: 

5 

fmax = 0.023 K 

met 

(3.6) 

waarbij 7 en pv respectievelijk de dynamische viscositeit en soortelijke 
massa van de meetvloeistof zijn en Pd en d respectievelijk de soortelijke 
massa en diameter van het deeltje. Invullen geeft een maximale frequentie 
van 13 kHz. Deze frequentie ligt hoog genoeg voor eventuele turbulentie- 
met ingen. 
Een nadeel van het werken met olie-kerosine is wel dat er geen water in de 
opstelling aanwezig mag zijn, anders wordt de vloeistof troebel. De pomp 
slaat de waterdeeltjes zeer fijn waardoor de vloeistof steeds troebeler 
wordt. Door gedurende enige tijd een filter met calciumcarbonaat in de 
opstelling aan te brengen wordt het water uit de opstelling verwijderd. Een 
ander nadeel van het olie-kerosine mengsel is dat deze vloeistof niet 
geschikt is voor het verrichten van instationaire metingen. De viscositeit 
van het mengsel is erg groot, waardoor te hoge frequenties nodig zijn om de 
Womersleyparameter goed in te stellen. 

De flowmeter 
Voor het bepalen van het debiet is gebruik gemaakt van een rotameter, die 
achter de uitstroombuis is geplaatst. Het debiet kan met de positie van de 
vlotter en de door de leverancier bijgeleverde tabellen en omrekenfactoren 
worden bepaald. De rotameter is ook nog geijkt, door met een convergerende 
stroming de snelheid op de as in de instroombuis te meten en vervolgens 
daar een parabolisch profiel aan te nemen. Hiervoor wordt verwezen naar 
appendix C .  Bij een divergerende stroming kan het debiet niet met de 
snelheid op de as worden bepaald. In de uitstroombuis, in dit geval met de 
grote doorsnede, is dan vanwege stroomafwaartse effecten nog geen parabo- 
lisch profiel aanwezig. In de instroombuis, bij de kleine doorsnede, is de 
snelheid op de as niet te bepalen vanwege de grote snelheden en het 
relatief grote meetvolume. 

De meetsectie en meetprocedure 
De meetsectie is vervaardigd van perspex, bestaat uit twee delen en is 
weergegeven in figuur 3.4. Het tapse deel van de buis heeft een begin- 
diameter van 8.0 mm, een einddiameter van 2.1 mm en een lengte van 112 mm. 
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De halve taperhoek Q is 1.5". Op verschillende plaatsen in de buis is 
zowel de axiale snelheid (in x-richting) als secundaire snelheid (in y- 
richting) gemeten. In onderstaande figuur zijn de plaatsen in de buis 
aangegeven waar gemeten is. 

z 

x = - 5  

figuur 3 . 4 :  De meetsectie. 

De metingen worden verricht in het symmetrievlak, op één lijn over de 
doorsnede van de buis. Uit testmetingen blijkt dat de stroming overal als 
cylindersymmetrisch mag worden beschouwd. Op iedere axiale positie wordt 
het meetvolume eerst op de as van de buis geplaatst. Vanuit deze positie 
wordt het model in de y-richting getraverseerd. Elke profiel bevat 17 
meetpunten op gelijke afstand verdeeld over de diameter van de buis. De 
snelheden aan de wand worden nul verondersteld. In elk meetpunt worden 8 
samples genomen, die vervolgens gemiddeld worden. De samples worden inge- 
nomen met een sample frequentie van 1 Hz. Het gaat er bij deze metingen dus 
om de gemiddelde snelheden te bepalen en niet om snel wisselende snelheids- 
variaties te meten. Instabiliteit en turbulentie zullen wel tot uitdruk- 
king komen in de standaarddeviatie van de snelheid. 

3 . 4  Foutenbronnen 

In deze paragraaf zullen achtereenvolgens de voornaamste systematische 
foutenbronnen behandeld worden. 

De plaatsbepaling van het meetvolume 
- De beginpositie van het meetvolume is op de as van de buis. Aan weers- 
zijden van de symmetrie-as wordt de axiale snelheid gemeten en op grond 
van symmetrie kan de plaats van de symmetrie-as bepaald worden. Dit 
gebeurt zowel in de y- als z-richting. De positie van de symmetrie-as kan 
ook bepaald worden door het meetvolume net in wand te plaatsen en op deze 
manier het midden te bepalen. Een extra controle is nog dat de secundai- 
re snelheid op de as per definitie nul is. De positie van de buisas kan 
zo bepaald worden met een afwijking van & 0.05 mm in de y- en z-richting. 
De axiale positie kan worden bepaald met een onnauwkeurigheid van 0.2 mm. 

- Bij de traversering van het model wordt een fout gemaakt doordat de 
stappen van de stappenmotoren discreet zijn. De fout in de verplaatsing 
in de x-, y- en z-richting bedraagt daardoor respectievelijk 3 ,  8 en 8 
pm. Van de as tot aan de buiswand (=8 stappen) wordt dan een fout van 
maximaal 0.06 mm in de y-richting gemaakt. In de axiale richting wordt de 
meetsectie over een grote afstand getraverseerd, maar slechts in maximaal 
4 stappen. De hierdoor ontstane fout in de axiale richting is verwaar- 
loosbaar. 

- Voor de positie van het meetpunt wordt het midden van het meetvolume 
genomen. De snelheidswaarde in dat punt is het gemiddelde over het meet- 
volume. Vooral wanneer in de lengterichting van het meetvolume (=0.4 mm) 
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grote snelheidsgradiënten voorkomen, zal de gemeten snelheid een gemid- 
delde zijn van een relatief groot bereik aan snelheden. Dit geldt ook 
wanneer een gedeelte van het meetvolume in de buiswand valt. Met name in 
de buurt van de wand en bij een kleine buisdiameter zal dit effect 
belangrijk zijn. 

De instelling van de optica 
- Indien de polarisatierichting van de detector niet goed is ingesteld, 
wordt er een snelheid gemeten die lager is dan de werkelijke snelheid. 
Bij het meten van de axiale snelheid is het Dopplersignaal echter zeer 
goed te onderscheiden van de voorverschuivingsfrequentie van 40 MHz. 
Fouten ten gevolge van een verkeerde detectorinstelling worden dan ook 
verwaarloosd. Bij meting van de secundaire snelheid is er bij rotatie van 
de detector een zeer geleidelijke overgang in gedetecteerde frequentie 
waarneembaar. Hierdoor kan de gemeten snelheid ten gevolge van een niet 
ideale detectorstand naar schatting maximaal 5% lager uitvallen dan de 
werkelijke snelheid. 

- Fouten ten gevolge van afwijkingen in de stand van de optische as en het 
al dan niet volledig snijden van de bundels blijken verwaarloosbaar te 
zijn [22]. 

- De fout in de bepaling van de snijhoek van de bundels geeft aanleiding- 
tot een maximale afwijking in de snelheid van 0.5% [22]. 

2 
U 

1 U I \  1 bundelvlak 

figuur 3.5: Fouten in de snelheidsmeting ten gevolge van een 
afwijkende stand van het bundelvlak. 

- De fout die gemaakt wordt als de te meten snelheidscomponent niet exact 
in het bundelvlak ligt, is toegelicht in figuur 3.5. Uit deze figuur 
blijkt dat bij een fouthoek van @ graden tussen de te meten snelheids- 
component u1 en het bundelvlak, in werkelijkheid een snelheid u gemeten 
wordt, waarvoor geldt: 

u = uicos@ + u2sin@ ( 3 . 6 )  

Bij meting van de axiale snelheid is deze fout verwaarloosbaar omdat de 
extra bijdrage in de te meten snelheid afkomstig is van de secundaire 
snelheid, die in het algemeen veel kleiner is dan de axiale snelheid. Bij 
het meten van secundaire snelheden wordt de bijdrage van de tweede term 
bepaald door de axiale snelheid ter plaatse. Daar aan het eind van de 
instroombuis de secundaire snelheid per definitie nul is, kan het bundel- 
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vlak daar zo ingesteld worden dat er een snelheid nul gemeten wordt. 
Zodoende is het mogelijk de fouthoek in de x-richting vrijwel te elimine- 
ren. De buitenwand van het model is vlak en evenwijdig aan de buisas. 
Door de reflectiepunten van de laserbundels aan het model op de front- 
lens in één lijn te brengen en de afstand tussen het uittreepunt en het 
reflectiepunt aan beide zijden van de optische as gelijk te maken, 
kunnen de afwijkingen in de y- en z-richting geminimaliseerd worden. De 
fouthoek bedraagt dan maximaal 0.5". Formule (3.6) gaat daardoor over in: 

u = u1 + 0.01u2 (3.7) 

De instelling - van de stromin5 
- De metingen worden uitgevoerd bij een Reynoldsgetal dat varieert tussen 
de 30 en 500 .  Het Reynoldsgetal wordt steeds gebaseerd op de buisdiameter 
van 8.0 mm bij de grote doorsnede. 

24 
Re = - 

TRV 
(3.8) 

De onnauwkeurigheid bij het bepalen van het Reynoldsgetal is 3% (zie 
appendix C). Hierbij is echter geen rekening gehouden met eventuele 
temperatuurvariaties. De temperatuurvariaties zijn I 0.3"C wat een 
viscositeitsvariatie van O. 1.10-6 m2/sec tot gevolg heeft [ 211 . Het 
Reynoldsgetal is hiermee in te stellen met een maximale onnauwkeurigheid 
van 4 % .  

3 . 5  Resultaten van de snelheidsmetingen 

De tes tme t ingen 
In deze paragraaf worden de resultaten gegeven van de metingen voor het 
testen van de meetopstelling. Ook wordt bekeken in hoeverre de stroming 
voldoet aan de eis van volledig ontwikkelde instroming en symmetrie ten 
opzichte van de as van de buis. De testmetingen zijn uitgevoerd voor een 
convergerende stroming en bij een Reynoldsgetal van 80. De waarde voor het 
Reynoldsgetal, die gegeven is bij de figuren, is steeds gebaseerd op de 
diameter bij x=O (D=8.0 mm). De metingen zijn uitgevoerd bij een axiale 
positie van x=-5 mm, dus nog voordat de buis begint te convergeren. Op deze 
axiale positie is zowel het axiale als secundaire snelheidsprofiel bepaald. 
Hierbij is het model zowel in de y- als z-richting getraverseerd. 
De resultaten zijn weergegeven in figuur 3.6. In figuur 3.6.a is tevens de 
Poiseuille-stroming behorend bij dit Reynoldsgetal uitgezet. De resultaten 
stemmen goed met elkaar overeen. Ook de secundaire snelheid is nagenoeg 
nul. Hieruit blijkt dat aan de eis van volledig ontwikkelde stroming is 
voldaan. 
Ook is er geen verschil te constateren tussen de metingen waarbij in de y- 
dan wel z-richting is getraverseerd. De stroming blijkt overal in de buis 
cylindersymmetrisch te zijn. Bij de rest van de metingen wordt alleen in de 
y-richting getraverseerd. 
Er zijn steeds 8 samples met een samplefrequentie van 1 Hz genomen. Het 
gemiddelde van de samples levert een snelheid van 0.1817 m/s op en een 
standaarddeviatie van het gemiddelde van 0.0011. Hieruit blijkt ook dat de 
stromingsinstelling als stabiel beschouwd kan worden. 
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figuur 3.6: Snelheidsprofielen bij een convergerende stroming en voor 
Re=80 op x=-5 mm. 
a. o:de gemeten axiale snelheid als funktie van y 

b. axiale snelheid als funktie van z 
c. secundaire snelheid als funktie van y 
d. secundaire snelheid als funktie van z 

P:Poiseuille-stroming behorend bij Re=80 

De stationaire stroming in een converzerende - buis 
De snelheidsmetingen voor de axiale en secundaire snelheid in een conver- 
vergerende buis zijn uitgevoerd bij een Reynoldsgetal van 80 en 310. In 
figuur 3.7 en 3.8 zijn de resultaten weergegeven. Hieruit blijkt, dat ook 
bij een Reynoldsgetal van 310, het instroomprofiel (x=-5 mm) overeen komt 
met het parabolisch profiel van een volledig ontwikkelde stroming. Er zijn 
dus geen stroomopwaartse effecten. Ook blijft de stroming overal in de buis 
symmetrisch. Het axiale snelheidsprofiel krijgt voor toenemende x een 
steeds vlakkere vorm en de snelheidsgradiënt aan de wand neemt toe. De 
secundaire snelheid is naar de buisas toe gericht en heeft een maximale 
waarde van ongeveer 1% van de axiale assnelheid. De secundaire snelheden 
zijn minder nauwkeurig te bepalen en de standaarddeviatie is ongeveer 5%. 
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figuur 3.7: De axiale en secundaire snelheid op verschillende plaatsen 
in de buis bij Re=80 en een convergerende stroming. 
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De stationaire stroming in een diverzerende buis 
Om een beter beeld te krijgen van de invloed van het Reynoldsgetal bij een 
divergerende stroming, is eerst de axiale en secundaire snelheid bij 
verschillende waarden van Re op een vaste positie (x=30 mm) gemeten. Het 
Reynoldsgetal (steeds gebaseerd op de diameter van 8.0 mm bij x=O) neemt 
toe van Re=37 tot Re=475. De resultaten zijn weergegeven in de figuren 3.9 
en 3.10. 
Voor toenemende waarde van Re krijgt het axiale snelheidsprofiel een steeds 
uitgerektere vorm waarbij de snelheid op de as steeds groter wordt in 
verhouding met de snelheid aan de wand. De snelheidsgradiënt aan de wand 
neemt hierbij af en bij Re=160 is voor het eerst een terugstroomgebied aan 
de wand te zien. Bij Re=200 is de grootte van het terugstroomgebied in 
radiële richting nog iets toegenomen, waarna het ongeveer constant blijft. 
Vanaf Re=270 wordt het meetsignaal echter instabieler en de standaard- 
deviatie neemt toe. Bij Re=410 is de stroming turbulent geworden en treedt 
er geen terugstroming meer op. Bij de overgang naar turbulent is het 
profiel eerst erg vlak, waarna het een meer parabolische vorm aanneemt. 

O 100 200 300 400 500 600 
Re 

figuur 3.11: Het debiet, berekend door integratie van de 
snelheidsprofielen, als funktie van Re. 

Het debiet is bij de verschillende waarden voor het Reynoldsgetal gecontro- 
leerd, door integratie van het gemeten snelheidsprofiel. Bij de integratie 
is gebruik gemaakt van een Simpson integratieregel en het debiet kan met 
maximale een onnauwkeurigheid van 8% worden bepaald. Het op deze wijze 
bepaalde debiet is als funktie van het Reynoldsgetal uitgezet in figuur 
3.11. Hieruit blijkt dat de waarde voor het debiet bij Re=270 en bij 
Re=345 een sterke afwijking vertonen. Het profiel bij Re=270 blijkt over- 
een te komen met een stroming bij een Reynoldsgetal van 280. Bij Re=345 is 
de afwijking groter en valt het debiet 15% te laag uit. Ook het gemeten 
axiale snelheidsprofiel gaf bij herhaalde metingen niet exact dezelfde 
waarden. Een bevredigende verklaring voor deze grote afwijking is nog niet 
gevonden. 
Ook bij de secundaire snelheidsprofielen (figuur 3.10) is duidelijk het 
moment dat terugstroming optreedt te zien. De secundaire snelheid is over 
het algemeen naar de wand toe gericht, maar in het terugstroomgebied is de 
snelheid naar de as toe gericht. Bij grote waarden van het Reynoldsgetal is 
de stroming te instabiel om de secundaire snelheid te kunnen meten. 
Voor verschillende waarden van het Reynoldsgetal (Re=37,270 en 410) zijn 
daarnaast de axiale snelheidsprofielen gemeten op diverse plaatsen in de 
buis. Deze waarden voor Re en de meetposities komen ongeveer overeen met 
de uitgevoerde visualisatie-experimenten. De resultaten zijn weergegeven in 
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de figuren 3.12 en 3.13. 
Bij een Reynoldsgetal van 37 is nergens in de buis loslating te constate- 
ren. Voor zeer kleine waarden van Re blijkt de divergerende geometrie nog 
weinig invloed op het stromingsprofiel te hebben. Bij Re=270 is loslating 
voor het eerst te zien bij x=60 mm. Het loslaatgebied wordt hierna iets 
groter en ook bij x=-5 mm, waar de buis niet meer divergeert, is de 
stroming nog niet aangehecht. Dit duidt op grote stroomafwaartse effecten. 
Bij Re=410 treedt bij x=90 mm reeds loslating op en de stroming is nog 
stabiel. Bij x=60 mm is het loslaatgebied groter en de stroming is insta- 
biel geworden. Bij x=30 mm is de stroming vervolgens turbulent met een 
vlak snelheidsprofiel, en bij x=-5 mm heeft het profiel tenslotte een meer 
parabolische vorm gekregen. 
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4 .  Numerieke berekeningen 

4.1 Inleiding 

Parallel aan het experimentele onderzoek is ook een numerieke analyse 
uitgevoerd. De beschrijvende vergelijkingen voor de stationaire stroming 
worden met behulp van de eindige elementen methode opgelost. Hiermee zijn 
de snelheidsprofielen voor de convergerende en divergerende stroming 
bepaald. In paragraaf 4 . 2  wordt de eindige elementen methode kort toege- 
licht. In paragraaf 4 . 3  wordt de numerieke procedure en enkele testme- 
tingen gegeven. In paragraaf 4 . 4  volgen tenslotte de resultaten en een 
vergelijking met de LDA-experimenten. 

4 . 2  De eindige - elementen methode 

De stationaire stroming in een taps toe lopende buis wordt beschreven door 
de Navier-Stokes vergelijking en de continuïteitsvergelijking. Zij kunnen 
als volgt in dimensieloze vorm geschreven worden: 

1 L 

- - v2g + U.VQ + op = 0 
Re ( 4 . 1 )  

div = O ( 4 . 2 )  

gedefinieerd op het gebied i-2 met rand r. De numerieke methode die gebruikt 
is voor het oplossen van het stelsel vergelijkingen is de eindige elementen 
methode. Voor een uitgebreide beschrijving van deze methode wordt verwezen 
naar van Steenhoven [ 2 5 ] .  
Om het stelsel differentiaalvergelijkingen om te zetten in een stelsel 
lineaire vergelijkingen wordt de methode van Galerkin gebruikt. Hiertoe 
worden de vergelijkingen eerst met weegfunkties vermenigvuldigd. Als weeg- 
funkties worden de basisfunkties van de benaderingsoplossing voor de snel- 
heid en de druk genomen. De basisfunkties @i worden zo gekozen dat ze één 
zijn in het i-de knooppunt van het element en nul zijn in de andere knoop- 
punten. De vergelijkingen worden hierna geïntegreerd over het gebied i-2. De 
relaties worden vervolgens partieel geïntegreerd en tenslotte worden de 
randvoorwaarden ingevuld. Dit leidt uiteindelijk tot de Galerkin vergelij- 
kingen. Het stelsel vergelijkingen kan als volgt in matrixvorm geschreven 
worden: 

LLJ = Q ( 4 . 4 )  

waarbij S de diffusiematrix is, N de convectiematrix, u de snelhedenkolom- 
matrix en de drukkolommatrix. 
De niet-lineaire convectieve termen in de Navier-Stokes vergelijking worden 
hierbij gelineariseerd met behulp van de Newton iteratie. Bij de Newton 
iteratie wordt uitgegaan van de aanname dat: 

met I het iteratienummer. Het Newton iteratieproces convergeert kwadra- 
tisch. Als startoplossing wordt de Stokes-oplossing genomen. De iteratie 
wordt afgebroken, wanneer het maximale verschil tussen twee successieve 
oplossingen kleiner is dan E (orde-grootte 
Het element dat gebruikt is voor de numerieke oplossing is het gemodifi- 
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ceerde Crouzeix-Raviart element met 6 knooppunten voor de snelheid en 1 
knooppunt voor de druk (zie figuur 4.1). 

O 

Snelheid: uitgebreid kwadratisch verloop 

Druk : lineair verloop 
(6 knooppunten:x) 

(1 knooppunt=zwaartepunt:o) 

Nauwkeurigheid snelheid: O(h3) 
Nauwkeurigheid druk : O ( h2 ) 

figuur 4.1: Het gemodificeerde Crouzeix-Raviart element. 

Omdat de drukonbekenden niet in de continuïteitsvergelijking voorkomen ver- 
schijnen er nullen op de hoofddiagonaal van de coëfficiëntenmatrix, waar- 
door het tijdrovende partial pivoting moet worden toegepast om het stelsel 
te kunnen oplossen. Daarom wordt het stelsel vergelijkingen voor de snel- 
heid en de druk ontkoppeld door het gebruik van de boetefunktiemethode. Het 
principe van deze methode is om in het stelsel vergelijkingen de continuï- 
teitsvergelijking te vervangen door een relatie tussen g en p in de vorm: 

1 
- p  + div g = O 
0 

(4.6) 

waarbij (T een zeer grote parameter is. Door deze aanname is het mogelijk 
de druk in de snelheid uit te drukken en te substitueren in (4.1). Waneer 
men ( 4 . 6 )  op dezelfde wijze discretiseert volgt de volgende vergelijking in 
matrixvorm: 

met D de drukmatrix. Voor grote waarden van (T convergeert het boetefunkeie- 
stelsel naar het oorspronkelijke stelsel. Indien (T echter te groot wordt 
gekozen, kan de matrix singulier worden. Meestal wordt voor o lo5 à lo6 
gekozen. 

4.3 Numerieke procedure 

De numerieke geometrie voor de divergerende stroming, die voor de bere- 
keningen is gebruikt, is weergegeven in figuur 4 . 2 .  De schaalfactor in de 
y-richting is hierbij tien maal zo groot als die in de x-richting. Uit 
symmetrie-overwegingen wordt slechts de halve buis genomen. De geometrie 
komt overeen met de experimentele situatie van de laser-doppler snelheids- 
metingen. De diameter aan het begin van de buis is 2.1 mm en aan het eind 
van de buis is de diameter 8.0 mm. Het getaperde deel van de buis heeft 

38 



u =u. ax inlaat 
u =o sec 

u =o 
sec 

I x=- 5 

a =o 
n 

öuseC/6n=0 

figuur 4 . 2 :  a. Geometrie en randvoorwaarden voor de divergerende 
stroming (n:eenheidsbuitennormaal) . 

b. Meshverdeling voor de numerieke berekeningen. 
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snelheidsberekeningen uitgevoerd. De waarden voor Re komen overeen met de 
experimentele situaties en zijn respectievelijk gelijk aan 37,110,160,200, 
270,345,410 en 475. De berekende axiale en secundaire snelheidsprofielen op 
de axiale afstand x=30 mm zijn uitgezet in figuur 4.6 en 4.7, samen met de 
experimentele resultaten. De numerieke en experimentele profielen worden 
respectievelijk weergegeven door de driehoekjes en de rondjes. 
Voor kleine waarden van het Reynoldsgetal komen de axiale snelheidsprofie- 
len zeer goed met elkaar overeen. Bij Re=270 is er echter een duidelijk 
verschil te zien bij de bepaling van de snelheid rond de as. Dit verschil 
wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een fout in de bepaling van het 
Reynoldsgetal bij de LDA-metingen. Bij controle van het debiet, door inte- 
gratie van het snelheidsprofiel, bleek deze met een Reynoldsgetal van 280 
overeen te komen. Bij Re=345 worden de afwijkingen tussen experiment en de 
numerieke berekeningen groter. Ook hier bleek bij controle van het debiet 
met het snelheidsprofiel dat deze 15% te laag was. Deze afwijking wordt 
vooral toegeschreven aan de instabiliteit van de stroming. Bij Re=410 en 
475, waarbij de stroming turbulent is geworden, komen de numerieke en 
experimentele resultaten niet meer overeen. Dit is ook te verwachten aan- 
gezien stromingsinstabiliteiten door de instationaire Navier-Stokes verge- 
lijking beschreven worden, en de numerieke berekeningen zijn Uitgevoerd 
voor de stationaire situatie. De secundaire snelheid is met de LDA-metingen 
minder nauwkeurig te bepalen, maar de resultaten zijn afgezien van enkele 
afwijkingen in de maxima en minima in goede overeenstemming met de numeriek 
bepaalde profielen. 
Ook kunnen de snelheidsprofielen (numeriek en experimenteel) op verschil- 
lende plaatsen in de buis met elkaar vergeleken worden. Dit is gedaan voor 
een convergerende stroming bij een Reynoldsgetal van 310 en voor een diver- 
gerende stroming bij een Reynoldsgetal van 270. De resultaten zijn weerge- 
geven in figuur 4.8. Voor de divergerende stroming (rechts in de figuur) 
komt de vorm van de axiale snelheidsprofielen goed met elkaar overeen. 
Alleen het debiet komt, zoals eerder vermeld, voor de experimentele situa- 
tie overeen met een Reynoldsgetal van 280. Dit veroorzaakt met name op de 
as een verschil in de berekende snelheid. 

figuur 4.5: Geometrie en meshverdeling voor de 
convergerende stroming. 

Voor de numerieke berekeningen aan de convergerende stroming is gebruik 
gemaakt van de geometrie en meshverdeling zoals aangegeven in figuur 4.5. 
De resultaten voor de snelheidsprofielen (links in de figuur) komen zeer 
goed met elkaar overeen op de axiale posities x=-5 en x=30 mm. Op de axiale 
posities x=60 en x=90 mm is er duidelijk een afwijking te constateren, 
waarbij de numeriek berekende snelheid groter is. Bij de numeriek berekende 
snelheden is eenvoudig na te gaan of aan de wet van behoud van massa wordt 
voldaan en dit blijkt bij alle berekeningen het geval te zijn. De gemeten 
snelheden op x=60 en x=90 mm zijn dus te klein. De snelheidsgradiënten zijn 
alleen aan de wand erg groot, dus een middeling over het relatief grote 
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meetvolume geeft geen verklaring voor de te kleine snelheden. De axiale af- 
stand is met een onnauwkeurigheid van 0.2 mm vast te stellen, maar bij deze 
kleine diameters van 3.28 mm bij x=90 mm veroorzaakt dit nog steeds een 
maximale onnauwkeurigheid van slechts 0 . 6 %  in de axiale snelheid. Een 
acceptabele verklaring voor de te kleine gemeten snelheden is nog niet 
gevonden. 
Bij de numeriek bepaalde profielen voor de convergerende stroming is een 
numerieke instabiliteit rond de symmetrie-as geconstateerd. Dit veroorzaakt 
de discontinuïteit op de symmetrie-as, die toeneemt voor grotere axiale 
afstanden. De snelheden op de knooppunten van de as waren afwisselend te 
hoog en te laag. In het uitstroomgedeelte verdwijnen ze weer. Ook bij 
kleine waarden van het Reynoldsgetal, waarbij de stroming nagenoeg para- 
bolisch is, treedt de instabiliteit al op. Het gebruikte driehoekig 
kwadratisch element heeft blijkbaar moeite met de symmetrie-voorwaarden op 
de as en de grote snelheidsgradiënten in de secundaire snelheid die hier 
optreden. De berekeningen zijn herhaald met een verfijnde meshverdeling van 
12x48 elementen. De 12 elementen in de y-richting zijn zo gekozen dat de 
elementen op de symmetrie-as drie maal zo klein zijn als die aan de wand. 
De numerieke instabiliteit bleef echter nog bestaan, maar de afwijking in 
de snelheid op de as is met een factor 7 verkleind tot 1% van de assnelheid 
In figuur 4.8 zijn op de axiale afstand x=90 mm de berekende snelheden met 
de verfijnde mesh weergegeven door de open driehoekjes. 
Bij de divergerende stroming is deze numerieke instabiliteit niet geconsta- 
teerd, maar dit kan het gevolg zijn van de grote snelheidsgradiënten in de 
axiale snelheid rond de as, waardoor een discontinuïteit niet opvalt. De 
berekeningen voor de divergerende stroming bij Re=270 zijn ook herhaald 
met de verfijnde mesh en de resultaten bij de axiale afstand x=90 mm zijn 
te zien in figuur 4.8. De meshverfijning heeft slechts een verandering van 
de snelheid op de as van 0.5% tot gevolg. Hieruit blijkt dat er bij de 
divergerende stroming nagenoeg geen numerieke instabiliteiten optreden. 
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5.Analyse van vloeistofinstabiliteiten 

5.1 Inleiding 

In de divergerende buis treden boven een bepaalde waarde van het Reynolds- 
getal instabiliteiten op. In dit hoofdstuk wordt een analyse van de vloei- 
stofinstabiliteiten gegeven. In paragraaf 5.2 wordt de stabiliteitsanalyse 
behandeld, die Eagles et al. [26-291 voor een divergerend kanaal hebben 
uitgevoerd. Deze analyse is uitgevoerd voor een twee-dimensionaal kanaal en 
met een hoofdstroming die niet van de axiale positie afhangt. In paragraaf 
5.3 volgen enkele experimentele resultaten van de stroming in de diverge- 
rende buis. In paragraaf 5.4  wordt tenslotte, voor zover mogelijk een 
vergelijking tussen theorie en experiment gemaakt. 

5.2 Stabiliteitstheorie 

In een serie artikelen analyseren Eagles et al. [26,27,28,29] de stabili- 
teit van de stroming in een twee-dimensionaal langzaam divergerend kanaal. 
Voor de stationaire hoofdstroming wordt een Jeffery-Hamel profiel aangeno- 
men, waarbij het profiel geen funktie is van de axiale positie. Dit is dus 
het profiel van een ontwikkelde divergerende stroming. Dit houdt naast het 
twee-dimensionaal zijn van de stroming een verdere beperking in voor een 
vergelijking met de door ons onderzochte stroming in de divergerende buis. 
De stabiliteit van deze profielen is onderzocht door de Orr-Sommerfeld 
vergelijking numeriek op te lossen en de neutrale stabiliteitscurven te 
bepalen. In deze paragraaf worden de artikelen kort samengevat. 

-_--- o<---.----- 2a 
-----A - 

r /=+l  

I 

figuur 5.1: Het divergerende kanaal. De lengte van de 
gestippelde cirkelboog op c=O is 2b. 

In figuur 5.1 is het kanaal schematisch weergegeven, waarbij de wanden 
eerst parallel zijn, daarna langzaam divergeren en vervolgens recht zijn, 
waarbij de halve taperhoek 2a is. Het debiet is 2M, waarbij: 

(5.1) 

met r en 0 de polaire coördinaten en u de axiale snelheid. Het Reynoldsge- 
tal R is gebaseerd op het debiet M en de kinematische viscositeit v ,  zodat 
R overal in het divergerende kanaal dezelfde waarde heeft. 

R = M/v (5.2) 

Eagles et al. 
5 en 7 waarbij: 

[26] maken gebruik van de gemodificeerde polaire coördinaten 

(5.3) 

( 5 . 4 )  
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Hierin is r dimensieloos gemaakt met b, de lengte van de cirkelboog bij 
<=O. De wanden van het kanaal worden gegeven door q=l en q=-1. De tijd 
wordt dimensieloos gemaakt met b /M en de stroomfunctie met M. De vortici- 
teitsvergelijking wordt hiermee: 

2 

waar in : 

(5.5) 

(5.6) 

De randvoorwaarden zijn $=&i en 6$/Sq=O voor q=kl.  Voor de hoofdstroming 
worden de Jeffery-Hamel profielen genomen die de stationaire, <-onafhanke- 
lijke oplossingen van (5.4) vormen. Volgens Eagles et al. zijn deze geldig 
tot crR=5.46. De stroomfunctie voor de hoofdstroming is $o en het snelheids- 
profiel is g(g)=S$,/Sq. Voor a-+O en crR constant geldt: 

met 

y = aR 

(5.7) 

(5 .8 )  

In figuur 5.2 worden enkele van deze snelheidsprofielen w(q,y) gegeven 
voor verschillende waarden van y (0<7<5.46). Voor y=O geeft dit een 
Poisieulle stroming, voor y>1.80 zijn er buigpunten en voor 4.71<7<5.46 is 
er terugstroming aan de wand. 
Vervolgens wordt er op go een kleine verstoring $1 gesuperponeerd: 

(5.9) 

en in (5.5) ingevuld. Na verwaarlozing van de tweede-orde termen in $1 
volgt hierult: 

In de quasi-parallelle theorie worden de termen O ( a )  verwaarloosd. De vis- 
ceuze term is eigenlijk ook O ( a )  maar bevat ook de hogere orde afgeleiden 
en moet daarom wei meegenomen worden. Voor +i wordt de. vcilgende substitu- 
tie toegepast. 

(5.11) 

Eerst wordt gekeken naar de temporele instabiliteit waarbij k reëel is. 
Invullen in (5.10) geeft de Orr-Sommerfeld vergelijking. 

(5.12) 

Hierin betekent een accent de afgeleide naar q .  De meest stabiele eigen- 
waarde c wordt geassocieerd met een eigenfunktie 4 ,  die even is in q .  De 
randvoorwaarden worden dan: 
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f$(-i) = d'(-l) = 4 ' ( 0 )  = q5"'(0) = o (5.13) 

Het eigenwaardeprobleem (5.12) voor c met R, k en y gegeven, en randvoor- 
waarden (5.13) wordt numeriek opgelost. Schrijven we nu c=cr+ici, dan zal 
voor negatieve ci de verstoring dempen. Voor positieve ci wordt de versto- 
ring versterkt en wordt de stroming instabiel genoemd. Voor een vaste y, 
kan nu in elk R-k vlak de neutrale curve (waar ci=O) bepaald worden, 
Tevens kan dan het kritische Reynoldsgetal Rc als funktie van y worden 
bepaald, waarbij Rc de kleinste waarde voor R is waarvoor een instabiele 
mode bestaat. 
In figuur 5.2 zijn de neutrale curves voor drie waarden van y gegeven met 
de bijbehorende snelheidsprofielen. Hieraan is te zien dat de waarde voor 
Rc sterk afneemt met toenemende y ,  dus wanneer het profiel van de hoofd- 
stroming buigpunten krijgt en er vervolgens terugstroming aan de wand 
optreedt. Het kritische Reynoldsgetal voor een Poiseuille stroming ( y = O ,  
R=M/v) is ongeveer 3910 en deze neemt af tot Rc=12.8 bij y=5.45. Bij de 
neutrale curves zijn ook de limietwaarden voor c en k gegeven voor het 
geval dat R naar oneindig gaat. Deze limietwaarden zijn bepaald door het 
invisceuze Rayleighprobleem op te lossen. Wanneer er in het snelheids- 
profiel een buigpunt voorkomt gaat de limietwaarde voor c van de bovenste 
Gak van de instabiliteitscurve naar ws (de snelheid in het buigpunt) met de 
bijbehorende oplossing ks. Voor de onderste tak van de instabiliteitscurve 
gaan c en k beiden naar O. Alleen bij y=5.45 blijkt cr naar een negatieve 
waarde te gaan. In figuur 5.3 is tenslotte ook nog de waarde voor R, als 
funktie van a uitgezet. 

Rcrir = 880 
1.4 - 

N 

I I I 
-1  -0.5 'I o IO00 3000 3000 R 4000 

figuur 5.2: Snelheidsprofiel en neutrale curve voor verschlillende 
waarden van y. a. y=1.09 b. y=4.71 c. y=5.45 
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figuur 5.3: Kritische waarde voor R als funktie van a.  

Een andere aanpak van vergelijking (5.10) is de WKB-methode, waarbij de 
quasi-parallelle oplossing als laagste orde verschijnt (Eagles,[27]). Met 
deze methode kan ook de ontwikkeling van een verstoring als funktie van de 
stroomafwaartse coördinaat bepaald worden. Er wordt een nieuwe langzame 
stroomafwaartse variabele X geïntroduceerd, met X=(a. Funkties van < be- 
schrijven nu de snelle variaties en funkties van X beschrijven de langzame 
variaties. Ook blijkt nu dat de verschillende stromingsparameters van de 
verstoring zoals de stroomfunctie, de snelheid en de energiedichtheid 
verschillende groeifactoren hebben. Iedere parameter heeft dan ook een 
eigen neutrale curve. Als algemene maat voor de groei van de verstoring 
wordt de gemiddelde kinetische energiedichtheid E, gemiddeld over de tijd 
en geïntegreerd over het kanaal genomen. Aangezien ook de hoofdstroming 
verandert, wordt tevens de relatieve energiedichtheid Er=E/Eo gedefini- 
eerd, met Eo de kinetische energiedichtheid van de hoofdstroming. Bij de 
uitgevoerde analyse wordt naar de spatiële instabiliteit gekeken, dus de 
frequentie c is reëel. 
Voor de verstoringsstroomfunctie in (5.10) wordt de volgende vorm aangeno- 
men : 

(5.14) 

met C.C. de complex geconjugeerde van de voorgaande term en X=af, de lang- 
zame stroomafwaartse variabele. De complexe fasefunktie O ( ( )  beschrijft de 
snelle variaties, maar zijn afgeleide K ,  het golfgetal, varieert langzaam: 

(5.15) 

De vergelijking voor $1 (5.14) wordt ingevuld in (5.10). Er wordt nu naar 
een oplossing gezocht voor a-+O en de eigenfunktie d(p7,X) wordt: 

(5.16) 

De problemen voor O ( 1 )  en O ( & )  kunnen nu achtereenvolgens worden opgelost. 
De groeifactor voor de verschillende parameters van de verstoring blijken 
verschillend te zijn, maar de laagste orde term is altijd gelijk aan Ki(X), 
het imaginaire deel van het golfgetal. De laagste orde term is dus gelijk 
aan de groei£actor die gevonden zou worden bij de quasi-parallelle theorie. 
De O ( a )  termen die nu bij de stabiliteitsberekeningen worden meegenomen 
hebben ook een verschuiving van de neutrale curves tot gevolg. In figuur 
5.4 zijn de neutrale curves van Er, E en -$ uitgezet voor y=4.71. Tevens 
wordt de neutrale curve, wanneer die bepaald zou zijn met de quasi-paral- 
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lelle theorie, door middel van de stippellijn weergegeven. Op de verticale 
as staat Ce2' uitgezet. Voor een vaste frequentie, wordt de stroomafwaart- 
se ontwikkeling van een golf gegeven langs een lijn van constante R. Alle 
golven dempen uiteindelijk uit. Golven met een lage frequentie zullen pas 
voor grote waarden van X groeien. Ook is te zien dat voor een gegeven 
waarde van X, er een band van frequenties bestaat die correspondeert met 
groei. De kritische waarde voor R blijkt dus af te nemen wanneer de O ( a )  
termen in (5.10) worden meegenomen. Voor een vaste a is voor Er de afname 
van het kritische Reynoldsgetal ongeveer 17%. 

4 -  
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%Q 2 -  
U 

1 -  
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figuur 5.4: Neutrale curves voor de verschillende stromingsparameters, 
- - - -  : neutrale curve met quasi-parallelle theorie. y=4.71. 

In een volgend artikel breiden Eagles et al. [28] de stabiliteitstheorie 
verder uit. Er wordt weer gekeken naar spatiële instabiliteit. De O(a2) 
termen van de snelheidsprofielen in (5.7) worden nu wel meegenomen. Hier- 
door krijgt het snelheidsprofiel een uitgerektere vorm waarbij de snelheid 
in het centrum toeneemt en de snelheid aan de wand afneemt. De stabiliteit 

2 wordt ook nu onderzocht met de WKB-methode (nu tot en met de O ( a  ) term) en 
de groeifactor voor de kinetische energiedichtheid wordt bepaald. Hiermee 
kunnen de neutrale curves opnieuw bepaald worden met Ce2' als funktie van 
R. 

en voor y>yc de stroming instabieler is. De waarde voor yc is 4.1. De 
invloed van de O ( a  ) termen op de stabiliteitscondities is echter niet 
groot en de verandering in de kritische waarde voor R is maximaal 4%. 

De O(a: 2 ) termen hebben tot gevolg dat voor y<yc de stroming stabieler is 

2 

In het laatste artikel (Eagles,[29]) wordt ingegaan op kleine, maar niet 
lineaire verstoringen op de hoofdstroming in het divergerende kanaal. B i j  
het invullen van de verstoorde stroomfunktie (5.9) in de vorticiteitsver- 
gelijking (5.5) worden de tweede orde termen in $1 nu niet verwaarloosd. 
Rond het kritieke punt qc, waar w(q)=c, en in de grenslaag blijken dan 
snelle variaties in de eigenfunctie d(q)  op te kunnen treden. Er wordt nu 
net als in het eerst artikel gekeken naar temporele instabiliteit. De 
oplossingsmethode is gebaseerd op een verstoringsserie in termen van de 
amplitude functie A(t). De amplitude functie is evenredig met (R-RC)%, met 
Rc het kritische Reynoldsgetal in de lineaire theorie. Wanneer deze theorie 
op de Jeffery-Hamel profielen worden toegepast, blijkt de amplitude van de 
verstoring na enige tijd groei een constante waarde te bereiken. Dit geeft 
de mogelijkheid tot de ontwikkeling van een superkritische secundaire 
verstoring. Deze Secundaire stroming is de stroming van de verstoring, 
wanneer deze een stabiele toestand heeft bereikt. De verstoorde stroming 
krijgt hierdoor een interessante vorm, waarbij de hoofdstroming van de ene 
naar de andere kant beweegt en er een wervelpatroon ontstaat. Dit hele 
patroon beweegt langzaam stroomafwaarts. De stroomlijnen van de secundaire 
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stroming zijn te zien in figuur 5.5. Dit patroon is karakteristiek voor 
3.07<y<5.45. 

/ I 1.03 I 

rl 
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figuur 5.5: Stroomlijnen van de secundaire stroming voor een vaste t, 
y=4.71 a=0.0475 R=100. 

5.3 Experimentele resultaten 

Om een beter beeld te krijgen van de instabiliteiten die in de divergeren- 
de buis optreden is in eerste instantie gekeken naar de verstoring van de 
snelheid als funktie van de tijd. Tijdens de LDA-metingen (zie hoofdstuk 3) 
zijn daartoe ook metingen gedaan waarbij de samples met een samplefrequen- 
tie van 100 Hz gedurende 2 seconden werden ingenomen. De filterfrequentie 
van het PCM2-meetsysteem was hierbij ingesteld op 50 Hz en er wordt niet 
over de samples gemiddeld. Bij vier verschillende waarden van het Reynolds- 
getal (Re=37,270,345 en 410) zijn deze metingen uitgevoerd. De positie in 
de divergerende buis was steeds x=30 mm en y=-0.8 mm. De resultaten zijn te 
zien in figuur 5.6. Deze metingen zijn nogmaals uitgevoerd, maar dan met 
een fourier analyser (HP 5423A Structural Dynamics Analyzer). Het signaal 
dat van de tracker komt wordt nu rechtstreeks aangesloten op de fourier 
analyser in plaats van op het PCM2-meetsysteem. Het signaal wordt nu niet 
extra gefilterd en volgens de fabrikant-specificaties van het LDA-systeem 
kunnen snelheidsvariaties tot een frequentie van 5 kHz gevolgd worden. De 
fourier analyser is zo ingesteld dat zij 521 samples gedurende een periode 
van 10 seconden neemt. Deze metingen zijn uitgevoerd bij zowel een conver- 
gerende stroming (Re=37,200 en 410) als een divergerende stroming (Re=37, 
270,345 en 410) op de positie x=30 mm en y=-0.8 mm. In figuur 5.7 is het 
signaal als funktie van de tijd uitgezet. Op de verticale as staat nu niet 
de snelheid uitgezet, maar de door de tracker afgegeven spanning, die een 
maat voor de snelheid is. 
In de figuren 5.6 en 5.7, waarin de variaties In de sneiheid ais funktie 
van de tijd staan uitgezet, is geen duidelijke dominante frequentie te 
zien. Bij de divergerende stroming blijkt wel dat de relatieve amplitude 
van de verstoringen afhankelijk is van het Reynoldsgetal. In figuur 5.7 is 
de relatieve amplitude van de verstoringen bij Re=37, 270, 345 en 410 res- 
pectievelijk gelijk aan 0.61, 1.6, 65 en 4.6. Hieruit blijkt dat de diver- 
gerende stroming met toenemende waarde van Re instabieler wordt, met een 
sterk maximum bij Re=345. Bij Re=410 is de amplitude van de verstoringen 
weer afgenomen, 
Een betere analyse van het signaal is mogelijk door de frequentie-inhoud te 
bepalen. Dit is gedaan met behulp van de fourier analyser, waarop het sig- 
naal van de tracker is aangesloten. De fourier analyser is ingesteld op de 
analyse van het autospectrum met een bandbreedte van 800 Hz. Er is over 10 
metingen gemiddeld. De tijdsduur van één meting bedraagt 0.32 seconde. De 
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onnauwkeurigheid in de frequentiebepaling is 1.5 Hz. De frequentie-inhoud 
van het signaal is weer bepaald op de positie x=30 mm en y=-0.8 mm. Dit is 
gedaan voor een divergerende stroming bij Re=37,110,200,270,300,345,410 en 
4 7 5 .  
De resultaten zijn te zien in figuur 5.8. Op de verticale as is hier de 
amplitude-verhouding A/Ao, van de verstoring en de stationaire component 
uitgezet. Vanaf Re=200 begint de amplitudeverhouding sterk toe te nemen 
voor de lage frequenties. Het maximum wordt bereikt bij Re=345 waarna A/Ao 
weer afneemt. Voor een convergerende stroming verandert de frequentie- 
inhoud met toenemend Reynoldsgetal niet. In figuur 5.9 is de maximale 
amplitudeverhouding uitgezet als funktie van het Reynoldsgetal. De ampli- 
tudeverhouding is bij Re=270 reeds 10 maal zo groot als die bij de onver- 
stoorde stroming bij Re=37. Bij Re=300 is dit weer met een factor 10 
vergroot en bij Re=345 is er een maximum waarbij A/Ao(max) 1000 maal zo 
groot is. Bij Re=410 neemt de verhouding weer af tot ongeveer 10 maal de 
amplitudeverhouding van de ongestoorde stroming. 
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figuur 5.9: De maximale amplitudeverhouding van de verstoring en de 
stationaire component als functie van Re. 
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In figuur 5.10 is de frequentie, waarbij de amplitudeverhouding tot de 
helft is afgenomen, uitgezet als funktie van het Reynoldsgetal. Het figuur 
geeft een beeld van de frequentieband van de verstoringen. Bij kleine 
waarden van het Reynoldsgetal is de stroming nog ongestoord. Bij Re=200 
loopt de frequentieband tot ongeveer 150 Hz, bij Re=345 is deze verder 
afgenomen tot 40 Hz en neemt daarna weer toe tot 100 Hz. 
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figuur 5.10: De frequentie, waarbij de amplitudeverhouding tot de 
helft is afgenomen, als functie van Re. 
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figuur 5.7: Het trackersignaal (Vt) als functie van de tijd bij 
verschillende Re op de positie x=30 mm en y=-0.8 mm. 
Links: divergerende buis en rechts: convergerende buis 
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figuur 5.8: Amplitudeverhouding van de verstoring en de stationaire 
component als functie van de frequentie voor de 
divergerende buis bij verschillende Re. 
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5.4 Vergeliikinz - experiment met theorie 

De door ons gevonden instabiliteiten in de divergerende buis kunnen verge- 
leken worden met de in paragraaf 5.2 besproken artikelen van Eagles et al. 
Voor de Jeffery-Hamel profielen in het divergerende kanaal blijkt de 
berekende waarde voor het kritische Reynoldsgetal (R,) sterk af te nemen 
wanneer y=aR verhoogd wordt. De kritische waarde voor het Reynoldsgetal 
voor Poiseuille stroming is ongeveer 3910 en deze neemt af tot 12.8 bij 
y=5.45. Een volledige vergelijking met de beschreven artikelen is echter 
niet mogelijk aangezien de berekeningen zijn uitgevoerd voor een twee- 
dimensionale stroming en de snelheidsprofielen alleen een funktie zijn van 
y. In de door ons onderzochte stroming zijn de profielen behalve van het 
Reynoldsgetal ook afhankelijk van de axiale afstand. Ook is het Reynolds- 
getal bij het 2-dimensionale kanaal (R=M/v) op een andere manier gedefini- 
eerd als in de divergerende buis (Re=2Q/rRv), waardoor een vergelijking 
tussen de berekende absolute waarden moeilijk wordt. De waarden voor Rc 
liggen echter beduidend lager, dan zichtbaar in de experimenten. De neu- 
trale curves voor de spatiële instabiliteit, die bepaald zijn met de WKB- 
methode en door toevoeging van de O(CY ) termen, hebben tot gevolg dat R, 
nog iets verlaagd wordt, maar de vorm blijft gelijk. Uit deze curves 
blijkt dat golven met een lage frequentie pas voor grote waarden van X 
zullen groeien, maar dat alle golven uiteindelijk uitdempen. Dit is 
experimenteel niet geverifieerd, omdat de stabiliteitsmetingen slechts op 
één positie in de buis zijn uitgevoerd. 
Uit de berekeningen van Eagles et al. blijkt verder dat het bestaan van 
buigpunten en terugstroming aan de wand het kritische Reynoldsgetal sterk 
doet afnemen. Ook in onze buis blijken er pas instabiliteiten op te treden 
wanneer er tevens loslating aan de wand is geconstateerd. De waarde voor CY 
van onze buis is 0.0262 radialen en in figuur 5.3 is te zien dat daar een 
R, van ongeveer 125 bij hoort. De waarde voor Re, waarbij in onze buis 
instabiliteiten beginnen op te treden, is 270. Maar het is niet bekend in 
hoeverre deze vergelijking tussen R en Re geoorloofd is. 
De vorm van het snelheidsprofiel komt bij Re=270 overeen met het snelheids- 
profiel van figuur 5 . 2 ~  (y=5.45). De frequentieband die bij deze figuur 
hoort loopt tot de dimensieloze waarde f=1,17. De frequentie is dimensie- 
loos gemaakt met M/b2 en wanneer deze weer dimensievol wordt gemaakt met 
onze Rev/R2 volgt hieruit een frequentie van 310 Hz. Deze frequentie ligt 
een stuk hoger dan de door ons bepaalde frequentie van 120 Hz. Maar dit is 
ook te verklaren met de manier waarop het Reynoldsgetal in beide gevallen 
gedefinieerd is. 
Uit de niet-lineaire theorie blijkt tenslotte nog dat de amplitude van de 
verstoring na enige tijd constant wordt. Er ontwikkelt zich dan een super- 
kritische secundaire stroming, waarbij de hoofdstroming van de ene naar de 
andere kant beweegt en er een wervelpatroon ontstaat. Dit is op zich bij de 
experimenten niet gemeten, maar dat kan het gevolg zijn van het middelen 
over 8 samples. Uit de metingen blijkt dat bij Re=345 de grootste instabi- 
liteiten optreden. Het kan zijn dat het stromingspatroon, dat uit de niet- 
lineaire theorie volgt, hier begint op te treden. Dit a-symmetrische pa- 
troon met wervels verschuift langzaam in de axiale richting en zal een 
meting van het snelheidsprofiel verstoren. Dit zou een mogelijke verklaring 
kunnen zijn voor het afwijkende snelheidsprofiel en het hieruit door inte- 
gratie bepaalde debiet, dat bij de LDA-metingen is gevonden. 
Een verdere vergelijking tussen de metingen is niet mogelijk. Hiervoor zijn 
nog meer experimenten nodig, waarbij op verschillende plaatsen in de buis 
frequentiespectra bepaald moeten worden, waaruit de groeifactor van de 
verstoring als funktie van de axiale afstand bij een vaste frequentie moet 
worden berekend. 

2 
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6.Conclusies en discussie 

6.1 Inleiding 

Het onderzoek naar de stroming in taps toe lopende buizen is uitgevoerd in 
het kader van het samenwerkingsproject 'Atherosclerose'. Reeds kleine 
taperhoeken blijken een grote invloed te hebben op de stromingseigenschap- 
pen. In het afstudeerproject is de convergerende en divergerende stroming 
in een buis met een halve taperhoek van 1.5" nader onderzocht. Het Rey- 
noldsgetal, gebaseerd op de grootste diameter, varieert in de buis tussen 
de 30 en 500. In figuur 6.1 is de geometrie van de buis nog eens weergege- 
ven. 
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figuur 6.1: Geometrie van de buis die in het onderzoek gebruikt is. 

Na het literatuuronderzoek is begonnen met de visualisatie van de stroming 
in de buis. Dit geeft een goede kwalitatieve beschrijving van de optredende 
effecten. Voor de kwantitatieve analyse van de stationaire stroming zijn 
laser-doppler snelheidsmetingen uitgevoerd, waarmee nauwkeurig de snel- 
heidsprofielen bepaald kunnen worden. Parallel aan het experimentele onder- 
zoek is ook een numerieke analyse uitgevoerd. De beschrijvende vergelijkin- 
gen voor de stationaire stroming zijn met behulp van de eindige elementen 
methode opgelost. In paragraaf 6.2, 6.3 en 6.4 worden van deze drie deel- 
onderzoeken de belangrijkste resultaten gegeven en bediscussieerd. In para- 
graaf 6.5 volgt dan een vergelijking met de literatuur. 
Tijdens het onderzoek is naar voren gekomen dat in de divergerende buis 
boven een bepaalde waarde van het Reynoldsgetal instabiliteiten optreden. 
Aansluitend is er een analyse van deze vloeistof-instabiliteiten uitge- 
voerd. In hoofdstuk 5 zijn de experimentele resultaten reeds vergeleken met 
de hierin beschreven literatuur, maar de belangrijkste conclusies zullen in 
paragraaf 6.6 nog eens aangehaald worden. In paragraaf 6.7 volgen tenslotte 
enkele suggesties voor verder onderzoek. 

6.2 Visualisatie van de stroming 

Met behulp van de waterstofbelletjes-techniek is de stationaire stroming in 
een convergerende en divergerende buis gevisualiseerd. De in de buis gepro- 
duceerde belletjeslijnen worden met de stroming meegevoerd en kunnen enkele 
seconden worden gevolgd. Bij de experimenten is gebleken dat er boven in de 
buis belletjes achterblijven. Zij verstoren daar de stroming, waardoor de 
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profielen a-symmetrisch worden, en zij versnellen het optreden van instabi- 
liteiten. De visualisatie-methode geeft echter een goede mogelijkheid tot 
het kwalitatief beschrijven van de stroming. 
Bij een convergerende stroming wordt het profiel in de richting van de 
kleine doorsnede vlakker en neemt de snelheidsgradiënt aan de wand toe. Bij 
een divergerende stroming krijgt het profiel in de richting van de grote 
doorsnede een steeds uitgerektere vorm. Ook is er vanaf Re=240 terugstro- 
ming aan de wand te zien en het loslaatgebied wordt groter in de axiale 
richting bij toenemende Re. Het loslaatpunt verschuift daarbij meer in de 
richting van de kleine doorsnede. Vanwege de a-symmetrie is een nauwkeurige 
bepaling van het loslaatpunt niet mogelijk. Aangezien de stroming boven in 
de buis door de achtergebleven belletjes wordt verstoord, wordt aangenomen 
dat het loslaatpunt onder in de buis een betere indicatie voor het loslaat- 
gebied geeft. 
Boven een bepaalde waarde van het Reynoldsgetal (Re=240) treden in de 
divergerende buis ook instabiliteiten op. De instabiliteiten beginnen pas 
nadat er tevens loslating is opgetreden. Het instabiliteitsgebied wordt 
groter met toenemende Re. Meer in de richting van de grote doorsnede treedt 
vervolgens aanhechting op. De instabiliteiten zijn het gevolg van een 
divergerende stroming, maar worden eventueel wel versterkt door de gespan- 
nen draadjes, de achtergebleven belletjes en de gaatjes die in de buis zijn 
geboord. 

6.3 Laser-Doppler snelheidsmetingen 

De snelheidsprofielen in de tapse buis zijn nauwkeurig te bepalen door 
gebruik te maken van de LDA-metingen. In dit onderzoek is steeds de gemid- 
delde snelheid van 8 samples bepaald. De standaarddeviatie van het gemid- 
delde is voor de axiale snelheid ongeveer 1% van de snelheid op de buisas, 
en voor de secundaire snelheid blijkt die ongeveer 5% van de maximale se- 
cundaire snelheid te bedragen. De stroming blijkt verder overal in de buis 
cylindersymmetrisch te zijn. 
Uit de axiale snelheidsprofielen voor de convergerende buis blijkt dat voor 
toenemende axiale afstand het snelheidsprofiel een steeds plattere vorm 
krijgt en ook de snelheidsgradiënt aan de wand wordt groter. Deze effecten 
nemen toe bij verhoging van het Reynoldsgetal. De secundaire snelheid is 
naar de buisas toe gericht en de grootte-orde van de secundaire component 
is ongeveer 1% van de axiale component. Met behulp van de continuïteits- 
vergelijking kan ook de grootte-orde van de secundaire snelheid bepaald 
worden. Hieruit volgt dat de verhouding tussen de axiale en secundaire 
snelheid ongeveer gelijk is aan de tangens van de halve taperhoek, die in 
onze buis 0.025 is. 
Uit de snelheidsmetingen op de axiale positie x=30 mm in de divergerende 
buis blijkt duidelijk de ontwikkeling van de snelheidsprofielen bij toe- 
nemende waarden voor het Reynoldsgetal. Het axiale snelheidsprofiel krijgt 
een steeds uitgerektere vorm, waarbij de snelheid op de as steeds groter 
wordt in verhouding met de snelheid aan de wand. Bij Re=160 is er voor het 
eerst een terugstroomgebied aan de wand geconstateerd. Bij verdere verho- 
ging van het Reynoldsgetal neemt de grootte van het terugstroomgebied in 
radiële richting iets toe. Vanaf Re=270 wordt het meetsignaal instabieler 
en bij Re=410 is de stroming turbulent geworden en treedt er geen terug- 
stroming meer op. 
Bij Re=345, waar de stroming instabiel is, blijkt het debiet door integra- 
tie van het snelheidsprofiel, niet met dit Reynoldsgetal overeen te komen. 
Of dit een gevolg is van de instabiliteit van de stroming is niet bekend, 
maar aan de juistheid van dit profiel wordt dan ook getwijfeld. Bij de 
overgang naar turbulentie is het profiel eerst erg vlak, waarna het een 
meer parabolische vorm aanneemt. Een reden voor de meer parabolische vorm 
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van het profiel kan nog niet worden gegeven. Voor een nauwkeurigere analyse 
van de overgang van de laminaire stroming naar instabiel en vervolgens tur- 
bulent zijn nog meer metingen nodig, en de bepaling van het snelheidspro- 
fie1 verdient hier tevens extra aandacht. 
Ook uit de metingen van de axiale snelheidsprofielen op verschillende posi- 
ties in de buis bij een vaste waarde van Re blijkt bovenstaande beschrij- 
ving van de stroming op te gaan. Voor Re=37 blijft de stroming overal in de 
buis aangehecht. Voor Re=270 treedt voor het eerst loslating op bij x=60 mm 
en voor Re=410 bij x=90 mm. Loslating treedt dus steeds dichter bij de 
kleine doorsnede op voor toenemende Re. Bij Re=410 is bovendien de overgang 
naar turbulentie bij x=30 mm te zien. 
Een nauwkeurige bepaling van het loslaatgebied is met de LDA-metingen even- 
wel niet mogelijk. Dit komt doordat aan de wand de grootste systematische 
afwijkingen in de gemeten snelheid optreden en bovendien moeten op vele 
axiale posities de snelheidsprofielen worden bepaald. 

6.4 Numerieke berekeningen - 

Met behulp van de eindige elementen methode zijn de beschrijvende vergelij- 
kingen voor de stationaire stroming opgelost. Hiermee zijn de snelheidspro- 
fielen voor de convergerende en divergerende stroming bepaald. Tevens kan 
uit de stroomfunctiewaarden het loslaat- en aanhechtingspunt bepaald wor- 
den. 
Bij de bepaalde profielen voor de convergerende stroming is een numerieke 
instabiliteit rond de symmetrie-as geconstateerd. Het gebruikte driehoekig 
kwadratisch element heeft blijkbaar moeite met de symmetrie-voorwaarden op 
de as, en de grote snelheidsgradiënten in de secundaire snelheid die hier 
optreden. Met een verfijnde m&shverdeling neemt de numerieke instabiliteit 
echter sterk af. 
In paragraaf 4.4 zijn de gevonden snelheidsprofielen reeds met de LDA- 
experimenten vergeleken. Voor kleine waarden van het Reynoldsgetal komen de 
profielen zeer goed met elkaar overeen. In de divergerende buis, waar de 
stroming vanaf Re=270 instabiel en vervolgens turbulent is, worden de ver- 
schillen tussen experiment en numerieke berekeningen groter. Dit is ook te 
verwachten aangezien stromingsinstabiliteiten door de instationaire Navier- 
Stokes vergelijking beschreven worden, en de numerieke berekeningen VOOK de 
stationaire situatie zijn uitgevoerd. 

6.5 Vergelijking - met de literatuur 

In het literatuuronderzoek naar de stationaire stroming in convergerende en 
divergerende buizen zijn reeds enkele algemene effecten besproken [ 8 - 1 3 1 .  
Bij een convergerende buis wordt het snelheidsprofiel steeds platter en 
neemt de snelheidsgradiënt aan de wand sterk toe. Bij een divergerende 
stroming krijgt het snelheidsprofiel een steeds uitgerektere vorm, waarbij 
de snelheid op de as steeds groter wordt in verhouding tot de snelheid aan 
de wand. Boven een kritische waarde van het Reynoldsgetal treedt terugstro- 
ming op aan de wand. Het loslaatgebied wordt groter in axiale richting, bij 
zowel toenemende Re als taperhoek a. 
Deze algemene beschrijving van de snelheidsprofielen is ook bij onze expe- 
rimenten en berekeningen naar voren gekomen. De afhankelijkheid van Re van 
het loslaatgebied is ook in overeenstemming met de experimenten en de bere- 
keningen. Voor de afhankelijkheid van LI: is nog verder onderzoek nodig. In 
de literatuur zijn echter geen kwantitatief vergelijkbare berekeningen of 
metingen van snelheidsprofielen bekend. Zo zijn de berekeningen in de lite- 
ratuur vaak uitgevoerd onder de aanname dat de convectieve term verwaar- 
loosd kan worden of de resultaten gelden voor de geometrie van een stenosis 
(vernauwing) of er zijn geen snelheidsprofielen gegeven. 
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Wanneer men de resultaten met elkaar vergelijkt, blijkt het in cAze stuc le 
gevonden loslaatgebied binnen de grenzen van onnauwkeurigheid, redelijk met 
dat van Buss overeen te stemmen. Alleen het kritische Reynoldsgetal dat 
door Buss is bepaald (aRe=2.05 en Re=86) blijkt veel lager te liggen. Rond 
de kritische waarde van het Reynoldsgetal zijn echter geen LDA-metingen 
verricht. 
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Bij de experimenten van Buss zijn geen instabiliteiten geconstateerd bij de 
stationaire divergerende stroming. Het grootste gedeelte van zijn experi- 
menten is evenwel bij kleinere waarden van aRe uitgevoerd. Bij onze visu- 
alisatiestudie blijkt dat instabiliteit al bij Re=240 (aRe=6.24) optreedt 
en wel bij een relatieve axiale afstand van 12.5. Bij de LDA-experimenten 
treedt instabiliteit bij Re=270 (aRe=7.02) op en bij een relatieve axiale 
afstand van 7.5. Bij beide experimenten blijkt bij verdere verhoging van 
het Reynoldsgetal, dat instabiliteit dichter bij de kleine doorsnede op- 
treedt. Wel moet worden opgemerkt dat bij de visualisatie-experimenten de 
stroming verstoord werd door de aanwezigheid van waterstofbelletjes boven 
in de buis. Deze verstoring kan het instabiel worden van de stroming 
versnellen. 

6.6 Analyse van de vloeistofinstabiliteiten 

In de divergerende buis zijn ook stabiliteitsmetingen uitgevoerd. Hierbij 
is in eerste instantie gekeken naar de verstoring van de snelheid als 
funktie van de tijd. Bovendien is met een fourier analyser de frequentíe- 
inhoud van de verstoringen bepaald. De experimenten zijn slechts op één 
positie in de buis uitgevoerd. 
Uit de stabiliteitsmetingen blijkt dat de instabiliteiten in de divergeren- 
de buis bij een Reynoldsgetal van 270 beginnen op te treden. Vanaf Re=270 
neemt de relatieve amplitude van de verstoringen toe. De frequentieband van 
de verstoringen ligt ongeveer tussen de O en 100 Hz. De grootste instabili- 
teiten treden op bij Re=345. Bij Re=410 zijn ze weer afgenomen, maar er i s  
geen sprake van een turbulent frequentiespectrum, waarbij de amplitude van 
de verstoring over het gehele frequentiebereik gelijk is. Uit de LDA-metin- 
gen voor de snelheidsprofielen in de divergerende buis is ook gebleken dat 
de instabiliteiten bij dezelfde waarde voor Re beginnen en ook bij Re=410 
weer afnemen. Zowel uit de instabiliteitsmetingen als de LDA-metingen 
blijkt dat bij Re=345 de grootste verstoringen optreden. 
In paragraaf 5.2 is ook de stabiliteitsanalyse behandeld, die Eagles et al. 
[26-291 voor een divergerend kanaal hebben uitgevoerd. De berekeningen zijn 
verricht voor een 2-dimensionaal kanaal en het aangenomen snelheidsprofiel 
is door de gemaakte aannamen niet afhankelijk van de axiale positie. Uit de 
studie blijkt dat het bestaan van buigpunten en terugstroming aan de wand, 
het kritische Reynoldsgetal sterk doet afnemen. Het theoretisch voorspelde 
Reynoldsgetal, waarboven instabiliteiten optreden, ligt in een kanaal met 
a=1.5" bij R=125. De theoretisch bepaalde frequentieband van de verstorin- 
gen ligt tussen de O en 310 Hz. Deze waarden verschillen nog aanzienlijk 
van de door ons gevonden waarden, maar een vergelijking tussen theorie en 
experiment is ook moeilijk, aangezien de stromingsparameters op verschil- 
lende wijze dimensieloos zijn gemaakt. 
Uit de niet-lineaire theorie blijkt tenslotte nog, dat de amplitude van de 
verstoring na enige tijd constant wordt. Er ontwikkelt zich dan een super- 
kritische secundaire stroming, waarbij de hoofdstroming van de ene naar de 
andere kant beweegt en er een wervelpatroon ontstaat. Dit gehele patroon 
beweegt langzaam stroomafwaarts. Dit zou een mogelijke verklaring kunnen 
zijn voor het afwijkende snelheidsprofiel bij Re=345 en het hieruit door 
integratie bepaalde debiet dat bij de LDA-metingen gevonden is. 

6.7 Voortgang - van het onderzoek 

In het afstudeerproject is de stationaire stroming in een convergerende en 
divergerende buis met een halve taperhoek van 1.5" nader onderzocht. Met 
behulp van Laser-Doppler Anemometrie kunnen de snelheidsprofielen nauwkeu- 
rig worden bepaald. Voor een goede interpretatie van de stroming zijn me- 
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tingen op meerdere axiale posities nodig. Het loslaatgebied kan dan nauw- 
keuriger worden vastgesteld als ook de axiale positie waar instabiliteit en 
turbulentie optreedt. Voor een volledigere vergelijking met de resultaten 
van Buss [12,13] zijn vooral metingen nodig rond de kritische waarde van 
het Reynoldsgetal voor loslating. Ook bij de waarden van Re waar instabili- 
teiten optreden zijn meer metingen nodig. 
Om dan met behulp van LDA-metingen de verstoorde snelheidsprofielen te be- 
palen is het van belang de samples met een goed gekozen samplefrequentie in 
te nemen. Uit de reeds bepaalde frequentiespectra volgt dat de frequenties 
van de verstoringen tussen de O en 100 Hz liggen. Uit de niet-lineaire 
stabiliteitsanalyse, die Eagles et al. [26-291 hebben uitgevoerd, blijkt 
dat er in de buis een wervelpatroom kan ontstaan, dat langzaam stroomaf- 
waarts beweegt, De snelheid waarmee de verstoringen zich voortplanten is 
van de orde-grootte van de vloeistofsnelheid in het buigpunt. Bij een 
Reynoldsgetal van 345 is deze ongeveer gelijk aan 3 m/sec. Wanneer ook de 
golflengte van deze verstoringen bekend is, kan de samplefrequentie hieraan 
worden aangepast. 
De instabiliteiten kunnen nog verder geanalyseerd worden door met een 
fourier analyser op verschillende plaatsen in de buis frequentiespectra te 
bepalen. Hieruit kan dan de groeifactor van de verstoring als funktie van 
de axiale afstand bij een vaste frequentie worden berekend. 

In de halsslagader treedt echter geen stationaire maar een pulserende stro- 
ming op. Het project zal dan ook moeten worden voortgezet met een onderzoek 
naar de instationaire stroming in tapse buizen. Tijdens het literatuuron- 
zoek is reeds naar voren gekomen dat de instationaire en convectieve traag- 
heidskrachten in de halsslagadervertakking van dezelfde orde van grootte 
zijn als de druk- en visceuze krachten. In de divergerende buis zal door 
het pulserend karakter van de stroming, loslating eerder optreden dan in 
het geval van een stationaire stroming, en treedt eventueel wervelvorming 
OP * 
Gedurende het afstudeerproject zijn reeds enkele visualisatie-experimenten 
uitgevoerd voor een instationaire stroming. De visualisatie-studie is 
verricht bij twee sinusvormige debietverlopen. Eén waarbij gedurende de 
gehele cyclus het debiet naar de kleine doorsnede is gericht en één waarbij 
het debiet gedurende een kwart van de cyclus naar de grote doorsnede is 
gericht. Bij de instationaire stroming is het stromingsprofiel behalve van 
het Reynoldsgetal en de halve taperhoek a, ook afiankelijk van de Womers- 
leyparameter o ( ( T = ~ w / v ) .  Voor kleine waarden van o (bij de kleine doorsne- 
de) vertoont de stroming een quasi-stationair gedrag. Voor grote waarden 
van o (bij de grote doorsnede) verandert de snelheid aan de wand van teken 
zonder dat er sprake is van loslating. Gedurende de periode waarin het 
debiet naar de grote doorsnede is gericht, treden er net als bij de sta- 
tionaire divergerende stroming, instabiliteiten op. Er is echter geen 
sprake van echte wervelvorming. Op grond van de artilleien van 8uss et al. 
[12,13] zouden in de buis ook wervelringen op moeten treden, die eventueel 
turbulent worden. Voor een uitgebreide beschrijving van de experimenten 
wordt verwezen naar appendix E. 
Ook voor de instationaire stroming kunnen de snelheidsprofielen met behulp 
van Laser-Doppler Anemometrie worden bepaald. Alleen zal dan een andere 
meetvloeistof dan olie-kerosine gebruikt moeten worden. De viscositeit van 
deze vloeistof is erg groot, waardoor te hoge frequenties nodig zijn om de 
Womersleyparameter goed in te stellen. Uit eerdere metingen (van de Brand 
[22]) blijkt zink-jodide een geschikte meetvloeistof. 

Naast een analyse van de instationaire verschijnselen bij verschillende 
debietvormen moet ook de afhankelijkheid van de taperhoek onderzocht 
worden. Het afstudeerproject is slechts uitgevoerd bij een vaste taperhoek 
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van 1.5", terwijl de taperhoek in de halsslagadervertakking kan oplopen tot 
10". Ook bij een vernauwing van de aders is de taperhoek geheel van de 
stenose-geometrie afhankelijk en kan zij verschillende waarden aannemen. 

Parallel aan het experimentele onderzoek dient tenslotte een numerieke 
analyse te worden uitgevoerd, waarbij de numerieke berekeningen aan de 
experimenten getoetst worden. Een voordeel van de numerieke analyse is dat 
de stromingsparameters eenvoudig gevarieerd kunnen worden. Met de eindige 
elementen methode blijken echter vloeistofinstabiliteiten en turbulentie 
moeilijk te voorspellen zijn (van de Vosse [ 3 0 ] ) .  De nog te ontwikkelen 
spectraal elementen methode zou hiervoor beter geschikt zijn. De spectraal 
elementen methode moet daarbij gezien worden als een combinatie van de 
spectraal methode, waarbij de basisfunkties voor de snelheid en de druk 
hogere orde funkties zoals fourier reeksen of Legendre polynomen zijn, en 
de Galerkin eindige elementen methode. 
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appendix A: Elektrisch circuit voor de visualisatie-methode 
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Elektrisch circuit pulsgenerator 
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Appendix B: De bepaling - van de viscositeit en de soorteliike massa van het 
olie-kerosine mengsel. 

De kinematische viscositeit is gemeten met een Ostwald viscosirneter. Hier- 
bij wordt de tijd t gemeten die een vaste hoeveelheid vloeistof nodig 
heeft om door een capillair te stromen. De temperatuur is constant en ge- 
lijk aan 40°C. De viscositeit wordt berekend volgens: 

v = k t  (B. 1) 

De ijkfactor k wordt bepaald door de doorstroomtijd tw van gedestilleerd 
water te meten, waarna dan geldt: 

De dynamische viscositeit ow en de dichtheid pw van water zijn uitvoerig 
getabelleerd en zijn bij een temperatuur van 40°C respectievelijk gelijk 
aan 0.6529’10-3 kg/m.sec en 0.99224-lo3 kg/m3. De doorlooptijden van ge- 
destilleerd water en van olie-kerosine worden met een stopwatch gemeten. 
De doorlooptijden worden gemiddeld over het aantal uitgevoerde metingen. 
De kinematische viscositeit van olie-kerosine is op deze manier verschei- 
dene malen gedurende de LDA-metingen bepaald. Ook is gebruik gemaakt van 
viscosimeters met verschillende doorlooptijden. De resultaten voor de 
doorlooptijd van water (tw), olie-kerosine (t) en de hieruit bepaalde 
kinematische viscositeit ( v )  voor olie-kerosine zijn gegeven in tabel B.1. 

22.6 I 0.1 303.9 2 0.1 8.85 I 0.01 
76.7 It 0.1 1056 I 1 9.06 I 0.01 
57.8 I 0.1 755.2 I 0.1 8.75 k 0.01 
57.0 I1 0.1 765.2 I 0.1 8.64 I O . 0 1  

tabel B.l: De bepaalde doorlooptijd van gedestilleerd water 
(tw) en de doorlooptijd (t) en viscositeit ( v )  
van olie-kerosine. 

6 De gemiddelde waarde voor de kinematische viscositeit is 8 . 8  I 0 .2 .10  

groot. Dit kan het gevolg zijn van een veranderende samenstelling van het 
olie-kerosine mengsel gedurende de periode van de LDA-metingen. De kerosine 
kan verdampen, de olie wordt gedurende gebruik wat stroperiger en het meng- 
sel is gedurende de metingen ook nog een keer vervangen. Daarnaast kan een 
kleine verontreiniging in het capillair van de viscosimeter de doorlooptijd 
sterk beïnvloeden. 

m 2 /sec. De spreiding van de bepaalde waarden voor de viscositeit is echter 

De soortelijke massa is ook verscheidene malen bepaald bij een temperatuur 
van 40°C. De eerste twee waarden voor p zijn bepaald met een dichtheid- 
hydrometer. De derde waarde voor p is bepaald met een pypnometer. Een vat 
met een nauwkeurig bekend constant volume wordt leeg gewogen, daarna nog- 
maals gewogen maar dan gevuld met gedestilleerd water en vervolgens met de 
te onderzoeken vloeistof. Voor de soortelijke massa p geldt dan: 
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massa olie-kerosine massa olie-kerosine 
(B.3) - - P =  

volume vat massa water/dichtheid water 

De bepaalde waarden voor p zijn respectievelijk 0.8825, 0.8800 en 
0.885-103 kg/m3. De gemiddelde waarde voor de soortelijke massa van olie- 
kerosine is O. 883 $I O. 003- l o 3  kg/m3. 
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Appendix C: De ijking van de rotameter 

Bij een divergerende stroming kan het debiet niet met de snelheid op de as 
in de instroombuis bepaald worden. Daarom is achter het uitstroomstuk een 
rotameter geplaatst. De waarde voor het debiet kan met de door de leveran- 
cier bijgeleverde tabellen en omrekenfactoren bepaald worden. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van de reeds bepaalde waarden van p en v van het olie- 
kerosine mengsel. De hieruit volgende waarde voor het Reynoldsgetal bij een 
bepaalde stand van de rotameter heeft een onnauwkeurigheid van 6 % .  De rota- 
meter is echter ook nog geijkt, door met een convergerende stroming de 
snelheid op de as in de instroombuis te meten en hier een parabolisch 
profiel aan te nemen. De hieruit volgende waarde voor het Reynoldsgetal 
heeft een onnauwkeurigheid van 3 % .  In figuur C . l  is de op beide manieren 
bepaalde waarde voor Re uitgezet tegen de stand van de rotameter. 

500 

400 

300 

200 

5 10 15 20 25 

stand rotameter 

figuur C.l: Het Reynoldsgetal a l s  funktie van de stand van de 
rotameter. 
o : Reynoldsgetal bepaald m. b. v. de tabellen 
A: Reynoldsgetal bepaald met de assnelheid 
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Appendix D: Programma voor de numerieke berekeningen - 

Sepran programma 

program sepran 
implicit double precision (a-h,o-z) 
dimension kmesh(100),kprob(100),intmat(5),matr(5),isol(5), 

V irhsd(5),iwork(8),work(8),iuser(lOO),user(lOO), 
V isoll(5),contln(20),ipres(5),istrm(5) 
common/cmcdpi/irefwr,irefre,irefer 
kmesh(1)=100 
kprob (l)=iOO 
iuser(l)=100 
user(l)=100 
contln(l)=20 

C 

C 

C 

10 
C 
C 

C 

C 
C 
C 

C 
C 
C 

call start(0,2,1,1) 
call mesh(O,iinput,rinput,kmesh) 
call prinrv(ivectr,kmesh,kprob,4,-l,'coordinaten') 

call probdf(O,kprob,kmesh,iinput) 
call commat(2,kmesh,kprob,intmat) 
call bvalue(0,2,kmesh,kprob,isol,OdO,2,3,2,0) 
call bvalue(1,2,kmesh,kprob,isol,value,l,l,2,0) 
call bvalue(0,2,kmesh,kprob,isol,Od0,1,3,1,0) 
call bvalue(0,2,kmesh,kprob,isol,Od0,5,6,1,0) 
do 10 i=1,8 

work( i)=O 
iwork(i)=O 

continue 

OPLOSSING STOKES VERGELIJKING 

work(l)=ld-4 
work(2)=ld0 
iwork(7)=1 
work(8)=9.722d-4 

work( 8)=1/Re 

call fi1100(l,iuser,user,kprob,8,iwork,work) 
call system(l,matr,intmat,kmesh,kprob,irhsd,isol, 

call solve(l,matr,isol,irhsd,intmat,kprob) 
V iuser,user,islold,ielhlp) 

OPLOSSEN NAVIER-STOKES VERGELIJKING 

iwork(3)=2 
do 100 iter=l,lO 

niter=iter 
call copyvc(iso1,isoll) 
call fi1100(l,iuser,user,kprob,8,iwork,work) 
call system(-l,matr,intmat,kmesh,kprob,irhsd,isol, 

call solve(l,matr,isol,irhsd,intmat,kprob) 
call diffvc(O,isol,isoll,kprob,difmax) 
if (difmax .It. ld-4) goto 110 

V iuser,user,isoll,ielhlp) 

100 continue 
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C 
110 write (irefwr,l20)niter 
120 format (’aantal iteratieslagen = ’,i3) 

C 
vintgl=bounin(l,4,1,2,kmesh,kprob,l,l,isol,iuser,user) 
write (irefwr,l25)vintgl 

vintg2=bounin(l,4,1,2,kmesh,kprob,4,4,isol,iuser,user) 
write (irefwr,l26)vintg2 

125 format (‘integraal rand 1 = ’,8e14.6) 

126 format (‘integraal rand 4 = ‘,8e14.6) 
C 

c 
C 
C 

C 

C 

C 

C 

call prinrv(isol,kmesh,kprob,4,0,’oplossingf) 
call plotvc(l,2,isol,isol,kmesh,kprob,lOdO,ld-1,0) 

BEPALING DRUK EN STROOMFUNCTIE 

call deriva(ichois,l,ix,jdegfd,ivec,ipres,kmesh,kprob, 

call prinrv(ipres,kmesh,kprob,4,0,’drukwaarden’) 
V isol,isol,iuser,user,ielhlp) 

call stream(l,ivec,istrm,O,psiphi,kmesh,kprob,isol) 
call prinrv(istrm,kmesh,kprob,4,O,‘stroomfunctie’) 

contln(6)=-0.04 
contln(7)=-0.08 
contln(8)=-0.12 
contln(9)=-0.16 
contln(10)=-0.20 
contln(ll)=-0.24 
contln(12)=-0.26 
contln(13)=-0.28 
call plotcl(l,kmesh,kprob,istrm,contln,8,lOdO,ld 

call finish(0) 
end 

function funcbc(ichois,x,y,z) 
implicit double precision(a-h,o-z) 
funcbc=ldO-(x*x) 
end 
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invoerfile 

mesh2d 
points 
p1=(0.0,0.0) 
p2=(1.0,0.0) 
p3=(3.8905,106.67) 
p4=(3.8905,182.86) 
p5=(0.0,182.86) 
p6=(0.0,106.67) 
curves 
cl=line2(pl,p2,nelm=6) 
c2=line2(p2,p3,nelm=l2) 
c3=line2(p3,p4,nelm=l2) 
c4=line2(p4,p5,nelm=6) 
c5=line2(p5,p6,nelm=l2) 
c6=line2(p6,pl,nelm=l2) 
surf aces 
sl=rectangle4(n=6,m=24,cl,c2,c3,c4,c5,c6) 
me shsur f 
selml=(sl) 
plot(10,ldO) 
renumber 
end 
problem 
types 
elgrpl,(type=404) 
es sbouncond 
degfd2=curves0(cl,c3) 
degfdl=curvesO(cl,c3) 
degfdl=curves0(c5,c6) 
end 
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Appendix E: Visualisatie van de instationaire stroming in een tapse buis 

E.l Inleidig 

Bij het onderzoek naar de stroming in tapse buizen is ook nog de instatio- 
naire stroming gevisualiseerd. De visualisatie is uitgevoerd met de water- 
stofbelletjes-techniek die in hoofdstuk 2 reeds uitvoerig besproken is. De 
geometrie van de buis is gelijk aan die van de stationaire situatie en 
heeft een taperhoek van 1.5". De visualisatie-studie is uitgevoerd bij 
twee sinusvormige debietverlopen. Eén waarbij gedurende de gehele cyclus 
het debiet naar de kleine doorsnede is gericht (positief debiet) en één 
waarbij gedurende een kwart van de cyclus het debiet naar de grote door- 
snede (negatief debiet) is gericht. In paragraaf E.2 wordt een beschrij- 
ving van de meetprocedure gegeven. In paragraaf E.3 volgen de resultaten en 
in paragraaf E.4 wordt tenslotte een vergelijking met de literatuur gege- 
ven. 

E.2 De meetprocedure 

In de halsslagadervertakking treedt een pulserende stroming op, waarbij het 
debiet gedurende de gehele cyclus positief is. De piekwaarde van het Rey- 
noldsgetal in de communis is ongeveer 1200 en het gemiddeld Reynoldsgetal 
gedurende een cyclus is 380. De periodetijd van de cyclus bedraagt 0.8 sec, 
waarmee de Womersleyparameter (o=R./u/v) gelijk wordt aan 6 .O. Deze pulse- 
rende stroming kan in eerste instantie benaderd worden door een stationai- 
re component met daar bovenop een instationaire component gesuperponeerd. 
Deze benadering van het fysiologisch debiet is uitgezet in figuur E.la. 

a. gewenst ver loop b. gewenst c. g e r e a l i s e e r d  ver loop 
zonder  terugstroming met terugstroming zonder terugstroming 

figuur E.l: De vorm van het debietverloop bij een 
stroming. 

Plaatselijk treedt echter in de halsslagadervertakking 
en zo ook in het geval van een stenose. Om de effecten 

1 LOO 

Rebegin 

T jo0 

-400 

O 34. 68 IO? 1 3 6  

d. g e r e a l i s e e r d  ver loop 
met terugstroming 

instationaire 

een verwijding op, 
te visualiseren die - 

optreden in een divergerende geometrie bij een pulserende stroming, is ook 
bij een tweede debietverloop gemeten. Deze is uitgezet in figuur E.2b, waar 
te zien is dat gedurende een kwart van de cyclus het debiet negatief is. 
Dit debietverloop komt ook overeen met het debietverloop dat Buss et al. 
[ 1 2 ]  gedurende de instationaire experimenten gebruikt hebben, waardoor de 
experimenten met elkaar vergeleken kunnen worden. 
De meetopstelling is gelijk aan de in hoofdstuk 2 beschreven opstelling die 
is weergegeven in figuur 2.3. Om een sinusvormig debietverloop te realise- 
ren zijn in regelklep 1, twee schijven aangebracht. Eén schijf heeft drie 
cirkelvormige gaten en staat vast opgesteld. De tweede schijf heeft twee 
smalle spleten en draait over de andere schijf met een instelbare hoekfre- 
quentie. Parallel aan dit positieve instationaire debiet kan het stationai- 
re negatieve debiet worden ingesteld. 
De twee debietverlopen die in de experimentele opstelling gerealiseerd 
zijn, hebben echter een wat meer blokvormig profiel en zijn uitgezet in 
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figuur E.lc en E.ld. De periodetijd van de cyclus is 68 sec, waarmee de 
Womersleyparameter bij de grote doorsnede 6.1 wordt terwijl bij de kleine 
doorsnede a gelijk aan 1.5 is. De geometrie is verder gelijk aan de sta- 
tionaire situatie. 

E.3 Resultaten. 

Bij een instationaire stroming in een tapse buis is het stromingsprofiel, 
behalve van het Reynoldsgetal en de halve taperhoek a, ook afhankelijk van 
de Womersleyparameter a. Voor zeer kleine waarden van a is de stroming 
quasi-stationair en komen de stromingseigenschappen overeen met de statio- 
naire stroming bij het op dat moment heersende Reynoldsgetal. Voor grotere 
waarden van a blijkt vooral de interactie tussen de instationaire en con- 
tieve traagheidskrachten het stromingspatroon te gaan bepalen. Voor nog 
grotere waarden van u ,  dus als de verhouding van de buisstraal tot de vis- 
keuze indringdiepte groot is, wordt de kern van de buis inviskeus. De kern 
loopt dan in fase achter op de stroming aan de wand, zodat de stroming aan 
de wand negatief en in de kern positief kan worden zonder dat er sprake is 
van loslating. 
Als inleiding op een uitgebreider onderzoek naar de instationaire ver- 
schijnselen, zijn enkele visualisatie-experimenten uitgevoerd in de taps 
toe lopende buis. In figuur E.2 en E.3 zijn de belletjeslijnen weergegeven 
zoals die bij de experimenten te zien zijn op bepaalde tijdstippen geduren- 
de de cyclus van 68 sec. Steeds wordt een belletjeslijn weergegeven na een 
korte periode na de puls op de kathodedraad. Deze periode (max 2 sec) is 
relatief klein ten opzichte van de periodetijd (68 sec). Aagezien die pe- 
riode op één positie constant is, is de belletjeslijn een maat voor het 
snelheidsprofiel. Het nummer van de draad en de periode na de puls staan 
steeds boven in de figuur aangegeven. Het tijdstip in de cyclus wordt bij 
de belletjeslijn aangeduid. Op verschillende plaatsen in de buis zijn opna- 
men gemaakt en deze gedeelten van de buis komen overeen met de gearceerde 
delen boven in de figuur. 
Bij het experiment van figuur E.2 blijft het debiet gedurende de gehele 
cyclus positief. Wanneer de stroomsnelheden klein worden is weer duidelijk 
a-symmetrie te constateren. Bij de grote doorsnede is te zien dat de snel- 
heid aan de wand gedurende een periode van de cyclus in de richting van de 
grote doorsnede staat. Hier is geen sprake van loslating, maar het omdraai- 
en van de snelheid is puur het gevolg van een instationair debiet. Ook de 
afhankelijkheid van a komt in figuur E.2 naar voren. Bij de grote doorsne- 
de is de Womersleyparameter 6.1 en neemt in de richting van de kleine 
doorsnede af tot 1.5. In deze richting vertoont het profiel van de belle- 
tjeslijnen dan ook een meer quasi-stationair gedrag. Instabiliteiten worden 
verder niet waargenomen. 
Bij het experiment van figuur E.3 is het debiet gedurende een kwart van de 
cyclus negatief. Bij de grote doorsnede is de stroming duidelijk frequentie 
afhankelijk en verandert de snelheid aan de wand vroeg in de cyclus van 
teken. Meer in de richting van de kleine doorsnede, met een kleine Womers- 
leyparameter, verschuift dit punt naar een iets later tijdstip in de cy- 
clus, wat duidt op een meer quasi-stationair gedrag. Na een kwart van de 
cyclus (t=17 sec) verandert het debiet van teken en is ook de snelheid over 
de gehele doorsnede negatief. 
Gedurende de periode waarin het debiet negatief is, treden weer, net als 
bij de stationaire divergerende stroming, instabiliteiten op. Er is geen 
sprake van echte wervelvorming. Deze instabiliteiten zijn reeds bij de 
grote doorsnede aanwezig. Meer in de richting van de kleine doorsnede wor- 
den de instabiliteiten heftiger om daarna weer af te nemen en vervolgens 
te verdwijnen. Wanneer het debiet weer bijna positief is geworden verdwij- 
nen de instabiliteiten. De snelheid verandert weer van teken waarbij de 
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kern in fase achterloopt op de snelheid aan de wand. 
Er is ook gekeken naar de verplaatsing van het gebied in de buis waar de 
instabiliteiten optreden, wanneer de frequentie veranderd wordt. Een ver- 
hoging van 0 heeft tot gevolg dat de instabiliteiten meer in de richting 
van de kleine doorsnede optreden. 

E . 4  Vergelijking met de literatuur. 

Buss et al. [ 1 2 , 1 3 ]  hebben vergelijkbare experimenten uitgevoerd in een 
taps toe lopende buis. Bij de pulserende stroming in de tapse buis is het 
profiel afhankelijk van twee parameters: u* en aRe. De stroming verandert 
van dominant frequentie-afhankelijk bij de grote doorsnede tot dominant 
Reynolds-afhankelijk bij de kleine doorsnede. Gedurende de divergerende 
fase van de cyclus ontstaan in het tussenliggende stuk wervelringen. Zij 
worden toegeschreven aan de complexe interactie tussen de optredende stea- 
ming en de verandering van u over de lengte van de buis. Deze wervelringen 
zijn dan ook alleen te constateren bij een pulserend debiet. Wervelforma- 
tie treedt pas op wanneer &epiek aan het eind van de kleine doorsnede 
groter is dan 10. Wanneer &epiek > 14 wordt de wervel, als het debiet de 
minimale waarde is gepaseerd, ook turbulent. Verder treedt terugstroming 
aan de wand langer op dan op grond van dezelfde stroming in een cylindri- 
sche buis voorspeld wordt. 
Bij het door ons uitgevoerde visualisatie-experiment van figuur E . 3  is het 
debiet gedurende een kwart van de cyclus negatief en aeind'l.5. De waarde 
voor &epiek aan het eind met de kleine doorsnede is 4 2 ,  waardoor op grond 
van het artikel van Buss et al. verwacht kan worden dat er een wervelring 
optreedt die turbulent wordt. Volgens Buss et al. zou de wervelring onge- 
veer bij draad 7 moeten ontstaan en bij draad 4 turbulent worden. In ons 
experiment is echter geen wervelring geconstateerd en treden slechts in- 
stabiliteiten op, die bij een stationaire stroming ook al aanwezig zijn. 
De instabiliteiten zijn wel het sterkst aanwezig op de plaats waar Buss et 
al. een wervelring verwachten. Ook het feit, dat het instabiliteiten-gebied 
in de richting van de kleine doorsnede verschuift bij een verhoging van 0 ,  
komt overeen met het resultaat van Buss et al., die dezelfde verschuiving 
van het instabiliteiten-gebied constateren. 
Om een betere beschrijving te kunnen geven van de effecten die optreden bij 
een pulserende stroming moeten nog meer experimenten uitgevoerd worden. 
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figuur E.2: Enkele belletjes-lijnen in de tapse buis na een korte 
periode na de puls op de kathode-draad. Het tijdstip in de 
cyclus wordt bij de belletjes-lijn aangeduid. Het debiet 
is instationair met een positief debiet gedurende de 
gehele cyclus. 
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